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koeriersters onderhouden. In augustus '44 was het, aldus het gedenkboek
Albrecht meldt zich,

'vaste gewoonte dat elke middag tegen 18 uur de post voor de radiozender
Rotterdam verliet. Deze post, die voornamelijk spoedberichten van militaire aard
bevatte, kwam nog dezelfde avond bij de marconisten in de Brabantse Biesbos
aan, waar - dank zij een uitstekend contact met Engeland - voor vlotte doorzen-
ding werd zorggedragen. Het verbindingennet met Rotterdam als middelpunt
was nu zo opgezet, dat alle post uiterlijk om 17.30 uur binnen moest zijn. Dan
vond een snelle schifting plaats van de kopij, die voor fotografie bestemd was,
en de spoedberichten, die naar de zender gebracht werden. In de regel werd aan
dit tijdschema goed voldaan. De koerierster uit Amsterdam kwam nooit over tijd.
Pasklaar voor de fotografie bevatte haar kopij, die werd vervoerd over het traject
met de talrijkste 'SD' -controles, de pas binnengekomen gegevens uit geheel
Noord-Holland. Alles, wat om 12 uur te Amsterdam was, werd hierin verwerkt,
waarbij dus ochtendmeldingen uit Den Helder over binnengelopen of uitgevaren
Duitse convooien konden zijn. De post van 'Adriaau', die omstreeks 12 uur uit
Zwolle ging, was vaak op het nippertje, daar er niet zelden vertraging was op dit
lange traject, doelwit van veel treinbeschietingen. De Zwolle-kopij bevatte
enkele ochtendmeldingen, maar over het algemeen nieuws van de vorige dag uit
het oosten en noorden des lands. Een speciale koerierster arriveerde uit Utrecht,
waar de post van Midden-Nederland werd geredigeerd. Het was beter een aparte
dienst hiervoor in te lassen, dan de koerierster [uit Zwolle] in Utrecht een half
uur oponthoud te bezorgen, waardoor ze de kans liep, in Rotterdam de aansluiting
op de zender te missen. Ook de medewerkers uit de omgeving van het centrum
wisten, hoe laat hun melding ter plaatse moest zijn om snel behandeld te kunnen
worden.

Om 18 uur was de drukte op het centrale contactadres afgelopen. De koerierster
voor de zender was naar Brabant gegaan en zou pas om 23 uur terugkeren, ook
op haar terugreis beladen met materiaal, namelijk de stof voor de fotografie uit
het gebied van 'Frans' [het zuiden des lands] en ingekomen telegrammen uit
Engeland. De koeriersters uit Amsterdam, Utrecht en Zwolle reisden terug naar
hun haardsteden, allen voorzien van een brief voor hun chef, waarin organisa-
torische aanwijzingen, kritiek op het geleverde werk, en nieuws over het wel en
wee van de groep. Na 18 uur draaide de centrale administratie op volle toeren.
Het ingekomen materiaal werd geordend, voorzover nodig getypt, en - als het
de daarvoor bestemde dag was - diezelfde nacht gefotografeerd. De volgende
ochtend vroeg bracht een koerierster het filmrolletje naar de plaats van verzen-
ding" -

1 Albrecht meldt zich (1945), p. 57-58.
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