
HOE KWAMEN DE SPIONAGEGROEPEN AAN GEGEVENS?

tegen die aanraking geen bezwaar hadden maar die zo vaak op ondeskundige
wijze benaderd waren dat zij ietwat huiverig waren geworden om 'hun'
gegevens af te staan. Het was allemaal een kwestie van vertrouwen. Personen
als Tromp en de Koster waren in een vrij brede kring goed bekend, maar in
de spionagegroepen waren, ook op civiel gebied, velen werkzaam, veel
jongeren vooral, die een hooggeplaatste alleen konden benaderen als zij
iemand anders gevonden hadden die hen bij deze kon introduceren. Ieder die
ambtelijke stukken doorgaf of civiele rapporten opstelde, nam een zeker
risico: van de stukken viel veelal na te gaan wie ze in handen hadden gehad,
en als in een rapport bijvoorbeeld weergegeven werd, hoe groot de voorraad
insuline in den lande nog was en welke hoeveelheid ingevoerd moest
worden als de Nederlandse productiecapaciteit onverhoopt wegviel, dan
was het aantal deskundigen die in de eerste plaats voor het auteurschap van
zulk een rapport in aanmerking kwamen, niet zo heel groot. Bovendien:
zulk een auteur wist dat er iemand was die hem als auteur kende: degeen
aan wie hij het rapport overhandigd had. Natuurlijk was aan de auteur
beloofd dat zijn naam verzwegen zou worden. Zou men zich daaraan
houden? Wie aan illegaal werk deelnam, hing, wat het behoud van zijn
vrijheid en wellicht van zijn leven betrof, steeds van anderen af.
Bij het verzamelen van militaire gegevens lag de zaak geheel anders dan

bij die van de civiele. De civiele waren in volle omvang aan Nederlanders
bekend, de militaire slechts aan Duitsers. wel was er al in de eerste helft van
'44 hier en daar een Duitse militaire autoriteit die bereid was, vertrouwelijk
het een en ander aan een Nederlandse spionagegroep mee te delen- (in dat
opzicht had de Koster bijvoorbeeld een nuttig contact met de Ortskomman-
dant in Den Haag), maar de meeste militaire gegevens moest men door eigen
vindingrijkheid bijeen zien te krijgen. Het kwam neer op het voltooien van
een immense legpuzzel. Daartoe moest men, gelijk reeds aangestipt, in de
eerste plaats inzicht hebben in de structuur van de Wehrmacht. De drie
componenten: Heer, Kriegsmarine en Luftwaffe, hadden aparte uniformen;
binnen elk van die delen van de Wehrmacht hadden de leden van elk 'wapen'
(infanterie, artillerie, enz.) tekens van een aparte kleur: kende men die
kleuren, dan wist men tot welk wapen de militair behoorde die men zag.
De verschillende officiersrangen hadden verschillende epauletten; zag men

1 Plaatselijk werd in de lente van '44 ook vrij veel vernomen van Duitse hulp-
troepen die zich hier en daar bevonden: Georgiërs, Armeniërs, Hongaren en
Volksduitsers uit Polen die zich allerminst 'Duitsers' voelden; ook in ons land
tewerkgestelde Italiaanse krijgsgevangenen waren soms tot hulp aan de illegaliteit
bereid.
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