
GEHEIME DIENSTEN

*
Als gevolg van de activiteit van V-Mm111 Ridderhof dan wel als uitvloeisel
van het Bnglandspiel werden ter Laak en, met uitzondering van Tazelaar,
alle geheime agenten die door Hazelhoff en Krediet afgezet waren, spoedig,
d.w.z. nog vóór eind mei, door Abwehr en 'SD' gearresteerd. De Jonge was
er toen in geslaagd, aansluiting te vinden bij een belangrijke, door mr. C. C.
('Kees') Dutilh geleide spionagegroep die na de Jonge's arrestatie haar werk
voortzette en zich later ging aanduiden als 'de groep-'Kees"; zij is, telkens
onder andere leiders, tot de bevrijding actief gebleven.

Voor het overzetten van geheime agenten had Rabagliatti overigens niet
alleen gebruik gemaakt van Hazelhofls opzet. Eind maart had hij de spionage-
agent W. J. Niermeijer laten droppen. Niermeijer had een zender bij zich;
na de z.jste mei, toen de agent-marconist Ortt gearresteerd werd, waren hij
en Alblas de enige agenten van MI-6 in bezet Nederland die met de centrale
in Engeland telegrammen konden wisselen, en op de I6 juli '42 toen Alblas
in Duitse handen viel, was Niermeijer als enige over.

*

Bij de uitzending van de [onge/Radema, Bmmer/Ortt, Maassen en Nier-
meijer had Rabagliatti contact onderhouden met kolonel de Bruyne die
begin februari '42 hoofd van de Centrale Inlichtingendienst geworden was.
De Bruyne was, gelijk vermeld, tevens sinds eind december' 4I hoofd van het
Bureau Voorbereiding Terugkeer en werkte in die kwaliteit met SOB
samen. Noch MI-6 noch SOB konden, gelijk vermeld, hun geheime agenten
behoorlijke persoonsbewijzen meegeven; de pb's van de agenten die wij
noemden, waren, zoals een helper in bezet gebied constateerde, 'allerbelab-
berst'i! De [onge/Radema en Emmer/Ortt werden gearresteerd doordat zij
ter verkrijging van deugdelijke pb's een beroep hadden gedaan op de arts
K. Bolle in Pijnacker die pb's kon krijgen van de secretaris van de burge-
meester - Bolle's adres was evenwel ook aan Kloos, een van de SOB-agenten,
opgegeven; toen deze in het kader van het Englandspiel op I mei' 42 gearres-
teerd werd, bleek hij een in Pijnacker afgegeven pb bij zich te hebben.
Kloos gaf de naam van Bolle prijs - gevolg was dat Poos, al genoemd als

1Getuige]. Ie Poole, Enq., dl. IV c, p. 202.


