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als zodanig kon optreden; zijn zender werd bij zijn parachutelanding
(r oktober '41) dusdanig beschadigd dat hij voorlopig niet meer gebruikt kon
worden.
Zes pogingen om Scheveningen te bereiken, mislukten. Bij de zevende

werd Tazelaar eind november' 41 op het strand gezet met de afspraak dat hij
drie nachten later op dezelfde plek zou verschijnen samen met de socialis-
tische voorman dr. H. B. Wiardi Beckman (deze was gehouden voor de
auteur van belangrijke rapporten, door Vorrink geschreven,welke in de loop
van '41 Londen bereikt hadden) en de kapitein van de generale staf
P. M. H. Tielens (aanhem was de positie van minister van oorlog toegedacht).
Tazelaar kon Tielens niet overhalen - aan Wiardi Beckman werden twee
andere personen toegevoegd: de onafhankelijke socialist Frans Goedhart,
oprichter van Het Parool, en de jeugdige Gerard Dogger, adjudant van
jhr. Schimmelpenninek, de enkele maanden tevoren gearresteerde chef-staf
van de 'tweede' OD, tevens lid van een Driemanschap dat ten tijde van de
bevrijding als hoogste uitvoerende gezagwilde optreden. De afhaaloperatie
mislukte, en leidde, toen zij begin december herhaald werd, niet tot een
ontmoeting, maar toen kon wèl, als vervanger van ter Laak, de marconist
W. van der Reyden aan land gezet worden, die daarbij evenwel (het roei-
bootje sloeg om) zijn zender verspeelde. Drie nieuwe tochten volgden - alle
drie zonder succes.Bij een vierde nieuwe tocht, medio januari' 42, kwam het,
doordat de Abwehr via zijn Vi-Mann George Ridderhof de lucht gekregen
had van de afhaal-operaties, tot de arrestatie Vall o.a. Wiardi Beckman en
Goedhart - Tazelaar en Dogger wisten zich in de ijskoude golven te ver-
bergen. Nadat in de daarop volgende nacht opnieuw vergeefs getracht was,
die laatste twee af te halen, besloten zij te pogen, over land Engeland te
bereiken. Medio februari kwamen zij via de 'lijn' van de Vall Niftriks in
Zwitserland aan en vandaar zouden zij via onbezet Frankrijk, Spanje en
Portugal in april Londen bereiken.
Wij voegen toe dat door de groep-Hazelhoff nog vijf geheime agenten

vanMI-6 (vanRabagliatti dus) 'overgezet' werden: eind februari de spionage-
agent jhr. mr. E. W. de Jonge en zijn agent-marconist J. Radema, midden
maart de spionage-agent J. Emmer en zijn agent-marconist jhr. F. Ortt, en,
vier dagen later, een geheime agent die alshelper van de Jonge en/of Emmer
bedoeld was: A. G. H. Maassen. Deze laatste werd onmiddellijk na zijn
landing door een Duitse patrouille ontdekt en gaf de Duitsers veel inlich-
tingen, hetgeen er toe bijdroeg dat de Britse MTB met Hazelhoff en Krediet
aan boord begin mei omsingeld werd; hij had de grootste moeite om van de
Nederlandse kust uit door een scherm van lichte eenheden van de Kriegs-
marine heen te breken. Dat betekende het einde van de operaties van de groep.
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