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bestuurd door diens zoon, G. A. M. A. Albrink, die in Nordhom in een
garage werkte. In Amsterdam kende Gerken een inspecteur van politie,
M. J. M. Gemmeke, die hij in de jaren '20 tijdens een excursie in Berlijn voor
het eerst ontmoet had. Gemmeke was een groot bewonderaar van het Derde
Rijk geworden; hij was in augustus '39 als reserve-kapitein der infanterie
gemobiliseerd maar kwam regelmatig met verlof in Amsterdam. Tijdens
bezoeken in september of oktober' 39 had Gerken hem al gevraagd ofhij hem
in contact kon brengen met enkele Nederlanders die bereid waren, de
Abwehr bij tijd en wijle te helpen. Gemmeke kende er twee: Emile Lalieu
en Ab van Olst, beiden werkzaam in de handel. Lalieu aanvaardde van
Gerken de opdracht, in België en Noord-Frankrijk te gaan spioneren;
hij was al naar het zuiden vertrokken toen Gerken (die zich naar Amsterdam
begeven had, Z.g.om een grote zilverdiefstal op te lossen') met zijn chauffeur,
de jonge Albrink, op 29 of 30 oktober opnieuw bij Gemmeke verscheen:
wie kon hem helpen bij het kopen van enkele oude uniformen en andere
kledingstukken, bijvoorbeeld een Zeeuws of een Markens costuum 1

Gemmeke verwees hem naar van Olst.
Op woensdag I november, laat in de middag, maakten van OIst en Al-

brink jr. hun opwachting bij een joodse koopman in gedragen kleding,
zekere Blom, die zijn bedrijf uitoefende in een loods bij het vroegere Amster-
damse Weesperpoortstation. Ze kochten de nodige uniformstukken en
bestelden er meer die Blom niet voorradig had: de uniformen van een
postbode, van spoorwegpersoneel, van de rijksveldwacht, ze zouden er de
volgende dag al voor terugkomen, ze hadden haast en Blom moest alles zo
inpakken dat, zeiden ze, 'niemand moest kunnen zien wat er in zat'. Blom
vertrouwde het zaakje niet, noteerde in de schemering het nummer van de
auto waarin de twee heren gekomen waren en gafhet nummer aan de politie
door, vermoedelijk op donderdag 2 november toen de tweede zending
kledij opgehaald werd. Ten huize van Genuneke die weer in dienst was,
werden onder toezicht van Abwehr-officier Gerken de uniformstukken waar
men in Duitsland om zat te springen, in twee grote koffers gepakt, Albrink jr.
laadde die koffers in zijn auto en reed weg. Ter attentie van 'Herr Gerken,
Stadttheater Osnabrück', moest hij ze afgeven aan de Duitse douanepost
op de weg van Almelo naar Nordhorn.
De auto waarvan het nummer doorgegeven was, werd evenwel bij Dene-

kamp aangehouden en doorzocht: een hele collectie militaire kleding kwam
te voorschijn, benevens uitmonsteringsstukken van de Nederlandse Spoor-
wegen, van de gemeentepolitie en van de Nederlandse posterijen. Albrink jr.
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