
GEHEIM AGENT H. G. DE JONGE

ten op de dag der bevrijding het gezag in handen te nemen. De Jonge diende
na te gaan hoe het met die tegenstelling precies zat. Om te beginnen moest
hij daartoe contact opnemen met het Nationaal Comité. Voor het radio-
verkeer met Engeland kreeg hij een z.g. telefoniezender mee.!
Met die zender werd de Jonge in de nacht van donderdag II op vrijdag

12 maart '43 bij Hooghalen gedropt, niet ver dus van Assenwaar Somers
broer woonde. Hij had een groot bedrag aan geld bij zich, in bankbiljetten
van f 500 en f I 000. Helaas: op de tweede dag waarop hij in bezet gebied
was, zaterdag 13 maart, werden alle bankbiljetten van f 500 en f I 000

ongeldig verklaard. De Jonge moest nieuw geld zien te vinden. Wij nemen
aan dat dit het contact zoeken met het Nationaal Comité ietwat vertraagd
heeft. In Londen was verondersteld dat Jan Schouten wel meer van dat
Nationaal Comité zou weten (hij was er lid van) - de Jonge bracht dus een
bezoek aan de anti-revolutionaire leider. Diens medelid van het Nationaal
Comité Vcrrink stond toen al maandenlang in contact met een zekere
'Anton deWilde' (de Vi-Mann van derWaals) in wie Vorrink een onbeperkt
vertrouwen was gaan stellen, maar Schouten was er nog steeds niet zeker
van dat 'de Wilde' dat vertrouwen waard was. Jegens de Jonge stelde
Schouten zich dan ook zeer gereserveerd op. In een eerste gesprekweigerde
hij inlichtingen. Een tweede gesprek volgde, iets later; wij nemen aan dat
Schouten inmiddels bij enkele door de Jonge opgegeven relaties naar diens
betrouwbaarheid was gaan informeren. Die informaties luidden gunstig.
'Ik kreeg de indruk', vertelde de Jonge later, 'dat na het tweede bezoek de
basisvan vertrouwen er was.'2
De datum van dat 'tweede bezoek' staat niet vast.Werd een derde bezoek

afgesproken ? Vermoedelijk wel. Het ging niet door. Op I april' 43 werd de
fuik die van der Waals en zijn opdrachtgever Schreieder met zoveel raffine-
ment geplaatst hadden, opgehaald: alle leden van het Nationaal Comité,
Schouten incluis, werden gearresteerd. De Jonge's tweede opdracht was
vervallen; hij zal er wel niet rouwig om geweest zijn.

*
In dezelfde tijd waarin van der Waals zijn Spiel met Vcrrink en de zijnen
speelde, had hij belangrijke en voor de Duitsers veelbelovende contacten

1Dit was een zender waarmee men in het donker op afgesproken tijden gecodeerde
gegevens kon wisselen met een vliegtuig of schip dat dicht bij de Nederlandse kust
kruiste. De Jonge had per week twee vaste zendtijden. 2 Getuige H. G. de Jonge,
Enq., dl. IV c, p. 963.
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