
ANDER ILLEGAAL WERK

verplaatsingen verzamelen en doorgeven (van de zomer van '44 af mede
gegevens over de Duitse V-wapens), maar het accent lag toch, zou men
kunnen zeggen, op watersraatkundig gebied. Aan Koks landelijke organi-
satie gingen ca. zestig personen regelmatig medewerking verlenen; onder
hen bevonden zich talrijke hoofdingenieurs en ingenieurs van. de rijks-,
c.q, de provinciale waterstaat en zij kregen vooral veel te rapporteren toen
de Wehrmacht begin '44 nieuwe inundatielinies in westelijk Nederland ging
aanleggen.

Alle gegevens kwamen bij Kok in Amsterdam samen. Hij gaf ze in rappor-
ten weer en voegde daar nauwkeurige kaarten, eventueel plattegronden, aan
toe. Al dat materiaal werd gemicrofilmd, eerst door de 'vaste' fotograaf van
sectie V, de Amsterdammer W. Prins, later tersluiks bij het Gemeentelijk
Electriciteitsbedrijf te Amsterdam, en het werd aanvankelijk via de Zwitserse
Weg, nadien via andere wegen naar Londen gezonden. In totaal waren het
tot aan de bevrijding ca. I 000 rapporten met een even groot aantal teke-
ningen. Enkele honderden rapporten waren kort en werden ook in code-
telegrammen verwerkt maar de meeste waren veel te lang om zich voor deze
vorm van overbrenging te lenen. Van speciaal belang waren 14 lange rap-
porten over de waterstaatkundige toestand die in de periode januari '44-
augustus '44 doorgegeven werden; wat zijn kennis van de Nederlandse
inundaties betrof, steunde het Geallieerde opperbevel, aldus Somer, 'vóór en
na de invasie voor een belangrijk deel op de rapporten van de OD', maar
andere rapporten (over de bruggen, de spoorwegen, de electriciteitsvoor-
ziening, de watervoorziening en het brandweerwezen) waren ook 'eerste
klas werk'"; in dergelijke rapporten werd als regel mede aangegeven hoe men
eventuele door de Duitsers aangerichte schade kon herstellen en wat voor
hulpmiddelen daarvoor nodig waren.

Gelijk gezegd: over de dislocatie van de Duitse troepen werd door sectie V
van het Hoofdkwartier van de OD minder frequent en veelalook minder
'actueel' gerapporteerd - dat was het werk van andere spionagegroepen.
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Wij beginnen dan met de groep-'Albrecht'.
Anders dan andere groepen waarop geheime agenten van het Bureau

1Getuige J.M. Somer, Enq., dl. IV c, p. 1840.


