
LODO VAN HAMEL

Scheveningen gevangen; de aan het Tjeukemeer achtergelaten koffer was
inmiddels door Nederlandse politie-ambtenaren opgespoord en precies zoals
hij aangetroffen was, aan de Duitsers overhandigd. De inhoud was vooral
voor van Hamel vernietigend: alle bewijzen voor de spionage die hij ge-
pleegd had, waren de Duitsers in handen gevallen. Deze hadden ook de
brieven gevonden die hij naar Londen had willen meenemen. Er was er één
bij die een dochter van adjudant-onderofficier Allers gericht had aan een r-

zuster in Indië. De naam 'Allers' stond er in. Prompt werd in alle bevolkings-
registers nagegaan waar personen woonden die zo heetten. Na ongeveer
een week kwam men op het Haagse zendadres waar Allers Sr. en twee doch-
ters gearresteerd werden. Jan van den Hout wist de zender naar Amsterdam
over te brengen waar zijn vriend Buys, door van Gruting met berichten ge-
voed, het zenden een kleine maand kon voortzetten.

Op het lot van alle genoemden en speciaalook op van Hamels moedig
gedrag in gevangenschap komen wij in ons volgend deel terug.

*

Wat voor zoveel historische verschijnselen geldt, geldt ook voor de beschre-
ven spionage: het is niet mogelijk, haar betekenis exact aan te geven. Het
komt in een oorlog maar zelden voor, zo ooit, dat een bepaalde actie op
grond van één spionagebericht of van de berichten van één spionagegroep
ondernomen wordt. Spionageberichten worden door de oorlogvoerende
diensten waarvoor zij bestemd zijn, gewikt en gewogen, met tientallen of
honderden andere berichten in verband gebracht, vergeleken met hetgeen
men weer door andere vormen van intelligence aan de weet is gekomen,
kortom: zij vormen een grondstof die, vaak zonder een spoor achter te
laten, in de oorlogsmachinerie vermalen wordt tot een belangrijk ingrediënt
voor het eindproduct: de militaire operaties.
Efficiënte intelligence is een voorwaarde voor efficiënteoorlogsvoering.
Dat het voor de Britten van belang was, spionageberichten uit bezet

Nederland te krijgen, spreekt vanzelf. Het was zelfs van primair belang
zolang Duitse landingen in Engeland dreigden die, als ze ooit uitgevoerd
zouden worden, gedeeltelijk op Nederlands gebied hun bases zouden heb-
ben. Het in sommige opzichten nog primitieve werk van de eerste spionage-
groepen is dan ook van betekenis geweest: van feitelijke en morele betekenis
voor de Engelsen en voor de regering te Londen, èn van morele betekenis
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