
'DUTCH SECTION' VAN 'SOE'

Dijxhoom wist dat Laming, SOB dus, geheel buiten de Centrale Inlichtingen-
dienst opereerde; daar had hij geen enkel bezwaar tegen, hij zag van 't Sant
nu eenmaal als zijn persoonlijke vijand.

Laming kon zich niet lang handhaven. In '4I bleek dat hij zijn kwaad-
aardig verhaalover van 't Sant links en rechts rondvertelde (op Gerbrandy's
onderzoek terzake komen wij straks terug); zijn positie raakte aan het
wankelen en toen vervolgens enkele Nederlanders die als geheim agent
in opleiding waren, hun vertrouwen in SOB opzegden, werd Laming in
november' 4I afgezet - in dienst van het Ministry of Information vertrok hij
naar het Midden-Oosten. Major Ch. C. Blizard werd zijn opvolger. Deze,
geboren in '97, was twintig jaar lang op het Continent werkzaam geweest
(hij sprak, behalve Engels, zes talen waaronder Nederlands) en was in januari
'40 benoemd tot Brits Assistant Military Attaché in Den Haag. Hij gold als
zeer competent.

Blizard was het met wie de Bruyne tot een nauwe vorm van samen-
werking kwam. De kolonel der mariniers had inmiddels ontdekt dat de
groep-Hazelhoff Roelfzema geheellos van de nu onder hem ressorterende
Centrale Inlichtingendienst opereerde - hij eiste onderschikking en gehoor-
zaamheid, raakte daarbij in een fel conflict gewikkeld met Rabagliatti (die
de koningin, van 't Sant en Gerbrandy achter zich had) en legde ten-
slotte eind mei '42 de verantwoordelijkheid voor de Centrale Inlichtingen-
dienst neer. Hij pleegde toen al sinds maart overleg met de leiding van SOB
ten aanzien van de vorming van ondergrondse detachementen die, na door
Engeland bewapend te zijn, in geval van een Geallieerde invasie van het
Continent zouden ingrijpen. Een daartoe door SOB uitgewerkt plan, het
Plan for Holland, werd door Gerbrandy, Furstner en de koningin goedge-
keurd en de Bruyne's dienst stelde vervolgens aan SOB grote aantallen
nieuwe agenten ter beschikking.

Per I juli '42 werd het Bureau Voorbereiding Terugkeer tot Bureau
Militaire Voorbereiding Terugkeer herdoopt. Het werd in plaats van onder
de minister van marine onder die van oorlog geplaatst (dat was spoedig van
Lidth). Er werden enkele legerofficieren aan toegevoegd naast de marine-
officier H. Lieftinck (een kapitein der mariniers) die al aan het Bureau Voor-
bereiding Terugkeer verbonden was en in de maanden tevoren bij het
contact met SOB-Dutch betrokken was geweest. Lieftinck en een in augustus
'42 aan hem toegevoegde Engelandvaarder, luitenant-ter-zee tweede klasse
K. H. Schilp, gingen een bureau bemannen, de Militaire Inlichtingendienst,
dat als afdeling van het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer alle
militaire inlichtingen welke men met betrekking tot bezet Nederland van
derden verkreeg (de Militaire Inlichtingendienst zond geen eigen agenten


