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desbetreffende distributiekring afgestempeld zouden worden. D' Aulnis
seinde eind januari naar Londen (zijn informatie was onjuist) dat al die
nieuwe inlegvellen in het gebouw Kleykamp opgeslagen werden. Medio
maart legde het Bureau Inlichtingen hem de volgende vragen voor: 'Bestaat
zekerheid dat duplicaat bevolkingsregisterkaarten en nieuwe inlegvellen nog
steeds zijn opgeborgen in Huize Kleykamp en wordt door eventueel
bombardement een belangrijk aantal ondergedokenen afdoende gebaat ?'l
D' Aulnis seinde terug: 'Ambtenaar daar werkzaam ontkent bestaan van
duplicaat Kleykamp.ê Als Kleykamp weg is, geen controle op gemeente-
archieven' (d.w.z. op de bevolkingsregisters). 'Dus kan loyale gemeente-
ambtenaar gegevens vervalsen waardoor onderduikers van die gemeente
quasi-legaal. Dan is uitreiking nieuwe distributiebescheiden en zegel op
persoonsbewijs mogelijk en succesvolle afweer arbeidsinzet in Duitsland.
Elk uitstel bombardement sinds januari verlaagt nuttig effect.'3
Begin maart' 44 was, als gevolg van het feit dat de waarheid omtrent het

Englandspiel eindelijk ten volle tot de Engelse en Nederlandse geheime dien-
sten doorgedrongen was, de band tussen de Bruyne's bureau en SOE ver-
broken - SOE ging met een nieuwe Nederlandse geheime dienst in zee: het
Bureau Bijzondere Opdrachten ('het BBO') dat formeel door generaal-
majoor J.W. van Oorschot geleid zou worden, in feite door twee Engeland-
vaarders : de Haagse inspecteur van politie F. J. Klijzing en een lid van de
verzetsgroep CS-6, Klaas ('Kas') de Graaf. De Graaf was in januari in
Engeland aangekomen, Klijzing zou er in april arriveren en was dus nog niet
bij het BBO ingedeeld toen van Oorschot eind maart zijn goedkeuring
hechtte aan het denkbeeld, Kleykamp te bombarderen. Ook van Oorschot
had geaarzeld maar een Engelandvaarder die als geheim agent voor het BBO
in opleiding was, Tom Biallosterski, had hem zijn laatste aarzelingen doen
overwinnen. Er werd nu door de RAF een operatie op touw gezet die
gekenmerkt zou worden door grote precisie. Zes lichte bommenwerpers
van het type Mosquito zouden, op vijftien meter hoogte vliegend (dan kon de
Duitse radar hen niet waarnemen), de Noordzee oversteken, dan de Neder-
landse kust bij de Zuidhollandse eilanden naderen en vandaar met een bocht

1Telegram, 15 maart 1944, van Bureau Inlichtingen aan P. L. d'Aulnis de Bou-
rouill (a.v.), 2 Het Bureau Inlichtingen had met de woorden 'duplicaat bevolkings-
registerkaarten' de collectie ontvangstbewijzen-persoonsbewijs bedoeld. D' Aulnis
had het telegram van medio maart aldus geïnterpreteerd dat gevraagd werd of er
van die collectie ook nog een duplicaat bestond. 3 Telegram, 20 maart 1944, van
P. L. d'Aulnis de Bourouill aan Bureau Inlichtingen, in: Vollgraff: Overzicht
telegrammen, p. 17.
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