
HET VENLO-INCIDENT

Van die twee lagere ambtenaren, beiden dus ook ontslagen, nam een
(vermoedelijk 'de jonge Hooper', Jackie; 'de oude Hooper', William, zullen
wij nog in Londen tegenkomen) in begin '39 contact met de Abwehr op;
wellicht speelde hij een dubbele rol; in elk gevalliet hij zich door de Duitsers
betalen.'

Als hoofd van het Passport Control Office was de onbekwame majoor
Chidson inmiddels opgevolgd door de man die bij het Venlo-incident een
belangrijke rol zou spelen: majoor R. H. Stevens. Stevens had carrière ge-
maakt inhet Brits-Indische leger en was lange tijd verbonden geweest aan de
Intelligence Service in het noordwesten van Brits-Indië waar het Brits kolo-
niaal bestuur last had met oproerige stammen. Hij was een groot sportsman,
een groot talenkenner (behalve Frans, Duits en Russisch sprak hij Grieks en
minstens drie Aziatische talen) en een groot toneelspeler. Zijn zelfvertrouwen
was uitbundig, zijn eerzucht brandend. 'Wie hem aan het werk zag', aldus
dr. M. van Blankenstein,

'kon niet anders dan hem bewonderen. Tegelijkertijd moest men zijn hart vast-
houden bij de gedachte dat de methoden der Duitsers zo heel anders waren dan
die aan de Brits-Indische grens. Hij mocht dan al in Duitsland geruime tijd
hebben gestudeerd, de sfeer daar was hem ontglipt."

Majoor Stevens (volgens kapitein Olifiers 'een luchthartig persoon'ê) was
in ons land 'wildvreemd' en door de personeelswisseling die gevolg was
van de misdragingen van Dalton, bestond ook het personeel van zijn bureau
'uit wildvreemde lui die geen idee hadden van de Hollandse mentaliteit. Die
hebben hier een reeks van stommiteiten uitgehaald.'!

Nu moet billijkerwijs erkend worden dat, in het kader van het Passport
Control Office, de fouten niet alleen door Engelsen gemaakt werden. De voor-
naamste functie van het bureau was het verzamelen van militaire gegevens
over Duitsland. Voor die arbeid was men in ruime mate aangewezen op de
medewerking van mensen die zich vrij in Nederland konden bewegen en,
na het uitbreken van de tweede wereldoorlog, ook ongehinderd naar Duits-
land konden gaan: Nederlanders dus. Om hen te vinden, te winnen voor de
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