
DOGGER EN TAZELAAR IN LONDEN

omtrent het streven en de werkwijze van die twee groeperingen alsook over
hun conflicten had kunnen meedelen.

Men houde het tijdstip in het oog: april '42. In bezet gebied en in Londen
keek nagenoeg ieder reikhalzend uit naar 'het tweede front'; een groot-
scheepse Geallieerde invasie van West-Europa. Dat maakte het voor de
koningin alleen maar pijnlijker dat zij over zo weinig inforrnatie beschikte.

*

Toen Gerard Dogger, de een-en-twintigjarige adelborst, in februari samen
met Peter Tazelaar in Zwitserland aankwam, beschouwde hij zich als
gemachtigde van de leiding van de 'tweede' OD, d.w.z. in de eerste plaats
van jhr. Schimmelpenninck die in september '41 gearresteerd was en in
wiens geest hij getracht had, de OD bijeen te houden. Hij was van plan
naar Londen te gaan teneinde voor de OD een regeringserkenning als
overgangsbewind te krijgen en teneinde te bereiken dat aan de organisatie
sabotagemiddelen, wapens en geld ter beschikking gesteld zouden worden.

Dat Dogger en Tazelaar in Zwitserland gearriveerd waren, werd door
de legatie te Bern aan Buitenlandse Zaken bericht. De Bruyne werd er van
in kennis gesteld. Deze sprak er over met Rabagliatti. 'Ik heb toen bedongen',
vertelde de Bruyne aan de Enquêtecommissie, 'dat men zou proberen
ze met een vliegtuig af te halen' (uit Lissabon), 'en dat ze van het vliegveld
onmiddellijk te mijner beschikking werden gesteld, opdat ik ze bij de
admiraal zou kunnen brengen' (bij Furstner dus). 'Dit was buitengewoon
belangrijk, omdat ik gegevens zou krijgen die kersvers uit Holland kwamen
van een verzetsorganisatie, en ik tot toen toe moest werken met gegevens
die zij' (d.w.z. de Engelsen) 'hadden en ik niet kon inzien.'!
Wij nemen aan dat Rabagliatti van 't Sant inlichtte en dat prompt

instructie kwam, hetzij van de koningin, hetzij van Gerbrandy (hetzij van
beiden), dat Dogger en Tazelaar, eenmaal in Londen aangekomen, in elk
geval eerst bij de koningin en de minister-president moesten verschijnen
alvorens zich bij de Bruyne te melden.

Op 13 aprillandde in Engeland een vliegtuig met Dogger en Tazelaar
aan boord. Zij werden naar de Patriotic Schoolovergebracht. Nog diezelfde
avond werd Hazelhoff door Rabagliatti ingelicht en de volgende ochtend
kreeg Rabagliatti Dogger en Tazelaar terstond vrij uit de Patriotic School
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