SECTIE

V VAN HET OD-HOOFDKWARTIER

van het Bureau Inlichtingen, 'met één klap ongedaan gemaakt." Zo ging het
in de oorlog, en op geen gebied konden successen en katastrofes sneller op
elkaar volgen dan op dat van de spionage en de contraspionage. Sicherheitspolizei en Abwehr waren geduchte tegenstanders.

*
Zoals wij reeds in hoofdstuk 3 van ons vorige deel vermeldden, was de
majoor der genie J. Kok van de zomer van '42 af in opdracht van Six een
nieuwe spionage-organisatie gaan opbouwen. Die opbouw nam vele maanden in beslag. Toen Six eenmaal commandanten benoemd had in de 19
OD-gewesten waarin hij het land verdeeld had, zocht Kok via die commandanten contact met personen die in het betrokken gewest een aparte groep
konden oprichten voor het verzamelen van gegevens. Kok was in '41 hoofdingenieur van de rijkswaterstaat geworden - het lag voor de hand dat de
door hem gevormde sectie V zich vooral ging toeleggen op het verkennen
van de Duitse versterkingen. Six stimuleerde hem ook in die richting, vooral
van de zomer van '43 af, want Six had toen van van Borssum Buisman vernomen dat er andere spionagegroepen waren die speciaal de plaatsing van de
Duitse militaire eenheden in het oog hielden. Bovendien bracht de door van
Borssum Buisman overgebrachte boodschap van de regering Six er toe, er
zich vooral rekenschap van te geven hoe, ook op militair gebied, de situatie
in den lande zou zijn ten tijde van de bevrijding. Het kon zijn dat de Duitsers
zich zonder slag of stoot zouden overgeven - het kon óók zijn dat zij juist
op het laatste moment allerlei vernielingen zouden uitvoeren: dijken doorsteken, sluizen, bruggen, gemalen en electrische centrales vernielen. Hoe
viel dat te voorkomen? Dat was niet precies te voorzien, maar in elk geval
was het wenselijk dat de Geallieerden dan de beschikking hadden over nauwkeurige gegevens inzake de al gestelde inundaties en de belangrijkste bruggen,
sluizen, gemalen en electrische centrales alsmede inzake de versterkingen die
de Duitsers daar zouden hebben opgeworpen, eventueel ook de vernielingsvoorbereidingen die zij zouden hebben getroffen. Sectie V van het
hoofdkwartier van de OD ging overigens óók gegevens over troepen-
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