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en die moet verslag uit kunnen brengen van hetgeen daar verteld wordt."
Die conditie werd aanvaard. Wie zou die officier-vertegenwoordiger

worden? Generaal van Oorschot liet zijn keus vallen op majoor van de
Plassche: wel een bewijs dat hij het een hoogst belangrijke aangelegenheid
vond. Maar van de Plassche had er geen tijd voor. Kapitein Olifiers dan I
Hem wilde van de Plassche niet afstaan. Dus werd het een lager officier,
luitenant Dirk Klop."

Klop had vijfjaar in Canada gewoond: hij sprak vlot Engels." Mondeling
instrueerde generaal van Oorschot hem, 'dat hij zich nergens mee moest be-
moeien, alleen maar luisteren'4 en, natuurlijk, rapport uitbrengen.f
Generaal Reynders, de opperbevelhebber van land- en zeemacht, werd enige
tijd later nogal vagelijk omtrent de aan Klop gegeven opdracht ingelicht;
het wezenlijke vernam hij niet: 'dat het eigenlijk een bepaalde Duitse oppo-
sitie was waarmee men in contact zou zijn', werd hem namelijk niet meege-
deeld." Reynders had geen bezwaar tegen de inschakeling van luitenant Klop.
De minister van defensie, Dijxhoorn, werd geheel buiten de zaak gehouden,"
zo ook de minister van buitenlandse zaken, van Kleffens." wel drongen er,
toen de ene bespreking op de andere volgde, geruchten tot sommige
departementen door: de secretaris-generaal van justitie, mr. J. R. M. van
Angeren, ging zijn minister, prof. Gerbrandy, waarschuwen dat er iets
gaande was dat hij niet vertrouwde," en ook een van de hoofdambtenaren
van buitenlandse zaken, dr. J. H. van Royen, had vernomen dat er bespre-
kingen gaande waren.l? maar niemand wist er het fijne van. Het was generaal
van Oorschots gewoonte niet, anderen precies te vertellen wat hij deed, of,
in dit geval: liet geschieden.

Payne Best had het druk gekregen.
Nadat hij op II oktober via het BBC-bericht het bewijs geleverd had dat

hij een officieel Engels agent was, duurde het enkele dagen voor hij via de
kanalen welke hij in de tweede ontmoeting met 'dr. Solms' afgesproken had,
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