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Het auteursduo vader en zoon Harff is bekend 
vanwege de vele publicaties over de Duitse 
bunkerbouw en alles wat met de Atlantikwall van 
doen heeft, en dan met name in Katwijk en 
Noordwijk (waar niet voor niets een museum aan dit 
onderwerp is gewijd). De in de loop der jaren steeds 
verder uitgebouwde verdedigingslinies in en achter 
de duinen waren mede bedoeld om het afzetten en 
weer ophalen van geheim agenten, 
radiotelegrafisten en politici of andere belangrijke 
Nederlanders door Britse MGB’s (Motor Gun Boat) 
onmogelijk te maken. Daarom eindigde deze episode 
in 1942, toen het betreden van het strand en duinen 
streng verboden werd en daarmee deze methode 
van personenverkeer onmogelijk werd. 

In dit rijk geïllustreerde boek (je zou denken dat er uit de oorlogstijd maar heel weinig foto’s 
zouden zijn) wordt eerst diep ingegaan op de organisatie van de geheime diensten in Londen 
voor Nederland (dus ook de Britse) en ook de Duitse opsporingsdiensten (en Duitse geheim 
agenten in Engeland). Ook de Duitse kustverdediging wordt zeer uitvoerig behandeld, soms 
wel eens zo gedetailleerd dat het je een beetje duizelt. Het lijkt wel of werkelijk ieder 
bunkertje vermeld moest worden, maar dat loopt dan vaak uit op herhaling van het 
voorafgaande. Het leukste hoofdstuk is natuurlijk dat over de operaties zelf. Alle acties 
worden zeer gedetailleerd beschreven en soms op een manier dat je haast de spanning voelt 
die de geheim agenten en radiotelegrafisten (en hun begeleiders)  gevoeld moeten hebben. 
En wellicht hun ergernis over het ongelofelijk slechte koersbepalen van de boten, waardoor 
ze vaak vele kilometers van hun doel aan de kust kwamen – een paar keer was dat, met hoge 
golven of andere bezwaren, de reden om onverrichter zake terug te keren. Ook in de 
gevallen dat het wél lukte om heelhuids de boulevard van Scheveningen, Katwijk of 
Noordwijk (of elders) te bereiken, ging het nogal eens meteen fout en werden de 
betrokkenen gearresteerd. Ook ging vaak de radioapparatuur verloren. En dan de gevallen 
dat agenten of telegrafisten na enige tijd opgepakt werden en gedwongen om voor de 
Duitsers te gaan werken (het ‘Englandspiel’), zolang dat succesvol was. Per saldo kan het 
gehele gebeuren niet succesvol genoemd worden, zeker gezien de inspanningen van zo 
velen. Het verzet in Nederland was er amper mee geholpen. 

Van de drie in de titel genoemde hoofdpersonen namen Hazelhoff Roelfzema (de Soldaat 
van Oranje) en Krediet ontslag wegens geruzie tussen de diverse hooggeplaatsten in het 
inlichtingenwerk. Tazelaar, die geland was maar weinig kon uitrichten, lukte het om via 
Zwitserland weer in Londen terug te keren, maar omdat na de zoveelste mislukte landing, dit 



keer in de nacht van 11 op 12 mei 1942 te Noordwijk, besloten werd om met dit soort acties 
te stoppen, werd hij niet meer ingezet voor dit inlichtingenwerk. Alle drie overleefden ze de 
oorlog, vaak op miraculeuze manier. Helaas kan dat niet gezegd worden van de meeste 
andere aangelande of geparachuteerde geheim agenten en radiotelegrafisten: van de 27 
overleefden er slechts 6. De meesten werden van gevangenis hier naar concentratiekamp 
daar gesleept en overleden uiteindelijk in Mauthausen. 

Dit boek kan gezien worden als een soort gedenkteken voor deze dappere mannen, die heel 
wat meegemaakt hebben, waarvan wij nu gedetailleerd kennis kunnen nemen. Dat bij iedere 
vermelding van b.v. de Engelse baas over de landingen steeds voluit vermeld wordt dat die 
Lieutenant Colonel C.E.C. Rabagliati heette en evenzo de Höhere SS- und Polizeiführer J.B.A. 
Rauter, of zelfs minister-president P.S. Gerbrandy, wat na de zoveelste keer wel gaat 
ergeren, wordt dan gaarne vergeven. 
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