
DE 'DIENST-WIM'

voorkomende gevallen (bijvoorbeeld wanneer bericht binnenkwam dat een
Duits convooi de Nieuwe Waterweg verlaten had) ook onverwijld tot actie
overgaan. ""

De Dutch Section van 1\11-6maakte zich over het ontbreken Vail voldoende
militaire gegevens uit bezet Nederland in de zomer van '42 zoveel zorgen,
dat ze een beroep deed op de Belgian Section van SOB en de daarmee samen-
werkende Belgische geheime dienst van welke bekend was dat hij een snelle
verbinding met Brussel bezat. De Belgische dienst had in die tijd een actieve
coördinator in onbezet Frankrijk zitten, in Toulouse, kapitein Ugeux.
Diens voornaamste koerier naar Spanje was een student uit Gent, Gaston
Vandermeerssche. Welnu, deze ontving in augustus '42 opdracht,' naar
België terug te keren en van daar uit een nieuwe spionagegroep in Nederland
op te bouwen. Vandermeerssche stelde zich in Brussel in verbinding met een
van Ugeux' relaties, de Belg John Cohen; diens buurman, de Nederlander
Wim Stenger, verklaarde zich bereid, naar Nederland te gaan om te zien
wat hij er bereiken kon. De door hem op te richten spionagegroep zou
zich als de 'Dienst-Wim' aanduiden; ze zou haar materiaal moeten afleveren
bij een slagerij in Antwerpen.

Een znster van Stenger woonde in Leiderdorp. Stenger toog daarheen en
kwam via haar in contact met de Leidenaar mr. A. B. J. Koch. Koch was de
mail geweest die, zoals wij in deel 4 beschreven, eind november '40 voor
de verspreiding van Cleveringa' s befaamde toespraak gezorgd had. Hij had
nadien veel werk voor Vrij Nederland verzet en was zelfs een tijdlang hoofd-
verspreider voor Leiden geweest. Hij ging op Stengers uitnodiging in. Als
een van zijn voornaamste medewerkers bij het nieuwe werk trok hij mr. J.
le Poole aan. Deze had talrijke relaties bij de Haagse departementen; die
relaties gingen daar rapporten voor Koch opstellen; hetzelfde gebeurde in de
wereld van het hoger onderwijs. Koch was overigens niet de enige geweest
die door Stenger voor de 'Dienst-Wim' aangetrokken was. Ook in Bussum
en Dordrecht had Stenger medewerkers gevonden, en vooralook in Noord-
Brabant. Er was daar, gegroepeerd om een onderofficier van het Konink-
lijk Nederlands-Indisch Leger, Jan B. Vermeulen, een rest van Somers spio-
nagegroep (die met de ID Vail van Hattem contact had gehad) blijven bestaan;
Vermeulen bracht die groep in de 'Dienst-Wim' in en ging als leider van de
ondergroepen fungeren. De verbinding tussen die groepen werd door een
Haagse ambtenaar onderhouden, de Groninger mr. D. Schortinghuis.
Wekelijks stroomde een grote hoeveelheid rapporten naar Noord-Brabant
toe; ze werden in Bergen op Zoom, waar de oud-hoofdredacteur van De
Avondster, ir. A. J. L. Juten, medewerking verleende, gemicrofilmd, de grens
over gesmokkeld naar de Antwerpse slagerij en daar regelmatig door Vander-
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