
GEHEIME DIENSTEN

En Tazelaar?
Deze werd in Londen als een lastige klant beschouwd. Niemand scheen

er zich bewust van te zijn onder welke spanningen hij maandenlang in bezet
gebied geleefd had - niemand ving hem op. Voor hem werd in '42 niets
beters gevonden dan plaatsing in het troependepot in Guelph (Canada).
Tazelaar verdroeg dat zinloze bestaan niet, bewerkstelligde dat hij naar
Engeland mocht terugkeren, werd daar opnieuw door niemand opgevangen,
fungeerde enige tijd als nachtportier in een der regeringskantoren, en was
in dienst bij de Londense brandweer (dat laatste overigens in Soho, de
'rosse buurt'), toen minister van Heuven Goedhart in de zomer van '44
weer van hem hoorde. Nu, die wist als medewerker en redacteur van
Het Parool alsook uit andere illegale contacten precies wat Tazelaar in bezet
gebied gepresteerd had. Hij bewerkstelligde dat ook aan Tazelaar de Militaire
Willemsorde verleend werd (opnieuw: tegen het advies van het kapittel in)
en dat deze als geheim agent van het Bureau Bijzondere Opdrachten voor
het geven van instructie aan de Binnenlandse Strijdkrachten in Friesland
werd gedropt. Medio april '45 trok Tazelaar, hulp zoekend voor de Geor-
gische troepen die op Texel in opstand waren gekomen tegen de Duitsers,
naar het bevrij de zuiden en toen de koningin zich aan het einde van die maand
bij Breda vestigde, had zij twee nieuwe adjudanten bij zich: Erik Hazelhoff
en Peter Tazelaar.

'plan for Holland' / Plan B

Wij keren terug naar april '42: de maand waarin de verhouding tussen de
Bruyne als hoofd van de Centrale Inlichtingendienst en Rabagliatti als
chef van de Dutch Section van MI-6 grondig bedorven raakte. Dat betekende
niet dat er moeilijkheden rezen in de betrekkingen tussen de Bruyne als
hoofd van het Bureau Voorbereiding Terugkeer en Major Blizard, de chef
van de Dutch Section van SOB. Die moeilijkheden hadden zich heel wel
kunnen voordoen, want SOB was voornemens, in strijd met de wensen
der Nederlandse regering, meer sabotage-agenten te droppen. SOB werd
daartoe gestimuleerd doordat de telegrammen welke de Dutch Section,
slachtoffer van het Englandspiei, van medio maart af uit bezet gebied ont-
vangen had, de indruk hadden gewekt dat de sabotage-agenten die sinds
november '41 gedropt waren (Taconis, Andringa, Sebes, Ras, Kloos en
Baatsen), bezig waren, met succes diverse acties voor te bereiden. Aan die
zes werden vier nieuwe geheime agenten toegevoegd: in de nacht van 29
op 30 mei de sabotage-agenten A. van Steen en H. Parlevliet, in die van
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