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in aantal en met weinig kader, maar blakend van strijdlust en zeer bruikbaar
door hun gevechtsroutine.'! Speciaal Johannes Post onderhield een nauwe
verbinding met de leiding van de groep-'Albrecht'2 en toen Post weggevallen was, werd die verbinding overgenomen door de man die in opdracht
van de leiding der Landelijke Knokploegen de sabotage van het Duitse
transportwezen ging voorbereiden en die dus dringend behoefte had aan
Engelse explosieven: Johannes van Bijnen, Daarbij was van belang dat de zenders van 'Albrecht' (het waren er nu drie") begin september '44 uit de
Biesbos naar Rotterdam verplaatst werden - de grote afstand werd toen te
bezwaarlijk geacht. Uit Rotterdam bleek overigens een nog langduriger
radiocontact mogelijk dan uit de Biesbos, het duurde 'niet zelden zes uur
per dag_'4 Maar dat vond plaats in een situatie waarin dagelijks zoveel
geheime zenders in de lucht waren dat de zes peil-auto's van de Ordnungspolizei telkens slechts op een deel van de opgevangen signalen konden
reageren.

*
Wij komen nu tot de tweede door het Bureau Inlichtingen uitgezonden
spionage-agent, Pierre Louis baron d' Aulnis de Bourouill- de tweede, maar
wat de duur van zijn verblijf in bezet gebied betrof, de primus inter pares. Hij
werd op 10 juni '43 gedropt en bijna twee jaar later, ten tijde van de bevrijding, was hij nog steeds'te velde'. Alleen dit feit alwijst op bijzondere capaciteiten voor het werk van geheim agent. Het was overigens zo dat d' Aulnis
uit de aard van zijn opdrachten minder frequent behoefde te zenden dan
andere agenten.
Louis d' Aulnis, geboren in 1918, vaandrig bij de luchtdoel-artillerie in
,39-'4°, was in Leiden rechten gaan studeren, waar hij, aldus Somer, 'eigenlijk
meer bohémien dan student' geweest was." In '40 was hij koerier geworden
van het Legioen Oud-Frontstrijders (de illegale groep van de Tourton
Bruins), maar in maart '41 was hij, doordat hij het vermoeden had dat een
verrader op hem loerde, uit bezet gebied ontsnapt - hij wilde geheim agent

1 Albrecht meldt zich, p. 175-76.
2 Post had in het kader van de voorbereiding van
zijn overval op het Amsterdamse Huis van Bewaring (15 juli '44) maatregelen
getroffen om een eventueel slagen onmiddellijk naar Londen te laten seinen door
een van de zenders van 'Albrecht'. 3 Begin augustus '44 waren, mede ten behoeve
van 'Albrecht', de geheime agent K. A. Mans en zijn marconist M. A. Sutherland
gedropt. 4 Albrecht meldt zich, p. 87. 6 J. M. Somer: Zij sprongen in de nacht, p. 64.
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