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berichtte hij later aan de Enquêtecommissie, contact leggen met 'het hoofd
van de Raad van Verzet', er zorg voor dragen dat hij in dat college opge-
nomen werd en dan 'alle partijen onder hun leiding brengen'; Celossediende
allereerst na te gaan hoe de sluizen in het Julianakanaai (Zuid-Limburg)
opgeblazen konden worden en moest, als hij dat vastgesteld had, 'in samen-
werking met CS-6' die vernielingen uitvoeren; andere opdrachten zouden
volgen.! Cnoops en Celosse zouden samen gedropt worden, elk met een
eigen marconist, maar moesten los van elkaar gaan opereren.
Dat laatste bleek onmogelijk want in de nacht van 3 I maart op I april

weigerde de marconist van Celosse uit het vliegtuig te springen en Cnoops
en Celosse hadden dus een en dezelfde marconist, J. H. Seyben. Gedrieën
waren zij voorts aangewezen op de aanloopadressen die de Graaf hun
meegegeven had; dat waren allemaal adressen van leden van CS-6 welke
hem en Celosse bekend waren geweest. 'Eigenlijk was dat', zo schreven wij
in deel v (in de reeds genoemde paragraaf'CS-6') 'al op het moment waarop
zij in november Nederland verlieten, een riskante opzet, daar de Sicherheits-
polizei CS-6 onbarmhartig vervolgde. Sindsdien waren meer dan vier
maanden verstreken - wie van de leden van CS-6 woonde nog op het adres
uit november? De Graaf had zich die vraag niet gesteld.'
De missie van Cnoops, Celosse en Seyben werd een mislukking. Celosse

wist in Rotterdam de illegale werker Christiaan Antonius ('Chris') Linde-
mans te vinden die aan de Graaf en hem tijdens hun tocht door Frankrijk
belangrijke hulp verleend had - Lindemans was evenwel inmiddels V-Mann
van de Abwehr geworden en het gevolg was dat de eerste drie BBO-agenten
nauwkeurig door de Abwehr in het oog gehouden werden. Seyben werd op
Ia mei gearresteerd, Celosse en Cnoops werden tien dagen later opgepakt.
Het Spiel dat de Abwehr via de zender van Seyben op touw zette, werd
door SOB en het BBO onmiddellijk doorzien.

*

In dezelfde nacht waarin Celosse, Cnoops en Seyben gedropt werden,
werden door SOB nóg twee agenten gedropt: J. Biallosterski en zijn mar-
conist J. A. Steman. De bedoeling van SOB was dat Biallosterski die uit de
kring van Het Parool voortkwam, steun zou gaan verlenen aan de illegale

1Brief, 24 juli 1949, van A. J. M. Cnoops aan de Enquêtecommissie, p. 6-7
tEnq., punt f, gestenc. bijl. 360).


