
DE BRUYNE CONTRA RABAGLIATTI

'It may interest you to lenow that yesterday I requested the view of your Prime
Minister through Major-General van 't Sant, and I have the latter's twice-repeated
assurance that projessor Gerbrandy approves 4 Lieut. Hazelhoff Roelfzema's mission
and agrees that he stands out in the special circumstances as being the most suitable
person to accompany the expedition:' 1

Onmiddellijk na ontvangst van deze brief diende de Bruyne, die zich
door Gerbrandy gedesavoureerd achtte, zijn ontslag in als hoofd van de
Centrale Inlichtingendienst; hij blééf hoofd van het Bureau Voorbereiding
Terugkeer.
De poging om de Jonge een nieuwe zender/ontvanger toe te spelen en

Althoff op te halen, mislukte: in de nacht van I I op I2 mei konden Hazelhoff
en Krediet bij hun laatste poging om 'via het strand' contact met bezet
gebied te onderhouden, niet tot de Nederlandse kust doordringen.

*

De voorbereiding van de krijgsraadzaak tegen Hazelhoff bleef beperkt tot
het opmaken van één. proces-verbaal. Nadien werd (naar wij aannemen
door Gerbrandyen prins Bernhard, de laatste optredend namens de ko-
ningin) aanFurstner duidelijk gemaakt dat het absurd zou zijn om Hazelhoff,
die samen met Krediet meer dan tienmaal zijn leven gewaagd had bij het
opbouwen van een verbinding met bezet gebied, voor de krijgsraad te
brengen wegens een daad van insubordinatie welke door Gerbrandy gedekt
was. De koningin harerzijds achtte niet een bestraffing van Hazelhoff
wenselijk maar precies het tegendeel: zij was van oordeel dat Hazelhoff,
Krediet en de Britse reserve-luitenant-ter-zee F. T. Goodfellow die gedrieën
het roeibootje bemand hadden dat telkens het strand genaderd was, de
hoogste militaire onderscheiding verdiend hadden, deMilitaireWillemsorde.
Zij deed dat aan Furstner en van Boeyen weten. Furstner reageerde prompt:
hij had slechts met de verlening van de Militaire Willemsorde aan
Goodfellow te maken (een verlening die, zo meende hij, de Admiralty
welkom zou zijn) ; op 28 mei legde hij de koningin een desbetreffendkonink-
lijk besluit voor - zij ondertekende het de volgende dag. Van Boeyen, de
minister van oorlog ad interim, onder wie luitenant Hazelhoff en soldaat

1Brief, 7 mei 1942, van C. E. C. Rabagliatti aan M. R. de Bruyne,weergegeven
door getuige Furstner, a.v., p. 398.


