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         Hitler Duitsland en het 
         Internationale Bureau 

                                         Invasion 
 
Alhoewel wij vaak denken dat we nu zo langzamerhand wel alles weten over wat zich afspeelde 
tijdens de Tweede Wereldoorlog komen we toch nog vaak voor verrassingen te staan. Na de val 
van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn gingen o.a. de Stasi-archieven van de Duitse Demo-
cratische Republiek open en daarin bevonden zich ook Nazidocumenten waarvan het bestaan tot 
dan toe niet bekend was. Maar ook in de Britse archieven blijken zich documenten te bevinden 
die men niet heeft geopenbaard en waarvan sommigen pas ruim 50 jaar na het einde van de oorlog 
werden vrijgegeven. 

 
Zo verscheen begin 2000 een Engelstalig boek Invasion 1940. Het is 
een vertaling in het Engels van een Duits boek door Generaal Walther 
Schellenberg  en van notities voorzien door de Engelse Professor John 
Erickson. Invasion is een handboek van de Gestapo (Geheime Staats 
Polizei), de SD (Sicherheits Dienst) en de SS (Schutz Staffel), dat de 
Duitsers wilden gebruiken tijdens en na de verovering en bezetting 
van de Britse eilanden. [Schellenberg groeide op in Engeland F.K.] 
 
Op 10 mei 1940 barstte het Nazigeweld los in West-Europa. Nederland 
en België werden onder de voet gelopen en zelfs Frankrijk werd ge-
noodzaakt om al in juni 1940 de wapens neer te leggen. Dit kwam 
voor iedereen als een verrassing. Ook voor Adolf Hitler en de zijnen, 
die deze snelle resultaten niet hadden verwacht en dus (gelukkig) 
niet voorbereid waren op wat er daarna had kunnen en moeten vol-
gen: Een invasie van de Britse Eilanden.  
 
Wehrmacht en Kriegsmarine hadden hiervoor geen plannen en bij voor-
beeld ook geen landingsboten. Pas na de verrassende, onverwacht 
snelle overwinning op Frankrijk begon men aan deze mogelijkheid te 
denken en Hitler gaf in augustus 1940 opdracht voor de militaire ope-
ratie Seelöwe: De landingen op de Engelse kusten. 
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Het Duitse Handboek voor de Invasie 
 
Ook de Duitse diensten - onder leiding van Heinrich Himmler, de Reichsführer van de SS - kre-
gen opdracht zich voor te bereiden op de landing. Er werd een handboek samengesteld onder de 
leiding van de bekende SS-Oberstgruppenführer Generaal Walther Schellenberg (1911-1952). Het 
tweede deel van het boek bestond uit een omvangrijke lijst met namen van Britten en anderen 
die zich in het Verenigd Koninkrijk bevonden, die onmiddellijk dienden te worden gearresteerd 
en naar Duitsland overgebracht. De andere hoofdstukken bevatten gegevens over het Britse leven 
in het algemeen en een omschrijving van diverse instellingen, universiteiten, verenigingen etc. 
 

The International Boy Scout Movement volgens Schellenberg 
 

Zo is er (vanaf pagina 26) een hoofdstuk gewijd aan het Educational System. De eerste para-
graaf behandelt de Kostscholen, de tweede The International Boy Scout Movement. In zijn toe-
lichting schrijft Professor John Erickson: “Degene die het hoofdstuk over de International Boy 
Scout Movement samenstelde liet zijn verbeeldingskracht wel een beetje gaan toen hij de bewe-
ging brandmerkte als “een vermomd instrument van de krachten van de Britse culturele propa-
ganda.” en bovendien “een uitstekende informatiebron voor de Britse Geheime Dienst”. Schellen-
berg schrijft over de padvindersbeweging: 
 

“De internationale padvindersbeweging is opgericht in 1907 door de Engelse legerofficier Lord 
Baden-Powell die tijdens de Boerenoorlog de Afrikaanse stad Mafeking verdedigde. Zijn jeugdor-
ganisatie beperkte zich aanvankelijk tot Engeland maar breidde zich - dankzij de propaganda 
en druk van de Britse regering - later uit over Europa (1911) en tenslotte over de gehele we-
reld. De Boy Scout Movement werd in de Dominions en koloniën opgericht onder dwang van de 
Engelse autoriteiten. Lord Baden-Powell is, als Chief Scout of the Word, de leider van de Interna-
tionale Padvinders Beweging. Het hoofdkwartier is gevestigd in Londen. Het is het zogenaamde 
International Bureau dat tot voor kort geleid werd door de half-joodse Mr. Martin, die tegelijker-
tijd hoofd was van de dienst die de paspoorten uitreikte. De tegenwoordige directeur van het 
International Bureau, John Wilson, werkt ook voor dit paspoortbureau. Gedurende lange tijd 
was hij Hoofd van de Politie in Calcutta. Het is mogelijk dat zijn opvolger een zekere Mr Lunt is. 
Het Internationaal Bureau is de verbinding met de individuele nationale scoutingverenigingen.” 

“Een Internationale Commissaris staat aan het hoofd van iedere nationale organisatie en is ver-
antwoordelijk voor het onderhouden van de banden met het IB in Londen. Deze International 
Commissaris is verplicht maandelijkse drie rapporten op te stellen over de economische, cultu-
rele en politiek situatie van het betreffende land en deze door te geven aan het Internationale 
Bureau. Bovendien dient al het schriftelijk verkeer tussen de groepen van een  land  met  een  
ander  land  via  hem  te  lopen.  De individuele nationale organisaties zijn overeenkomstig in-
gericht. Hoewel de individuele padvindersorganisaties zogenaamd hun tijd volledig besteden 
aan de militaire vooropleiding van de jeugd, is de Boy Scout Movement in feite een vermomd 
machtsinstrument ten dienste van de Britse Inlichtingendienst. Lord Baden-Powell werd als 
agent tegen Duitsland ingezet tijdens de vorige oorlog. De ontbinding van de Oostenrijkse pad-
vinders organisatie heeft, onder andere, het bewijs geleverd van de verbinding tussen de Boy 
Scout Movement en de Britse Geheime Dienst.”  
 
 
 

Lord Baden-Powell  

John Wilson 
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Duitse verraders 
 

Het hoofdstuk wijst er dan nog op dat het Internationale Bureau en de Britse Beweging nauwe 
contacten onderhouden met en steun verlenen aan de Vrije Duitse Jeugdbeweging, waaronder 
uitgeweken Duitse en Oostenrijkse Padvinders in het buitenland, bestaande uit “Duitse verraders 
die hun Führer en land zijn ontvlucht”. Een andere organisatie, het Duitse Jeugd Front, een ver-
zameling van voor de Nazi’s uitgeweken jeugdleiders, mag zich ook verheugen in de steun van 
het Internationaal Bureau en dus van de Britse Geheime Dienst. Zo zagen Walther Schellenberg en 
zijn medewerkers het Internationale Scouting van die dagen. Zodra de Duitse troepen in Engeland 
zouden zijn geland zou de jacht geopend worden op alle betrokkenen. 
 

Het handboek werd nooit gebruikt 
 
De invasie van Engeland, operatie Seelõwe, ging niet door toen de 
Duitse Luftwaffe de Slag om Engeland in de herfst van 1940 had verlo-
ren. De Slag om Engeland (Battle of Britain) was een luchtoorlog tussen 
de Duitse Luftwaffe en de Britse Royal Air Force (RAF). De luchtoorlog be-
gon op 10 juli 1940 en verliep in vijf fasen tot hij ten slotte eindigde op 31 
oktober 1940 met verlies voor de Duitsers. De Slag om het Kanaal (1) werd 
uitgevochten door jagers en gewonnen door de Duitsers. Die lanceerden 
toen Operatie Adelaar (2) waarbij de havens Plymouth en Southampton en 
vliegvelden gebombardeerd werden. De Britten reageerden met bombarde-
menten op Berlijn (3), waarna de Duitsers op hun beurt Londen (4) bom-
bardeerden en zwaar beschadigden. In de eindfase bleek dat Duitsers er 
niet in slaagden het Verenigd Koninkrijk te veroveren. [F.K.] 

Er werden 20.000 exemplaren van Schellenbergs handboek gedrukt maar 
ze werden gelukkig nooit gebruikt. De voorraad werd opgeslagen in een 
pand dat tijdens een bombardement op Berlijn aan het einde van de oorlog 
in vlammen opging. Bijna alle exemplaren gingen verloren. De Engelsen 
hadden van het bestaan van het boek waarschijnlijk niet afgeweten als 
de Britse strijdkrachten, bij hun opmars in Duitsland, niet een exemplaar 
hadden aangetroffen in een verlaten Gestapobureau.  Kennelijk vonden de Britse autoriteiten het 
een dermate beladen boek dat het als Top Secret werd opgenomen in de Britse archieven en het 
bestaan ervan pas in 2000 werd geopenbaard. 
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Duitse jager: Messerschmitt 

Engelse jager: Spitfire 



 
 

 

 


