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HOOFDSTUK I

Naar de katastrofe
In de bewogen septembermaand van 1944, ruim vier jaar na het begin
van de Duitse bezetting, had het overgrote deel van de Nederlandse
bevolking tweemaal gehoopt en verwacht dat de bevrijding op handen
was: op dinsdag 5 september (‘D olle Dinsdag’) toen zich het bericht had
verspreid dat de Geallieerde troepen (zij hadden op zondag Brussel en
op maandag Antwerpen bereikt) al tot Breda waren doorgedrongen, en
op zondag 17 september toen de Londense radio had meegedeeld dat
grote Geallieerde luchtlandingen waren uitgevoerd op Nederlands
grondgebied. Beide malen was aan die hoop en die verwachting de
bodem ingeslagen en dat was de tweede maal nog harder aangekomen
dan de eerste. Toen het bericht van de bevrijding van Breda onjuist was
gebleken, had men nog kunnen aannemen dat de Geallieerde strijdkrach
ten op korte termijn een machtig offensief zouden inzetten teneinde
Nederland even spoedig van Duitsers te zuiveren als zij, na de moeizame
strijd in Norm andië, met Frankrijk en België hadden gedaan, en inder
daad: dat offensief wèrd ingezet — en liep vast op de barrière der grote
rivieren. Zouden de Geallieerden de kracht hebben om, voordat de winter
inviel, alsnog daar overheen te kom en? M enigeen b lééf er op hopen maar
het werd novem ber voordat de Wehrmacht uit de gebieden aan weerszij
den van de W ester-Schelde en uit bijna geheel Noord-Brabant —, de
cember voordat zij uit Limburg bewesten de Maas was verdreven.
Hoogst teleurstellend was dit allemaal voor de ca. zeven m iljoen
Nederlanders die, in tegenstelling tot de ca. twee m iljoen in het Zuiden,
onder de Duitse overheersing bleven leven, en teleurstellend niet alleen,
ook beangstigend. Al vóór de 17de september nam elijk (dag waarop in
het begin van de middag de Geallieerde luchtlandingen plaatsvonden en
in het begin van de avond de Nederlandse regering via de Londense radio
opriep tot een algemene spoorwegstaking) was gebleken dat het beleid
van de bezetter een geheel ander karakter begon aan te nemen. In het
nog niet bevrijde deel van Zuid-Lim burg, in M idden- en N oord -Lim burg, in N ijm egen en Arnhem, in de Achterhoek, in Den Bosch en in
West Zeeuws-Vlaanderen werden mannelijke personen tussen zestien en
vijftig jaar onder bedreiging met ernstige strafmaatregelen bij duizenden
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opgeroepen om nieuwe Duitse verdedigingslinies aan te leggen (in
Zevenaar was bekendgemaakt dat het stadje zou worden platgebombar
deerd als zich niet voldoende ‘spitters’ kwamen aanmelden); in het
westen des lands werden autobussen en vrachtauto’s, paarden en wagens
alsook binnenschepen gevorderd in een haast en op een schaal die men
tevoren niet had gekend; in de Zuidlim burgse steenkolenmijnen, basis
van de voorziening van Nederland met steenkool en energie, werden de
electrische installaties vernield; de grote reserve-voorraden van het rijks
bureau voor de distributie van textielgoederen werden op vrachtauto’s
geladen en naar Duitsland getransporteerd; uit de Philips-fabrieken te
Eindhoven werd een groot deel van de machinerieën geroofd en werden
vitale onderdelen weggenom en uit de overige; hier en daar ging de
S D 1 scherper optreden dan ooit tevoren en in de Zaanstreek werden op
persoonlijk bevel van Rauter, de Höhere S S - und Polizeifiihm, vier illegale
werkers doodgeschoten w ier lijken enige tijd aan de openbare weg
moesten blijven liggen. Zeker, veel van die gebeurtenissen raakten niet
bekend buiten de steden en streken waar zij zich voordeden, maar dat
een nieuwe en extra-m oeilijke fase in de bezetting was aangebroken, was
aan de gehele bevolking al duidelijk sinds haar op 4 september in het
kader van de afkondiging van de z.g. Ausnahmezustand (een Duitse staat
van beleg) was gelast, voortaan van acht uur ’s avonds tot vier uur
’s morgens binnenshuis te zijn. Tot kort voor het einde van de septem
bermaand zaten velen daar in de avonduren bijeen in een mengeling van
optimisme en bezorgdheid — na woensdagavond 27 september, toen de
Londense radio had bericht dat de Britse luchtlandingstroepen Oosterbeek hadden verlaten (de Geallieerde poging om benoorden de grote
rivieren door te dringen was dus mislukt), ging de bezorgdheid over
heersen.
Z ij zou dat in bijzondere mate hebben gedaan indien men weet had
gehad van de instructies van de centrale Duitse overheid welke het beleid
van het Reichskomtnissariat, de S D en de Wehrmacht bepaalden. Van
fundamenteel belang was Hitlers besluit dat het Derde R ijk zich op
Nederlands gebied tot het uiterste zou verdedigen: daardoor werden
M idden-Lim burg beoosten de Maas en'de Nederlandse provincies be-

1 W ij hebben in de voorafgaande delen de door de bevolkin g algem een gebruikte
term ‘ S D ’ tussen aanhalingstekens geplaatst omdat SD , afkorting van Sicherheitsdienst,
het begrip Sicherheitspolizei und S D slechts ten dele weergeeft. D e term SD kom t in
dit deel zo veelvu ld ig voo r dat w ij de aanhalingstekens zullen laten vervallen. O m
aan te geven dat de term op een Duitse organisatie slaat, zullen wij hem cursiveren.
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noorden de grote rivieren in militair opzicht een soort voorterrein van
Duitsland. Eind augustus had Hitler gelast dat in M idden- en N oordLimburg achter de Roer en de Maas, in de Achterhoek achter de Rijn en
de IJssel en dan verder noordwaarts van Z w olle tot D elfzijl nieuwe
stellingen moesten worden aangelegd. Er werd rekening gehouden met
de m ogelijkheid dat de Duitse troepen in de provincies Utrecht en
N oord- en Zuid-H olland zouden worden afgesneden; deed zich die
afsnijding voor (uit gevonden documenten wisten de Duitsers dat Field
Marshal M ontgom ery met zijn op 17 september ingezette offensief in
eerste instantie het IJsselm eer had w illen bereiken), dan moest de Wehrmacht'm het westen des lands standhouden, vooral om te voorkomen dat
de Geallieerden gebruik zouden kunnen maken van de havens van
Rotterdam en Amsterdam. In beide steden werd op 2 1 september begon
nen met de vernieling der haveninstallaties; in de voorafgaande nacht
had de Wehrmachtbefehlshaber, General der Flieger Christiansen, bovendien
het bevel doen uitgaan dat in het westen bij dreigende oorlogshandelin
gen alle installaties die noodzakelijk waren voor het in stand houden van
vitale bedrijven moesten worden vernield, de installaties voor de drink
watervoorziening en de electrische centrales het laatst.
M eer nog. In een apart bevel dat Schöngarth, de Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD, in aansluiting op eerdere bevelen van Hitler,
van het Oberkommando der Wehrmacht en van het Reichssicherheitshauptamt
op 1 1 september had doen uitgaan, was bepaald dat bijeenkomsten van
illegale werkers ‘rücksichtslos’ moesten worden overvallen en dat de
deelnemers, ‘sofern nicht besondere Gründe fü r eitie Festnahme sprechetf, ter
plaatse afgemaakt (‘ niedergemacht’) dienden te worden en de betrokken
woningen opgeblazen en in brand gestoken1 ; hoe ruim de vrijbrief werd
geïnterpreteerd welke al vóór Schöngarths bevel in de voorafgaande
instructies aan de S D was vervat, bleek op 7 september in Rotterdam waar
niet alleen een Duitse deserteur die bij een Nederlander onderdak had
gevonden, door S D 't rs werd doodgeschoten maar ook zijn gastheer en
drie andere in diens woning aanwezige personen, onder w ie een groen
teboer die een zakje tomaten had afgegeven en was blijven luisteren naar
een Londense radio-uitzending. ‘Ziet m en’, zo merkten wij in ons vorige
deel op, ‘in het Duitse beleid tijdens de hongerwinter razzia’s, ro o f en
terreur, toegepast op de gehele bevolking (en niet dus, als in '4 1—'43, op
de Joodse bevolkingsgroep alléén), als meest tekenende elementen, dan

1 Tekst van Schöngarths Niedermachungsbefehk D oc II-260, a -i.
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verdient het de aandacht dat die elementen zich al vóór 17 september
manifesteerden’ — anders gezegd: al vóór de Spoorwegstaking die, toen
het door Londen gegeven parool door het overgrote deel van de spoorwegmannen bleek te zijn opgevolgd, de bezetter w el moest treffen als
een bij uitstek gevoelige aantasting van zijn gezag.
★

Juist omdat wij in dit deel zo veel hebben te schrijven over wandaden
van de bezetter, lijkt het ons nuttig dat wij de gezagsverhoudingen aan
Duitse kant eerst nog eens duidelijk uiteenzetten. Boven spraken wij van
‘het beleid van het Reichskommissariat, de S D en de Wehrmacht'. Waren
dat dan drie nevengeschikte instanties? Ja, inderdaad. Geen van de drie
had form eel iets te zeggen over de andere twee. Seyss-Inquart was
rechtstreeks ondergeschikt aan Hitler, Wehrmachtbefehlshaber Christiansen
stond onder het Oberkommando der Wehrmacht en de S D ontving zijn
algemene instructies van het Reichssicherheitshauptamt. Natuurlijk, een
zekere mate van coördinatie was wenselijk. Al had Seyss-Inquart onder
de Ausnahmezustand zijn bevoegdheden op de bestuurssector overgedra
gen aan de Generalkommissar fü r Verwaltung und Justiz, W im m er, en op
de politiesector aan Höherer S S - und Polizeiführer Rauter, hij bleef toch in
civiel opzicht verantwoordelijk voor wat in bezet Nederland gebeurde1
en tegen besluiten van hetzij Christiansen, hetzij Rauter en Schöngarth,
welke hem niet zinden, kon hij in beroep gaan bij Hitler dan wel bij de
Reichsführer-SS, Himmler. Rauter was trouwens behalve Höherer S S - und
Polizeiführer óók Generalkommissar fü r das Sicherheitswesen en als zodanig
een van de vier onder Seyss-Inquart ressorterende Generalkommissare.
Wat de overige drie betreft: in de praktijk had W im m er naar boven slechts
met Seyss-Inquart te maken en ons is niet gebleken dat hij van zijn grotere
bevoegdheden een duidelijk gebruik heeft gemaakt, laat staan een gebruik
waarmee Seyss-Inquart zich niet kon verenigen —daar was W im m er ook
te gemakzuchtig voor. Anders lag het met de fanaticus Rauter die zich

1 Zulks dan met uitzondering van de delen van M id d en - en N o ord -Lim bu rg waar
het Duitse civiele gezag begin september was overgedragen aan de Gauleiter van Essen
en van Düsseldorf. W at zich in die gebieden heeft afgespeeld tot aan hun bevrijding
in de laatste dagen van februari en de eerste van maart 45, beschreven w ij in deel
10 a in de paragrafen ‘Ten oosten van de ‘ C o rrid o r” en ‘V enlo en R oerm ond’ van
hoofdstuk 7.
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van meet a f aan veel meer had gevoeld als Himmlers dan als SeyssInquarts ondergeschikte. Z o ook Schöngarth: hij volgde de lijn die door
het Reichssicherheitshauptamt werd aangegeven en trok zich van SeyssInquart w einig aan. Trouwens, ook met Rauter had Schöngarth spoedig
na de september-crisis aanzienlijk minder te maken dan voordien; Rauter
kreeg namelijk in de loop van oktober een militaire functie. Generalfeldmarschall M odel, bevelhebber van de Heeresgruppe B, hield het voor
wenselijk dat in Nederland een aparte, uit kleinere eenheden van het
leger, de Wajfen-SS en de marine bestaande Kampfgruppe werd gevormd
die in reserve werd gehouden om bij nieuwe Geallieerde luchtlandingen
te worden ingezet, en Rauter werd tot bevelhebber van die Kampfgruppe
benoem d; zij werd enkele maanden later uitgebreid met andere eenheden
en kreeg toen als (vrij zwak) legerkorps het front te verdedigen van Tiel
via Arnhem tot Emmerik. Er vloeide hier uit voort dat Rauter, wiens
hoofdkwartier van eind '44 a f in Didam was gevestigd, zich slechts
eenmaal per week per auto naar Apeldoorn kon begeven om er met
Seyss-Inquart overleg te plegen.
Er resten nu nog twee Generalkommissare: Ritterbusch, Generalkommis
sar zur besonderen Verwendung (‘voor bijzondere aangelegenheden’), ver
tegenwoordiger in bezet Nederland van de N S D A P (en in die functie de
ondergeschikte van de machtige Martin Bormann) en Fischböck, Gene
ralkommissar fü r Finanz und Wirtschafi; deze laatste, die tevens als Reichskommissarfü r die Preisbildung het prijspeil in het Derde Rijk stabiel moest
houden, was maar zelden in bezet Nederland aanwezig —als zijn vervan
ger trad er Fiebig op.
In Hitlers bevel over de uitbreiding van de Westwall had Ritterbusch
een belangrijke taak gekregen: in het gehele gebied van Emmerik tot
D elfzijl moest hij het graafwerk organiseren dat voor het aanleggen van
nieuwe stellingen nodig was. Binnen enkele weken werd duidelijk dat
hij daar niet in de verste verte de capaciteiten voor bezat — de nieuwe
taak werd hem ontnomen en de functie die hij behield: verbindingsschakel te zijn tussen Mussert en Seyss-Inquart, had, toen de N S B als politieke
beweging in de D olle Dinsdag-crisis was ineengestort, nog minder om
het lijf dan tevoren al het geval was geweest. ‘ Ich musste es', klaagde
Ritterbusch in '47, 'schweigend ertragen, dass man mich fü r einen Menschen
hielt, der besser nach Hause ginge, der sich aber an sein Amt anklammerte, um
nicht seine Existenz zu verlieren.''

1 D G B R : p.v. van W . F. A. Ritterbusch ( 1 1 aug. 1947), p. 47 (Doc I- 14 12 , a-4).
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Neen, dan Fiebig! Hij was een man van ongemene bekwaamheid, even
snel in zijn handelen als in zijn denken. Sinds begin '43 had hij wat van
de Nederlandse industrie restte, met tomeloze energie zoveel m ogelijk
ingeschakeld in de Duitse oorlogsproductie — nu ging hij volgens de
directieven van zijn eigenlijke superieur: Albert Speer, de Reichsminister
fü r Rüstung und Kriegsproduktion, uit bezet Nederland wegslepen wat nog
voor Duitsland van waarde kon zijn. ‘M en zou’, zo kregen Hirschfeld,
de secretaris-generaal van handel en nijverheid en van landbouw, visserij
en voedselvoorziening, en mr. H. L. W oltersom, directeur van de Rot
terdamse Bank en voorzitter van de Raad voor het Bedrijfsleven1, op 15
september (twee dagen dus vóór de afkondiging van de Spoorwegstaking)
tijdens een bespreking in Am ersfoort van Fiebig te horen, ‘zoveel m o
gelijk gereed product en grondstoffen, w elke voor Duitse orders bestemd
waren, afvoeren, alsmede bepaalde machines meenemen o f op andere
wijze veilig stellen, opdat de tegenstanders van Duitsland daarvan niet
zouden kunnen profiteren.’2 Geen toeval was het dat Hirschfeld en
W oltersom dat nu juist van Fiebig vernamen: op economisch gebied was
deze de belangrijkste Duitse autoriteit geworden en dat zou pas eind '44
veranderen toen hij weer een nieuwe taak kreeg: de supervisie over het
repareren van de duizenden Duitse locomotieven die elke maand door
aanvallen van de Geallieerde luchtmachten zwaar werden beschadigd; hij
reed toen kriskras in een eigen trein door heel Duitsland rond.
Z o was, vergeleken met de situatie die tot in de zomer van '44 had
bestaan, in de herfst aan de top van het Duitse bestuursapparaat veel
veranderd, maar dat apparaat was bovendien in aanzienlijke mate uiteen
geslagen. Alleen Christiansen en zijn staf waren nog niet verhuisd: zij
zaten nog in Hilversum ; het Reichskommissariat evenwel en de bureaus
van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S D waren verplaatst: het
Reichskommissariat goeddeels naar Delden, Schöngarth en zijn staf naar
Zw olle. In totaal waren in de zomer van '44 bij het Reichskommissariat, de
bureaus van Seyss-Inquarts Beauftragten in de provinciale hoofdsteden en
in Amsterdam en Rotterdam meegeteld, bijna zestienhonderd personen
tewerkgesteld —eind september waren dat er nog maar ruim vierhonderd,
onder w ie een kleine tachtig Nederlandse hulpkrachten.3 Dat betekende

1 Deze raad was gevorm d nadat de z.g. O rganisatie-Com m issie W oltersom in de jaren
-4 0 - ’42 het N ederlandse bedrijfsleven had herordend in aansluiting aan het Duitse
m odel. 2 H. M . H irschfeld: Herinneringen uit de bezettingstijd(1960), p. 138. 3 Begin
februari '45 was het totaal aantal krachten w eer tot ruim negenhonderd gestegen.
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dat Seyss-Inquart veel minder greep had op de situatie dan tevoren.
Delden lag bovendien w el erg excentrisch; dat beviel Seyss-Inquart niet.
Hij nam zijn intrek op het landgoed bij Apeldoorn waar W im m er
woonde, en van daaruit bezocht hij periodiek de verschillende delen van
het bezette gebied. Meestal was hij eens in de twee weken in Den Haag
om er besprekingen te voeren met zijn Beaufiragte, E. A. Schwebel, en af
en toe reed hij dan ook w el naar Amsterdam voor contact met zijn
Beaufiragte in de hoofdstad, dr. H. Schröder. ‘Ikzelf’, aldus in '46 Schröders medewerker voor persaangelegenheden, prof. dr. G. A. S. Snijder
(een van de grote propagandisten van de 55-ideologie, president van de
in feite ter ziele gegane Nederlandse Kultuurraad) —
‘ Ik z e lf had in die tijd geen p erso o n lijk o n d erh o u d m eer m et Seyss-In qu art, m aar
o n tm o ette h em slechts in alg em een gezelschap. H ij m aakte toen d e in d ru k zeer
so m b er gestem d te zijn, m aar w as steeds v o lm aak t beheerst, rustig en h o ffelijk.
G e w o o n lijk luisterd e hij naar w a t k am erm u ziek , als er na de besprekin gen n og
w at tijd o v e r w as.’ 1

‘Zeer somber gestemd’ —van Seyss-Inquarts vertrouwen in een Duitse
overwinning was dus niet veel over. O ok moet hem, zo nemen wij aan,
zijn eigen betrekkelijke machteloosheid pijnlijk hebben getroffen. De
gelegenheden waarbij hij persoonlijk nog kon bepalen wat in bezet
Nederland stond te geschieden, werden steeds zeldzamer —Hitler greep
in, Speer greep in, en vooral ook: de militairen grepen in. Er werd op
Nederlands grondgebied gevochten en dat betekende dat in SeyssInquarts gezagsgebied door het Oberkommando der Wehrmacht, door de
Oberbefehlshaber West (Generalfeldmarschall von Rundstedt), door de be
velhebber van de Heeresgruppe B en door de bevelhebber van het (via
Zeeland ontsnapte) Duitse Vijftiende Leger beslissingen werden geno
men die diep in de algemene verhoudingen in bezet gebied ingrepen,
maar waar hij, de Reichskommissar, in het geheel niet in was gekend.
Een van die beslissingen was geweest, de haveninstallaties van Rot
terdam en Amsterdam grondig te vernielen.

1 PR A-Am sterdam : p.v. G. A. S. Snijder (4 okt. 1946), p. 39 (Doc I-16 0 3, a-i).
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Vernieling van de havens van Rotterdam en Amsterdam
Het was Hitler geweest die besloten had dat de havens van Rotterdam
en Amsterdam vernield moesten worden. Zoals wij in deel 10 a verm eld
den, ging dat bevel van hem uit op de dag waarop de haven van
Antwerpen ongeschonden in Geallieerde handen viel: 4 september. De
uitvoering van het bevel werd enige tijd aangehouden; in afwachting
daarvan begon de Kriegsmarine op 12 september Nederlandse arbeiders te
ronselen om in de havens van Rotterdam en Amsterdam gaten te maken
in de kademuren en daags daarna waren daartoe al vierhonderd arbeiders
aan het werk, acht uur per dag. Op dinsdagochtend 19 september kwam
bij de Admiral in den Niederlanden von Rundstedts bevel binnen, met de
vernielingen te beginnen (alsook de N ieuw e W aterweg en het N oordzeekanaal te versperren) — de eerste explosies weerklonken op 2 1 sep
tember. De burgemeester van Amsterdam, E .J. Voute (in '41 benoemd
vanwege zijn pro-Duitse gezindheid), protesteerde onm iddellijk bij
Schröder. Daags daarna, 22 september (alle Nederlandse arbeiders werden
op die dag ontslagen), verscheen Seyss-Inquart in de hoofdstad, belde
van daaruit Berlijn op en kreeg te horen dat er niets meer aan de zaak te
doen was. ‘Het O K W had beslist dat de vernietiging door moest gaan’ ,
tekende Voute enkele dagen later aan, daaraan toevoegend: ‘De levens
ader van Amsterdam is doorgesneden en niet door een chirurg maar door
een varkensslachter!!’ 1
Dagenlang deden zich in Rotterdam en Amsterdam enorme explosies
voor die tot op tientallen kilometers afstand duidelijk hoorbaar waren.2
In Rotterdam werd ruim 13 km kademuur, meer dan een derde van de
totale lengte, verwoest; vernield (of weggevoerd) werd bijna de helft van
alle grote hij skranen; vernield (o f tot zinken gebracht) werden de dokken;
alle petroleumtanks (ze waren leeg) gingen in vlam men op, van de tanks
voor eetbare oliën werd een aantal gespaard. Op de linker Maasoever
werd bij een deel van de explosies w einig voorzichtigheid betracht: alleen
al in de w ijk Katendrecht werd zoveel schade aan de woningen toege
bracht dat vijfduizend Rotterdammers dakloos werden; elders in de
havenstad sprongen ruiten en waren straten bedekt met glasscherven.
Vernield werden evenwel niet alleen de belangrijkste haveninstallaties
1 E .J. V oute: ‘Aantekening’, 27 sept. 1944 (C N O , 177 b). 2 Bij Am sterdam werd
ook het vliegveld Schiphol vern ield: het stationsgebouw, de startbanen en drie van
de vier grote hangars w erden opgeblazen, één hangar w erd gedem onteerd teneinde
afgevoerd te w o rd en ; tot die afvoer is het echter niet m eer gekomen.

‘e e n

wel zeer zw arte w e e k

’

maar ook de voornaamste scheepswerven en machinefabrieken in Rot
terdam en in de w ijde om geving; wat op die werven aan materialen en
onderdelen gereed lag, bestemd voor de uitvoering van Duitse opdrach
ten, werd op lichters geladen en naar Duitsland getransporteerd samen
met de eigen voorraden der werven. Tenslotte werden in de mond van
enkele grote Rotterdamse havens en in de N ieuw e W aterweg ter hoogte
van Maassluis schepen tot zinken gebracht — er bleef in de N ieuw e
W aterweg, nadat later nog enkele schepen tot zinken gebracht waren (de
eerste versperring was op een nogal ondeskundige wijze uitgevoerd),
slechts een smalle geul open. M et de uitvoering van plannen om ook nog
de pieren bij Hoek van Holland op te blazen werd voorlopig gewacht.1
N iet minder grondig waren de vernielingen in en bij Amsterdam:
meer dan 9 kilometer kademuur werd verwoest (ruim 5 kilometer bleef
over); van de 280 kranen werden bijna 180 vernield; grote dokken,
elevatoren en drijvende bokken werden tot zinken gebracht, het grootste
droogdok samen met een Italiaans schip dat er in was geplaatst ter
reparatie; alle petroleumtanks gingen in vlam m en op; scheepswerven en
machinefabrieken werden vernield o f leeggeroofd — personeelsleden
wisten slechts sommige machines en voorraden te redden door ze haastig
op boerderijen te verbergen.
Dat het onbruikbaar maken van de havens de bevolking van Rotterdam
en Amsterdam diep schokte, spreekt vanzelf. ‘D it is’, schreef op de
zevende dag van de explosies een Rotterdams rustend arts in zijn dag
boek,
‘een w e l zeer zw arte w e e k v o o r R o tterd am ; alles w a t in o n ze tijd in de haven
m et z o ve e l ijv e r en lie fd e w as o p g eb o u w d , al die m o n u m en ten van onze
o n d ern em in g sgeest, durf, v o lh a rd in g , techn iek, w aarop iedereen zo trots w as, dit
alles w o rd t nu stelselm atig in en kele dagen v e rn ie tig d ; steeds trillen en scho m 
m elen o n ze huizen, zodat so m m ig en er zeeziek van w o rd e n .’2

D iezelfde dag schreef een tweede Rotterdammer, een journalist: ‘ In
het havenkwartier is het de gehele dag druk op de straten. Een onrustige
bevolking beweegt zich . . . al maar heen en weer. Scholen zijn gesloten.

1 In december '44 w ist de Admiral in den Niederlanden, die tegenstander was gew eest
van de havenvernielingen, te bereiken dat een bevel tot vern ielin g van de havens van
Scheveningen, Katwijk en D en H elder werd ingetrokken. 2 H. M ees: M ijn oorlogs
dagboek, 10 mei 19 4 0 -8 mei 1945 (1945), p. 517.
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Er wordt nergens gewerkt . . . D e bevolking is hier en daar w ezenloos’ 1
—wezenloos van angst voor de toekomst. De explosies die men hoorde,
de rookwolken die men zag opstijgen, toonden aan dat de vijand opper
machtig w as; velen waren bovendien van mening dat hij tot zij n immense
vernielingen was overgegaan om de gehele naoorlogse wederopbouw
van Nederland vrijw el onm ogelijk te maken. Hoe zou men weer werk
kunnen krijgen en zijn brood kunnen verdienen als Nederland ter zee
geïsoleerd was?
O ok onder de Duitsers waren er die het fanatisme dat uit de havenvernielingen bleek, allerminst toejuichten. M et name Seyss-Inquarts
Beaufiragter in Rotterdam, dr. C. Völckers, had zich met hand en tand,
maar vergeefs, tegen de vernieling van de Rotterdamse haven verzet. Op
een van de laatste septemberdagen wist hij Seyss-Inquart naar Rotterdam
te halen voor een gesprek waaraan ook de Rotterdamse Kampjkommandant
zou deelnemen. Toen de Reichskommissar, aldus later Völckers, ‘uit de
auto stapte en ik hem voor mijn w oning begroette, trapte hij op de
glasscherven van de door de luchtdruk vernielde deurruit van mijn
w oning.’ D e Kampjkommandant stelde voor dat men de vernielingen die
nog steeds gaande waren, van een schip a f zou gadeslaan. ‘Aber meine
Herren’, antwoordde Seyss-Inquart, ‘ das ist doch kein Schauspiel, das man
sich ansiehtV ‘Toen ik’, aldus w eer Völckers, ‘bij zijn vertrek de
Reichskommissar in zijn jas hielp, drukte hij mij zwijgend de hand en zei
daarop: ‘Das geht allerdings gewaltig au f die Nerven.’ ’2
W el te verstaan: de havenvernielingen waren, gelijk reeds gezegd,
buiten Seyss-Inquart om gegaan.
V oor de Duitse reactie op de Spoorwegstaking gold dat niet.

De bezetter en de Spoorwegstaking
Eerder schreven wij dat de Spoorwegstaking de bezetter w el moest treffen
als een bij uitstek gevoelige aantasting van zijn gezag. Dat deed zij
inderdaad. In Seyss-Inquarts op 5 september gepubliceerde bekendma
king over de Ausnahmezustandwas o.m. gezegd: ‘D e bevolking moet orde
en rust bewaren . . . Ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde,
1 H. D iem er: Op de rand van leven en dood. D e laatste negen bezettingsmaanden: de barre
winter van 19 4 4 -19 4 5 en het dodelijk angstige voorjaar 1945 (1946), p. 1 2 - 13 . 2 Gem een
tepolitie Rotterdam : p.v. C. Völckers (31 ju li 1946), p. 33-34 (Doc I-1808, a-2).
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ieder benadeling van het arbeidsproces en ieder optreden dat de voor
ziening in gevaar brengt, wordt gestraft met de dood o f zware vrijheids
straffen.’ Maar ziet: op zondagavond 17 september gaf de Nederlandse
regering via de Londense radio ‘naar aanleiding van een uit Nederland
ontvangen vraag’ (een openlijk onderstrepen van het bestaan van geheime
contacten) ‘en na overleg met het Opperbevel’ (het Geallieerde!) ‘instruc
tie . . . tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel, teneinde het
vijandelijk vervoer . . . zoveel m ogelijk te beletten’, en daags daarna, op
maandag, waren er grote delen van het land, met name ook in het westen,
waar de stations verlaten waren en geen trein meer reed. Ingrijpen op
aanzienlijke schaal tegen de duizenden stakers was de bezetter onm ogelijk
— hij kon slechts pogen om, met verzw ijging van de onm iddellijke
nadelen welke voor de Wehrmacht voortvloeiden uit het wegvallen van
de treintransporten naar de frontgebieden, er op te wijzen dat een
spoorwegstaking de voedselvoorziening van het Nederlandse volk in
gevaar kon brengen. Dittmar, de perschef van het Reichskommissariat, gaf
op maandag het (van het begin der bezetting a f volledig gelijkgeschakel
de) Algemeen Nederlands Persbureau opdracht, de hoofdredacties van
de nog verschijnende dagbladen het volgende telexbericht te doen toe
kom en1 :
‘ D e p ersch e f van d e R ijk sco m m issaris d eelt m ee:
D e b laden w o rd e n verzoch t, in de eerstvo lg en d e editie een b esch o u w in g te
schrijven o ver d e spo o rw egstak in g in de geest van hetgeen h ier v o lg t:
Stilstand van d e sp o o rw e gen b eteken t stilstand van het lev e n sm id d e le n v e rvoer. N iet v o o r d e b ezettin gstro epen ; die b eschikken o v e r g e n o e g m id d elen om
zich van het n o d ig e te v o o rzie n . S p o o rw eg sta k in g beteken t echter v o o r het eigen
v o lk g eb rek als het even lan ger duurt en h o n gersn o o d als zij aanhoudt.’

Dittmars verzoek werd slechts door Het Nationale Dagblad, het dagblad
van de N SB , ingewilligd, ten dele ook door de Nieuwe Rotterdamse
Courant waarin de hoofdredacteur, mr. J. Huijts, Völckers aan het woord
liet — de hoofdredacteuren van de overige bladen legden het naast zich
neer. Algemeen werd op die maandag verwacht dat de grote Geallieerde
luchtlandingen van de vorige dag tot een snelle bevrijding van heel
Nederland zouden leiden —de betrokken hoofdredacteuren beseften dat
het hun extra zwaar kon worden aangerekend als zij steun verleenden

1 Tekst in H irschfelds verslag d.d. 25 sept. 1944: ‘Bespreking met de heer von der
W ense op 22 sept. 1944’ , p. 10 (C ollectie-H irschfeld (RvO)).
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aan de Duitse poging om een staking te doen afbreken welke gelast was
door de Nederlandse regering na overleg met het Geallieerde opperbevel.
Wat moest Dittmar doen? Strafmaatregelen nemen tegen vrijw el de
gehele dagbladpers? Hij besefte dat het geen zin had, onm iddellijk de
verhoudingen toe te spitsen. H ij wachtte enkele dagen en droeg er op
vrijdag 22 september (de Britse Airbornes hadden inmiddels de Rijnbrug
te Arnhem moeten prijsgeven) zorg voor dat het A N P een eigen persbe
richt op de telex zette van de volgende inhoud1 :
‘ N aar aan le id in g van de ern stige strem m in g in het v erk eer, vero o rzaak t d o o r
d e spo o rw egstak in g, hebben w ij (A N P ) ons tot d e b e v o e g d e au toriteiten gew en d
o m in lich tin ge n o v e r de v o ed se lv o o rz ie n in g .
A lg e m e e n ziet m en d e toestand zeer so m b er in, v o o ra l v o o r de h o n d erd d u i
zen den m en sen in d e steden. E r lig g e n h ier en daar v o o rrad en , doch deze zijn
slechts v o o r k o rte tijd v o ld o e n d e o m in de b eh o eften te v o o rzie n . W an n eer het
p erson eel van de sp o o rw e gen n iet zeer sp o ed ig het w e rk hervat, w o rd t een gro o t
d ee l der N e d erla n d se b e v o lk in g , w a aro n d er o o k d e gezin n en van ta lrijk e sp o orw e g m an n e n , m et h o n gersn o o d bedreigd. A lg e m e e n sprak m en de w e n s u it dat
de stakers thans tot b ezin n in g k o m en o m te v o o rk o m e n dat de reeds ernstige
m o e ilijk h e d e n b ij d e v o e d se lv o o rz ie n in g to t een alg em en e katastrofe leid e n .’

W ie waren de geciteerde ‘bevoegde autoriteiten’ ? Hirschfeld en de
directeur-generaal van de voedselvoorziening, ir. S. L. Louwes, deden,
zodra zij omtrent het tweede bericht in kennis waren gesteld, aan de pers
weten dat geen enkele instantie terzake overleg met hen had gepleegd.
Het tweede bericht verschilde van het eerste in zoverre dat er in
gesproken werd van ‘de ernstige stremming in het verkeer’. Kennelijk
was die stremming een grote hinder voor de Wehrmacht —reden te meer
voor een aantal hoofdredacteuren om het tweede bericht niet op te
nemen, ook niet toen zij via het A N P vernamen dat de getergde Dittmar
die opneming verplicht had gesteld. Het Algemeen Handelsbladen Het Volk
behoorden tot de dagbladen die het tweede bericht w èl plaatsten, maar
in D e Telegraaf en de Haagse Courant verscheen het niet en dit had voor
laatstgenoemd blad, dat nu eenmaal in Dittmars standplaats werd gedrukt,
ernstige gevolgen.
Het personeel had op vrijdag geweigerd, het door de hoofdredacteur
Jo h n C h . A. Coucke persklaar gemaakte bericht te zetten en te drukken
en had (Coucke had de Duitsers gewaarschuwd) en masse met beide
directeuren en alle redacteuren het gebouw verlaten; toen nu op maandag
1 Tekst: a.v., p. 1 1 .
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bleek dat redactie en technisch personeel, op twee personen na, niet
bereid waren de arbeid te hervatten en dat de beide directeuren waren
ondergedoken, werden de technische installaties van de Haagse Courant
door de bezetter vernield; alles wat verder van waarde was, de auto’s
incluis, werd gekonfiskeerd.
O ok tegen De Telegraaf werden maatregelen genomen. Hoofdredac
teur J. C. Fraenkel die eind augustus alle zeggenschap had verloren over
het nevenblad van De Telegraaf De Courant/Het Nieuws van de Dag
(daarvan was de hoofdredactie door de directeur, ex- W affen-SS-vn]w il
liger H. Holdert jr., toevertrouwd aan de vroegere 55-oorlogsverslagge
ver W im Sassen), werd na een tweede w eigering om in de door de
bezetter gewenste geest op de Spoorwegstaking te reageren, ontslagen
en, nadat N S B - en 55-krachten enige tijd achter de schermen hadden
touwgetrokken1, ook al door een 55 -oorlogs verslaggever vervangen. Een
en ander betekende dat de twee dagbladen van het Holdert-concern wat
hun topleiding betrof, min o f m eer bij de 55 waren in gelijfd2 (vrijwel
alle redacteuren namen ontslag en werden door pro-Duitse figuren
vervangen) — dat wekte bij de overgebleven abonnees extra ergernis.
Wat de pers in het algemeen betrof: natuurlijk was de bezetter zich
bewust dat zij geen enkele uitdrukking meer gaf aan wat in de bevolking
leefde; voor hem waren de dagbladen nog van belang als vehikels van
het Duitse oorlogsnieuws, maar hij besefte dat hij, als hij reële krachten
tegen de Spoorwegstaking wenste te mobiliseren, heel andere personen
moest inschakelen dan gediscrediteerde hoofdredacteuren; hij besefte
óók dat er twee waren die daartoe voor hem van bijzonder belang konden
zijn omdat zij op de economische sector nog steeds een stevige greep
hadden op de gehele Nederlandse overheid: Hirschfeld en Louwes.

★

1 Tijdens dat touwtrekken sch o o f D ittm ar Coucke naar voren als hoofdredacteur van
De Telegraaf (dat zal w e l bedoeld zijn gew eest als beloning vo o r C ou cke’s houding in
de crisis van de Haagse Courant) — die candidatuur werd evenw el door H oldert jr.
afgew ezen; ruim tw intig jaar eerder was Coucke bij D e Telegraaf ontslagen w egens
malversaties. 2 T oen Sassen later in de hongerw inter de bewoners van de Am ster
damse volksw ijken aanspoorde, op plundertocht te gaan in de w ijken der betergesitueerden, werd hij op aandrang van de Beaufiragte en van de S D ontslagen; de
hoofdredacteur van D e Telegraaf w erd toen w eer tevens hoofdredacteur van De
Courant/Het Nieuws van de Dag.
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N iet alleen het Duitse maar ook het Nederlandse overheidsapparaat was,
toen zich de crisis van september '4.4 voordeed, lelijk uiteengeslagen.
Begin '43 had de bezetter de departementen van binnenlandse zaken, van
algemene zaken, van justitie en van opvoeding, wetenschap en cultuur
bescherming naar Apeldoorn en om geving laten evacueren; het departe
ment van financiën naar Deventer, dat van koloniën naar Zutfen, dat van
waterstaat naar Utrecht, die van sociale zaken en van bijzondere econo
mische zaken naar Amsterdam, grote delen van de twee economische
departementen naar Am ersfoort en het afwikkelingsbureau van defensie
naar Velp. In Den Haag was toen slechts het departement van volksvoor
lichting en kunsten achtergebleven maar daar hadden Hirschfeld en mr.
K .J. Frederiks (binnenlandse zaken) een soort kern-departement mogen
handhaven; Frederiks was begin september ondergedoken - nadien was
Hirschfeld van de vóór de bezetting benoemde secretarissen-generaal de
enige die nog in Den Haag in functie was.
In functie, met acute zorgen, en die waren er al vóór de Spoorwegsta
king. D e energievoorziening berustte op steenkolen (aardolieproducten
werden nauwelijks ingevoerd) en steenkolen waren bovendien nodig om
alle w erk- en woonruimten te verwarmen. Al die steenkolen waren
afkomstig uit de Zuidlim burgse m ijnen, maar na 1 september kwam door
allerlei stremmingen in het vervoer de aanvoer uit Zuid-Lim burg te
vervallen en in het midden van die maand drongen de Amerikanen in
Zuid-Lim burg door, hetgeen betekende dat men, als niet heel Nederland
spoedig werd bevrijd, met een langdurige onderbreking van de aanvoer
rekening moest houden. Slechts een deel van de bevolking had toen een
gedeelte van de huisbrand ontvangen die onder de distributieregeling
was toegezegd. Bij de kolenhandel lag begin september in het gehele
land nog 250000 ton steenkool — die voorraad werd door Hirschfeld
onm iddellijk geblokkeerd. D e aflevering van huisbrand werd stopgezet;
wat nog aan kolen bij de handel lag, werd gereserveerd voor de Centrale
Keukens (bedoeld om gekookt voedsel a f te leveren als de burgerij dat
zelf niet meer kon toebereiden) en voor de tuinbouwkassen. M en moest
er van uitgaan dat de electrische centrales en de gasfabrieken benoorden
de grote rivieren na eind september nog maar een korte tijd in werking
zouden kunnen blijven en dat ook aan het overgrote deel van de industrie
geen steenkool meer zou kunnen worden verstrekt. Hirschfeld hoopte
intussen dat men met een deel van de beschikbare voorraden en met
invoer uit Duitsland (als de bezetter tenminste tot die invoer bereid was!)
bedrijven en fabrieken die voor de voedselvoorziening van belang waren,
aan het werk kon houden: de bakkerijen, de gistfabrieken, de maalde
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rijen, de zuivelindustrie, de oliefabrieken, de suikerraffinaderijen, de
fabrieken voor het vervaardigen van gort en havermout, alsook de
koelhuizen en abattoirs. M et dat al stond reeds begin september voor
Hirschfeld, Louwes en hun naaste medewerkers vast dat, als de oorlog
niet spoedig eindigde, een redelijke voedselvoorziening van Nederland
zelfs op een laag peil alleen maar m ogelijk zou zijn als er hulp van buiten
kwam. Louwes onderhield al geruime tijd regelmatig contact met het
hoofd van de spionagegroep-'Peggy’ (onderdeel van de spionagegroep‘ Kees’), H. J. de Koster, en deze kreeg op 8 september van hem te horen
dat het ‘de hoogste tijd (wordt), dat men in Engeland gaat inzien dat er
deze winter internationale maatregelen worden getroffen om een m ini
male voedselvoorziening te waarborgen . . . De toestand bij ons (is)
vrijw el ondraaglijk geworden.’ M idden oktober, zo verwachtte Louwes,
zouden de electrische centrales en gasfabrieken de productie voor het
overgrote deel moeten staken.'
Toen Hirschfeld en W oltersom op 15 september in Amersfoort het
eerder al gememoreerde overleg pleegden met Fiebig, wees Hirschfeld
op het wegvallen van de steenkolentoevoer uit Zuid-Lim burg; Fiebig
zegde toe dat de Duitse mijnen steenkool aan Nederland zouden gaan
leveren, beperkte hoeveelheden evenwel. Het transport zou plaatsvinden
per trein — kanaalverbindingen waren er niet. D uidelijk was dat Fiebigs
toezegging op losse schroeven kwam te staan toen de Spoorwegstaking
uitbrak, en het was van de kant van de bezetter dan ook een redelijke
veronderstelling dat hij Hirschfeld bereid zou vinden, de nadelen van
die staking publiekelijk te onderstrepen. D oor het Reichskommissariat werd
besloten dat een van de Duitse hoofdambtenaren die steeds een open
oog had gehad voor de belangen van de Nederlandse voedselvoorzie
ning, een beroep zou doen op Hirschfeld alsook op Louwes; dit was
J. C. G. von der Wense, hoofd van de Hauptabteilung Ernahrung und
Landwirtschajt van het Generalkommissariat fü r Finanz und Wirtschaji.
In de loop van vrijdag 22 september werd Hirschfeld van Enschede uit
opgebeld door von der Wense die Louwes en hem namens Seyss-Inquart
met spoed te spreken vroeg. Zij verklaarden zich tot dat gesprek bereid.
Von der Wense arriveerde des avonds om e lf uur per auto in Den Haag
en sprak er bijna vier uur lang met de twee Nederlanders. Hij begon met
een waarschuwing. De Spoorwegstaking moest afgebroken w orden; ‘de

1 H .J. de Koster: ‘ H erinneringen’ (1945), p. 63 (D oc I-956 A, a-i).
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maatregelen die men van Duitse zijde zou willen overwegen, zouden’,
aldus het verslag dat Hirschfeld enkele dagen later opstelde1,
‘daarop neer k o m en , dat in ie d e r ge v a l alle to e v o e r naar de grote steden stopgezet
zou w o rd e n en dat m en de han d zou leg g en op bepaalde v o o rrad en die daar no g
a an w e z ig zijn o m op d ie w ijz e het N ed erla n d se v o lk o n m id d e llijk v o o r het
vraagstu k van d e h o n ger te stellen en op deze w ijz e even tu eel d e S p o o rw egsta k in g
te breken. D aaro m w as het v e rz o e k o f w ij stappen zou den ku nn en o n d ern em en
ten ein d e d e S p o o rw egsta k in g, althans w a t betreft de v o e d se lv o o rz ie n in g , te
k u n n en d o en b e ëin d igen , d o o r b ijv o o rb e e ld een oproep te richten in d e een o f
an dere v o rm tot het N ed erla n d se sp o orw egp erso n eel. W ij m o esten ons realiseren
dat w ij er m et een lijd e lijk e h o u d in g zo m aar niet a f zo u d en k o m en , aan gezien
d eze aan gelege n h eid van bepaalde D u itse zijd e zeer h o o g o p gen om en w e rd ’ —

doelde dat op Seyss-Inquart, de Wehrmacht, de SD, o f soms op Hitler?
Von der Wense liet dat in het midden.
Hirschfeld en Louwes wezen zijn beroep af: interventie van hun kant
lag niet op hun weg en zou, gegeven de bij de volksmassa’s levende
gevoelens (het nagenoeg algemeen karakter dat de staking had aangeno
men, was een duidelijke vingerwijzing), alleen maar beschouwd worden
als laakbare hulp aan de bezetter en dus ‘onze autoriteit bij het N eder
landse volk ten enenmale breken, waardoor de laatste mogelijkheid om
nog iets in het belang van de voedsel- en kolenvoorziening te doen, zou
zijn gebroken. W anneer’, vervolgden Hirschfeld en Louwes, ‘de militaire
ontwikkeling . .. niet overeenkomstig de verwachtingen en wensen der
Geallieerden zou plaatsvinden’ (de Londense berichtgeving had al doen
uitkomen dat de positie der Airbornes bij Arnhem zeer m oeilijk was),
‘dan’, zo betoogden zij, ‘zou bij hèn de verantwoordelijkheid voor het
leed der Nederlandse bevolking liggen en zouden zij ook hun houding
eventueel moeten herzien’ (oproepen dus tot afbreken van de staking).
‘Ieder ingrijpen van de zijde van de Duitse autoriteiten in deze materie,
voorzover het de Nederlandse sector betreft, zou’, zeiden zij tenslotte,
‘ d e v e ra n tw o o rd e lijk h e id v an d e g e h e le calam iteit op d e D u itse autoriteiten
a fw e n te le n . W ij w aren van m e n in g dat in deze om stan d igh ed en van d e D u itse
au to riteiten d e w ijsh e id v erw ach t zo u m o gen w o rd e n , zich van het g e ïn c rim i
ne erd e in grijp en te o n th ou d en en zich te beperken tot het o pvan gen van de
n adelen die de staking even tu eel v o o r d e D u itse o o rlo g v o e rin g zou hebben .’

1 H. M . H irschfeld: Verslag d.d. 25 sept. 1944: ‘ Bespreking met de heer von der W ense
op 22 sept. 1944’ .
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Von der W ense keerde met lege handen naar Seyss-Inquart terug.
O ver de besluitvorming aan Duitse kant die op von der W ense’s
vergeefse stap volgde, zijn onze gegevens onvolledig. Dat er op de 22ste
nog geen definitief besluit was genomen, is duidelijk uit de woorden die
hij gebruikt had; hij had immers gesproken van een ‘overw egen’ van het
stopzetten van ‘alle toevoer naar de grote steden.’ Aanwijzingen zijn er
dat het hier een nogal ver uitgewerkt plan betrof, opgesteld op een
bespreking bij Christiansen te Hilversum, gehouden op donderdag 21
september, waar Christiansen volgens zijn stafchef, Generalleutnant H. H.
von Wühlisch, gezegd had: ‘ Ich bin fü r Angriff.'' Lages, hoofd van de
Aussenstelle Amsterdam van de Sicherheitspolizei und SD, stelde in '50 op
schrift dat zijn bureau evenals alle andere Duitse bureaus in Amsterdam
‘ kurz nach Begitin des Eisenbahnerstreiks’ een als ‘geheime Reichssache’ aange
duid bevel van Seyss-Inquart had ontvangen hetwelk inhield dat A m 
sterdam hermetisch van de buitenwereld zou worden afgesloten (aange
zien von der Wense van ‘de grote steden’ had gesproken, nemen wij aan
dat voor Rotterdam, Den Haag en Utrecht hetzelfde zou gelden); de
hongersnood zou tot oproeren leiden; die oproeren zouden door Wehr
macht en Ordnungspolizei telkens met geweld worden onderdrukt en,
aldus Lages, ‘ dieser Zustand wird so lange ausgedehnt, bis sich durch die Not der
Verhaltnisse die niederlandischen Eisenbahnbeamten bequemen, die Arbeit wieder
geregelt aufzunehmen.’ Lages zou zich in Ouderkerk vestigen, Beaufiragter
Schröder in Hilversum, ‘die technischen Telex-Anlagen wurden bereits verlegt
und andere technischen Massnahmen streng geheim durchgeführt.’ Lages en
Schröder zouden zich op praktische en humanitaire gronden met kracht
tegen de definitieve uitvoering van dit bevel hebben verzet en, aldus
Lages, ‘ in der entscheidenden Sitzung beim Reichskommissar (volgens A. J. C.
Rüter, de historicus van de Spoorwegstaking, was dit een bespreking in
Den Haag, waar ook de Haagse Beaufiragte Schwebel ernstige bezwaren
uitte2) ‘ waren dann unsere herangetragenen Argumente so stark, dass sogar
Seyss-Inquart von den Folgen und Ausführungen beeindruckt war und seinen
Befehl in letzter Minute zurückzog.’3
Wij houden het relaas van Lages voor aannemelijk. Van belang lijkt
ons intussen dat het er na de eerste stakingsweek reeds naar uitzag dat
Bahnbevollmachtigter Selzer er met het in bezet Nederland aanwezige en
het uit Duitsland ontboden Duitse spoorwegpersoneel in zou slagen,
' Aangehaald door (RvO ) A. J. C. Rüter: Rijden en staken. De Nederlandse Spoorwegen in
oorlogstijd(1960), p. 2 7 1. 2 A.v., p. 272. 3 Brief, 17 ju n i 1950, van W. Lages aan het
RvO .
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voldoende Duitse treinen te laten rijden op het Nederlandse net — de
Spoorwegstaking zou dus geen belangrijk nadelig effect meer hebben op
de Duitse belangen in engere zin. Hoe dat zij, het besluit tot het herme
tisch afsluiten van de grote steden in het westen werd niet uitgevoerd.
Er viel een ander besluit waarop volgens von der W ense vooral Rauter
en Fiebig zouden hebben aangedrongen: alle voedseltransporten naar het
westen des lands zouden onm ogelijk worden gemaakt; verm oedelijk is
dit besluit op woensdag 27 september in werking getreden —het kan dus
één o f enkele dagen eerder zijn genomen. De uitvoering was betrekkelijk
eenvoudig. V oor de bedoelde voedseltransporten kwamen slechts bin
nenschepen in aanmerking —het werd die schepen onm ogelijk gemaakt,
het IJsselm eer over te steken; veel schepen werden daarbij in beslag
genomen en die inbeslagnemingen, volgend op die welke zich eerder in
september hadden voorgedaan (toen waren schepen gevorderd met het
oog op het overzetten van het Duitse Vijftiende Leger over de WesterSchelde), leidden er toe dat talloze schippers zich met hun schip verbor
gen; som m ige schippers lieten hun schip zelfs zinken.
N iet alleen het voedselvervoer naar het westen des lands had SeyssInquart verboden, maar ook dat vervoer in het westen. Dat laatste vervoer
werd door een van von der W ense’s ambtenaren toegelaten, maar ging
desondanks spoedig haperen. In het westen had de actie ten behoeve van
de oversteek van het Vijftiende Leger de schippers al schichtig gemaakt
- berichten van wat in de IJsselmeerhavens geschiedde, versterkten hun
wens om met hun eigendom uit Duitse handen te blijven. Daar kwam
nog bij dat de vliegtuigen van de Second Tactical A ir Force in het gebied
van de grote rivieren en op de Zuidhollandse en Utrechtse wateren
menigmaal schepen onder vuur namen waarbij opvarenden het leven
verloren. O ok auto’s die bij de voedselvoorziening in het westen waren
ingeschakeld, werden beschoten —dergelijke auto’s werden trouwens ook
in grote getale door de Wehrmacht gevorderd. Talrijke transportonderne
mers volgden het voorbeeld van de schippers: zij lieten hun transport
materiaal onderduiken.
Omtrent het Duitse vervoersembargo werd niets gepubliceerd. Eind
september geïnterviewd door de hoofdredacteur van de Deutsche Zeitung
in den Niederlanden, beperkte Seyss-Inquart zich er toe, zijn ‘ Sorge um das
Land und seine Bewohner' te onderstrepen (notabene!) en er op te wijzen
dat de Wehrmacht ‘ in dem Augenblick, in dem die Eisenbahner au f Aujforderung
des Feindes den Streik . . . begannen, . . . auf alle Verkehrsmittel zurückgreifen
(musste), um ihre eigenen Belangefür jeden Fall zu wahren. So werden in wenigen Wochen sich ernste Schwierigkeitenfür die Bedarfsdeckung des Landes, sowohl
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hinsichtlich der Ernahrung wie auch der Kohlenversorgung ergeben . . . Das Reich
ware trotz des Verlustes der Limburger Kohlengruben bereit, den ausserst notwendigen Bedarf an Kohlen zur Verfiigung zu stellen, allerdings nur unter der
selbstverstandlichen Voraussetzung, dass alle Verkehrsmittel fü r diesen Zweck
benutzt werden können (de Spoorwegstaking moest dus worden beëin
digd). 'A u f unsere weitere Frage, welches Urteil der Reichskommissar nach den
Erfahrungen der letzten Wochen im allgemeinen iiber die Haltung der niederlandischen Bevölkerung habe, erwiderte Reichsminister Seyss-Inquart, er könne
auch heute der Bevölkerung nur das Zeugnis ausstellen, dass sie, abgesehen von
einzelnen, von Feindagenten angezettelten Terrorakten, sehr rullig und besonnen
gewesen ist' \ en diezelfde bevolking werd in het westen des lands slacht
offer van het embargo waartoe diezelfde Seyss-Inquart had besloten!
‘M en krijgt de indruk’, schrijft Rüter terecht, ‘dat het embargo dat de
honger in zijn gevolg hebben zou, Seyss-Inquart, Rauter en andere D uit
sers aantrok als een vorm van witte terreur. Het kostte de Duitsers w einig
inspanning, er vloeide geen bloed bij en het effect zou nog drastischer
zijn dan een toch altijd beperkt aantal arrestaties o f executies’ (arrestaties
o f executies van spoorwegstakers): ‘ruim vier m iljoen mensen’ (het waren
er drie-en-een-half m iljoen2) ‘zouden het aan den lijve ervaren.’3
Het embargo had ten doel, de Spoorwegstaking te breken. Dat doel
werd niet gerealiseerd (wij komen op de problemen van de staking nog
uitgebreid terug), wèl deed zich het door elk van de betrokken Duitsers
voorziene en gewenste effect voor: het liep spaak met de levensm idde-

1 Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 30 sept. 1944. 2 Het gevaar van hongersnood
dreigde niet voor de plattelanders in de provincies N o ord-H o lland , Z u id -H ollan d en
Utrecht. In N o ord-H o llan d w aren er op een totale bevolking van 16 99 000 zielen
340000 plattelanders en 1 359000 ‘stadsbewoners’ (nl. in de distributiekringen A lk 
maar, Am sterdam, Beverw ijk, Bloem endaal, Bussum , Haarlem, Heemstede, H ilver
sum, Laren, N ieuw er Am stel, V elsen, W eesp, W orm erveer en Zaandam). In Z u id H olland waren er op een totale bevolkin g van 2 16 20 00 zielen 366000 plattelanders
en 1 795 000 ‘ stadsbewoners’ (nl. in de distributiekringen Boskoop, Delft, Dordrecht,
Gorinchem , Gouda, ’s-Gravenhage, H illegom , Katwijk, Krimpen aan de IJssel, Leiden,
Leidschendam, M aassluis, N aaldw ijk, O egstgeest, R ijsw ijk, Rotterdam , Schiedam,
Schoonhoven, Sliedrecht, Vlaardingen, Voorburg, Wassenaar, W oerden en Z w ijn drecht). In Utrecht waren er op een totale bevolking van 503000 zielen 16 1 100
plattelanders en 342 900 ‘stadsbew oners’ (nl. in de distributiekringen Am ersfoort,
Baarn, D e Bilt, M aartensdijk, Soest, Utrecht, Zeist en Zuilen). W ij ontlenen deze
gegevens aan een lijst van de distributiekringen die in aanmerking kwam en voo r het
z.g. Zw eed se wittebrood, (dep. van Landbouw , Visserij en V oedselvoorziening, R ijks
bureau vo o r de V oedselvoorziening in O orlogstijd, 7). J Rüter: Rijden en staken, p.
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lenvoorziening van de steden in het westen des lands. Anderzijds werd
in de loop van oktober (het aantal in Nederland werkzame Duitse
spoorwegmannen werd toen van duizend tot vijfduizend uitgebreid)
duidelijk dat voldoende Duitse treinen gebruik konden maken van het
Nederlandse net. Zulks leidde er toe dat Seyss-Inquart besloot, het
embargo met ingang van 8 novem ber gedeeltelijk op te heffen: in
beginsel werden voedseltransporten naar het westen weer toegestaan.
Seyss-Inquart dacht daarbij speciaal aan het vervoer van aardappelen.
M idden oktober had hij trouwens al goedgevonden dat speciale maatre
gelen werden getroffen om er voor te zorgen dat in het noordoosten des
lands voldoende aardappelen zouden worden gerooid.

★

V oor de voorziening van het westen met aardappelen (het weekrantsoen
van de z.g. normale verbruiker was 3 kilo en men had, van dat rantsoen
uitgaande, in het westen per w eek dus ca. 13 500 ton aardappelen nodig)
was aanvoer uit het noordoosten onontbeerlijk; in september '44 had
bijvoorbeeld de aanvoer uit Drente de helft gevormd van de totale
aardappelaanvoer naar Amsterdam — Drente had er nog meer kunnen
leveren als de z.g. aardappeltreinen niet na het uitbreken van de Spoor
wegstaking waren weggevallen. In diezelfde maand gingen zich ove
rigens bij het rooien met name in deze provincie grote moeilijkheden
voordoen. Er was tevoren al een tekort aan landarbeiders en dat tekort
nam toe toen de bezetter in het gehele oosten des lands duizenden
mannen ging dwingen tot het spitwerk voor de verlenging van de
Westwall w elke eind augustus door Hitler was gelast. Berichten omtrent
deze dwangarbeid drongen tot het westen door; daar werd trouwens ook
bekend dat in de eerste w eek van oktober in Apeldoorn, Utrecht en
Am ersfoort grote razzia’s waren gehouden (zij komen nog ter sprake). Al
dat nieuws hield slechts één waarschuwing in: ‘B lijf uit handen van de
Duitsers!’ W ilde men evenwel het rooien van de aardappelen in Drente,
Groningen en Friesland versnellen, dan was het noodzakelijk om uit het
westen des lands grote aantallen rooiers het IJsselm eer te laten overste
ken. Hoe kon men ze bijeenkrijgen?
D ie vraag werd met goedvinden van Seyss-Inquart op 15 oktober door
von der W ense besproken met Hirschfeld, Beaujtragter Schwebel en de
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burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam: Voute en de N S B ’er ir.
F. E. M üller.1 Daags daarna sprak Hirschfeld opnieuw met von der Wense
en nu ook met Louwes, vervolgens in een breder beraad met Woltersom,
met de Haagse burgemeester: de N S B ’er prof. dr. H. Westra, en met ir.
F. Q. den Hollander, voorzitter van de onder de Raad voor het Bedrijfs
leven ressorterende Hoofdgroep Industrie. ‘U it industriële kring blijkt
reeds’, noteerde Hirschfeld, ‘het wantrouwen om mede te werken, omdat
men vreest dat aardappelrooiers voor weermachtswerken zullen worden
gelokt o f misbruikt. Van Duitse zijde legt men de verklaring a f dat de
aardappelrooiers ongemoeid gelaten zullen worden.’2 Ja, maar wat was
zulk een verklaring waard? Bij enkele leiders van grote Haagse onder
nemingen met w ie Hirschfeld op de 17de sprak, bleek van ‘veel wan
trouwen.’3
D iezelfde avond lieten Voute en M üller in de plaatselijke bladen een
oproep opnemen die in m enig opzicht aanlokkelijk klonk: w ie als aard
appelrooier vertrok, zou door de Nederlandse Heidemaatschappij onder
dak gebracht worden; zijn voeding zou bonloos zijn (het gezin zou de
bonnen van de betrokkene dus voor eigen gebruik kunnen behouden);
hij behield zijn salaris o f wachtgeld, zou apart loon ontvangen en zou per
hectare aardappelen die hij oogstte, niet minder dan 250 kilo voor eigen
gebruik krijgen; de tewerkstelling zou niet langer dan vier weken duren
en het Reichskommissariat had toegezegd dat diegenen die zich zouden
aanmelden, slechts voor het rooien zouden worden ingezet. In de A m 
sterdamse bladen volgde op die oproep een betuiging van instemming,
ondertekend door de industriëlen ir. M. H. Dam me Sr. (directeur van het
metaalbedrijf Werkspoor), D. Goedkoop Dzn (directeur van de N eder
landse Scheepbouw Maatschappij) en mr. D. U. Stikker (directeur van
Heinekens Bierbrouwerij), in de Rotterdamse bladen ontbraken derge
lijke adhesiebetuigingen (voorzitter en secretaris van de Rotterdamse
Kamer van Koophandel: mr. K. P. van der M andele en mr. W. F. Lichtenauer, hadden alle medewerking geweigerd), in de Haagse pers werd
louter van de Amsterdamse actie melding gemaakt.
Eén dag later, 18 oktober, kwamen de vier nog in bezet gebied
1 T w ee w eken tevoren, op de avond van 30 september, had H irschfeld die was
teruggekeerd van een bespreking met Fiebig te B eilen (die bespreking kom t nog aan
de orde), telefonisch Voute verw ittigd, ‘de indruk te hebben’, noteerde deze laatste,
‘en het was hem onder bedekte termen door de heer Fiebig m eegedeeld, dat de
Duitsers ons Nederlanders bewesten de IJssel lieten verrekken.’ (E .J. Voute: ‘Aante
kenin g’, z.d. (verm oedelijk 1 okt. 1944) (C N O , 177 b)). 2 H. M. H irschfeld: ‘ D ag
boek’ , 16 okt. 1944. 3 A.v., 17 okt. 1944.
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aanwezige leden van de Contact-Com m issie der Illegaliteit: W. Drees
(voorzitter), dr. J. A. H .J. S. Bruins Slot (rechter-sectie), L. Neher (midden-sectie) en drs. J. M eijer (linker-sectie)1 in Amsterdam bijeen. ‘De
illegaliteit’, zo legden zij hun standpunt vast (het werd aan alle aangeslo
ten illegale groepen doorgegeven),
‘ kan geen g e lo o f hechten aan het b o n afid e-zijn van D u itse o f d o o r D uitsers
gesan ctio n eerd e v o o r s t e lle n . . . H et accepteren van het ro o i-aan b o d brengt zo n d er
tw ijfe l risico ’ s van w e g v o e rin g d er arbeiders m et zich . . . N ie tte m in w o rd t het
niet v era n tw o o rd geacht, de ro o i-a c tie speciaal tegen te w e rk e n ’2 —

een uitspraak welke, wat de laatste zin betrof, vooral beïnvloed was door
inlichtingen van medewerkers van Louwes en van voormannen van het
Medisch Contact, de verzetsorganisatie der artsen. ‘Zeggen w e: Neen!
dan’, zo gaf Bruins Slot de argumenten pro en contra weer, ‘zou men ons
in de zeker komende voedselnood kunnen beschuldigen. Zeggen w e: Ja!
dan zou men ons bij een eventuele wegvoering van de arbeiders o f
inbeslagname der geoogste producten eveneens kunnen beschuldigen.’3
D e Contact-Com m issie maakte haar standpunt niet kenbaar aan de
regering; daarbij nam zij aan dat de regering haar om advies zou vragen,
als zij zelf zou willen reageren. D ie reactie kwam, heel spoedig zelfs. In
de nacht van 18 op 19 oktober maakte de geheime agent jhr. mr. R. de
Brauw, die de verbinding tussen het Bureau Inlichtingen (BI) en de
Contact-Com m issie (alsmede het C ollege van Vertrouwensmannen) on
derhield, BI attent op de oproep van Voute. V oor kapitein mr. C. L. W.
Fock, hoofd van het Londense bureau van BI, en A. den Doolaard, chef
van Radio Oranje, stond vast dat voorkom en moest worden dat duizen
den Amsterdammers in de val liepen —een conclusie die de instemming
had van de minister-president, prof. mr. P. S. Gerbrandy. G evolg was dat
Radio Oranje reeds in de middaguitzending van de 19de een fel betoog
van den Doolaard uitzond waarin het, vooral ook gezien het feit dat de
oproep voor het aardappelrooien ‘niet afkomstig (was) van de verant
woordelijke en bekende voedselautoriteiten’, ‘hoogst onwaarschijnlijk’
werd genoemd dat de gerooide aardappelen
‘ o o it de h o n g e rig e hoofd stad zo u d en bereiken . W aarsch ijn lijker is dat ze . . . in
1 M r. C. J. F. C aljé, de vertegenw oordiger van de O D in de Contact-Com m issie, had
op 4 oktober Am sterdam verlaten op w eg naar Eindhoven en Londen. 2 G A C -C C :
N otulen, 18 okt. 1944, p. 1 (G A C , 1 A). 3 ‘ M ededelingen van het C B der L O ’ , 23
okt. 1944 (LO /LKP, 1 A).
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o o ste lijk e rich tin g zo u den v e rd w ijn e n .. . N o g w aarsch ijn lijker .. . dat de A m ster
dam m ers, een m aal in D ren te aan gek o m en , d o o r de D u itsers als schansgravers
zo u d en w o rd e n m is b r u ik t. . . D e heer V o u te is fo u t en de oproep w aar allereerst
zijn naam o n d er staat, is o o k fout. D e A m sterd am m ers zullen w aarachtig w e l
w ijz e r zijn dan zich in v o ed se lvraag stu k k en te laten leiden d o o r de verachtelijke
profiteu r van de Febru aristakin g.’ 1

D e Brauw was het met deze argumentatie geheel eens2, betreurde het
dat hij de opinie van de Contact-Com m issie niet tijdig had gekend en
gaf op de 22ste het verzoek van de commissie door om voortaan vóór
het uitspreken van een radio-advies overleg met haar te plegen; hij deed
ook weten dat ‘voedselautoriteiten, beter bekend met ware toedracht dan
Radio O ranje’, den Doolaards betoog ‘ op zijn minst ontactvol’ hadden
geacht.3
Voute had gehoopt dat hij ca. vijfduizend Amsterdamse vrijwilligers
bijeen zou krijgen —het werden er de helft: ca. vijf-en-twintighonderd,
en bij hen voegden zich ca. tweehonderd Rotterdammers en ca. zeventig
Hagenaars. H oeveel aardappelen zij gerooid hebben, is ons niet bekend
(er werd een extra opbrengst verwacht van 1 5 000 ton) —vaststaat dat alle
rooiers naar en via Amsterdam konden terugkeren, aangevuld met ca.
vijfhonderd onderduikers, en dat de Kriegsmanne zich bij de aardappeltransporten over het IJsselm eer onthield van het vorderen van schepen.
Trouwens, op 10 novem ber werd in een bijeenkomst van Duitse auto
riteiten de afspraak gemaakt dat een groot aantal gevorderde binnensche
pen weer aan de Nederlandse autoriteiten zou worden afgestaan, maar
omtrent die afspraak werden die laatsten pas begin december ingelicht

1 ‘V o o r Dam m e, G oedkoop en Stikker is’ , schreef H irschfeld op 19 oktober in zijn
dagboek, ‘deze zaak w el onaangenaam. Het optreden van Londen tegen de heer Voute
maakt een w ein ig verheffende indruk.’ Was deze dan ten onrechte een ‘verachtelijke
profiteur van de Februaristaking’ genoem d? Bepaald niet. W ij achten het bevreem dend
dat H irschfeld er niet op heeft aangedrongen dat de aardappelrooi-actie onder de
auspiciën van Louwes zou w orden uitgevoerd. D u id elijk is ons inziens dat hij heeft
onderschat, hoeveel weerstanden er onder de bevolking bestonden tegen figuren als
Voute en M üller. 2 O p 28 oktober seinde hij aan BI: ‘Ik acht hem w ein ig eervol,
w ien het er om gaat, de buik gevuld te houden en daartoe gevolg geeft aan een door
de Duitsers gesuggereerde oproep als die van V o u te ... D e Leidse burgem eester van
der WerfF, die liever zijn linkerarm liet opeten, m oet zich in zijn graf hebben
omgedraaid. Het is de bedoeling van de vijand om de grote steden te ontmannen en
hij tracht dat op deze manier door te zetten.’ (V ollgraff: ‘O verzicht telegram m en’, p.
86-87). 3 Telegram , 22 okt. 1944, van R. de Brauw aan BI (Londen) (A O K, map
‘Voedseltoestand bezet gebied,’ sept. 194 4-m ei 1945).
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en toen had zich reeds een ongekende noodtoestand ontwikkeld in het
westen des lands.

Steenkooltekort
G elijk reeds vermeld, had Seyss-Inquart, toen hij eind september door
de Deutsche Zeittmg in den Niederlanden werd geïnterviewd, gezegd dat
Duitsland bereid was 'den dusserst notwendigen Bedarf an Kohlen aan bezet
Nederland te leveren, maar zulks slechts ‘ unter der selbstverstdndlichen
Voraussetzung, dass alle Verkehrsmittel fü r diesen Zweck benutzt werden können', anders gezegd: eerst moest de Spoorwegstaking worden beëindigd.
Het stellen van die voorwaarde had niet alleen geen effect maar was ook
irreëel. Voor hun eigen belangen in bezet gebied hadden de Duitsers een
zekere hoeveelheid steenkool nodig (voor verwarm ings- en kookdoeleinden, daarnaast ook voor het draaiende houden van die industriële
bedrijven welke nog goederen voor de Wehrmacht konden produceren)
en bovendien waren er openbare nutsbedrijven die in werking moesten
blijven — een werking waarvan zowel de bezetter als de Nederlandse
bevolking zou profiteren. Zou de waterleiding niet meer functioneren,
dan zouden zich, doordat de bevolking van verontreinigd water gebruik
zou gaan maken, epidemieën kunnen voordoen, zou de bemaling worden
gestaakt, dan zou het gehele westen des lands onder water lopen (bij dat
laatste houde men in het oog dat er in de herfst van '44 buitensporig veel
regen viel).
Om te schatten wat men, bij voortduring van de toestand zoals deze
in de zomer van '44 was, in de herfst van '44 per maand aan mijnproducten
(steenkolen, cokes, steenkoolbriketten en bruinkoolbriketten) nodig zou
hebben, lijkt het ons dienstig, uit te gaan van de cijfers die J. Mensink
in zijn studie De steenkoolvoorziening van Nederland tijdens de tweede wereld
oorlog (1946) vermeldt voor het jaar '43 —een studie waarvoor helaas geen
cijfers voor het jaar '44, ook niet voor de periode januari—september,
beschikbaar waren. U it een van M ensinks tabellen' blijkt dat in '43 aan
huisbrand 2.9 min ton werd verbruikt (dat vergde dus gemiddelde maan
delijkse leveranties van ruim 240000 ton); de gasfabrieken en electrische
centrales hadden gemiddeld per maand 250000 ton verbruikt, de spoor-

1 O p p. 206-07.
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wegen 50 000 ton, de binnenvaart 3 5 000 ton, de gasgeneratoren van auto’s
13 000 ton, de industrie ruim 200000 ton (daarvan alleen de voedselin
dustrie 60000 ton), de kwekerijen ruim 5 000 ton, de openbare diensten
3 000 ton en aan de Wehrmacht was gemiddeld per maand 26 000 ton ter
beschikking gesteld.
Het spreekt vanzelf dat men die verbruikscijfers voor '43 niet zo maar
mag transponeren naar de zomer van '44. Het gas- en electriciteitsverbruik
door de burgerij was beperkt, de dienst van de spoorwegen was inge
krompen, een deel van de industrie was stilgelegd en bovendien hebben
wij nu slechts te maken met Nederland benoorden de rivieren waar van
alle mijnproducten (het eigen verbruik van de mijnen en van de briket
ten- en cokesfabrieken hebben wij niet meegeteld) misschien drie-vierde
werd verbruikt. Afgezien nog van wat voor verwarmingsdoeleinden
nodig was (dat kon men niet geheel laten vervallen: de zieken in de
ziekenhuizen kon men bijvoorbeeld niet in de kou laten liggen), mag
men stellen dat bezet Nederland benoorden de rivieren voor de hand
having van het ‘normale’ bestaan een maandelijkse behoefte had aan
steenkool van minstens 350 000 ton. Toen in september '44 de verbinding
met de Limburgse mijnen werd verbroken, lagen er voorraden bij de
industrie en bij de centrales (wij beschikken niet over cijfers maar durven
veronderstellen dat die voorraden niet groot waren) en van de bij de
steenkolenhandel aanwezige voorraden, in totaal, gelijk reeds vermeld,
250000 ton, lag misschien een kleine 200000 ton benoorden de rivieren.
Wij vermeldden de cijfers voor het gemiddelde maandverbruik in '43
omdat onze, helaas onvolledige, gegevens over wat het bezette gebied
uit Duitsland aan steenkolen ontving, ook op maanden betrekking heb
ben. Wehrmacht en Reichskommissariat becijferden kort na de septembercrisis, wat (in hun visie!) de minimale maandelijkse steenkoolbehoeften
van bezet gebied waren; men kwam uit op 115 000 ton; daartoe wilde
men per dag vier kolentreinen uit Duitsland laten komen.
H oeveel steenkool werd in werkelijkheid aangevoerd? In oktober
werd niets geleverd, in novem ber nog geen 40000 ton, in december (het
cijfer ontbreekt) wellicht iets meer, in januari ruim 80000 ton en ‘voor
februari’ (het cijfer ontbreekt) ‘ziet het er’, zo noteerde Hirschfeld op de
8ste in zijn dagboek, ‘hopeloos uit’ —in die maand kwamen later echter
wel enkele kolentreinen aan, want op 16 maart noteerde Hirschfeld dat
er sinds de 9de maart geen kolentrein meer uit Duitsland was gearriveerd;
tussen 8 februari en 9 maart waren er blijkbaar nog kolentreinen aange
komen. Er kwamen er medio maart twee naar het westen des lands
(vermoedelijk met ca. 2 000 ton kolen) en eind maart kwam er nog één.
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Betekent dit nu dat in elk geval in novem ber een kleine 40 OOO ton en
in januari ruim 80000 ton (tezamen iets meer dan wat volgens de Duitsers
zelf minimaal per maand nodig was) hun bestemming bereikten? Zeker
niet. De kolentreinen, aldus een Amsterdamse deskundige, ‘kwamen half
leeggeroofd hier aan.’ 1 ‘H a lf leeggeroofd’ zal men w el niet letterlijk
moeten nemen, maar dat door de bevolking die in de kou zat, overal
waar dat m ogelijk was gepoogd werd zich brandstof uit de kolenwagons
toe te eigenen, lijkt ons waarschijnlijk. Bovendien w illen wij er op wijzen
dat de verdeling van de beschikbare steenkool over het gehele land
ongelijk was —het oosten en het noorden ontvingen méér dan het westen.
Vervoer naar het westen was door de Geallieerde activiteit in de lucht
extra-riskant en extra-moeilijk, ook nadat de Geallieerde luchtmachten
op dringend verzoek van m ajoor J. Kok, hoofd van sectie V (spionage)
van het hoofdkwartier van de O D , er toe waren overgegaan, de spoor
bruggen waarvan de kolentreinen gebruik maakten, niet langer te besto
ken.

★

Wij vermeldden reeds dat Hirschfeld al vóór de Spoorwegstaking had
bepaald dat aan de gezinnen geen huisbrand meer mocht worden afge
leverd en dat het veruit grootste deel van de industrie moest worden
stilgelegd. D e betrokken bedrijven zouden geen steenkool meer ontvan
gen en evenmin gas en electriciteit. O m normaal voort te werken hadden
de gasfabrieken en electrische centrales benoorden de grote rivieren
misschien w el bijna 200000 ton steenkool per maand nodig: een veel
voud van wat van november a f maandelijks voor alle doeleinden werd
geleverd. In oktober stonden die leveranties geheel stil — elke centrale
gebruikte toen de eigen voorraden, aangevuld met wat men bij stilge
legde bedrijven kon ophalen (dat ophalen werd in de volgende maanden
voortgezet).
D uidelijk was dat het verbruik van gas en electriciteit drastisch moest
worden beperkt. Nadat er tevoren al lange stroomloze perioden waren
geweest, werden in Amsterdam en in de rest van N oord-H olland begin
oktober nagenoeg alle gezinnen van de stroomtoevoer afgesneden; in
1 L. V o s: ‘ D e electriciteitsvoorziening tussen D o lle Dinsdag en de bevrijdingsdag’,
Ons Amsterdam, 1953, p. 202.
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Utrecht en in Zuid-H olland geschiedde hetzelfde eind novem ber1, in de
rest van het land in december2. De Achterhoek en de overige grensge
bieden alsmede een tijdlang ook de Veluw e bleven, maar niet voor
particulieren, een beperkte hoeveelheid stroom ontvangen uit Duitse
centrales. Veel was het niet; begin december werd voor de bureaus van
het Reichskommissariat in Delden bepaald dat er per werkruimte slechts
één lamp mocht branden van hoogstens 60 watt.
In steden waar trams o f (Groningen) trolleybussen reden (de dienst
was van begin september a f belangrijk ingekrompen), werd deze vorm
van vervoer stopgezet, in de regel op de dag waarop de meeste particu
lieren van de stroomvoorziening werden afgesneden. Dit betekende dat
het leven in die steden voor de burgerij aanzienlijk moeilijker werd. Wie
nog een fiets had, durfde die uit angst voor vordering bij tijd en w ijle
niet te gebruiken en moest dan lopen: lopen naar zijn werk als hij nog
werk had, lopen voor bezoek aan familieleden o f vrienden; lag er een
brug in de route, dan kon het gebeuren dat men lang moest staan wachten
—in het westen des lands moesten tenslotte alle beweegbare bruggen met
handkracht worden bediend; een wachttijd van een half tot een heel uur
was dan normaal.
Waar behield men de aansluiting op het electrische net? In Duitse
bureaus, in panden waarin Duitsers woonden die een officiële functie
hadden, in bedrijven die voor de Duitsers werkten, in overheidsgebou
wen, in krantendrukkerijen, in ziekenhuizen (ook artsen en apothekers
behielden hun aansluiting) en in bedrijven o f ruimten, de uitdelingslokalen van de centrale keukens bijvoorbeeld, die ingeschakeld waren bij
de voedselvoorziening. O ok moesten de installaties voor bemaling, voor
drinkwatervoorziening en voor de afvoer van het rioolwater alsook het
telefoonnet in werking blijven. Er b leef dus spanning staan op het
electrisch net en velen maakten daar gebruik van om clandestien stroom
a f te tappen. W el te verstaan: waar een hele straat was afgesloten, was
clandestien aftappen niet m ogelijk, maar er hoefde in die straat maar een
Duitse functionaris o f een arts te wonen dan w el een apotheek gevestigd
te zijn o f een bedrijf dat de Wehrmacht nodig had o f een bakkerij, en dan

1 In Z u id -H ollan d b le e f van eind decem ber a f slechts de Rotterdam se centrale die
met koppellijnen met de overige verbonden was, in werking. 2 O p grond van eigen,
beperkte voorraden kon m en alleen in Leeuwarden en andere plaatsen in Friesland
een m iniem e stroom levering aan particulieren voortzetten; daarbij was van eind
novem ber a f een m aandverbruik toegestaan van m axim aal slechts 8 kilowatt, oftew el
per dag nog geen 270 watt.
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was het clandestien stroomverbruik wèl mogelijk. Vergeleken met de
zomer van '44 daalde het totale stroomverbruik in het westen des lands
tot ca. 10% .
Talloze moeilijkheden in het dagelijks leven vloeiden hier uit voort.
Als men geen kaarsen had o f andere artikelen die enig licht konden
verspreiden (carbid, petroleum o f olie), zat men ’s avonds in het donker.
Geen enkel electrisch apparaat werkte meer, ook niet de electrische bel.
Parterrebewoners kon men waarschuwen door op de deur o f op een raam
te bonzen dan w el te rammelen met de klep van de brievenbus —moest
men hoger zijn, dan diende men veelal aan een touw te trekken dat uit
een raam van de bovenverdieping hing. Aan de openbare w eg stonden,
evenals in de woningen, de electrische klokken stil; in heel Amsterdam
kon men op straat nog maar op de helft van de kerkklokken en op de
klokken van het hotel Americain op het Leidseplein, van het Rijksm u
seum en van het Stedelijk Museum zien, hoe laat het was (al die klokken
werden mechanisch opgewonden). De stilstaande klokken maakten een
merkwaardig vervreemdende indruk — het leek o f het gehele leven
stilstond.
Dat men zijn aansluiting op het electrisch net kwijtraakte, betekende
ook dat men, tenzij men een kristalontvanger bezat, in het algemeen zijn
verborgen radio niet langer kon gebruiken1 — de meesten die in het
westen des lands woonden, konden dus niet meer luisteren naar de
Londense uitzendingen. Zeker, de illegale pers ging door middel van de
verspreiding van talloze gestencilde nieuwsbladen voor de nieuwsvoor
ziening zorgen, maar het nieuws te lezen was iets anders dan het met
eigen oren te horen. M eer dan vier jaar lang hadden de B B C en Radio
Oranje hun best gedaan, het moreel in bezet gebied hoog te houden —zij
raakten in de herfst van '44 in het westen het veruit grootste deel van
hun luisteraars kwijt. Bij die luisteraars werd derhalve in een periode
waarin de nood van maand tot maand klom, het gevoel van isolement
sterker. Speciaal om naar de radio te kunnen blijven luisteren, trachtte
menigeen een beetje stroom op te wekken met de dynamo van een fiets
waarvan een w iel draaiend werd gehouden —w ie een accu bezat, poogde
op dezelfde w ijze stroom te vergaren.

1 In de tw eede helft van '43 had de bezetter de inleverin g van alle radiotoestellen
gelast, maar er zijn toen naar onze schatting, afgezien van de radio’s in ‘fou te’ gezinnen
(die behoefden niet te w orden ingeleverd), ca. 400000 toestellen achtergehouden; dat
betekende dat van begin '44 a f in één op de v ijf gezinnen nog een radio aanwezig
was.
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Nu hebben wij tot dusver slechts geschreven over de moeilijkheden
die voor de burgerij voortvloeiden uit het wegvallen van de electriciteitsvoorziening, maar die w elke het gevolg waren van het staken van de
gastoevoer naar vrijw el alle woningen, waren niet geringer. De aflevering
van gas aan particulieren werd in N oord-H olland midden-, resp. eind
oktober beëindigd, in Utrecht eind oktober, in Zuid-H olland in oktober
(o.m. in Leiden en om geving en in Den Haag), eind november (in
Rotterdam) en midden december (in andere steden aan de Nieuw e
Waterweg). In het oosten en noorden des lands kon, zij het in zeer
bescheiden mate, nadien nog enkele uren gas geleverd worden, in Z w olle
bijvoorbeeld (met onderbrekingen) tot aan de bevrijding. De gasfabrie
ken van Leeuwarden en van de stad Groningen moesten in maart stoppen
maar die van Groningen kwam enkele dagen later weer in bedrijf met
turf als gron dstof', de fabriek van Zutfen was overgeschakeld op hout
en wij achten het aannemelijk dat men ook in andere bosrijke gebieden
dan de Achterhoek hout heeft gebruikt voor de productie van gas. Waar
nog gas werd geleverd, geschiedde dat overigens slechts één o f twee uur
in het begin van de avond: de huisvrouw kon dan warm eten toebereiden.
In Utrecht en in N oord- en Zuid-H olland was dat laatste van de boven
genoemde tijdstippen a f niet meer m ogelijk —op de problemen die hieruit
voortvloeiden, komen wij bij onze bredere beschrijving van de honger
winter (hoofdstuk 3) terug en daar zullen wij ook de gevolgen van het
tekort aan huisbrand beschrijven.
Wat dat laatste tekort betreft: voor de winter van '44 op 45 was een
huisbrand-rantsoen vastgesteld van 7 hl (op zichzelf al veel te klein), maar
toen begin september de aflevering van huisbrand aan particulieren werd
gestaakt, had men in minder dan de helft van de gezinnen slechts 4 hl
ontvangen en in meer dan de helft nog in het geheel niets.

★

Van begin september a f kreeg dus nog slechts een klein deel van het
Nederlandse bedrijfsleven steenkolen o f stroom; hoofdzakelijk waren
dat de bedrijven welke te maken hadden met de voedselvoorziening en
met de productie voor de Wehrmacht. In Nederland was vooral de
metaalsector voor de Wehrmacht van betekenis geweest, maar die sector

1 O ok de electrische centrale in Leeuwarden gebruikte tenslotte tu rf als brandstof.
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werd goeddeels stilgelegd, met uitzondering van enkele bedrijven waar
men met eenvoudige m iddelen noodkacheltjes mocht vervaardigen
waaraan grote behoefte bestond.' O ok garagebedrijven die diensten aan
de Duitsers bewezen, konden doorwerken; hetzelfde gold voor een klein
deel van de Twentse textielindustrie waar militaire kleding werd ver
vaardigd. Dat was alles. Duizenden fabrieken, grote en kleine, die, zij het
in afnemende mate, goederen hadden gemaakt voor de binnenlandse
markt, produceerden niet langer. N eem de zeep- en zeeppoeder-industrie
— wat zij in de zomer van '44 nog aan rantsoenen had kunnen vervaar
digen, was w einig en van bedroevende kwaliteit, maar toen de aanwezige
voorraden geheel waren uitgeput, kwamen zeep en zeeppoeder in het
geheel niet meer in distributie. Begin mei '45 bleek dat in Amsterdam
in bijna 160 van 180 onderzochte gezinnen geen zeep o f zeeppoeder meer
aanwezig was, en wij veronderstellen dat het er elders in het pas-bevrijde
gebied niet beter voorstond. U it cijfers die wij in hoofdstuk 3 zullen
vermelden, zal blijken dat op de zwarte markt exorbitante prijzen werden
betaald voor de simpelste gebruiksartikelen: een duidelijk symptoom van
de schaarste, die door het stilleggen van gehele bedrijfstakken was toe
genomen.
Wat deed men in de stilgelegde bedrijven? Wij hebben daar geen
overzicht van maar veronderstellen dat er geen bedrijf was waar men
niet, nu men de gebruikelijke producten niet langer kon vervaardigen,
trachtte (tenminste zolang de bedrijven niet geheel waren leeggeroofd,
waarover straks meer) vervangende producten te maken waar men geen
steenkool o f energie voor nodig had. M en w ilde vóór alles de arbeiders
vasthouden om na de bevrijding de normale productie weer zo snel
m ogelijk te kunnen hervatten. Stillegging van een bedrijf betekende
trouwens niet dat men v e rlo f had, de arbeiders te ontslaan —zij werden
dan op wachtgeld gesteld. Daarvoor bestond een door Sociale Zaken
uitgevoerde regeling, krachtens welke ondernemingen een wachtgeldsubsidie konden krijgen, groot 50% , en de wachtgelders zich dagelijks
moesten aanmelden bij de gewestelijke arbeidsbureaus. Van september
'44 a f vorm de het aanvankelijk voor talrijke stilgelegde bedrijven geen
moeilijkheid om de ‘ eigen’ 50% voor de wachtgelden op te brengen,
maar andere kregen toen reeds een tekort aan liquide middelen. Aanvan
kelijk ging het bedrijfsleven zichzelf helpen (enkele grote bedrijven die
1 T o t eind decem ber '44 w erden bijna 17 0 0 0 van die noodkacheltjes gedistribueerd,
hoofdzakelijk aan gezinnen met een zuigeling o f waar zieken w erden verpleegd die
apart toebereid voedsel nodig hadden.
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aanzienlijke financiële reserves hadden opgebouwd, verstrekten via de
Hoofdgroep Industrie kredieten aan ca. 50 andere tot een totaal van f 10
min), later sprong de Nederlandse overheid in de bres. Hirschfeld, een
overtuigd voorstander van de ondernemingsgewijze productie, achtte het
hoogst ongewenst dat bedrijven in dusdanige moeilijkheden zouden
geraken dat er na de bevrijding een krachtig streven zou ontstaan om ze
van de particuliere naar de overheidssector over te brengen, anders
gezegd: te socialiseren. Hoe kon dat voorkomen worden? Op de een
voudigste wijze door het overheidssubsidiepercentage van de wachtgeld
regeling te verhogen. Hirschfeld w ilde het van 50 op 70 brengen en hij
was er tevens voorstander van om, indien nodig, de resterende 30% voor
te schieten. M edio oktober trachtte hij in een bespreking waaraan o.m.
de industriëlen Damme en Stikker deelnamen, bij de secretaris-generaal
van sociale zaken, ir. R. A. Verw ey, begrip te wekken voor de wenselijk
heid van zulk een nieuwe regeling; hij achtte, tekende Verw ey aan, ‘de
uitgaven . . . volkom en gerechtvaardigd . . . Bedrijfsleven moet niet lam
geslagen worden. Revolutie moet voorkom en worden.’ ' Hirschfeld wist
dat een Duitse ondernemer als Fiebig er niet anders over dacht — aan
Völckers, de Beaufiragte v oor Rotterdam, schreef hij op 10 november (de
eerste van twee dagen waarop de Wehrmacht in de grote havenstad
enorme razzia’s uitvoerde) een brief waarin hij 'die Verhinderung einer
Auflösung der Gesellschafi, die auch in Anbetracht der Notlage der Ernahrung
zur völligen Anarchie fiihren wurde', een wens noemde welke, naar hij
aannam, door Völckers werd gedeeld.2
Formeel werden de door Hirschfeld bepleite verhogingen niet inge
voerd, maar in feite wist het departement van sociale zaken voldoende
gelden vrij te maken om bedrijven die door de wachtgeldregeling in
moeilijkheden kwamen, te helpen. O ok kregen de gemeenten grote
kasvoorschotten. Mèt Hirschfeld waren Duitsers als Fiebig en Völckers,
maar ook Fischböck en, zo veronderstellen wij, Seyss-Inquart, er voor
stander van dat verpauperisering van de arbeidersmassa’s in Nederland
moest worden voorkom en; anarchie zou tot revolutionaire actie kunnen
leiden en die actie, zo werd blijkbaar gevreesd, zou voor o f na het einde
van de oorlog naar Duitsland kunnen overslaan. Aldus deed zich de
merkwaardige situatie voor dat door een aantal voormannen van de
bezettende macht werd gedoogd dat arbeiders die uit handen van de
Duitsers waren gebleven en feitelijk onderduikers waren, als wachtgel' Aangehaald in (RvO ) B. A. Sijes: De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders
in Duitsland, 19 4 0 -19 4 } (1966), p. 557. 2 A.v.

31

N A A R DE K A T A S T R O F E
ders financieel gesteund werden door de Nederlandse overheid en de
bepaling dat zij zich dagelijks bij de gewestelijke arbeidsbureaus moesten
aanmelden, niet langer behoefden na te leven (dat was, gegeven de vele
razzia’s, veêl te riskant), terwijl diezelfde bezettende macht de boven alles
wenselijk geachte maatschappelijke rust ondermijnde met acties die in
het gehele land schrik en ontsteltenis teweegbrachten.

De ‘Wehrmacht’ grijpt in
D e Duitse legereenheden in de bezette delen des lands maakten in
oktober '44 deel uit van M odels Heeresgruppe B. M odel werd evenwel
aan het einde van die maand ingeschakeld bij de strikt geheime voorbe
reiding van het Ardennen-offensief en er werd toen benoorden de grote
rivieren een nieuwe legergroep gevorm d: Heeresgruppe H met Generaloberst Kurt Student (tevoren bevelhebber van de Erste Fallschirm-Armee)
als bevelhebber. Die Heeresgruppe kreeg geen offensieve maar een louter
defensieve taak. Onder de Heeresgruppe ressorteerden twee legers: de Erste
Fallschirm-Armee in het Rijnland (daarmee hebben wij nu verder niet te
maken) en het Vijftiende Leger. Dat Vijftiende Leger had de Nederlandse
kust tussen Den Helder en H oek van Holland slechts zwak bezet, op
Schouwen en de Zuidhollandse eilanden lagen daarentegen drie divisies,
verder oostwaarts vier (benevens, in de herfst van '44, de Kampfgruppe
Rauter die tegen Geallieerde luchtlandingen zou worden gebruikt). Een
aantal van die divisies werd in novem ber en begin december naar
Duitsland verplaatst om bij het Ardennen-offensief te worden ingezet
(gedeeltelijk namen nieuwe eenheden uit Duitsland hun plaats in); toen
verdween ook de bevelhebber van het Vijftiende Leger, Generalleutnant
Gustav von Zangen — hij werd door Christiansen opgevolgd en bij
diezelfde gelegenheid kregen de resten van het Vijftiende Leger een
andere aanduiding: het V ijf-en-tw intigste Leger. Van begin novem ber a f
had Christiansen dus een dubbele functie: hij was bevelhebber van het
Vijf-en-tw intigste Leger èn Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. Een
deel van de staf die hij in die tweede functie in Hilversum bij zich had
gehad, werd onder zijn chef-staf von Wühlisch naar Emmen verplaatst
en daar oefende von Wühlisch voor het oosten des lands in feite de
functie van Wehrmachtbefehlshaber uit. In het opereren met grotere een
heden had Christiansen evenwel geen enkele ervaring gehad (eind januari
'45 zei de chef van de Operationsabteilung van het Oberkotmnando der
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Wehrmacht, Jod l, in een bespreking met Hitler dat Christiansen ‘ nicht
gerade ein geborener Armeeführef w as1) - hij b leef niet lang legerbevelheb
ber; begin februari werd hij in die functie opgevolgd door de General der
Infanterie H. Blumentritt. Als louter Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden vestigde ook Christiansen zich toen in Eminen. Enkele dagen vóór
hem was tevens Student vervangen als opperbevelhebber van de Heeres
gruppe H e n wel door Generaloberst Johannes Blaskowitz, tevoren opper
bevelhebber van de Heeresgruppe G die de Elzas en Zuid-Duitsland tegen
de Amerikanen had verdedigd; deze zou in ons land bij de capitulatie
begin mei nog steeds de hoogste militair zijn aan Duitse zijde.
Uit hoeveel militairen bestond dat Vijf-en-tw intigste Duitse leger
waarmee wij van begin novem ber a f te maken hebben? Vermoedelijk
waren het ca. honderdtwintigduizend man, van w ie men evenwel slechts
ca. vijftigduizend man als fronttroepen mag beschouwen. D e divisies
waren aan de kleine kant en veel zware wapens hadden zij niet. Hun
kwaliteit was over het algemeen niet hoog. Een deel van de soldaten was
te oud, een deel te jo n g ; er waren jeugdigen van zestien en vijftien, ja
soms zelfs van veertien jaar die men als soldaat had ingeschakeld. De
discipline van de eenheden had geleden. De militairen van de Wehrmacht
voelden zich in Nederland nogal geïsoleerd. De meesten hunner maakten
zich grote zorgen over het lot van familieleden en bekenden bij de grote
bombardementen op de Duitse steden (de postverbindingen werkten
traag) en menigeen besefte dat het er met Duitsland slecht voor stond.
Honger leden zij niet maar hun rantsoenen waren plaatselijk aan de krappe
kant. Aan sigaretten was van begin '45 a f nog maar een kwart voor hen
beschikbaar van wat zij tevoren hadden ontvangen, en sterke drank was
er ook voor hen nauwelijks meer. Al die tekorten leidden tot talloze
plunderingen. O ok vernielingen, vooral in gebouwen als scholen waarin
troepen waren gelegerd, waren een aanwijzing dat de discipline verslapte.
Het aantal deserteurs nam toe (alleen al in december '44 werden bijna
honderd militairen van de Wehrmacht gearresteerd door de Feldgendarmerie
'wegen Fahnenflucht oder unerlaubter Entfernung'2), niettemin was er in de
eenheden als geheel nog een ruime mate van cohesie. De bevelen van
de officieren werden opgevolgd, die officieren volgden de bevelen der
hogere staven op en de hogere staven hielden zich aan Hitlers instructie:
bezet Nederland moest hardnekkig worden verdedigd.
1 Hitlers Lagebesprechungen. D ie ProtokoHfragmente seitier militarischen Konferenzen
19 4 2—1945 (1962), p. 857. 2 W BN , Feldkommandantur 674, I c: ‘Monatsbericht fü r
Dezember 1944', p. 4 (CDI).
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Wat terwille van die verdediging aan graafwerk moest worden ver
richt, zullen wij later beschrijven —hier w illen wij vermelden dat na alle
inundaties waartoe het reeds eerder in de bezetting was gekomen, van
de herfst van '44 a f weer nieuwe delen des lands onder water werden
gezet, in het westen, in het midden (bij de Grebbelinie), in de kop van
Overijssel en in Groningen (in Friesland, ten dele ook in Groningen,
kwamen bovendien gebieden onder water te staan doordat er onvol
doende energie was voor de bemaling). In totaal was in het voorjaar van
'44 al 4% van de Nederlandse cultuurgrond geïnundeerd, daar kwam in
de herfst van '44 (Walcheren niet meegerekend) en in de eerste maanden
van '45 nog eens bijna 6,5% bij. Drie provincies waren er benoorden de
rivieren waar omstreeks een vijfde van alle cultuurgrond onder water
stond: N oord-H olland, Zuid-H olland en Utrecht.
De nieuwe inundaties leidden tot nieuwe evacuaties. Hoeveel perso
nen daarbij en bij de evacuatie van Den Helder (deze werd eind september
gelast) huis en h o f moesten verlaten, weten wij niet precies. Wij nemen
aan dat, gegeven het gebrek aan vervoerm iddelen, talrijke evacué’s on
derdak vonden in streken bij hun oorspronkelijke woonplaats. Arnhem
en de zuidwestelijke Veluwezoom , het overige gebied bij de grote
rivieren en N oord- en M idden-Lim burg hadden, zoals wij in ons vorige
deel vermeldden, in de periode september '44—februari '45 ca. tweehonderdzestigduizend in bezet gebied opgenomen evacué’s opgeleverd
en vóór september '44 had het onder Binnenlandse Zaken ressorterend
Bureau A fvoer Burgerbevolking ca. driehonderdtwintigduizend van de
in totaal ruim vierhonderdduizend evacué’s opgevangen. Het totaal aantal
door dit bureau opgevangen evacué’s bedroeg bij de bevrijding ‘naar een
globale schatting’ van de directeur mr. H. W. J. M ulder ca. zevenhonderdvijftigduizend' —misschien hebben dus van diegenen die door de nieuwe
inundaties en door de evacuatie van Den Helder werden getroffen, tegen
de honderdzeventigduizend personen met het Bureau A fvoer Burgerbe
volking te maken gekregen.2 Gaat het te ver om te schatten dat door de
nieuwe, door de Wehrmacht gevergde evacuaties in totaal het leven van

1 H .W .J. M ulder: Verantwoording 19 4 0 -19 4 ;. D e evacuaties (1946?), p. 8. 2 G root
waren de m oeilijkheden vo o r dit bureau: er reden geen treinen en de meeste auto’s
waren door de Wehrmacht gevorderd. M r. M ulder slaagde er in, een eigen vervoersapparaat op te bouw en, maar zijn dienst ging steeds slechter functioneren door de
ontvolking van vele gem eentelijke diensten en door, zo schrijft hij, ‘een toenem ende
prikkelbaarheid en absentie w egens honger, ziekte en gem is aan vervoerm iddelen.’
(a.v., p. 11).
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misschien wel meer dan tweehonderdduizend Nederlanders werd ver
stoord?' Wij menen van niet.
Maar de Wehrmacht bracht nog meer verstoringen teweeg.

★

D e Duitse troepen die in oktober '44 in Noord-Brabant bewesten de z.g.
Corridor streden, waren schamel uitgerust; in de steden was het daar toen
gekomen tot het georganiseerd vorderen van kleding en dekens bij de
burgerij — daarnaast was m enig Duits militair eigener beweging tot
inbeslagnemingen overgegaan; vooral naar fietsen ging de belangstelling
uit.
Benoorden de grote rivieren had het vorderen in de maand september
aanvankelijk een georganiseerd karakter. In de eerste dagen van die maand
werden alle vervoerm iddelen gevorderd die nodig waren voor de ver
plaatsing van een Duitse divisie die benoorden Antwerpen terechtkwam
(de grote steden verloren toen al hun autobussen), en voor het overbren
gen van het Vijftiende Leger uit Zeeuws-Vlaanderen (vooral binnensche
pen werden toen in beslag genomen). Op 17 september evenwel, de dag
van de grote Geallieerde luchtlandingen, ging van Christiansens Oberquartiermeister een veel algemener bevel uit2: in het gebied benoorden de
Waal moesten alle vrachtauto’s, behalve voorzover zij bij 'die lebenswichtige
Versorgung der niederlandischen Bevölkenmg' waren ingeschakeld, alle op

' Naarmate de m oeilijkheden van het dagelijks leven toenamen, w erden veelal ook
de relaties tussen de geëvacueerden en de gezinnen waarin zij waren opgenom en, er
niet beter op. W ij verm elden in dit verband dat in de katholieke kerken in oktober
'44 een speciale collecte werd gehouden vo o r de evacué’s, dat de aartsbisschop van
Utrecht, mgr. J . de Jo n g , bij die gelegenheid alle katholieken in een herderlijke b rief
(tekst in S. Stokm an: Het verzet van de Nederlandse bisschoppen tegen nationaal-socialisme
en Duitse tyrannie (1945), p. 295-96) verm aande, zoveel m ogelijk geëvacueerden op te
nem en (‘w ie een van hen opneemt in Christus’ naam, herbergt Christus z e lf’) en dat
de kom st van de evacué’ s uit Lim burg, de Betuw e en de Bom m elerwaard hem m edio
februari '45 in een tw eede herderlijke b rie f aan de gelovigen (tekst: a.v., p. 307-08)
deed schrijven: ‘ W ij weten het: de nood onder u allen is groot ... M aar gij, die
tenminste nog een eigen dak hebt boven uw hoofd, zult toch met echte christenliefde
u w huis en uw goederen ter beschikking w illen stellen vo o r de getro ffenen... N u ...
is het ogenblik gekom en dat w ij als w eleer de H. Martinus de helft van ons eigen
kleed m oeten afstaan aan degene die niets m eer heeft.’ 2 Tekst: W BN, Oberquartiermeister, 232052-53.
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benzine aangewezen personenauto’s die geen rijvergunning hadden (die
stonden dus in garages o f andere ruimten), alle personenauto’s met een
gasgenerator en alle motorfietsen in beslag worden genom en; voor
nadere gegevens omtrent al die auto’s en motorfietsen werden de Duitse
eenheden verwezen naar de kartotheken van de rijksverkeersinspectie.
Vooral die verwijzing naar de rijksverkeersinspectie lijkt er op te duiden
dat de Oberquartiermeister een goed geregelde vordering beoogde, waarbij
uiteraard ook de gebruikelijke vorderingsbewijzen (grondslag voor ver
goeding door de Nederlandse overheid) zoveel m ogelijk zouden worden
uitgereikt, en stellig had het bevel van de Oberquartiermeister niet te maken
met de luchtlandingen die pas om één uur ’s middags begonnen. Die
luchtlandingen nu deden een situatie ontstaan waarbij dat bevel als
vrijbrief werd beschouwd voor veel algemener inbeslagnemingen die
veelal een w ild karakter droegen. In Rotterdam bijvoorbeeld werden op
18 september alle auto’s en vrachtauto’s gevorderd waarop de Wehrmacht
beslag kon leggen en nadat Völckers haastig vergunningen had afgegeven
voor vrachtauto’s die voor de voedselvoorziening reden, werden die in
de nacht van de 18de op de 19de toch ingepikt —‘met zeer veel m oeite’,
aldus in '46 de Rotterdamse hoofdagent van het district Zuid-H olland
van de Autobevrachtingsdienst, ‘werden een paar melkauto’s teruggege
ven.’ 1 In Wateringen in het Westland kwam in de ochtend van de 19de
een troep Duitse militairen uit N aaldwijk aanzetten met een trailer ‘en
w erden’, aldus een plaatselijk relaas, ‘voetstoots alle rijwielen van de
mensen afgenomen en op die vrachtauto geladen’ (de Oberquartiermeister
had niet van fietsen gerept).
‘T o e n er niets m eer te van gen w as, gingen" d ie D u itse fietsen d ieven o veral
h u iszo ek in g d o en maar ze zochten niet alleen naar fietsen m aar o o k naar rad io 
to estellen , accu’ s, ben zin e en o lie, m aar zagen ze een sto fzu iger, electrisch strijk
ijzer o f g o e d e naaim achine, dan w e rd dat o o k m aar ingepikt. O n n o d ig te v e r
m eld en dat k o ek, boter, snaps2 en alles w a t eetbaar w as, o o k m eege n o m en
w e rd .’

O ok de garage van de Vios, de Westlandse autobusonderneming, werd
doorzocht:
‘A lle s w e rd o p en geb ro k en , kapot getrapt en opgegraven. D aar was d e bu it v o o r

1 Pol. Rotterdam : p.v. inz. F. C. Christiansen (afgesl. 18 mei 1946), p. 23 (getuige J . J .
Oster) (Doc. I-283, b-6). 2 Jenever.
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de M o ffe n e n o rm : n ie u w e autobussen, tien tallen lu x e -a u to ’s, hon d erd en au to 
banden, h o n d erd en liters sm eero lie en ben zin e, rad io ’s, enz.’ 1

Terugkijkend op de activiteit na het bevel van Christiansens Oberquar
tiermeister schreef de Feldkommaudantur die het westen des lands bestreek,
dat ten aanzien van de vorderingen 'eine Disziplinlosigkeit' in zwang was
gekomen,
‘ die kaum noch zu iiberbieten ist . . . E s ivurde . . . den Truppen wohl aujgegeben, nach
M öglichkeit f ü r die Beschlagnahmungen Bescheinigungen auszustellen, doch wurde dies in
den seltensten Fallen beachtet. B ei den Beschlagnahmungen ging man derart rigorös zu
Werke, dass in vielen Fallen nicht eintnal die allernötigsten Fahrzeuge übrigblieben, um
die Versorgung der Bevölkerung siclierzustellen. N icht nur Einheiten und Dienststellen,
sondern auch einzelne Wehrmachtangehörige machten von der M öglichkeit der Beschlagnahme weitgehendsten Gebrauch’ 2 —

een passage welke aantoont dat het gebeurde in Rotterdam en Wateringen
allerminst op zichzelf stond.
Wat de fietsen betrof, kwam op 12 oktober bij Seyss-Inquart, Chris
tiansen en Rauter een bevel van de Oberbefehlshaber West, von Rundstedt,
binnen3: alle herenfietsen moesten in beslag worden genomen met uit
zondering van die welke in gebruik waren bij ‘spitters’, bij brug- en
sluispersoneel en ‘ nach Möglichkeit’ bij arbeiders in de industrie en in de
landbouw. H oeveel fietsen bij die gelegenheid werden buitgemaakt,
weten wij niet —het schijnt dat in sommige gemeenten eenvoudig werd
opgegeven voor hoeveel fietsen men moest zorgen, althans: toen in
H eiloo bij Alkmaar door de burgerij niet voldoende fietsen waren inge
leverd, maakte de NSB-burgem eester bekend dat tien inmiddels gear
resteerde gijzelaars zouden worden doodgeschoten als er niet aanvulling
kwam (daarvoor werd toen gezorgd).
N a die actie bleven de individuele roofpartijen voortduren. Christi
ansen bepaalde in de tweede helft van oktober dat vorderingen van fietsen
en andere voertuigen voortaan louter door de Wehrmacht- en Ortskommandanturen mochten geschieden en dat eenheden van de Wehrmacht
dergelijke verplaatsingsmiddelen alleen in beslag mochten nemen wan
neer het tot nieuwe Geallieerde luchtlandingen op Nederlands gebied

1 [P. H. Lipman]: Wateringen in mobilisatie- en oorlogstijd (1945?), p. 13 -14 . 2 W BN,
Feldkommaudantur 724: 'Lage- undStimmungsbericht’ , 3 1 okt. 1944, p. 5 (CDI). 3 Tekst
in Rauters circulaire, 16 okt. 1944 (CD I, 15.0981).
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was gekomen, ‘jedoch hatsich’ , aldus de zojuist geciteerde Feldkommandantur, ‘ das Verfahren aus den kritischen Tagen des September, einfach zu nehtnen,
was man braucht, wenn nötig mit Waffengewalt, so eingebürgert, dass auch
heute’ (eind oktober) ‘ auch vielfach hiernach gehandelt wird.’ 1
Bleven die roofpartijen in novem ber en december achterwege? Be
paald niet. Toen begin december een PT T ’er in Twente, die zijn fiets aan
een Duitse militair had moeten afgeven, door dat feit een schakeling
welke voor de Duitse militaire telefoonverbindingen van groot belang
was, niet tijdig had kunnen uitvoeren, ging midden januari '45 van
Student, bevelhebber van de Heeresgruppe H, een bevel uit2, waarin hij,
onder verw ijzing naar de omstandigheid dat ‘ in letzter Zeit . . . mehrfach
gewissenlose deutsche Soldaten Fahrrdder hollandischer Zivilisten geraubt (hatten),
z. T. unter Vorhalten der Schusswajfe', het inzetten verlangde ‘ aller möglichen
Mittel, um jede willkürliche Beschlagnahme, einschliesslich die von Fahrradern,
zu unterbinden und scharfste Bestrafung von Verstössen gegen tneinen Befehl’
Het bevel had geen enkel effect. D e fietsenroof ging door en, voor
zover ons bekend: geen enkele dader werd gestraft. Trouwens, begin
februari bepaalde Christiansens chef-staf, von Wühlisch, dat, wanneer
een bepaald gebied ‘Kampfgebiet' werd, de Duitse militairen alles in beslag
mochten nemen wat zij nodig hadden.3 Dat was precies wat velen in de
voorafgaande maanden voortdurend hadden gedaan, al was Nederland
benoorden de grote rivieren toen niet wat de Duitsers onder een ‘ Kampf
gebiet' verstonden: een gebied waar te land werd gevochten.

★

Wij vermeldden al dat in oktober in de steden in Noord-Brabant bewes
ten de ‘C orridor’ dekens en andere textielgoederen bij de burgerij werden
gevorderd. Het is mogelijk dat deze vorderingsactie te maken heeft gehad
met een veel grotere die vooral in het westen des lands werd uitgevoerd
en die de bedoeling had, de Wehrmacht de beschikking te geven over o.m.
200000 dekens en evenveel overjassen, pullovers, stellen ondergoed,
paren kousen o f sokken en paren schoenen. In september waren reeds de
reserve-voorraden van het rijksbureau voor de distributie van textielgoe-

1 W BN, Feldkommandantur 724-, ‘Lage- und Stimmungsbericht’, 31 okt. 1944, p. 5
2 Tekst: W B N , X V II, 232296. 3 Rondschrijven, 3 febr. 1945, W BN, IV, 230086.
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deren in beslag genomen en in die maand werd ook begonnen met de
vordering van de magazijnvoorraden van grote textielzaken (op de vor
dering van de voorraden bij die zaken en bij de textielgroothandel en
-kleinhandel komen wij nog terug), maar kennelijk had dit alles niet
voldoende opgeleverd — trouwens, de voorraden van het rijksbureau
waren naar Duitsland gevoerd.
In oktober en begin novem ber b leef de grote vorderingsactie, voor
zover ons bekend, beperkt tot Den Haag, Leiden en omgeving, Haarlem
en Baarn. O ok in Tiel werd gevorderd: daar moest de burgerij eind
oktober op één dag i ooo stellen ondergoed, i ooo paar sokken, i ooo
zakdoeken en 600 paar handschoenen inleveren (hetgeen geschiedde),
maar die actie in Tiel stond kennelijk op zichzelf (er kunnen meer van
die acties zijn geweest) omdat er niet de algemene regels bij werden
gevolgd die men in de overige genoemde plaatsen in het oog hield.
Daarbij hadden de Duitsers tevoren bepaald, hoeveel textielgoederen (de
schoenen waren vervallen1) in elke gemeente moesten worden bijeen
gebracht (wij kennen slechts het quotum voor Leiden: 12000 stuks). Op
aanplakbiljetten stond in het Duits en Nederlands te lezen dat men per
gezin voor een waarde van f72,50 aan dekens en kleding diende in te
leveren (een winterjas werd gerekend f 50 waard te zijn, een wollen deken
f 35, een regenjas f 30, enzovoort, tot het laagste bedrag was bereikt: f 2,50
voor een paar wollen sokken). De inlevering moest geschieden in over
heidsgebouwen (in Den Haag in scholen). Men zou daar dan een afge
stempelde Bescheinigung ontvangen ten bewijze van het feit dat men aan
de inleveringsplicht had voldaan en tegen overlegging van dat papier zou
men door de gemeente f72,50 uitbetaald krijgen; men las voorts dat
huiszoeking zou worden verricht bij w ie niets inleverde. De actie zou
verscheidene dagen duren.
De illegale groepen stelden zich duchtig teweer. Zodra de ContactCom m issie te Amsterdam was ingelicht omtrent de aanplakbiljetten in
Den Haag en elders, stelde zij (25 oktober) als richtlijn vast dat ambte
naren verplicht waren, iedere medewerking te weigeren en eventueel
ontslag te nemen, en dat de burgerij niets moest inleveren. Die richtlijn
werd aan alle illegale groepen doorgegeven welke overigens in Den Haag
al uit zichzelf tot actie waren overgegaan, en niet zonder succes: een deel

1 In '47 bew eerde Beaujtragter Schw ebel dat hij het was gew eest die bij de Wehrmacht
bereikt had dat schoenen buiten de inleveringsactie vielen ; dat is niet onwaarschijnlijk.
Schw ebel zal er w el op gew ezen hebben dat de meeste mannen maar één paar schoenen
bezaten.
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van de gemeente-ambtenaren weigerde medewerking, de Haagse jo u r
nalisten legden de verzoeken van Beaujtragter Schwebel om tot volgzaam
heid aan te sporen naast zich neer, bij de Algem ene Landsdrukkerij (de
latere Staatsdrukkerij) weigerden vier typografen de aanplakbiljetten te
zetten o f te drukken (zij werden door de N S B ’er die de leiding van het
bedrijf had gekregen, ontslagen) en een van de typografen gaf een deel
van het voor de Bescheinigung te gebruiken papier alsmede het zetsel van
dat paperas aan een vervalsingsgroep door, met als gevolg dat de Haagse
illegaliteit al 40 000 Bescheinigungen had laten drukken toen de bezetter er
nog niet één bezat. Een moeilijkheid was dat de bezetter in Den Haag
tijdens de v ijf o f zes dagen durende actie elke dag in elke w ijk een ander
stempel gebruikte, maar dat probleem werd opgelost: zodra de inleveringslokalen open gingen, bracht een illegaal werker daar de nodige
goederen heen; hij kreeg dan een Bescheinigung met het voor die dag in
de betrokken w ijk geldende stempel en dat laatste werd in linoleum
nagesneden, waarna de bij de actie ingeschakelde illegale groepen op een
centraal punt het voor hun buurt nodige aantal afgestempelde Bescheini
gungen konden afhalen. D ie valse Bescheinigungen werden hier en daar in
D en Haag zelfs huis aan huis afgegeven (een deel kwam op de zwarte
markt terecht waar men ze voor f3 5 kon kopen), anders gezegd: over het
algemeen konden diegenen die niets wilden inleveren, zich dekken met
een paperas dat er authentiek uitzag en bescherming leek te bieden tegen
huiszoeking. Een zeker risico dat toch tot huiszoeking zou worden
overgegaan, b leef natuurlijk bestaan en dat risico werd door velen te groot
geacht, mede omdat men aannam, niet ten onrechte (men denke aan de
w ilde ‘vorderingen’ in de tweede helft van september), dat de controle
rende Duitsers zich bij huiszoeking niet zouden beperken tot het mee
nemen van textielgoederen ter waarde van f 72,50.
Op de eerste inleveringsdag was het tegenwerkend apparaat van de
Haagse illegaliteit nog niet gereed. Er werd die dag (luidsprekerauto’s
reden rond waaruit met nadruk op het gevaar van huiszoeking werd
gewezen) veel ingeleverd: ‘Straten, buurten, wijken lieten’, aldus een
Haags illegaal werker, ‘elk verzet varen . . . Het geleek een massale
dijkdoorbraak. D e nederlaag leek volkom en.’ 1 Op de volgende inleve
ringsdag was er meer verzet. Verzet was er ook in Leiden waar de Duitsers

1 H. van W ijngaarden: ‘ Klereninlevering. Accuraat verslag door een ondergedoken
Haags student omtrent de daarvoor gestichte hulporganisatie’ in: Pittige verhalen uit
onveilige tijden. Schetsen van illegale werkers, hongerlijders enz. uit alle rangen en standen
(1947), p. 163.
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over de opbrengst zo ontevreden waren dat in Oegstgeest een nainvorderingsactie werd gehouden. ‘ Iets inleveren’, noteerde een inw oon
ster in haar dagboek,
‘valt bijna niet te verm ijd en . Bij v o o rk e u r verzin n en de m en sen een sm o esje om
d ie to e gev e n d h e id go ed te praten. In feite zijn ze d o o d g e w o o n bang niet te
geh o o rzam en . En gelan d heeft ons v o o r d erg elijk e g ev alle n w e l raad g e g e v e n ',
maar zij kenn en de praktijken van de heren niet zoals w ij. M o rg e n begin t de
d iefstal en o verm o rg e n k o m en ze huis aan huis de b ew ijze n van in le verin g
inspecteren. H eb j e er g e e n ? W at ze dan d o en heb je m aar a f te w achten . . . M et
het [afjschu iven van een paar spu llen kan j e v o o rk o m e n dat ze de b o el bij je
on d ersteb o ven k o m en g o o ie n en daarbij tienm aal zo ve el w egjatten . In terreur
ligt im m ers hun kracht.’2

Het is mogelijk dat bij de inleveringsactie in de laatste dagen van
oktober en de eerste van novem ber '44 toch niet het totaalcijfer van
200 000 werd gehaald, althans: in Purmerend werd eind novem ber precies
zulk een inleveringsactie gehouden, waarbij nu ook om rijlaarzen werd
gevraagd. Een deel van de inwoners leverde niets in; dat kwam hun op
huiszoeking te staan door de Ordnungspolizei.
Vermeld zij tenslotte dat w ie voor een waarde van f72,50 had inge
leverd, door zijn gemeente van inw oning niets kreeg uitbetaald. De
gemeentebesturen kregen namelijk geen verlo f van de bezetter om tot
die uitbetalingen over te gaan en misschien moet ook dat feit gezien
worden als een aanwijzing dat de Wehrmacht en de bezetter niet tevreden
waren over het resultaat van de gehele actie. Wij houden het met name
voor waarschijnlijk dat over het algemeen door arme gezinnen niets is
ingeleverd: zij konden geen enkel kledingstuk en geen enkele wollen
deken missen en men had in die gezinnen geen angst dat de Duitsers bij
huiszoeking iets van waarde zouden vinden.

★

Afgezien van diegenen die door de inundaties van huis en h o f werden

' Radio O ranje had steun verleend aan de contra-actie der illegaliteit. 2 A. van der
H eid e-K ort: Z ij komen . . . Dolle Dinsdag 5 september 1944-bevrijding mei 1945 (1980),
P-
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verdreven, hadden de Nederlandse burgers vóór september '44 indivi
dueel van de aanwezigheid van de Wehrmacht maar w einig last gehad. Bij
velen was nog wel bij het zien van die Duitse militairen een gevoel van
ergernis naar boven blijven komen (in grote delen van het platteland zag
men die militairen overigens nauwelijks), maar de Wehrmacht had buiten
de geïnundeerde gebieden in het dagelijks bestaan van de burgerij maar
zelden ingegrepen o f laten ingrijpen. Dat was w èl geschied in ju li '42
toen ten behoeve van de Duitse militairen onverhoeds ruim 50 000 fietsen
in beslag waren genomen. ‘Nauwelijks enige andere daad der bezetters
(heeft)’, schreef toen Het Parool, ‘een zo w ilde woede gewekt als deze
massale rijwieldiefstal’ 1 ; ‘ der Niederlander, der fast mit der fiets geboren wird,
sieht', aldus de constatering van de Feldkommandantur in het westen des
lands, 'in der Wegnahme desselben so ungefdhr das Sclilimmste, was ihn treffen
konnte.’2 W el te verstaan: die actie in '42 was uitgevoerd door de N eder
landse politie, maar van de tweede helft van september '44 a f waren het
Duitse militairen die links en rechts, veelal met de wapens dreigend,
fietsen inpikten — fietsen die men nog méér nodig had dan tevoren: in
de grote steden toen daar het vervoer per tram w egviel, en in het gehele
land toen men (en geen trein reed meer!) de boer op moest gaan om
aanvulling te vinden voor de slinkende rantsoenen. Wat de Wehrmacht
deed, werd als ro o f beschouwd en voor de overige w ilde ‘vorderingen’
alsook voor de inzamelingsactie van kleding en dekens gold hetzelfde.
M en kreeg nu evenwel ook met de Wehrmacht te maken als een
instantie die bloedige represailles nam. In dat opzicht had Wehrmachtbe
fehlshaber Christiansen in augustus '42 al diepe afschuw gewekt: hij was
het geweest die eerst had geëist dat twintig van de in Noord-Brabant
vastzittende gijzelaars zouden worden geëxecuteerd wegens een notabene mislukte spoorwegaanslag in Rotterdam, en die vervolgens had aan
vaard dat zijn naam werd genoemd in Rauters bekendmaking betreffende
het fusilleren van v ijf gijzelaars —de bevolking wist: dat had Christiansen
zo gewild, en in het maandrapport van zijn eigen staf was geconstateerd,
'dass seit Beginn der Besetzungszeit kein deutscher Schlag so stark empfunden
wurde . . . Soviel Hass wurde wohl selten mit einem M al festgestellt.’ 3
‘Van militaire zaken had’, zo schreven wij in deel 4 van ons werk (in
de paragraaf ‘Christiansen’ van hoofdstuk 2), ‘de Wehrmachtbefehlshaber
w einig verstand en van Nederland begreep hij nog m in d er.. . De politiek
1 Het Parool, 4 1 (25 ju li 1942), p. 4-5. 2 W BN , Feldkommandantur 724-, 'Lage- und
Stimmungsbericht’, 3 1 ju li 1942, p. 3. 3 ‘Auszug aus Monatsbericht W BN , Monat August
19 4 2’ , p. 2 (Neur. doc. PS-1857).
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was hem een gesloten boek of, beter, hij was in dat boek niet verder
gekomen dan de eerste pagina waarop hij gelezen had dat Hitler een uniek
genie was . . . en het nationaal-socialisme een zegen voor Duitsland; er
stond ook nog dat de Joden een dodelijke bedreiging voor Duitsland
vormden en dat zij en alle overige tegenstanders van het Derde Rijk zo
snel m ogelijk uit de w eg geruimd moesten worden.' Bestond er nog zo
iets als het volkenrecht? In gezelschap van een aantal stafofficieren ver
telde Christiansen . . . later aan een Duitse gast hoe zijn eerste gesprek
met generaal W inkelman verlopen was: ‘ Winkelman sagte: 'Ich nehme an,
Herr General, dass Sie in der Schuleje etwas von Völkerrechtgehort?’ ‘Ich nicht.
Völkerrecht ist etwas, das gibt es nur in der Zeitung. ” 2
Het was geheel in die lijn dat Christiansen tijdens de bespreking in
Hilversum op 21 september '44 waar Seyss-Inquart, hij en anderen van
gedachten wisselden over het plan, de grote steden in het westen her
metisch a f te sluiten en de bevolking aan volledige uithongering bloot
te stellen, volgens zijn chef-staf von Wühlisch zei: ‘ Ich bin fü r A n g riff
Trouwens, diezelfde dag zond von Wühlisch (wij zijn er van overtuigd:
met Christiansens medeweten en instemming) een telexbericht aan het
Oberkommando der Wehrmacht3 waarin er op gewezen werd dat de spoorwegstakers hun werk weigerden te hervatten, dat de burgerij personenen vrachtauto’s trachtte vast te houden (de vordering van die voertuigen
had von Wühlisch vier dagen eerder bevolen) maar dat de Wehrmacht
krachtens de speciale bevelen van Hitler en van Keitel, chef van het
Oberkommando der Wehrmacht, slechts personen mocht neerschieten, ‘ die

1 Christiansen had begin oktober 42 op het verzoek om van deportatie vrijgesteld te
w orden, ingediend door een Jo o d se oorlogsgew onde van de Grebbeberg, wiens
rechterbeen en linkervoet geamputeerd waren, eigenhandig geschreven: 'Ju d ist Ju d ,
ob mit oder ohne Beine' (verzoekschrift, 5 okt. 1942, van G. A. van der Hal, H SSu PF, 183
j). Enkele maanden eerder, in ju n i '42, had hij de Marinebefehlshaber in den Niederlanden
en de Amtsleiter en tw ee leden van het Gericht des Marinebefehlshabers de mantel
uitgeveegd omdat zij tegen gegrepen Engelandvaarders en een aantal illegale werkers
niet onm iddellijk doodvonnissen hadden geveld ; uit wat hij bij die gelegenheid zei
(de tekst is slechts in het N ederlands bewaard gebleven) citeren w ij: ‘ W ie de macht
heeft, heeft het recht ... Als wij de overw in ning behaald hebben, hebben wij gelijk
gehad en alles wat wij deden, was goed ... W ie zich verzet, moet vallen ... W at de
N ederlanders denken, laat ons helemaal onverschillig. D e vijanden m oeten w eg, al
zou ik de hele b evolking m oeten uitroeien.’ (vertaling uit een Oostenrijks censuurrapport van de brief, 5 ju n i 1942, van Oberlandesgerichtsrat dr. R. Lippert aan dr. J.
Rudolphi (Doc I-283, b -7 9 )). 2 B rief, 5 ju n i 1943, van K. G r a f vo n M oltke aan zijn
vro u w (C ollectie-G . van Roon). 3 Tekst in (RvO ) Het proces Christiansen (1950),
p. 114 .
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als Terroristen oder Saboteure Gewalttaten begehett, wahrend Personen, die die
Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht in anderer Weise . . . gefahrden, dem S D z u übergeben sind.’ D ie regeling was, aldus dit telexbericht,
‘ zu umstandlich und damit . . . unwirksam. E s Je h lt vor allem an den nötigen Polizeikrajten. Truppe muss wieder die Befugnis erhalten, dass sie auch Personen, die . . . durch
passives Verhalten die kampfende Truppe gefahrden, standgerichtlich oder auch ohne
standgerichtliches Verfahren erschiessen kann. Es wird beantragt, den Führerbefehl entsprechend abzuandern.'

Aldus geschiedde: drie dagen later verleende Keitel het aangevraagde
ve rlo f en zulks niet aan Christiansen alleen maar ook aan de twee
Wehrmachtbefehlshaber in N oorw egen en Denemarken, aan de drie Oberbefehlshaber West, Südwest (Zuidwest-Duitsland en de Elzas) en Siidost (de
Balkan) alsmede aan de Wehrmacht in bezet Noord-Italië.
M erkwaardig is dat ons geen gevallen bekend zijn waarin de Wehr
macht in bezet Nederland gebruik heeft gemaakt van de toegestane
uitgebreide bevoegdheden.' Dat kan hebben samengehangen met de
stabilisatie van het front welke zich in de loop van de herfst ging
aftekenen. Was daarom het telexbericht dat op 2 1 september van Chris
tiansens bureau uitging, zonder betekenis? Geenszins; het tekende een
mentaliteit en die mentaliteit bleek even duidelijk uit twee gebeurtenis
sen die volledig binnen het ressort van de Wehrmacht vielen: wegens een
overval op een Duitse militaire auto werd in begin oktober een deel van
het dorp Putten in brand gestoken en werden zeshonderdzestig manne

1 W ij verm elden in dit verband dat het met name in de tw eede helft van september
in de grote steden nogal eens is voorgekom en dat door de Ordnungspolizei het vuur
werd geopend op personen die met m eer dan v ijf bijeenstonden o f die na acht uur ’s
avonds op straat w aren; in Rotterdam vielen daardoor alleen al op 2 1 september zeven
doden. In een bespreking op het bureau van Beaujiragter Schröder beklaagde burge
meester Voute van Amsterdam zich eind september bij Seyss-Inquart over, zo noteerde
V oute, ‘ het optreden van de Grüne Polizei die maar in het w ild e w eg schiet en steeds
doden maakt ... D e dolste dingen zijn daarvan het gevolg ... Buitengew oon onaan
genaam deed het aan, bij de besprekingen onthaald te w orden op broodjes met spek
en met ham en kaas.’ (E. J. Voute: ‘A antekening’, z.d. (verm oedelijk 1 okt. 1944)). In
oktober w erden in Rotterdam, toen daar exem plaren op straat lagen van De Vliegende
Hollander (het blad dat door de Geallieerde luchtmacht des nachts werd uitgeworpen),
‘verschillende voorbijgangers die ze opraapten, doodgeschoten’, aldus een bericht van
de ‘ H aagse’ secretaris van het C o lle ge van V ertrouw ensm annen, mr. J . Ie Poole (brief,
24 okt. 1944, van le Poole aan G. Slotem aker, V m , III, 54); het kan zijn dat dit w el
vaker is voorgekom en.
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lijke inwoners naar het concentratiekamp Amersfoort gevoerd (en van
daar naar het concentratiekamp Neuengamme) en wegens een poging om
naar Geallieerd gebied te ontsnappen werden in december tien inwoners
van Schouwen opgehangen in Renesse — het enige ons bekende geval
waarbij, afgezien van een beperkt aantal ophangingen in het concentra
tiekamp Vught, deze vorm van de doodstraf (schering en inslag in Polen
en de Sow jet-U n ie en op de Balkan) door de Duitsers in bezet Nederland
is toegepast.

Putten / Renesse
De overval op een Duitse militaire auto die in de nacht van 30 september
op 1 oktober werd uitgevoerd bij de Oldenallerbrug tussen N ijkerk en
Putten', is een uitvloeisel geweest van een algemeen bevel, gegeven door
Jan Thijssen, commandant van de z.g. brigades van de Raad van Verzet.
Toen Thijssen op 6 september, daags dus na D olle Dinsdag, aan zijn
districtscommandanten de uit Londen ontvangen opdracht tot het sabo
teren van de spoorlijnen in Noord-Brabant en Limburg alsmede van de
lijnen N ijm egen-Arnhem , Arnhem -Zutfen en H engelo-Bentheim
doorgaf èn de opdracht tot het beschermen van een groot aantal objecten,
o.m. de electrische centrales, had hij er, zoals w ij reeds in ons vorige deel
vermeldden, aan toegevoegd dat zoveel m ogelijk moest worden voor
komen dat N S B ’ers en Rijksduitsers naar Duitsland ontsnapten en hij
had tenslotte gelast, ‘aanvallen te doen op de Duitse bevelvoering (or
donnansen, stafauto’s, stafkwartieren).’2 Ruim tien dagen later op 17
september, had hij voorts in een aan zijn ondercommandanten toege
zonden ‘ Overzicht toestand’3 alle tevoren gegeven bevelen herhaald en
daarbij onderstreept dat men ter verkrijging van Intelligence-gegevens
mocht overgaan tot ‘aanvallen op Duitse ordonnansen en stafkwartieren’.
Een tweede en een derde herhaling volgden: op 22 en 23 september
gingen opnieuw bevelen van Thijssen uit4 dat de brigades van de Raad

1 V o or onze beschrijving van de aanslag bij Putten en van de gevolgen w elke die
aanslag had, ontlenen w ij een groot deel van onze gegevens aan het d o o rT j. W outers
samengestelde, in 1949 gepubliceerde boek Het drama van Putten. Terreur over een
Nederlands dorp, oktober 1944, en aan het in 1977 verschenen boek van Koos Groen en
W illem G. van M aanen: Putten op de Veluu/e. Het spoor terug naar de tragedie van
1944. 2 Thijssens opdracht d.d. 6 sept. 1944 in R V V , i f. 3 A.v., i a. 4 Exemplaren
in a.v., 1 f.
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van Verzet ‘met alle m iddelen’ moesten optreden tegen ‘Duitse bevelsverbindingen (televerbindingen, ordonnansen, stafkwartieren).’
Voor de aanvallen op Duitse stafkwartieren hadden de groepen van
de Raad van Verzet de kracht niet (zij hadden er veel te w einig wapens
voor), aanvallen op ‘ordonnansen, stafauto’s’ waren wèl m ogelijk, zij het
dat men in de praktijk slechts Duitse motorrijders zou kunnen aanvallen
van w ie men aannam dat zij ordonnansen waren, en auto’s waarin Duitse
militairen waren gezeten van w ie men aannam dat zij tot de staf van een
Duits onderdeel behoorden. Thijssen hoopte op deze w ijze belangrijke
stukken in handen te krijgen die naar Londen zouden kunnen worden
doorgegeven. W ij zouden dat denkbeeld bepaald niet irreëel willen
noemen, maar merken daarbij op dat uit niets blijkt dat Thijssens des
betreffende bevelen op een opdracht berustten van het Special Forces
Headquarters o f van prins Bernhard als bevelhebber der Nederlandse
strijdkrachten. A lle van dat hoofdkwartier o f van prins Bernhard uitgaan
de Qpdrachten werden in de eerste weken van september '44 gelijklui
dend aan twee Nederlandse verzetsleiders toegezonden: aan Thijssen en
aan Johannes A. van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Commandant van
de Knokploegen, en men vindt de opdracht met betrekking tot de
‘ordonnansen, stafauto’s’ slechts in de uitgaande stukken van Thijssen
terug, niet in die van van Bijnen.'
Brigadecommandant van de Raad van Verzet op de Veluw e was
Berend D ijkm an, een ongetrouwde wachtmeester van de marechaussee
uit Ermelo die aldaar bij een bakker, H. G. Drost, in huis was, eerder in
de bezetting negentien maanden gevangen had gezeten omdat hij had
aangespoord tot ontduiking van de distributievoorschriften, na zijn v rij
lating weer bij bakker Drost was gaan wonen (hij had de marechaussee
toen verlaten) en van Ermelo uit veel illegaal werk had bedreven;
1 N o g vó ó r de invasie van N orm andië had het Special Forces Headquarters algem ene
aanwijzingen vo o r de sem i-m ilitaire verzetsgroepen in W est-Europa opgesteld en in
dit stuk (Tekst in: M in. van defensie, S taf van de bevelhebber der landstrijdkrachten,
Sectie krijgsgeschiedenis: De strijd op Nederlands grondgebied tijdens wereldoorlog II,
hoofdstuk IV, deel 2 : G. J. van O jen Jr.: D e Binnenlandse Strijdkrachten (1972), p. 859-62
(verder te citeren als: Van O jen : D e BS)) werd o.m. aangedrongen op 'The sniping of
enemy personnel, e.g. Dispatch-riders and Sta ff Officers', maar uit niets blijkt dat deze
aanw ijzingen aan Thijssen (o f van Bijnen) bekend waren. Een exem plaar kwam ‘in
september’ binnen, aldus van O jen - m o gelijk is dat het is m eegenom en door de
geheim e agent Biallosterski die op 8 september in bezet gebied arriveerde. Thijssens
eerste bevel terzake dateerde evenw el van de 6de en er zijn geen aanwijzingen dat
het stuk van het Special Forces Headquarters verder is gekom en dan kolonel Koots
hoofdkwartier.
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Thijssen beschouwde hem als, zo schreef hij begin oktober aan van
B ijn e n ,‘een uitstekende organisator en leider’ 1 —anderen vonden D ijk 
man veel te im pulsief en het was in elk geval koren op de molen van die
critici geweest toen Dijkman op zaterdagavond 23 september ongeveer
honderd jongeren bijeen had laten komen op een kampeercentrum bij
Putten, met w ie hij ter ondersteuning van de Airbomes die bij Oosterbeek
in het nauw zaten, militaire actie op de V eluw e had willen ontplooien;
die groep was, o.m. doordat de door D ijkm an in de nacht van zaterdag
op zondag verwachte wapendropping uitbleef, zondagochtend onverrichterzake uiteengegaan. ‘Dat allen zonder ongelukken uit Putten terugkeer
den is nog’, had de L O ’er A. van de Kamp te Kampen enkele dagen later
in zijn dagboek genoteerd, ‘een groot wonder, want gans de omtrek daar
was in ’t complot.’2
C onform de bevelen die uit Londen waren ontvangen (zij zullen in
hoofdstuk 7 aan de orde komen), gingen in de tweede helft van september
van kolonel H. Koot, die in Amsterdam was gaan fungeren als comman
dant van de Binnenlandse Strijdkrachten, de eerste impulsen uit om
plaatselijk en regionaal de sem i-militaire illegale groepen te doen sa
mensmelten. Thijssen was mèt van Bijnen tegenstander van die samen
smelting maar de bevelen van de prins en van kolonel Koot hadden hier
en daar vrij spoedig effect, althans: van twee verzetsgroepjes die zich in
Putten hadden gevorm d, werden de krachten gebundeld. Het ene groep
je , waarvan o.m. de Puttenaar Piet Oosterbroek en de ondergedoken
Amsterdammer Piet Dankaart deel uitmaakten, droeg een uitgesproken
communistisch karakter (het was aangesloten bij de Raad van Verzet),
het andere werkte samen met de Apeldoornse Knokploeg; daarin zaten
o.m. de landarbeider Chris Helsdingen, de jurist jhr. mr. W. J. H. D.
Rengers Hora Siccama en twee ondergedoken studenten: W illem van
Heessen en Frans Slotboom. Toen nu Berend D ijkm an die twee groepjes
samenvoegde, plaatste hij ze onder bevel van een dertigjarige opper
wachtmeester van de politie, Ab Witvoet. Deze had begin '44 in zijn
toenmalige standplaats Genemuiden deelgenomen aan een KP-overval
op het distributiekantoor, was gearresteerd, vrijgelaten wegens gebrek
aan bewijs, overgeplaatst naar Putten en opnieuw overgeplaatst naar
Limburg maar aldaar had hij zich overwerkt laten verklaren en hij was
toen eind augustus naar zijn gezin in Putten teruggekeerd; hij verliet er
1 Brief, 8 okt. 1944, van J . Thijssen aan J . A. van Bijnen (R V V , 1 g). 2 A. van B oven
(pseudoniem van A. van de Kamp): Ja n Jansen in bezet gebied. Oorlogsdagboek van een
ambtenaar (1946), p. 372.
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de politiedienst en dook onder. Hij beweerde in '74 in een dagbladinterview 1 dat Dijkman hem ten tijde van zijn benoem ing als comman
dant van de Puttense groepjes gezegd had, uit Amsterdam instructie te
hebben ontvangen ‘om de linkse invloeden te elim ineren’. Daargelaten
o f die instructie is gegeven (elk bewijs ontbreekt), W itvoets gezag werd
ook door het R V V -groepje erkend en onder zijn bevel werden enige
sabotage-acties ondernomen en werd bovendien hulp verleend aan en
kele Airbornes om te ontsnappen uit een krijgsgevangenentransport; een
van die Airbornes, de Engelsman Keith Banwell, sloot zich bij Witvoets
mannen aan.
In overeenstemming met de bevelen van Thijssen welke wij eerder
vermeldden, g a f Dijkman eind september aan W itvoets groep opdracht
om Duitse personenauto’s en alleenrijdende motorordonnansen te over
vallen. Dijkman en W itvoet overwogen eerst, daartoe een kabel o f ketting
over de grote w eg Nijkerk—Harderwijk te spannen maar bij nader inzien
(die ketting o f kabel kon door een Duitse vrachtauto kapot gereden
worden), leek het hun beter, bij de actie gebruik te maken van een brengun
— een licht machinegeweer, afkomstig uit een van de droppings op de
Veluw e ten bate van de Raad van Verzet.
In de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 september ging Witvoets
groep vanuit haar hoofdkwartier (Enny’s Hoeve, een in de bossen tussen
Putten en Voorthuizen gelegen, eenzame boerderij) voor het eerst de
hinderlaag leggen. W itvoet had daar zes leden voor aangewezen: O osterbroek, Dankaart, Helsdingen, van Heessen, Hora Siccama en Slot
boom - zelf trok hij zich terug in een nabijgelegen huis waar hem, zo
zei hij, na de actie rapport moest worden uitgebracht. De zes constateer
den dat de volgens Witvoets nauwkeurige aanwijzingen opgestelde bren
gun dwars door een boerderij zou schieten, gaven het plan op en gingen
aan W itvoet rapport uitbrengen; zij troffen hem aan in een toestand van
grote nervositeit.
In de volgende nacht: die van zaterdag 30 september op zondag 1
oktober, werd de hinderlaag opnieuw gelegd. W itvoet bleef nu bij zijn
mannen; die waren ditmaal zeven in getal, want Banwell was ook van
de partij. W itvoet, Oosterbroek en Hora Siccama hadden gebruik gemaakt
van een door Oosterbroek bestuurde vrachtauto waarmee ze Banwell
hadden opgehaald, de overige vier waren komen fietsen. D e auto met de
op de kabine gemonteerde brengun werd bij de Oldenallerbrug opgesteld,
uitkijkposten werden uitgezet. Het was toen kort na middernacht. Na v ijf
1 Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad, 26 okt. 1974.
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minuten kwam er al een Duitse auto aan. M et het groot licht van de
vrachtauto werden de inzittenden verblind; zij begonnen vrijw el onm id
dellijk te vuren, werden met de brengun beschoten en luttele seconden
later was de Duitse wagen in de berm van de w eg tot stilstand gekomen.
In die wagen hadden vier militairen van de Lujtwaffe gezeten, allen
behorend tot de Hermann Goering-divisie waarvan een bataljon in de
Nederlandse kazerne te Harderwijk was gelegerd: een Oberleutnant Eggert, een Leutnant Som m er en twee onderofficieren. Eggert bleef, in de
knie gewond, bij een sloot liggen, Sommer die o.m. een schot in de buik
had gekregen, wist in het pikdonker w eg te kruipen, zo ook de twee
onderofficieren van w ie één lichtgewond was.
Witvoets groepje was inmiddels, mede doordat spoedig een tweede
Duitse auto was komen aanrijden (deze reed door), in grote verwarring
geraakt, ‘in paniek’, zei Dankaart later.' W itvoet bleek verdwenen te zijn
(hij had zich bij een boer in de om geving verborgen) en toen Dankaart
die zich eerst óók had teruggetrokken, weer bij de overigen terugkwam,
stonden die, behalve Slotboom , over de gewonde Oberleutnant gebogen.
Besloten werd, deze op de vrachtauto mee te nemen; zo ook Slotboom,
een van de uitkijkposten die, toen men hem vond, eveneens een schot
in de buik bleek te hebben en er slecht aan toe was. Oosterbroek trachtte
in Putten voor Slotboom nog medische hulp te vinden maar slaagde daar
niet in. Uit Voorthuizen kwam vervolgens nog in de nacht een dokter
naar Enny’s H oeve; deze kon niet méér doen dan Slotbooms pijn
verlichten — de zwaargewonde student stierf in de vroege ochtend en
werd op het terrein van Enny’s Hoeve begraven. Oberleutnant Eggert
werd, zo goed en kwaad als dat ging, verpleegd — men had bij hem een
papier gevonden dat belangrijk leek te zijn: een kaartje van een deel van
het Führerhauptquartier.2
' P. Dankaart in K. G roen en W . G. van M aanen: Putten op de Veluwe, p. 2 5. 2 T w eeen -een-halve w e ek later, 18 oktober, kreeg S. Kirschen, de tot de Britse Special A ir
S fiw e-b rig ad e behorende Belgische geheim e agent die met hulp van D ijkm an en
Thijssen in de Gelderse Vallei ondergedoken, van Dijkm an te horen, ‘dat’, aldus later
Kirschen, ‘ de leden van zijn brigade tezaam met een paar nog uit Arnhem afkom stige
Engelse parachutisten, vanuit een hinderlaag een Duitse wagen hebben vernield, drie
officieren van de Lujtwaffe hebben gedood en bij het nasnuffelen van hun zakken een
kopie van een gevonden schetsje hebben gemaakt. Zij zijn zo verstandig gew eest het
origineel achter te laten, zodat de Duitsers niet zullen denken dat het docum ent in
handen van de vijand gevallen is.’ Kirschen kreeg vervolgens ‘een tot in kleinigheden
uitgewerkt plan van een standplaats van de staf van de Führer in O ost-Pruisen te
Lösschen bij Rastenburg’ te zien; een er bij geschreven tekst verm eldde ‘de plaats van
de hangar waar zich het toestel van de Führer bevindt, de m ijnenvelden die het
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Leutnant Sommer had kort na de aanslag een boerderij weten te
bereiken die ca. 500 meter van de Oldenallerbrug a f lag. Hij ontving er
hulp en op zijn verzoek ging de boer op de straatweg een Duitse auto
aanhouden; binnen tien minuten kwam er een aan. Korte tijd later wist
de commandant van een van de tot de Hermann Goering-divisie beho
rende regimenten, Oberst Fritz W ilhelm Fullriede, die zich in Harderwijk
bevond, wat er gebeurd was.
Fullriede was geen scherpslijper. Hij was, de Duitse nationaliteit be
houdend, hereboer in Zuid-Afrika geweest, had dienst genomen in de
Wehrmacht, had meegevochten in N oord-Afrika, op Sicilië en in Italië en
was, toen hij in de herfst van '44 zijn regiment commandeerde, nog steeds
geen nationaal-socialist, integendeel: hij verafschuwde Hitler en wist de
oorlog verloren. Hij zat evenwel in het gareel en hij liep mee.
Zijn eerste zorg was, Oberleutnant E ggen op te sporen; hij nam aan dat
men in de buurt van de Oldenallerbrug o f in Putten (de twee onderof
ficieren hadden gezien dat de vrachtauto van de overvallers in de richting
van dat dorp was verdwenen) personen zou kunnen vinden die nadere
inlichtingen konden verschaffen, en hij gaf, verm oedelijk omstreeks v ijf
uur in de ochtend, opdracht, in de buurt van de Oldenallerbrug alle
mannelijke personen aan te houden, het gehele gebied tussen Putten en
N ijkerk te doorzoeken en Putten te omsingelen zodat niemand er uit
kon. Bij de Oldenallerbrug werden van zondagmorgen zes uur a f alle
mannen die buitenshuis kwamen (meest boeren die gingen melken) door
Duitse militairen op een weiland samengedreven, later ook vrouwen,
zelfs kinderen, en met het afsluiten van Putten werd om acht uur
begonnen. Een en ander ging met veel ruwheid gepaard; verscheidene
militairen van het Hermann Goering-regim ent zinden op wraak — in
vliegveld beschermen en de schuilkelder w elke vo o r de generaals bestemd is’, althans
daar stond bij: 'Bunker zur Sicherheit der Generale'-, aan Kirschen en Dijkm an was het
‘duidelijk dat het hier om een com plot tegen het leven van H itler gaat’ — ons inziens
een vo lled ig uit de lucht gegrepen veronderstelling. Kirschen zond vervolgens het
schetsje per postduif naar Engeland en kreeg te horen, ‘dat het aan de Russen zal
w orden doorgegeven.’ (S. Kirschen: Zes vrienden komen hedenavond (1946), p. 125,
127).
W at het vinden van het schetsje betreft, kunnen w ij dit relaas niet rijm en met de
verw arring die zich bij de O ldenallerbrug heeft voorgedaan; w ij gaan er van uit dat
Oberleutnant Eggert (die, zoals w ij nog zullen verhalen, in vrijheid werd gesteld) het
bedoelde schetsje bij zich had toen hij E n n y’ s H oeve bereikte. Andere berichten maken
er m elding van dat men ook een tas met Duitse stukken v o n d ; als dat zo was,
veronderstellen w ij dat die stukken, aangezien Kirschen er niets over schrijft, van
w e in ig betekenis zijn geweest.
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totaal werden in die eerste en in de volgende uren acht personen pardoes
doodgeschoten, onder w ie een jo n ge vrouw die trachtte te vluchten.
Tegen negen uur ’s morgens bracht Fullriede telefonisch rapport uit
aan Christiansens chef-staf von Wühlisch. Deze zei hem dat hij nog
nadere instructies zou krijgen maar gaf hem, daarop vooruitlopend,
opdracht de gehele bevolking van Putten in verzekerde bewaring te
stellen, behalve de pro-Duitse elementen natuurlijk; daartoe zouden de
andere bataljons van Fullriede’s regiment, die in Amersfoort en Utrecht
waren gelegerd, onm iddellijk met auto’s naar Putten worden overge
bracht.
In het dorp Putten was in de loop van die zondagochtend volstrekt
onduidelijk wat er gebeurde. Geruchten deden de ronde dat een razzia
op handen was en zowel in de hervormde als in de gereformeerde kerk
werd vóór en tijdens de ochtenddienst aan de mannen de raad gegeven,
naar huis te gaan; velen deden dat en zochten een schuilplaats op.
Omstreeks h alf e lf nu werd van de hoogste politie-autoriteit ter plaatse:
de groepscommandant van de marechaussee, geëist dat hij tien gijzelaars
zou aanwijzen; de man weigerde, vervolgens gaf een ambtenaar van de
gemeentesecretarie tien namen op. M et tien waren de Duitsers niet
tevreden —dertig gijzelaars werden opgehaald; zij werden na enkele uren
bij een garage opgesteld, met hun rug tegen de muur. Voor hen lag op
een ladder het lijk van een doodgeschoten man en er waren mitrailleurs
op hen gericht. Terw ijl dit allemaal gaande was, werd aan de groepscom
mandant meegedeeld dat alle huizen in Putten zouden worden doorzocht
en dat alle inwoners hun w oning moesten verlaten; vrouwen en jonge
kinderen zouden zich moeten begeven naar de hervormde kerk, mannen
naar een terrein bij de openbare school die achter de kerk lag. Van de
politie werd m edewerking geëist en deze werd verleend in dier voege
dat toen in het begin van de middag Duitse patrouilles zich van huis tot
huis begaven, daar steeds een politieman bij was. Er bevond zich sinds
januari in Putten de Politie M otor-D ienst uit Delft (een deel van de
Puttense Eierhal werd gebruikt als garage en werkplaats) die ca. honderdvijftig man telde; politiemannen waren er dus genoeg. Vooral aan de rand
van Putten stimuleerden sommigen hunner de mannen om zich zo goed
m ogelijk te verbergen maar anderen, vele anderen, deden hun best om
het Duitse bevel zo stipt m ogelijk opgevolgd te krijgen. Huiszoekingen
volgden en daarbij werd uiteraard Oberleutnant Eggert niet gevonden.
In de loop van de middag werd de groep w elke op het weiland bij de
Oldenallerbrug bijeengedreven was (ze was tot ongeveer vierhonderd
personen aangegroeid), naar Putten gevoerd — vrouwen en kinderen
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gingen er de hervormde kerk in, de mannen werden aan de groep bij de
school toegevoegd; daar kwam nog een derde groep bij: kerkgangers die
aan het einde van de ochtend naar huis hadden w illen terugkeren en die
men aanvankelijk had vastgehouden in het raadhuis. Tegen het einde van
de middag werden alle mannen die men bijeen had, in de openbare
school opgesloten, alle vrouwen en jon ge kinderen zaten toen al in de
kerk, velen al urenlang. Op de gaanderijen waren machinegeweren op
gesteld.
‘De spanning in de kerk’ , aldus een der vrouwen,
‘w as v o e lb a a r; so m m ig e v ro u w e n h u ild en , an deren v ie le n flauw . H et w e rd w arm ,
b en au w d , m et z o ve el an gstige v ro u w e n bij elkaar. T eg en d o n ke r k w am er een
m ilitair vrag en o f er v ro u w e n w aren m et k in d eren ben eden de v ie r jaa r bij zich.
Z o ja , dan m o ch ten deze vertrekk en . E en der laatst b in n en gek o m en v ro u w e n had
heel sen satio n eel gezeg d : ‘ Straks blazen ze de k erk o p ’, dus to en deze vraag kw am ,
w e rd d e o n geru sth eid zeer groo t. ‘Z u lle n w ij d ie o v e rb lijv e n , straks h ier in de
kerk o m het le v e n k o m e n ? ’ .. . O m kalm te b lijv e n w e rd d o o r anderen . .. dit
ge ze g d e direct de kop in ged ru k t: ‘A ch, dat v alt w e l m e e ; ze w eten z e lf niet w at
ze m et ons m o eten d o en .” 1

Inderdaad, het viel voor de vrouwen en kinderen in zoverre mee dat
zij in het begin van de avond ve rlo f kregen naar huis te gaan; daarbij
werd gezegd dat men de volgende ochtend moest terugkeren met eten
voor de mannen. Van belang was nog dat de vrouwen in de kerk te horen
hadden gekregen dat strafmaatregelen tegen Putten achterwege zouden
blijven als de daders van de aanslag zich kwamen aanmelden en de
vermiste Oberleutnant ongedeerd aan de Duitsers (menige Duitser nam
aan dat Eggert al om het leven was gebracht) zouden overdragen — wij
kunnen ons niet voorstellen dat Fullriede dit heeft laten bekendmaken
zonder dat hij daartoe ve rlo f had gekregen van von Wühlisch en wij
veronderstellen dat die Duitse toezegging niet alleen in de kerk gedaan
is.
In de school stonden de mannen en jongens eerst ‘mannetje aan
mannetje: zeker honderd man in een klein lokaal . . . De een maakte
nerveuze grapjes, de ander stond verslagen tegen de muur. De meesten’,
aldus een der opgeslotenen, ‘waren w el diep onder de indruk van het
hachelijke van de toestand’2, vooral ook toen later in de middag door een
luitenant van de politie werd meegedeeld dat bij de Oldenallerbrug een
Duitse auto was beschoten en dat daarbij Duitse officieren zouden zijn
1 Het drama van Putten, p. 30.

2 A.v., p. 3 1.
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gedood. Betekende zulks dat de gijzelaars (die waren nu opgesloten in
de Eierhal en hun aantal was tot drie-en-dertig aangegroeid) zouden
worden geëxecuteerd o f zouden er aan de drie-en-dertig nog meer
worden toegevoegd en werd men daarom vastgehouden?
In het begin van de avond werd een groot deel van de mannen in de
gelegenheid gesteld, tussen twee rijen Duitse militairen door uit het
schoolgebouw naar het kerkgebouw te gaan. M en had nu meer ruimte
in de school. Liggend op de schoolbanken, en in de kerk op de kerkban
ken, trachtten velen de slaap te vatten ondanks de dorst, de honger en de
angst.
Voor die angst was alle reden.

★

W elke nadere instructie kreeg Fullriede en w ie was daar verantwoordelijk
voor?
Aan Duitse zijde waren zowel de S D als de Wehrmacht bij de zaak
betrokken, de S D omdat het een actie van illegalen betrof, de Wehrmacht
omdat van twee Lujtwaffe-officieren één spoorloos was verdwenen en de
ander zwaargewond was aangetroffen. M et wie von Wühlisch in de loop
van de zondagochtend, d.w.z. na zijn telefoongesprek met Fullriede, de
zaak besprak, weten wij niet, maar een feit is dat hij op het uur van zijn
vaste dagelijkse bespreking met Christiansen: half twaalf, aan deze rapport
uitbracht. ‘Generaal Christiansen was’, verklaarde von Wühlisch in '4.6,
'sehr erregt' ... Hij zei woorden ongeveer als volgt, als ik mij goed
herinner, ze kwamen in elk geval hierop neer: ‘ Das ganze Nest tnuss
angesteckt werden und die ganze Bande an die Wand gestellt.' ’ 1 M et die richtlijn
kon von Wühlisch zich terugtrekken. Hij belde Rauter op en Rauter
lichtte telefonisch Schöngarth in dat de Wehrmacht krachtige represailles
wenste. Schöngarth begaf zich onm iddellijk naar Rauter; zij waren het er
over eens dat als Putten in brand gestoken en 'dieganze Bande an die Wand
gestellt’ moest worden, de Wehrmacht dat maar op eigen verantwoorde
lijkheid moest doen. Kon men niet de eis stellen dat de vermiste Ober
leutnant vóór een zeker tijdstip moest worden uitgeleverd op straffe van
het doodschieten van gijzelaars? O f konden soms Hitler en Keitels
speciale bevelen worden toegepast in dier voege dat bij wijze van repre
1 Het proces Christiansen, p. 102.

53

N A A R DE K A T A S T R O F E
saille in Putten een aantal gearresteerde illegale werkers die uit de streek
tussen N ijkerk en Harderwijk afkomstig waren o f daar verzetsdaden
hadden bedreven, zou worden geëxecuteerd? Neen, dergelijke illegale
werkers bevonden zich niet onder de arrestanten van de SD . Wat het
doodschieten van gijzelaars betrof: daar bleek von Wühlisch niet voor te
voelen. Het uitmoorden van heel Putten, als door Christiansen min o f
meer gesuggereerd, ging, vonden Rauter en von Wühlisch, veel te ver
— verm oedelijk is het toen Rauter geweest die het denkbeeld opperde
om de mannelijke bevolking tussen achttien en vijftig jaar naar Duitsland
over te brengen; o f daarbij werd gezegd: naar een concentratiekamp in
Duitsland, of: voor de ‘gew on e’ arbeidsinzet naar Duitsland, is niet
duidelijk. Het zou hier personen betreffen die natuurlijk eerst als groep
moesten worden opgesloten. Daarvoor kwam het nabije concentratie
kamp Amersfoort in aanmerking; de Wehrmacht moest de betrokken
mannen dus overdragen aan de 55 —nog op die zondagmiddag kreeg een
compagnie van het SS-Wachbataillon opdracht, zich de volgende ochtend
uit het genoemde concentratiekamp naar Putten te begeven.
In de loop van diezelfde zondagmiddag stelde von Wühlisch samen
met het hoofd van zijn Operations-Abteilung het concept-bevel op dat aan
Fullriede moest worden doorgegeven. Dat bevel hield in dat heel Putten
moest worden platgebrand, behalve de openbare gebouwen, de huizen
van pro-Duitse elementen en de boerderij waar Leutnant Som m er hulp
had ontvangen, dat de mannelijke inwoners van achttien tot vijftig jaar
aan het 5 S - Wachbataillon moesten worden overgedragen ter overbrenging
naar het concentratiekamp Amersfoort en dat Putten binnen twee uur
door de resterende bevolking moest worden ontruimd. Christiansen
keurde het concept goed; von Wühlisch gaf vervolgens het bevel tele
fonisch aan Fullriede door en stuurde het deze op diens verzoek ook nog
op schrift. Fullriede vond het bevel, zo verklaarde hij in '48, ‘ onmenselijk,
maar ja, de gehele oorlog is nu eenmaal onmenselijk.’ 1 Er was bij het bevel
nog gezegd dat de daders van de aanslag, als zij zich kwamen aanmelden
o f als zij alsnog werden gevonden, moesten worden doodgeschoten.
Het leek Fullriede wenselijk, aan een predikant in de kerk te laten
meedelen dat de achttien- tot vijftigjarigen zouden worden weggevoerd
en dat zij zich daartoe ’s morgens bij een van de deuren van de kerk
moesten opstellen. In de loop van de nacht liet hij een van de in de kerk
aanwezige predikanten, ds. G. B. Holland, inlichten; deze gaf wat hij had
gehoord, onm iddellijk m ondeling door maar besloot tegelijk, diegenen
1 B G -A rn h em : p.v. proces-F. W . H. Fullriede (19 m ei 1948), p. 5 (Doc I-50 1, a-3).

54

BEVEL AAN FULL RI EDE
die zouden moeten vertrekken, moed in te spreken. ‘Toen het vrij goed
licht geworden was’, aldus een der bovenvijftigjarigen,
‘ontstond er en ig gesto m m e l bij het do o p h ek en w ij zagen de d o m in é naar het
voo rle ze rsb an k je gaan ; blijkbaar w ild e hij w at zeggen. H et w e rd stil, niem and
sch u ifeld e nu m eer en d e petten en h o eden gin g en af. H iero p b ego n de d o m in é
te spreken v o o r ons allen, z o w e l k ath oliek als protestant, en w ees ons op de hoge
hand des H eren , die o o k in deze b en au w d e ure ons tot hulpe zou zijn, een
T o e v lu c h t en Sterkte v o o r hen d ie bange w aren .. . H et zal w e l een vijftien
m inu ten ged uu rd hebben en de d o m in é ein d ig d e m et ons in gebed op te dragen
in de gen ad e en go ed e rtieren d h eid G ods.
H iern a verzoch t hij ons m et elkaar te zin gen psalm 84, vers 3 en 4 .. . En daarop
k lo n k het, eerst even w e ife le n d , m aar al direct krachtiger:
‘W e lz a lig hij, d ie al zijn kracht
en hulp alleen van U verw ach t,
d ie kiest d e w elgeb aan d e w egen .
Steekt hen d e hete m id d agzo n
in ’t m o erb eid al, G ij zijt hun bron
en stort op hen een m ild e regen,
een regen die hen overdekt,
v e rk w ik t en hun tot zegen strekt.’
H et greep ons allen h e v ig aan. V e le n o n zer v reesd e n het ergste en zagen de
d o o d v o o r o gen en to en w ij zo n gen :
‘Z ij gaan van kracht tot kracht steeds v oo rt,
elk h u n n er zal, in ’t zalig o ord
van Z io n , haast v o o r G o d v e rsc h ijn en ’. . .
kregen v e le n d e tranen in de o gen en b o gen het h o o fd .’ 1

Kort nadien gelastten Duitse militairen dat de mannen tussen achttien
en vijftig jaar bij een van de deuren van de kerk moesten gaan staan.

★

Oosterbroek, Dankaart, Helsdingen, Hora Siccama en Banwell zaten

1 Het drama van Putten, p. 33-34.
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zondag op E nny’s Hoeve bijeen zonder dat zij aanvankelijk wisten wat
zich in Putten afspeelde. Van Heessen ging naar Putten toe —hij werd er
eerst in de school en toen in de kerk opgesloten. In de loop van de dag
drong tot Enny’s Hoeve door welke gevolgen de aanslag had gehad, later
óók dat door de Duitsers was meegedeeld dat geen represailles zouden
worden genomen als de daders van de aanslag zich kwamen aanmelden
en Oberleutnant Eggert ongedeerd uitleverden. Wat te doen? Hora Sic
cama was de enige die vond dat men beide Duitse eisen moest inwilligen,
maar Oosterbroek die in afwezigheid van W itvoet de leiding van het
groepje op zich had genomen, verbood hem, zich aan de Duitsers over
te geven, er daarbij op wijzend dat de martelmethoden van de S D het
risico inhielden dat hij, eenmaal in Duitse handen, gegevens zou moeten
prijsgeven die de levens van talrijke andere illegale werkers in gevaar
zouden brengen. Besloten werd, Oberleutnant Eggert in vrijheid te stellen;
deze die op erewoord had beloofd, alles wat hij van de illegale werkers
en hun verblijfplaats had gezien, voor zich te houden (dat heeft hij
inderdaad gedaan), werd maandagochtend vroeg naar een boer in Stroe
vervoerd en bevond zich enkele uren later in het ziekenhuis te Ermelo
waar Leutnant Som m er op die maandag overleed.
Dat Eggert was vrijgelaten, b leef die dag aan Fullriede onbekend.

★

In het begin van de ochtend werden de achttien- tot vijftigjarige mannen
uit de kerk gevoerd; zij moesten zich op de markt opstellen, omgeven
door machinegeweren. D e achttien- tot twintigjarigen werden vervol
gens in het gebouw van de openbare school opgesloten en daar kwamen
na enige tijd ook de bovenvijftigjarigen terecht maar die laatsten moesten
zich vervolgens opnieuw naar de kerk begeven. In de school kreeg
niemand te eten maar de vrouwen die met voedsel naar het centrum
waren gekomen, werden in de gelegenheid gesteld om dat uit te reiken
aan diegenen die zich in de kerk bevonden. Later in de ochtend beklom
Fullriede daar de galerij, zette in het Duits uiteen (wat hij zei, werd door
een luitenant van de staatspolitie vertaald) dat op Puttens grondgebied
een moordaanslag was gepleegd op twee Duitse officieren ‘en sommeerde
ieder’, aldus een der aanwezigen,
‘ d ie daarom trent bijzo n d erh ed en w ist, deze b in n en een k w artier te zijn er kennis
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te brengen. In d ien deze zaak niet v o lk o m e n o p geh eld erd w e rd , zo u d en v o o r
Putten zeer ernstige d in gen gesch ied en. W aar n iem an d zich m et en ige b elan grijke
m ed e d e lin g m eld d e, nam d o m in é H o lla n d nogm aals het w o o rd , ied er aanm a
n e n d e zich m et zijn g ew eten ernstig te beraden om tren t hetgeen hem te doen
stond . . . Een tijd later besteeg Oberst F u llried e nogm aals de galerij. Een schok
g in g d o o r de kerk, w aarna een d o o d se stilte intrad. M e t o n b e w o g e n stem las hij
een stuk v o o r dat hij in de hand hield. Ik heb het o n u itw isb aar in m ijn h erin n erin g

lm Namen des Wehrmachtbefehlshabers in den Niederlanden wird das nachfolgende Urteil über die Gemeinde Putten ausgesprochen: Eins. Das
Dorf Putten wird plattgebrannt. Zwei. Die mdnnlichen Einwohner der Gemeinde zwischen achtzehn und Jünfzig Jahren werden nach Amersfoort abtransportiert. Drei. Das
Dorf Putten soll innerhalb zwei Stunden völlig evakuiert sein.’ '

besloten . H et b ego n als v o lg t:

Op de markt, wellicht ook in de school, deed Fullriede dezelfde
mededelingen. Onder alle toehoorders was er één die aan de aanslag had
meegewerkt: de student van Heessen; hij zweeg. D e groep uit de school
werd toegevoegd aan die op de markt; zo ook de gijzelaars die uit de
Eierhal werden gehaald en die als een aparte groep plat voorover op de
straatstenen moesten liggen. Talrijke vrouwen sloegen dit alles in dode
lijke angst gade. Nadat toen eerst aan de N S B ’ers en andere pro-Duitse
elementen alsmede aan diegenen die voor de Wehrmacht werkten, gele
genheid was gegeven weer de kerk binnen te gaan, zette een lange stoet
zich omstreeks drie uur in beweging, zulks onder bewaking van de
inmiddels gearriveerde compagnie van het SS-Wachbataillon w elke onder
commando stond van SS-Obersturmführer H. W. Fernau. De stoet bestond
uit zeshonderdzestig mannen; er waren op i oktober in de gemeente
Putten veel meer mannen tussen de achttien en vijftig jaar aanwezig
geweest (naar schatting: ca. vijf-en-twintighonderd, van w ie misschien
vijftienhonderd in het eigenlijke dorp Putten woonden) —velen hadden
zich dus met succes schuilgehouden. W eggevoerd werden overigens niet
alleen Puttenaren maar ook geëvacueerden uit het westen des lands,
voorts zeven-en-dertig mannen uit Arnhem en Renkum van w ie een
deel pas op zaterdag 30 september in Putten was aangekomen, dan
twee-en-tw intig mannen uit de gemeente Nijkerk, behorend tot de groep
die aanvankelijk op het weiland bij de Oldenallerbrug was samengedre
ven, en tenslotte nog een aantal mannen die op zondag Putten hadden
gepasseerd op zoek naar voedsel o f die er van buiten de gemeente een
kerkdienst hadden w illen bijwonen o f hun fam ilie bezoeken. De stoet
kreeg van Fernau te horen dat hij voor ieder die ontvluchtte, vijf-en 1 P. C. Reeringh in a.v., p. 47.
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twintig anderen zou laten doodschieten. Het was een half uur lopen naar
het station. ‘Daar, even voorbij de spoorbom en’ (d.w.z. door die spoor
bomen ook van het station gescheiden), ‘m oeten’, aldus een ooggetuige,
‘de mannen in het bos wachten. Voorover, gestrekt op de grond. Soldaten er
omheen. Eén groep mannen wat afgezonderd, het zijn de gijzelaars . . . Op de
weg naderen de vrouwen, per fiets, lopend; ook een paar oudere mannen zijn er
bij; ze wuiven, heffen pakken en koffertjes omhoog, doch de spoorbomen
worden neergelaten, niemand mag er door. En op de rails rangeert een trein met
goederenwagons, die telkens de mannen aan het oog der vrouwen onttrekt.
‘Voorwaarts’, terug naar het station, en nu overschrijden de vrouwen de
afscheiding en het perron en dringen langs de wagons, overal zoekende naar man,
zoon, broer o f verloofde. Er wordt geroepen en gewezen; velen kunnen zo gauw
in de massa hun geliefde niet vinden. Daar werpt een oude heer op goed geluk
een overjas in een wagon waar hij meent zijn zoon te ontwaren, ginds vliegt een
pakje over de hoofden heen naar binnen! Maar het bevel is onverbiddelijk: ‘Nicht
stehen bleiben! Los, Mensch!’ De vrouwen worden teruggedreven, de wagondeuren
dichtgesmeten; op de treeplanken nemen soldaten plaats. Een officier wuift naar
de locomotief; de wielen beginnen te draaien. En op de weg staan de vrouwen,
velen met hun pakje nog in de hand, tot de dood bedroefd.’ 1
Zo werden op die maandagmiddag zeshonderdzestig mannen uit Put
ten weggevoerd: minder dan de helft van diegenen die volgens het Duitse
bevel weggevoerd moesten worden. Stond toen al vast dat zij uit het
concentratiekamp Amersfoort naar een concentratiekamp in Duitsland
zouden worden overgebracht? Dat is niet zeker. Rauter beweerde in ju li
'48 tijdens het proces tegen Christiansen dat hij, één o f twee dagen na de
w egvoering, van Schöngarth te horen had gekregen dat de Wehrmacht er
op stond dat een ‘ radikaleres Repressivmittel' zou worden toegepast dan de
‘normale’ arbeidsinzet in Duitsland en dat Schöngarth toen zou hebben
voorgesteld, de weggevoerde mannen naar Neuengam m e te sturen, ‘ ein
sehrgemdssigtes K Z ', vond Schöngarth.2 U it het kamp Amersfoort werden
acht-en-vijftig van de weggevoerden vrijgelaten na een medische keuring
waarvoor vooral m evrouw L. H. M. A. van O vereem -Ziegenhardt, hoofd
van de z.g. Dienst voor Speciale Hulpverlening van het Nederlandse Rode
Kruis, zich moeite had gegeven. Van de zeshonderdtwee overigen wisten
tijdens het treintransport uit Amersfoort ( 11 oktober) veertien te ont
snappen. Van de vijfhonderdacht-en-tachtig die het ‘sehr gemdssigte’ con
centratiekamp Neuengamme werden binnengevoerd, zouden negen-en-

1 A.v., p. 9.

2 Het proces Christiansen, p. 92-93.
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veertig naar Nederland terugkeren en van hen zijn nadien nog v ijf
tengevolge van hun ontberingen bezweken.

★

G elijk vermeld, had Fullriede bevel gekregen, heel Putten met uitzon
dering van de openbare gebouwen, de woningen van Duitsgezinden en
de boerderij waar Leutnant Som m er hulp had gevonden, in brand te
steken. Dat bevel ging hem veel te ver en in zijn streven het te beperken,
werd hij gesteund door de in Putten aanwezige Nederlandse politiekrachten. Het in brand steken zou geschieden door militairen van Fullriede’s
regiment; dezen moesten natuurlijk weten, welke huizen gespaard moes
ten worden. Op die huizen werden in het Duits gestelde briefjes geplakt
en het schijnt dat de politie al in de nacht van zondag op maandag veel
van die briefjes eigener beweging op tal van huizen heeft aangebracht,
daarbij geholpen door de omstandigheid dat een flink aantal van Fullrie
de’s militairen stomdronken was; zij hadden namelijk de wijnkelder
geplunderd van een restaurant dat in vlam men zou opgaan. Intussen was
het ook Fullriede’s bedoeling, de verwoesting zo uit te voeren dat w ie
Putten op de straatweg N ijkerk—Harderwijk passeerde, de indruk zou
krijgen dat vrijw el het gehele dorp (Fullriede liet het plattelandsgedeelte
van de gemeente met rust) een puinhoop was geworden terwijl dat in
werkelijkheid niet het geval zou zijn. Hij liet huizen opblazen en in brand
steken die aan de genoemde straatweg, aan enkele andere hoofdwegen
en op hoeken van straten waren gelegen; bij elkaar werden 105 panden
verwoest —nog iets meer dan hij zelf had bepaald.
In de loop van de middag (de eerste huizen gingen om v ijf uur de
lucht in) werd hij aangesproken door een bijna veertigjarige inwoonster
die hem zei dat zij met het oog op haar bij haar inwonende bejaarde
moeder graag ve rlo f kreeg in Putten te blijven. Fullriede ging met haar
haar woning binnen. ‘ Binnengekom en’ , zo verklaarde zij in mei '48
tijdens zijn proces,
‘zag hij direct in welk milieu hij gekomen was, want er hing en stond een ware
portrettengalerij van het koninklijk huis en van mijn man die marine-officier is,
alsook van mijn broers in uniform. Bovendien hingen er twee landkaarten,
waarop de fronten met rode vlaggetjes tot op de laatste dag waren bijgehouden.
Fullriede ging naar mijn moeder toe, die inmiddels ook thuisgekomen was en
zat te huilen. ‘Huil maar niet, moedertje’, zei hij, 'ik kan wel huilen.’ Tegen mijn
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d o ch tertje zei h ij: ‘J e kunt trots op j e vad er zijn ; hij ko m t g au w w e e r terug.’
O n g e v ra ag d sc h re e f hij een b e w ijs u it dat m ijn huis niet m o ch t w o rd e n verbrand.
. . . V erdachte d ie k en n elijk v re se lijk in d e kn o ei zat, g in g bij m ij m et zijn h o o fd
in zijn han den zitten. V o o r het portret van d e k o n in g in zei h ij: 'D ies ist eine tüchtige
Frau.” '

V oor de tijdsduur van de evacuatie van Putten had Fullriede vier uur
toegestaan in plaats van twee. ‘Es gab’ , noteerde hij later in zijn dagaantekeningen, ‘ eingrosses Gejammer und Gerenne.’2 In het begin van de avond
g a f hij op eigen verantwoordelijkheid de mededeling door dat de in w o
ners van Putten, voorzover niet weggevoerd, de volgende dag naar het
dorp mochten terugkeren. Vervolgens reed hij naar Utrecht, een aantrek
kelijk Haags juffertje meenemend dat zich de vorige dag toevallig in
Putten had bevonden en hem om hulp had gesmeekt. M et haar bracht hij
de nacht door. D e volgende ochtend zette hij haar in Leidschendam op
de tram naar Den Haag en ging verder naar N oordw ijk voor een militaire
inspectie. D e dag nadien, donderdag 4 oktober dus, werd hij naar H il
versum ontboden waar Christiansen en von Wühlisch hem scherpe
verwijten maakten dat hij maar een klein deel van Putten had verwoest
(‘ Die habert nur Angst vor Berlin’, noteerde hij enige tijd later3). Op weg
naar Harderwijk, waar hij de begrafenis van Leutnant Sommer diende bij
te wonen, bezocht hij opnieuw de Puttense inwoonster bij w ie hij op
maandag zijn hart had uitgestort. ‘ Ik kreeg de indruk’, zo verklaarde deze
als getuige in zijn zaak,
‘ dat hij toen m et alles had afgerek en d . H ij zei m ij to en dat het slechts ten dele
u itvo eren v an het bevel o m Putten a f te branden, hem zijn kop zou kosten. D aarna
sprak hij v o o rt in v lo e ie n d E n gels. H ij zei H itler en zijn c liq u e te haten en dat
d e h o ge re le g e rle id in g g e n o e g had van het voo rtzetten en er v erlo ren zaak. H ij
verzo ch t m ij v e rd e r zijn v ro u w in Z u id -A frik a te w aarsch u w en dat het 'A blehnen'
v an het b e v e l hem het le v e n zou kosten en dat zijn v ro u w en k in deren niet naar
D u itslan d m o esten gaan.’4

Fullriede’s verwachting werd niet bewaarheid: nagelaten werd, hem
voor een krijgsraad te dagen. W ie zijn zaak in de doofpot heeft gestopt,
weten wij niet.

1 B G -A rn h em : p.v. proces F. W . H. Fullriede, p. 1 5 - 1 6 (getuige N . E .J. G oedenw aagen-M aas). 2 Het proces Christiansen, p. 81. 3 A.v. 4 B G -A rn h em : p.v. procesF. W . H. Fullriede, p. 17 (getuige N . E. J. Goedenwaagen-M aas).
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★

Na het vrijlaten van Oberleutnant Eggert verlieten Oosterbroek, Dankaart,
Helsdingen, Hora Siccama en Banwell Enny’s Hoeve. Zij waren ten
zeerste gebeten op Witvoet. Oosterbroek bracht rapport uit aan Berend
Dijkman en deze nam voorzichtig contact op met de groepscommandant
van de marechaussee te Putten. In het dorp was toen bekend geworden
dat de weggevoerde mannen naar Duitsland waren verdwenen — D ijk
man en de groepscommandant koesterden de hoop dat de bezetter bereid
zou zijn, alle weggevoerden o f een deel hunner ve rlo f tot terugkeer te
geven als men hem het lijk van W itvoet zou kunnen tonen. W itvoet
evenwel, die ondergedoken was in Baarn en vervolgens in Hilversum,
bleek onvindbaar, zodat men hem niet van het leven kon beroven.
Op zondag i oktober was Dijkman in Putten bijna in de school
terechtgekomen, ’s M orgens passeerde hij het dorp op de fiets. Hij werd
er opgepakt en moest er samen met anderen enkele uren op straat staan.
Aangezien hij volgens zijn persoonsbewijs wachtmeester van de mare
chaussee was, mocht hij tenslotte naar het politiebureau gaan en vandaar
bracht de politie hem onder geleide door de Duitse afzetting heen naar
Ermelo. Hij had in Putten niet meer dan vage geruchten gehoord over
het gebeurde bij de O ldenallerbrug; uit de b rief die hij daags daarna aan
Jan Thijssen schreef, blijkt dat hij niet vermoedde, laat staan wist, dat het
daar een actie had betroffen waartoe hij aan W itvoet het algemene bevel
had gegeven. Hij werd spoedig door Oosterbroek o f een van de andere
deelnemers aan de overval nader ingelicht, ook over het gevonden Duitse
document, en vernam ook iets van de in Putten genomen represailles'
— prompt stelde hij aan Jan Thijssen de vraag o f het verantwoord was,
met acties als bij de Oldenallerbrug door te gaan.
Wij herinneren er aan dat, zoals wij in ons vorige deel vermeldden,
van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Commandant van de Knokploegen,
kort na D olle Dinsdag met het oog op de Duitse represailles de actie van
zijn z.g. burgerverzetsgroepen had beëindigd (er hadden zich gevallen

1 O nder het hoofd ‘ Represailles’ verm eldt Thijssens ‘ Gevechtsrapport september 1944’
d.d. 7 okt. 1944 (LO /LKP, 5 G) het volgende: ‘N egen inw oners van Putten die tegen
bevel na 13 uur op straat kwam en, doodgeschoten; m annelijke bevolkin g van 17 - 5 0
jaar als dwangarbeiders naar IJssellin ie; dorp afgebrand.’ O nder het hoofd ‘ G evechten’
staat: ‘ Bij Putten kostbare gegevens buitgemaakt. V olgens bevel vij[andelijke] gew o n 
den medische verzorging verstrekt.’
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voorgedaan waarin, als op een bepaald weggedeelte spijkers e.d. waren
gestrooid, de Wehrmacht gedreigd had dat nabijgelegen huizen in brand
gestoken zouden worden als men daarmee doorging), dat hij had goed
gekeurd dat zijn Gewestelijke Sabotage-Commandant in het zuiden,
J. J. F. Borghouts, op 9 september de spoorwegsabotage aan een belang
rijke lijn had stopgezet toen de Wehrmacht had gedreigd, bij voortzetting
een groot aantal mannen, vrouwen en kinderen te fusilleren, en dat het
besluit van van Bijnen om zijn ondercommandanten discretionaire be
voegdheid te geven, door het Londense Bureau Bijzondere Opdrachten
was goedgekeurd. U it dit alles sprak de bedachtzaamheid welke de
activiteit van de Knokploegen bijna steeds had gekarakteriseerd.
D ie bedachtzaamheid was de onstuimige Thijssen vreemd. Aan D ijk
man deed hij op 5 oktober een antwoord toekom en1 (kolonel Koot en
van Bijnen ontvingen er afschrift van) dat aldus luidde:
‘ 1. Z o la n g ge en nadere ord ers terzake w o rd e n o n tvan gen , zijn represailles van
de v ija n d geen aan leid in g o m b e v o le n actie te stak en .2
2. In d ien de gevech tsh an d elin g en zulks toelaten , k u nn en tegenm aatregelen
w o rd e n getro ffen , b ijv. het n e m en van h o ge o fficieren als gijzelaars.
3. In d ien m o g e lijk m o eten acties w o rd e n u itg e v o e rd op o n b e w o o n d e trajec
ten tussen tw e e plaatsen, echter slechts in d ien het effect van de actie h ierd o o r
n iet lijd t.’

M et punt 2 uit deze aanwijzingen maakte Thijssen het er niet beter

1 Tekst in R V V , 1 g. 2 Deze form ulering laat de conclusie toe dat Thijssen nadere
orders uit Londen bedoelde. Daarbij verm elden w ij dat J. Engel, een van de leden
van de Raad van Verzet (als college), op 12 oktober samen met Thijssen een onderhoud
had met kolonel Koot. ‘ Ik heb’, aldus Engel jegen s de Enquêtecom m issie, ‘ kolonel
K o o t’ (Engel sprak in zijn verhoor van ‘generaal K o o t’ ) ‘toen de vraag gesteld o f er
nooit m eer vo o r een tw eede maal een Putten zou kom en. T oen had alles zich ju ist
net in Putten afgespeeld. Hij vroeg toen: ‘ H o ezo ?’, waarop ik antw oordde: ‘ Kolonel,
daar bereiken wij niets m ee; het kost duizenden m ensenlevens en er w orden misschien
een paar Duitsers gew ond en misschien één (nog w el onbetekenende) doodgeschoten.’
D e kolonel heeft zich nogal kwaad gemaakt en zei dat het bevel was en dat ik er niet
zo over denken kon, aangezien ik dan geen goed soldaat was. In deze discussie heeft
Ja n Thijssen als m ilitair kolonel K oot bijgestaan en mij losgelaten ... Ik heb de kolonel
verw eten (dit m oet ik helaas bekennen) dat hij m eer m ilitair was dan mens. Hij zei:
‘ D it is een bevel van de prins, het kom t van o ver de rivieren.’ ’ (getuige T. A. Engel,
Enq., dl. VII c, p. 773).
K olonel K oot is terzake niet door de Enquêtecom m issie gehoord en wij betw ijfelen
o f hij de geciteerde uitlating heeft gedaan; er is geen enkel ‘bevel van de prins’, als
bedoeld, bekend en K oot streefde over het algem een naar matiging.
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op: te voorzien viel dat het in gijzeling nemen van hoge Duitse officieren
tot een escalatie zou leiden w elke nog méér slachtoffers zou doen vallen
onder de burgerij. Thijssen zal dat ook wel beseft hebben; vandaar zijn
punt 3 — maar lagen ‘onbewoonde trajecten tussen twee plaatsen’ niet
nog steeds op het grondgebied van een gemeente waar de bezetter, zoals
hij in Putten had gedaan, zware represailles kon nemen?
Dijkmans reactie op Thijssens nieuwe aanwijzingen was, zijn functie
ter beschikking te stellen; hij schreef ( n oktober) dat hij zich ‘kapot
(werkte) zonder noemenswaardig resultaat te bereiken.’ 1 Thijssen w ei
gerde de ontslagaanvraag in te w illigen, ‘ontslag uit de dienst aan een
soldaat in oorlogstijd kan’, antwoordde hij, ‘alleen worden gegeven om
medische redenen’, hij vroeg D ijkm an zich te laten onderzoeken door
een van de met de Raad van Verzet samenwerkende artsen en gaf hem
in afwachting van diens rapport ‘twee weken ziekteverlof’.2 Kennelijk
besefte Thijssen niet dat D ijkm an die op de V eluw e rusteloos in touw
was geweest, aan het einde was van zijn psychische krachten. De gevolgen
waren rampzalig.
Op 18 oktober deed D ijkm an aan Thijssen weten dat hij weer zijn
functie van brigadecommandant van de R V V zou gaan uitoefenen.
Prompt instrueerde Thijssen hem: ‘a. Voortgaan met aanvallen Duits
verkeer .. . Veel wegversperringen aanleggen, desnoods arbeid bevolking
voor dit doel vorderen . . . b. O vervalwerk voortzetten waar d i t . . . maar
enigszins m ogelijk is. O efenen met leggen wegversperringen onder vuur
. . . c. Waar m ogelijk overvallen op auto’s en stafkwartieren en trachten
gegevens te bemachtigen’3 —dat was precies het type actie dat tot de
represailles tegen Putten had geleid! Daar voelde Dijkman niet voor,
maar hij zette zich in het hoofd dat hij een andere actie kon uitvoeren
die, als zij slaagde, een belangrijk positief effect zou hebben: een gewa
pende overval op het concentratiekamp Amersfoort ter bevrijding van
alle gevangenen — hetzelfde kamp waar de mannen uit Putten in eerste
instantie waren heengevoerd. M et de voorbereiding van die actie was hij
nog bezig (hij had er de hulp bij van een gedeserteerde Duitse officier)
toen, als gevolg van het ‘doorslaan’ van een van de leden van zijn brigade,
de S D uit Apeldoorn op 15 novem ber een inval deed bij bakker Drost
in Ermelo waarbij bleek dat D ijkm an daar, d.w.z. op zijn normale adres

1 Dijkm ans b rie f aan Thijssen van 1 1 oktober '44 is niet bewaard gebleven maar
Thijssen schreef tw ee dagen later in zijn antw oord: ‘G e schrijft dat ge u kapot werkt
zonder noem enswaardig resultaat te bereiken.’ (R V V , 1 g). 2 Brief, 1 1 okt. 1944, van
J. Thijssen aan B. Dijkm an (a.v.). 3 A.v., 19 okt. 1944 (a.v.).
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(d.w.z. in strijd met de gebruikelijke veiligheidsregels der illegaliteit),
zijn hoofdkwartier had gevestigd. D e bakker, zijn echtgenote, Dijkman
zelf en nog een andere illegale werker werden gearresteerd 1 en in het
huis vond de S D bovendien Dijkmans volledige archief dat hij (opnieuw
in strijd met de gebruikelijke veiligheidsregels der illegaliteit) in zijn
eigen woning had opgeslagen: o.m., aldus Th. A. Boeree in zijn Kroniek
van Ede, ‘de laatste bevelen van hogerhand, de laatste rapporten van lagere
commandanten, spionageberichten, stukken over sabotage, afwerpterreinen, contact met het Engelse front, telefoon- en koerierverbindingen . . . , papieren over de organisatie [en] een gesloten couvert waarin
een code voor de zender.’ 2 D e bakkerij werd geplunderd en in brand
gestoken en D ijkm an werd in de verhoren waaraan hij werd onderwor
pen, met het ene stuk na het andere geconfronteerd. Talloze gegevens
g a f hij prijs en daar vloeiden arrestaties uit voort waarbij hij soms ook
zelf aanwezig was. T w aalf van de arrestanten, onder w ie de districtscom
mandant van de BS te Ede, werden begin december in Apeldoorn
gefusilleerd, D ijkm an niet: de S D had hem nog nodig, ‘hij w erd’, aldus
Boeree, ‘telkens geraadpleegd over het gevonden archief.’3 Eind maart
'45 werd hij bij Wierden door de S D doodgeschoten.

★

Eigen oordeelvellingen door een geschiedvorser voegen, w ij merkten dit
al in eerdere delen van ons werk op, niets toe aan het historisch gebeuren
en w ij menen dan ook dat zulk een geschiedvorser met die oordeelvel
lingen spaarzaam dient te zijn. W ij zijn er desondanks steeds toe over
gegaan wanneer w ij ons geconfronteerd zagen met uitspraken van de
Enquêtecommissie ‘Regeringsbeleid 1940—1945’ van de Tw eede Kamer
der Staten-Generaal o f wanneer w ij het beleid beschreven hadden van
Nederlandse instanties in bezet gebied welker doen en laten diep ingreep
in het leven van de gehele bevolking o f van delen daarvan: bijvoorbeeld
de secretarissen-generaal en de Joodse Raad. Er steekt dan in die oor
deelvellingen een element van duidelijkheid: de geschiedvorser maakt

1 Dijkm ans koerierster die de bakkerij binnenkwam , mocht w eer weggaan nadat zij
hardnekkig had volgehouden dat zij alleen maar een brood had w illen ko
pen. 2 Th. A. Boeree: Kroniek van Ede gedurende de bezettingstijd, met grepen uit het leven
der partisanen (1947), p. 216. 3 A.v., p. 225.
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er de normen expliciet in die impliciet natuurlijk aan zijn gehele arbeid
ten grondslag liggen. Eén belangrijk voorschrift mag hij daarbij nimmer
uit het oog verliezen; het wordt aangegeven door het Franse gezegde: II
faut juger les faits d ’après leurs dates, anders gezegd: beoordeelt men de
daden van mensen, dan dient men, wanneer die daden noodlottige
gevolgen hebben gehad, die gevolgen niet toe te rekenen wanneer zij in
redelijkheid niet te voorzien waren. Het is een voorschrift dat bij uitstek
in het oog moet worden gehouden bij de beoordeling van hetgeen met
Putten en zijn inwoners is geschied —een beoordeling welke, zo menen
w ij, op onze w eg ligt omdat allerlei aspecten van het gebeuren omstreden
zijn gebleven.
Wij beginnen met het illegale aspect.
Dat de overval bij de Oldenallerbrug op hoogstongelukkige wijze is
uitgevoerd, behoeft geen betoog maar was dit type overval op zichzelf
onverantwoord? Wij menen van niet: het kon, zeker wanneer men
belangrijke stukken buitmaakte (dat was hier niet het geval), van militair
voordeel zijn voor de Geallieerden. D e groep die de overval pleegde,
kon voorts de represailles waartoe de bezetter overging, niet voorzien:
represailles op zulk een schaal waren nimmer tevoren in bezet Nederland
genomen. O p de zondagavond na de overval wist de groep niet méér
dan dat in Putten een aantal mensen was doodgeschoten en dat er een
deel van de mannelijke bevolking vastzat; tot haar drong verder door dat
de bezetter zich van represailles zou onthouden als de daders van de
aanslag zich kwamen aanmelden en Oberleutnant Eggert uitleverden. D e
groep besloot toen de tweede eis in te willigen, terecht naar ons oordeel,
de eerste niet: even terecht, menen wij. De groep wist niet dat Fullriede
bevel had ontvangen, de daders van de aanslag onm iddellijk dood te
schieten —alle reden had zij om aan te nemen dat de verhoren waaraan
de S D haar zou onderwerpen, de levens van talrijke andere illegale
werkers in gevaar zouden brengen1 ; zij verwachtte voorts dat de vrijlating
van Eggert tot verzachting van de represailles zou leiden en het is niet
haar schuld geweest dat die vrijlating op de maandag waarop zeshonderdzestig mannen werden weggevoerd en een deel van Putten in brand
werd gestoken, niet eens aan Fullriede bekend werd.
Wat het beleid van Thijssen betreft: het lag niet in zijn aard, de
voordelen welke acties van de illegaliteit konden hebben voor de Geal

1 W ij nem en aan dat diezelfde overw egin g bij de student van Heessen een rol heeft
gespeeld; deze is in Duitsland om gekom en.
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lieerde en dus ook voor de Nederlandse zaak, zorgvuldig a f te wegen
tegen de te voorziene nadelen welke uit die acties voor de Nederlandse
burgerij konden voortvloeien; hem was gerapporteerd dat ‘negen inw o
ners van Putten die tegen bevel na 13 uur op straat kwam en’, waren
doodgeschoten, dat ‘de mannelijke bevolking als dwangarbeiders naar de
IJssellinie’ was weggevoerd en dat het ‘dorp afgebrand’ was —daar stond
tegenover dat, zo vernam hij, ‘kostbare gegevens’ waren buitgemaakt.
Z e lf zag hij de uitgevoerde actie als zinvol en hij gelastte dus herhalingen,
waarbij hij er, menen w ij, van moest uitgaan dat nog méér mannen
weggevoerd en nog méér dorpen afgebrand zouden worden. Hij had het
als een probleem kunnen beschouwen o f dit type actie verantwoord was
en hij had eigener beweging (hij voelde zich de zelfstandige commandant
van de brigades van de Raad van Verzet en hij had een eigen verbinding
met Londen) dat probleem onm iddellijk aan het Londense Bureau B ij
zondere Opdrachten kunnen voorleggen; dat heeft hij nagelaten en dat
lijkt ons onjuist beleid. Daarbij merken wij op dat de brigades van de
Raad van Verzet nadien, voorzover ons bekend, geen enkele overval van
het type-Oldenallerbrug hebben uitgevoerd; dat heeft evenwel niet aan
Thijssen gelegen — deze werd overigens op 1 novem ber door kolonel
Koot van het commando over zijn eigen brigades ontheven. M eer hier
over in hoofdstuk 7.
D e opsluiting van de mannen heeft in Putten plaatsgevonden met hulp
van de politie. Het spreekt vanzelf dat die politiemannen die zoveel
m ogelijk mannen stimuleerden om te vluchten o f zich in o f bij hun
w oning schuil te houden, meer waardering verdienen dan de anderen
die, geïntimideerd door de aanwezigheid van meer dan duizend tierende
Duitse militairen, aanspoorden tot stipte volgzaamheid, maar men mag
daarbij niet uit het oog verliezen dat ook aan die tweede groep politie
mannen geenszins duidelijk was, wat te geschieden stond met diegenen
die in de kerk en in het schoolgebouw terechtkwamen. Wij zijn er
overigens van overtuigd dat veel mannen in de gezochte leeftijdsgroep:
achttien tot vijftig jaar, met name na de verstandige waarschuwingen die
in de hervormde en in de gereformeerde kerk waren gegeven, zich zonder
bemoeienis van de zijde van de politie hebben verborgen; uit die leef
tijdsgroep kregen de Duitsers volgens onze schatting niet veel meer dan
tw ee-vijfde in handen.
Wat die Duitsers betreft, is duidelijk dat Fullriede het hem gegeven
bevel met grote tegenzin heeft uitgevoerd en bovendien, niet zonder
risico, slechts gedeeltelijk. Naar verhouding is maar een klein deel van
de Puttense panden verwoest en de geëvacueerde bevolking kon daags
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na het gebeuren terugkeren. Fullriede werd in ju ni '48 door het Bijzonder
Gerechtshof te Arnhem tot tw ee-en-een-half jaar gevangenisstraf met
aftrek van voorarrest veroordeeld en kreeg begin '50 de gelegenheid naar
Duitsland terug te keren; terecht overw oog het h o f daarbij dat uit niets
gebleken was dat hij wist dat de onder zijn verantwoordelijkheid bijeen
gedreven mannen in het concentratiekamp Neuengamme zouden te
rechtkomen.
Dat laatste was w èl bekend aan Schöngarth, Rauter, von Wühlisch en
Christiansen. W elke gevolgen had het gebeurde te Putten voor deze
vier?
Schöngarth werd niet door de Nederlandse bijzondere rechtspleging
berecht (een Britse militaire rechtbank heeft hem in de lente van '46 in
Duitsland tot de doodstraf veroordeeld wegens een ander feit), in Rauters
lange telastelegging kwam het gebeurde te Putten niet voor, von W üh
lisch pleegde in september '46, toen hij in Nederland gevangen zat,
zelfm oord, Christiansen werd o.m. op grond van wat in Putten was
geschied, aangeklaagd. Hij werd in augustus '48 tot tw aalf jaar gevange
nisstraf, met aftrek van voorarrest, veroordeeld (op zijn proces komen wij
in deel 12, Epiloog, terug) maar bleef nadien nog maar ruim drie jaar
gevangen; wegens zijn hoge leeftijd (hij was toen twee-en-zeventig jaar)
werd hem in '5 1 de rest van zijn straf kwijtgescholden zodat hij naar zijn
geboorteplaats, W yk op het eiland Föhr, kon terugkeren; meer dan
twintig jaar later overleed hij als een geëerd burger. Wij zouden het gepast
hebben gevonden indien de Wehrmachtbefehlshaber, die op de overval bij
de Oldenallerbrug had gereageerd met woorden als ‘ Dasganze Nest muss
angesteckt werden und die ganze Bande an die Wand gestellt', en van w ie dus
geen enkele impuls tot matiging was uitgegaan, geen strafverlichting zou
hebben gekregen (ook hierover meer in Epiloog). Daarbij tekenen wij nog
aan dat, naar ons oordeel, noch Christiansen, noch Schöngarth, noch
Rauter had kunnen voorzien dat van de vijfhonderdnegen-en-tachtig uit
Putten weggevoerde mannen die in Neuengamme werden ingeschreven,
slechts vier-en-veertig in leven zouden blijven, maar dat achten wij
slechts in beperkte mate relevant: dat in Neuengam m e als in elk ander
Duits concentratiekamp velen zouden bezwijken, wisten zij. Dat wist
iedere Duitser en de onbeheerste Christiansen, trouw, ja slaafs volgeling
van zijn Führer, lag er niet wakker van.

★
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Eerder schreven wij dat wat in Putten is geschied, tekenend is geweest
voor de mentaliteit die in delen van de Wehrmacht was gaan heersen en
wij wezen de lezer er toen reeds op dat wij in dit verband nog een tweede
gebeuren w ilden behandelen: het ophangen in Renesse van tien inwoners
van Schouwen, ‘het enige ons bekende geval’ , schreven wij, ‘waarbij,
afgezien van een beperkt aantal ophangingen in het concentratiekamp
Vught, deze vorm van de doodstraf door de Duitsers in bezet Nederland
is toegepast.’ Wat zich te Renesse heeft afgespeeld, is trouwens ook in
andere opzichten in hoge mate schokkend, ja stuitend gew eest.1
N oord-Beveland was eind oktober bevrijd, van Schouwen had men
de Duitsers niet verjaagd. D ie Duitsers werden evenwel niet met rust
gelaten: op maanloze nachten werden van N oord-Beveland en St. Philipsland uit Commando-raids ondernomen. Tot het Duitse garnizoen, ca.
negenhonderd man, behoorden driehonderd Armeniërs van w ie som
m igen in contact stonden met illegale groepen; er waren op Schouwen
twee van die groepen: een van de O D en een van de LO die tevens het
illegale blad 7>ou«/verspreidde. Van belang was dat de O D -groep, waarin
M . K. van der Beek, een politieman uit Zierikzee, de drijvende kracht
was, regelmatig via een door de Duitsers over het hoofd geziene dienstlijn van de Provinciale Zeeuwse Electriciteitsmaatschappij gegevens kon
doorgeven naar St. Philipsland dat door de Canadezen was bevrijd. Aan
Canadese zijde werd, zoals wij in ons vorige deel reeds vermeldden, in
novem ber een landing op Schouwen overwogen maar men liet dit
voornem en vallen omdat zulk een landing te veel krachten zou vergen
en het militaire voordeel niet groot genoeg werd geacht. D ie negatieve
beslissing was aan de illegale werkers op Schouwen niet bekend - zij
hoopten juist dat het w èl tot zulk een landing zou komen en wisten dat
een deel van de Armeniërs zich dan aan de Geallieerde zijde zou scharen.
O ok van dat laatste waren de Canadezen in kennis gesteld maar zij
vertrouwden die toezegging van hulp niet.
Op 2 december nu werd op Schouwen bekendgemaakt dat alle mannen
van zeventien tot veertig jaar zich moesten aanmelden om als ‘spitters’
te worden weggevoerd. D ie bekendmaking forceerde de ontwikkeling.
Telefonisch werd afgesproken dat de Canadezen op 6 december tegen
negen uur ’s avonds met een bootje een groep van zeventien personen
zouden komen afhalen: twee ondergedoken Britse militairen en een
ondergedoken Nederlandse Commando, w ier zweefvliegtuig op de eerste
1 In het nu volgend e vatten w ij o.m. samen wat G. M . Fey kort na de bevrijding heeft
gepubliceerd in zijn boek Verzet! Schouu/en-Duiveland in de frontlinie (1945).
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dag van ‘ Market-Garden' (17 september) een noodlanding op Schouwen
had moeten maken, dertien illegale werkers en onderduikers (onder wie
een echtpaar) en een Arm eniër; die laatste was aan de groep toegevoegd
teneinde persoonlijk het bij de Canadezen bestaande wantrouwen weg
te nemen en hij had, ten bewijze van zijn betrouwbaarheid, een aantal
Duitse stafkaarten bij zich. De afspraak was dat de groep bij Zierikzee van
de wal a f op gezette tijden een w it licht zou ontsteken; bij onraad zou
het licht rood zijn.
Op de avond van 6 december kwamen de Canadezen niet opdagen;
het weer was te slecht. D e afhaalpoging werd krachtens een nieuwe
afspraak op de volgende avond herhaald. W eer liep het mis. De groep gaf
aan de onderkant van de dijk bij Zierikzee de afgesproken witte lichtsig
nalen en deze werden van het water a f v ijf maal beantwoord. Korte tijd
later passeerde een Duitse auto de afhaalplek; dat de Canadese boot toen
niet naderde, was gevolg van het feit dat het rode achterlicht van die auto
door de afhalers beschouwd werd als een alarmsignaal. De groep van
zeventien verliet de plek aan de dijk en ging in een nabijgelegen huis
overleg plegen. Tijdens dat overleg kwam de afhaalboot op de afgespro
ken plaats en een patrouille ging aan land. Bij het weer aan boord gaan
werd deze patrouille ontdekt door een Duitse schildwacht die een vuur
pijl afschoot. Zulks leidde er toe dat andere Duitse militairen de afhaal
plek naderden. Daarbij ontmoetten zij het echtpaar dat vooruit was gegaan
en dat niet werd gearresteerd doordat de man beweerde, na spertijd nog
buitenshuis te zijn omdat hij (hij liet dat aan de Duitsers zien) een lekke
band had. Korte tijd later stieten de Duitsers op de overige leden van de
groep. Een vuurgevecht ontstond. Vier personen wisten te ontsnappen,
onder w ie de drie Geallieerde militairen, maar de e lf overigen vielen in
Duitse handen waarbij een der onderduikers: de gemeentesecretaris van
Renesse (hij was ondergedoken omdat hij m edewerking aan de aanmeldingsactie had geweigerd) zwaar werd gew ond; hij had een schotwond
in het achterhoofd en een in de toppen van elk van zijn longen. Hem
lieten de Duitsers onder bewaking in het ziekenhuis te Zierikzee achter,
de overige tien arrestanten werden elders opgesloten en in de loop van
de 8ste samen met een vrouw uit Zierikzee die in de nacht was gearres
teerd (haar zagen de Duitsers voor de vrouw aan die zij met haar man
waren tegengekomen) per boot naar Middelharnis op Goeree-O verflakkee overgebracht. Aan boord komend werden zij geschopt en geslagen.
Tijdens de oversteek naar Goeree-Overflakkee sprong de Armeniër over
boord (hij verdronk). D e gearresteerde vrouw werd vrijgesproken, de
negen mannen werden mèt de in Zierikzee achtergelaten gemeentese
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cretaris in de nacht van 8 op 9 december in aanwezigheid van een
functionaris van de S D te Rotterdam, Kriminalsekretar K. R H. Blase, door
een haastig samengesteld Kriegsgericht tot de dood door de strop veroor
deeld; de doodvonnissen werden telefonisch door Christiansen bevestigd.
M en bracht de negen mannen naar Schouwen terug waar zij in Haam
stede in een bunker werden opgesloten. Vandaar werden zij op zondag
10 december naar het Slot M oerm ond bij Renesse gevoerd. D e gerefor
meerde predikant te Haamstede mocht hun geestelijke bijstand verlenen;
hij las twee psalmen voor en vervolgens zongen de negen hand in hand
‘ een vaste burcht is onze G od ’. Daarna werden zij opgehangen, zulks ten
aanschouwe van de gewonde gemeentesecretaris die er op een brancard
bij lag. Inmiddels waren de Duitsers op Schouwen rondgegaan; enkele
mannelijke naaste verwanten van de opgehangenen en v ijf andere burgers
uit elke gemeente werden op straffe van anders doodgeschoten te worden,
gedwongen mee te gaan naar het Slot Moermond. Daar kregen zij de
opgehangenen te zien, ‘daar zag ik’, zo verklaarde in '45 een vader, ‘mijn
eigen kind hangen, mijn enige zoon. Het was voor mij niet te geloven
. . . Z e hebben mij alles wat ik op aarde bezat en waar ik mijn hoop op
gevestigd had, weggenom en.’ 1
D e lijken moesten twee etmalen blijven hangen. Zij hingen er nog
toen het lijk van de inmiddels gestorven gemeentesecretaris van Renesse
de volgende dag er naast werd opgehangen.2

★

Schouwen was in het laatste jaar van de oorlog een in hoge mate
geïsoleerd eiland — van de Duitse schanddaad die wij beschreven (men
had er op het nabije Goeree-O verflakkee spoedig weet van), werd pas

1 M il. Com m issariaat Zeeland, sectie Internering Z ierikzee: p.v. no. 150 (1 okt. 1945),
p. 7 (getuige H. Verhoeff) (D oc I-10 2 , a-2). 2 Er w erden die dag op Schouw en
aanplakbiljetten aangebracht waarop te lezen stond dat een ongespecificeerd aantal
gijzelaars zou w orden opgehangen als de drie Geallieerde m ilitairen niet vó ó r 12
decem ber aan de Duitsers w aren uitgeleverd. O p de 1 1 de hadden de Duitsers de drie
in handen; w ij veronderstellen dat zij zich zelf zijn gaan aanm elden: hen moesten de
Duitsers als krijgsgevangenen behandelen. W at het lot van de tw ee Britten is geweest,
w eten w ij niet, de N ederlandse Commando heeft de oorlog overleefd.
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twee maanden later hier en daar in de illegale nieuwsbulletins melding
gemaakt. M et het gebeurde te Putten lag dat anders: de illegale pers
berichtte er spoedig over, zij het kort, en ieder die Putten passeerde (dat
waren in oktober maar vooral in de maanden die volgden, tien-, ja
honderdduizenden personen uit het westen des lands die naar het oosten
en noorden op ‘hongertocht’ waren), zag met eigen ogen de aangerichte
verwoestingen en stellig hebben velen hunner ter plaatse vernomen dat
honderden mannen naar het concentratiekamp Amersfoort en vandaar
met onbekende bestemming naar Duitsland waren weggevoerd. Toen
reeds werd ‘Putten’ een begrip. De Duitsers waren er als brandstichters
en slavenhalers opgetreden, zulks in de periode waarin zij zich in het
westen des lands bovendien als rovers hadden ontpopt. Wat men daar
had zien verdwijnen: schepen, autobussen, auto’s, fietsen, dekens en
kledingstukken, vorm de overigens slechts een klein deel van het totaal
aan goederen dat van september '44 a f door de bezetter uit Nederland
werd weggesleept, en het is die meer algemene ro o f welke wij thans te
beschrijven hebben.

Nederland wordt leeggeroofd
M ogen wij, zoals wij eerder deden en nu opnieuw in de titel van deze
paragraaf doen, het begrip ‘ro o f’ gebruiken? Wij menen van wel. Bij het
zich toeëigenen en wegslepen van goederen uit Nederlands bezit kunnen
w el soms vorderingsbewijzen afgegeven zijn, zoals bij de vordering van
dekens en kledingstukken het geval was, maar dat betekende niet anders
dan dat de oorspronkelijke eigenaren een papier van hoogst twijfelachtige
waarde in handen kregen; zij moesten afwachten o f de Nederlandse
overheid de financiële m iddelen zou bezitten om over te gaan tot
uitbetaling van de vastgestelde waarde der verdwenen goederen en zij
dienden w el aan te nemen dat die bedragen, zo zij ooit werden uitbetaald,
niet voldoende zouden zijn om er (en wanneer zou dat weer kunnen?)
gelijkwaardige goederen voor aan te schaffen. Trouwens, in wijder ver
band beschouwd kwamen die vorderingen er op neer dat de Duitse staat
nog dieper bij de Nederlandse in de schuld kwam te staan dan toch al
het geval was en hoe zou die Duitse staat na de verloren oorlog ooit die
schuld kunnen betalen? D ezelfde situatie deed zich voor wanneer men
in plaats van een vorderingsbewijs geld kreeg: de Nederlandse gulden
(en de Duitsers konden van oktober '44 a f weer over ongelimiteerde
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guldensbedragen beschikken') had immers het grootste deel van zijn
waarde verloren. Vorderingsbewijzen en bankbiljetten waren papier —
papier waarmee men b leef zitten, nadat men de geroofde goederen was
kwijtgeraakt.
Er zijn verschillende roofacties geweest, incidentele en systematische.
Van de incidentele (men kan dan ook denken aan het individueel
roven van fietsen door militairen van de Wehrmacht dat wij eerder
memoreerden) hebben wij geen overzicht. O ver het algemeen gold dat
de Wehrmacht zich toeëigende wat zij nodig had: voorraden levensm id1 P. A. H. B ijleveld die eind ju n i '43 op voorstel van de president van de N ederlandse
Bank, mr. M . M . Rost van Tonningen, N S B ’er en tevens een groot voorvechter van
de SS-id eo lo gie, tot directeur van de bank was benoem d, had er Rost eind augustus
'44 in een b rie f op gew ezen, dat N ederland op financieel-econom isch gebied slechter
was behandeld dan andere bezette landen doordat de deviezen- en tolgrens met
Duitsland goeddeels was opgeheven. O p D o lle Dinsdag, 5 september, had B ijleveld,
die lid was van de N S B maar een tegenstander van de Duitse plundermethoden, een
groot aantal maatregelen genom en dan w el goedgekeurd om speculatie tegen te gaan
en het betalingsverkeer te beperken: de effectenbeurzen waren die dag feitelijk
gesloten (zij b leven dicht maar de clandestiene handel in effecten vond voortgang en
van eind februari '45 a f mochten bovendien officiële noodverkoopsvergunningen
w orden afgegeven) en in afw ezigheid van Rost, die naar D eventer was gevlucht (hier
bevon d zich reeds het departement van financiën), had B ijleveld bepaald dat over saldi
bij banken, spaarbanken, giro-in stellingen en levensverzekeringsm aatschappijen per
persoon slechts mocht w orden beschikt vo o r een bedrag van f 100 per w eek, behou
dens vo o r de betaling van lonen, pensioenen, lijfrenten en sociale lasten; hij had
bovendien met machtiging van dr. A .J. Bühler, Seyss-Inquarts Beaujtragter bij de
Nederlandse Bank, de maatregel getroffen dat Reichsmarken niet langer vrijelijk tegen
guldens mochten worden ingew isseld.
Bühler werd desw ege enige w eken later door Seyss-Inquart ter verantw oording
geroepen en berustte er toen in dat die inw isseling w ederom geheel vrij zou worden.
D aarvoor was een besluit van de N ederlandse Bank nodig. B ijleveld w eigerde dat
besluit te ondertekenen en Rost deed dat toen als enig directielid, maar, zo schreef
hij Seyss-Inquart, 'schweren Herzens’ \ hij veronderstelde nam elijk dat het w eer zou
kom en tot dezelfde 'Jteberhajien Schwarzkaufen’ waartoe ‘ein europaisches Gesindel' in de
jaren '4 1 —'43 had kunnen overgaan (brief, 2 1 okt. 1944, van M . M . Rost van Tonningen
aan Seyss-Inquart, selectie vo o r ‘Correspondentie van mr. M . M . Rost van T onn in gen’,
dl. II, no. 662). Seyss-Inquart deelde die bezorgdheid niet; zijn vrees was veeleer dat
de Wehrmacht en de Organisation Todt (belast m et de aanleg van de stellingen van
Z evenaar tot D elfzijl) voo r hun eigen aankopen en uitbetalingen een tekort zouden
krijgen aan N ederlandse bank- en m untbiljetten. Bankbiljetten waren er, berichtte
Rost aan Seyss-Inquart, voldoende en achter de aanmaak van f 100 m in aan m untbil
jetten van v ijf gulden had hij zow el bij de drukkerij Enschedé in Haarlem als bij de
drukkerij H oitsem a in G roningen extra-spoed laten zetten, maar: ‘ Ob dieser Betrag

votlgedeckt werden kann, wird von der Stromlieferung der betrejffenden Druckereien abhangen’
(a.v., 19 okt. 1944, a.v., no. 661).
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delen en brandstoffen, voorraden wijnen en sterke drank, verder meu
belen en gereedschappen — in Schagen werden emmers gevorderd, in
Velp zelfs schaatsen (‘w ie m ooie heeft’, aldus een plaatselijk relaas, ‘waagt
er zich niet mee op de baan’ 1).
Systematisch werden in de eerste plaats paarden, koeien en varkens
gevorderd. Voor de paardenvorderingen verscheen in de herfst een
speciaal Kommando uit Duitsland dat, hardnekkige tegenwerking door
von der Wense ten spijt (deze wilde, klaagde de leider van het Kommando
'für Holland immer eine Extraivurst haben'2), in oktober in de drie noor
delijke provincies ging vorderen, in december in Overijssel en Gelder
land, in januari en februari in Utrecht en N oord- en Zuid-H olland. D e
vorderingen, in het westen des lands verricht door Duitse patrouilles die
stal na stal inspecteerden, duurden tot in april. Er waren toen door het
Kommando ca. 12 000 paarden weggevoerd, maar er hebben veel meer
paardenvorderingen plaatsgevonden. Telt men de paardenroof uit het
Zuiden des lands mee, dan heeft Nederland in de periode september
'44—april '45 in totaal bijna 46000 paarden verloren (3000 meer dan in
de gehele voorafgaande bezettingsperiode, de 26 000 in '40 gevorderde
legerpaarden niet meegerekend). U it sommige streken waren bijna alle
paarden weggevoerd die men er voor het boerenbedrijf nodig had; mèt
de paarden verdwenen veelal ook karren en wagens en grote voorraden
hooi en stro.
Wat de veevorderingen betreft, kennen wij geen bijzonderheden over
de Duitse acties maar w èl het totaalcijfer van de ro o f (het Zuiden des
lands wederom meegeteld): de boeren raakten van september '44 tot april
'45 bijna 90 000 stuks vee en ruim 94 000 varkens kwijt; dat is wat het vee
betreft, 60% van wat zij in de periode mei '4 0 -d ecem b er '43 hadden
moeten afstaan, en wat de varkens aangaat, ruim 50% van wat eerder in
de bezetting naar Duitsland was verdwenen.
In de tweede plaats werden in de laatste bezettingsperiode systematisch
textielvoorraden gevorderd — dat slaat dus niet op de goederen van
particulieren in een aantal steden welker vordering wij eerder beschreven,
maar op de voorraden bij de industrie en bij de groot- en kleinhandel.
Van het wegslepen van de voorraden textiel uit de magazijnen van het
textiel-distributiebureau maakten wij al m elding (het betrof hier reserves,
met veel moeite opgebouwd ten behoeve van bombardementsslachtof1 S. Jansen: Velp en de oorlog 19 4 0 -19 4 5 (1946), p. 57. 2 Brief, n jan. 1945, van
Oberstleutnant Schiller aan Oberst von G eld ern -C rispen d o rf (W BN , Oberquartiermeister,

232I 57- 59)-
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fe rs1), maar er verdween veel méér. M edio oktober sloten Fiebigs staf
en de staf van de Heeresgruppe B een overeenkomst die inhield dat het
Vijftiende Duitse Leger alles zou krijgen wat men in magazijnen in het
westen des lands nog kon vinden en dat de voorraden in Twente, met
inbegrip van wat daar nog werd geproduceerd, in een verhouding 2 : i
verdeeld zouden worden tussen het Vijftiende Leger en de Erste Fall
schirm-Armee', bovendien werd toen een commissie gevormd die op zoek
zou gaan naar nog niet ontdekte textieldepots. Eind oktober gaven voorts
Seyss-Inquart en Fiebig aan een van Seyss-Inquarts provinciale Beauftragten, Oberbereichsleiter H. O. A. E. Sellm er (de man was tevens SS-Obersturmbannführer), opdracht ‘ die Ausrdumung der Textil-, Bekleidungs- und
Schuhwaren-Einzel- und Grosshandelsgeschafte sowie der Einzel- und Grosshandelsgeschajie in medizinischen Einrichtungen und Geraten vorzunehmen' ;
wat de Wehrmacht daaruit nodig had, zou aan haar ter beschikking worden
gesteld, de rest zou naar Duitsland verdwijnen.2 Van december a f deelden
de Waffen-SS en de Ordnungs- en Sicherheitspolizei in de buit, Rauter
persoonlijk mocht in januari een graantje meepikken: Sellmer deed toen
zijn best, grijze en blauwe stof voor hem te vinden waaruit drie herencostuums vervaardigd konden worden. De ‘Aktion Sellmer’ had toen
overigens een breder werkterrein gekregen: zij mocht alle eindproducten
en bovendien metalen gaan vorderen.3 Vaak schakelde zij daarbij uit de
Nederlandse onderwereld afkomstige tipgevers in, die 10 % van de waar
de als premie uitbetaald kregen. O ver cijfers met betrekking tot de ‘Aktion
Sellmer' beschikken wij niet.
W èl is enig cijfermateriaal bewaardgebleven over de grootste Duitse
roofactie die vooral in de laatste maanden van '44 is uitgevoerd: de actie
waarbij Fiebig uit bezet Nederland al datgene liet wegslepen wat voor
de Duitse oorlogsproductie (met inbegrip van het vervoerwezen) van
belang was. O ok deze actie was al vóór de grote Geallieerde luchtlan
dingen en de afkondiging van de Spoorwegstaking (17 september) be-

1 D e Stichting Centrale V oorziening, in '40 oorspronkelijk opgericht om de slacht
offers van de verw oesting in het centrum van Rotterdam te helpen, slaagde er in, een
nood-distributie-organisatie op te richten met Veenendaal als centrum. Contacten met
de textielindustrie en -groothandel stelden de Stichting in staat, tussen 17 september
'44 en de bevrijding voor een waarde van ca. f 3 m in onder de bevolkin g te distribu
eren; ook aan illegale groepen en de op de V elu w e ondergedoken Airbornes (zij hadden
dringend burgerkleding nodig!) w erd hulp verleend. 2 R K , G K FiW i, Hauptabt.
Wirtschajt: ‘ Vermerk ‘Aktion Sellm er” , 3 1 okt. 1944. 3 Edele metalen waren al eerder
w eggesleept in opdracht van Fiebig, bijvoorbeeld de volledige voorraad van de
Rijksm unt: o.m. zilver ter waarde van f2 ,6 min.
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gonnen, in de eerste twee weken van september namelijk, toen de
bezetter uit de Philipsfabrieken te Eindhoven alles was gaan roven wat
hij maar kon wegslepen. Daartegen waren, gelijk reeds vermeld, Hirsch
feld en W oltersom op 15 september in Amersfoort bij Fiebig gaan
protesteren; zij hadden niets bereikt. Fiebig had hun meegedeeld dat de
bezetter krachtens een beslissing van Speer, de Reichsminister fü r Riistung
und Kriegsproduktion, die een aanwijzing van Hitler volgde, ‘zoveel m o
gelijk gereed product en grondstoffen, welke voor Duitse orders bestemd
waren, (zou) afvoeren alsmede bepaalde machines meenemen . . . opdat
de tegenstanders van Duitsland daarvan niet zouden kunnen profiteren’
— aldus Hirschfelds verslag van de bespreking.' Dat ‘meenemen van
bepaalde machines’ hield een zekere beperking in en die beperking was
ook aanwezig in de form ulering: ‘zoveel m ogelijk gereed product en
grondstoffen w elke voor Duitse orders bestemd waren’, anders gezegd:
grondstoffen en producten w elke niet voor Duitse orders bestemd waren,
zouden niet worden weggesleept. M et die, op zichzelf onlogische beper
king (immers: ook van die andere producten en grondstoffen zouden de
Geallieerden kunnen profiteren) werd na de Spoorwegstaking door Fie
big geen enkele rekening gehouden; men zou kunnen zeggen dat die
staking als overduidelijk blijk van de diepe afkeer die het Nederlandse
vo lk jegens de bezetter koesterde, bij hem slechts het verlangen versterkte
om zonder enige restrictie uit Nederland, waar het grootste deel van de
industrie bij gebrek aan stroom toch niet meer kon werken, w eg te slepen
wat Duitsland nog kon gebruiken. Daarvoor waren enorme transporten
nodig: alles wat voor die ro o f in aanmerking kwam, moest worden
geselecteerd en op transportmiddelen geladen, d.w.z. op goederenwagons
dan wel op binnenschepen; Nederlandse arbeiders moesten daarbij hel
pen en wenselijk was dat ook de directies der bedrijven hun medewerking
zouden verlenen. D ie medewerking werd door alle directies geweigerd;
zij zochten (en vonden soms) steun bij Duitsers die hun bedrijf goed
kenden, en deden hun best om voorraden en machines te verbergen. Dat
laatste was evenwel lang niet altijd m ogelijk en de directies aanschouw
den de leegroving van hun fabrieken dan met grote verontwaardiging en
in diepe bezorgdheid: hoe zou men ooit na de bevrijding de productie
kunnen hervatten wanneer alleen maar lege fabriekshallen en lege kan
toren overbleven?
Fiebig droeg de organisatie van de massale ro o f op aan z.g. Trupps van
de Feldwirtschajtskommandos die al in bezet gebied werkzaam waren o f
1 H. M . H irschfeld: Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 138.
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daarheen werden verplaatst. Er kwamen in oktober aparte Trupps in
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Tiel en Utrecht (zij moes
ten steeds ook in de om geving van deze plaatsen nagaan, waar zich de
machines en voorraden bevonden welke voor wegvoering in aanmerking
kwamen), later zijn er verm oedelijk ook roofdetachementen van dien
aard werkzaam geweest in het noorden en oosten (het leegroven van het
geëvacueerde Arnhem zullen wij apart beschrijven).
Hulp bij het, voorzover nodig, demonteren en opladen van de te roven
goederen werd veelal door de arbeiders van de betrokken bedrijven
geweigerd; velen hunner doken onder en werden dan financieel gehol
pen hetzij door de LO , hetzij door hun directies. Waar zich dat onder
duiken voordeed, werden door de Trupps van de Feldwirtschafiskommandos
gewone burgers verplicht om bijstand te verlenen. Daarnaast waren er
losse arbeiders die zich voor die bijstand kwamen aanmelden; zij kregen
dan forse lonen uitbetaald en ontvingen een toeslag op hun rantsoenen
— Fiebigs vertegenwoordiger in N oord-H olland gaf zich in oktober
bovendien moeite om voor die losse arbeidskrachten, zeshonderdvijftig
alleen al in Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, 300000 sigaretten en
1 500 flessen sterke drank in de wacht te slepen; hoeveel arbeiders in
totaal bij Fiebigs grote roofactie ingeschakeld zijn geweest, weten wij
niet, maar het waren er voldoende voor de Duitse doeleinden, althans:
klachten over een tekort aan arbeiders treft men in de (onvolledige)
stukken die terzake bewaard zijn gebleven, niet aan. Tekort aan N eder
landse schippers hadden de Duitsers w èl — begin oktober droeg Fiebig
er zorg voor dat allen onder de in bezet Nederland aanwezige Duitse
militairen die enige ervaring op een binnenschip hadden, bij zijn
transportorganisatie werden gedetacheerd. Er werd verder, behalve door
de schippers, tegengewerkt door Nederlandse illegale groepen: op ver
zoek van de Friese KP en van de O D werd een sluis bij Groningen in de
vaarroute door de noordelijke provincies door de Geallieerden gebom 
bardeerd1 en toen de Duitsers vervolgens een route moesten kiezen over
het Friese wad, werd daar door de Friese KP de bebakening weggenomen
zodat een aantal schepen prompt aan de grond liep. Eind december vroren
alle kanalen dicht en vier weken later lagen alleen al in Amsterdam 250
schepen vast die met geroofde goederen waren beladen. Het verdient
evenwel de aandacht dat voor Fiebigs actie de spoorwegen belangrijker
waren dan de waterwegen, althans: eind december '44, toen ca. 165 000
1 Er was een zo ver m ogelijk naar het oosten gelegen sluis opgegeven teneinde de
voedseltransporten per schip naar het westen des lands niet onm ogelijk te maken.
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ton aan roofgoederen per schip was verzonden, hadden bijna 20000
goederenwagons ca. 230000 ton van die goederen naar Duitsland getrans
porteerd. O ver latere cijfers met betrekking tot de transporten beschikken
wij niet.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft als gevolg van Fiebigs roofactie
(en van de veel kleinere vorderingsacties die eerder in de bezetting
uitgevoerd zijn) goederen verloren tot een totale waarde van f 1,3 miljard,
oftewel ca. 6 % van het (geschatte) nationaal vermogen. Er is geroofd uit
ca. 4 000 bedrijven waarbij vooral de bedrijven op de metaalsector slacht
offer werden: machines, gereedschappen en voorraden werden w egge
sleept, maar ook laboratorium-instrumenten (de laboratoria van de Tech
nische Hogeschool te Delft werden niet vergeten), bedrijfsbibliotheken,
kantoormeubilair en -apparatuur.1 Aan machines alleen al werden er
60000 geroofd. Geroofd werden voorts vrijw el alle locomotieven en
personen- en goederenwagons van de Nederlandse Spoorwegen en ook
werden hele trajecten opgebroken waarna bovenleidingen, seinmaterieel,
rails en dwarsliggers naar Duitsland werden getransporteerd; dan ruim
300 tramwagens, en tenslotte bleken bij de bevrijding meer dan 3 300
schepen, grote en kleine, verdwenen te zijn.
Wij hebben er geen overzicht van waar in Duitsland de geroofde
goederen terechtkwamen. In de regel werden de machines van een
bepaald Nederlands bedrijf overgedragen aan een Duits bedrijf dat op
dezelfde sector werkzaam was, en er deden zich gevallen voor waarin
arbeiders van het Nederlandse bedrijf gedwongen werden naar Duitsland
te vertrekken om daar behulpzaam te zijn bij het installeren van de
geroofde machines. D e toenemende verkeerschaos in Duitsland maakte
het evenwel niet m ogelijk om alles wat geroofd was, op de plaats van
bestemming te doen belanden; toen Duitsland ineenstortte, lagen talloze
uit Nederland geroofde goederen kris-kras door het land verspreid zon
der dat zij van enig belang waren geweest voor de Duitse oorlogsecono
m ie — voor de opsporing en terugvoering had het in '45 opgerichte
Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in
Duitsland jaren nodig.

★

1 In Rotterdam w erden bovendien uit w oningen en kantoren 100 00 van de in totaal
40000 telefoontoestellen geroofd.
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Tegen Fiebigs actie had Seyss-Inquart zich niet verzet maar men kan niet
zeggen dat die actie in alle opzichten zijn instemming had — toen
Hirschfeld en W oltersom in januari bij de Reichskommissar gingen pro
testeren tegen het leegroven van de fabriek voor kunstzijde van de Enka
te Ede, sprak Seyss-Inquart, aldus de twee Nederlanders, van ‘slagersmethoden’.1 Inderdaad, het bezette deel des lands was uitgebeend. Begin
novem ber had het Reichswirtschajtsministerium uit Berlijn een ambtenaar
naar bezet Nederland gezonden ‘zum Zwecke’, aldus de titel van zijn
rapport,2 ‘ der Unterrichtung über die gegenwartige wirtschaftliche Gesamtlage
und die zweckmdssige Vertretung der Interessen des Reichswirtschajtsministeriums'. De betrokken ambtenaar maakte een tocht van tien dagen door
de bezette provincies, constateerde dat enkele bedrijven, vooral op de
textielsector, in het oosten des lands nog iets ten behoeve van de
Wehrmacht produceerden, maar dat was alles. Z ijn conclusie was, ‘ dass aus
dem Raum Holland’ (het westen des lands) ‘ uom Grossbetrieb bis zur Einzelhaushalt’ (bij dat laatste doelde hij op de actie tot vordering van 200 000
dekens en 200000 diverse kledingstukken) ‘ alles herausgezogen wird, was
der Versorgung der Truppe und des Reichs, insbesondere der fliegergeschadigten
Bevölkerung von Nutzen sein kann’, ‘ der Westraum mit den Grossstadten
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht is wirtschaftlich tot. Er ist
Raumungsgebiet. ’
Intussen was dat westen van het land er nog heilig afgekomen, ver
geleken met Arnhem.
★

Op maandag 25 september '44, de laatste dag van de strijd bij Oosterbeek,
had de bevolking van Arnhem krachtens besluit van de Wehrmacht de
stad moeten verlaten; w ij zouden dat besluit op zichzelf niet onrecht
matig w illen noemen — het was geen onredelijke veronderstelling van
de Wehrmacht dat de Geallieerden na hun mislukte poging om de brug
bij Arnhem te veroveren, alsnog op korte termijn zouden trachten, ergens
tussen Arnhem en W ageningen over de Rijn te kom en; Arnhem en alle
plaatsen tussen Arnhem en W ageningen werden dus ontruimd, de gehele
zuidelijke Veluwezoom werd tot verboden gebied verklaard en er w er
1 H. M . H irschfeld en H. L. W oltersom : ‘ D e verantw oordelijkheid van dr. A. SeyssInquart en anderen’ (18 dec. 1945), p. 22 (Doc I-156 4, b-7). 2 Exemplaar in Doc
II-12 2 2 , a -i.
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den daar Duitse troepen gelegerd en stellingen aangelegd. In de Betuwe
werd in oktober en novem ber a f en toe hard gevochten; die gevechten
kwamen pas tot stilstand toen de Duitsers, gebruikmakend van de hoge
waterstand op de Rijn, begin december de R ijnd ijk iets ten westen van
Arnhem opbliezen zodat een groot deel van de Betuwe onder water liep.
De Geallieerden moesten zich toen terugtrekken, ook van de zuidelijke
R ijndijk tussen Driel en Opheusden die zij enkele maanden lang in
handen hadden gehad (dat had hen in staat gesteld, een deel van de op
de Veluw e ondergedoken Airbornes te evacueren in een grote actie,
‘ Pegasus
die w ij in hoofdstuk 6 zullen beschrijven).
Typerend nu voor wat in en met Arnhem is geschied is dat deze stad
vrijw el volledig werd leeggeroofd: niet alleen wat er zich in fabrieken,
kantoren en magazijnen bevond, verdween vrijw el alles naar Duitsland
maar hetzelfde geschiedde met de winkelinventarissen en de inboedels
uit particuliere woningen. D ie afvoer was uit Arnhem gemakkelijker dan
elders: de door de Geallieerde bombardementen zwaar getroffen steden
van het Ruhrgebied lagen dichtbij en daarmee bestonden goede, relatief
korte verbindingen te land en te water.
Van het in Dieren gevestigde Feldwirtschafiskommando j ging op 25
september (de dag dus waarop de bevolking van Arnhem in lange stoeten
over de V eluw e trok, hoofdzakelijk in de richtingen van Apeldoorn en
Ede) een bevel uit1 dat nauwkeurig de volgorde aangaf waarin de roof
moest geschieden: eerst alle dekens en overige textielwaren, alle werk
tuigen en alle medische voorraden (die had de Wehrmacht ter plekke
nodig), vervolgens alle aardolieproducten, chemicaliën, landbouwwerk
tuigen en beroepskleding; daarna alles wat nodig was voor het aanleggen
van stellingen en het onderbrengen van ‘spitters’ ; dan kantoormachines,
schoenen, suiker en kooktoestellen en tenslotte meubelen, kachels, haar
den en luxe-artikelen. ‘ Die Rdumung', aldus dit bevel,
‘Hat in der Weise zu erfolgen, dass zunachst die in Besitz der öffentlichen Hand, von
Gewerbetreibenden, der Industrie und des Handels befindlichen Güter, sodann der Besitz
von Hotels usw. und endlich der Besitz von Privatpersonen abtransportiert werden . . . Für
die Arbeiten sind hollandische Zivilisten zu verpjlichten . . . Der Abtransport erjolgt an
eine noch festzustellende Versandanschrift zur Verfügung des Reichskommissars für die
Niederlande . . . Für diese Rduming ist die Mitwirkung der hollandischen Zivilverwaltung
bezw. Polizei herbeizuführen —

1 Exemplaar in D oc II-238, a-2.
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maar óók de gemeentelijke overheid en de politie hadden Arnhem
verlaten.
Wat toen in Arnhem gebeurde, werd in het rapport over de maand
oktober van het in Arnhem geplaatste Feldwirtschajtskommando 10 ' duide
lijk uiteengezet. ‘ Die evakuierte Stadt', zo leest men daar, ‘ war in den ersten
Tagen Beute der kamp/enden Truppe' — Duitse militairen drongen dus
winkels en woningen binnen en stalen wat los en vast was, overigens
maar een klein deel van wat er in totaal was te vinden (Arnhem telde
24 000 woningen). Het genoem de Feldwirtschajtskommando ging toen
hulpkrachten aantrekken; een detachement van de Ordnungspolizei (zestig
man) en Nederlandse politiekrachten die met andere Arnhemmers (onder
w ie leden van het gemeentepersoneel) v e rlo f kregen, overdag in Arnhem
aanwezig te zijn en daar w erk te verrichten; er werd daar een Technische
Nooddienst gevormd welke, geleid door een Arnhemse architect, lang
zamerhand tweehonderdvijftig krachten ging tellen; hun taak was o.m.
de openbare nutsbedrijven in werking te houden. ‘ Damit waren', aldus
het al geciteerde maandrapport van het Feldwirtschajtskommando 10, ‘ die
Voraussetzungen fü r eine planmassige Raumung der grossen wirtschajtlichen
Vorrate geschajfen.' Nu nog de woningen! Het Feldwirtschajtskommando
w ilde beginnen met de daar aanwezige textielgoederen: gordijnen en
achtergelaten dekens, lakens, handdoeken, enz. enz. Daarmee moest
gewacht w orden: Seyss-Inquart weigerde er toestemming voor te verle
nen. Maar het Kommando had genoeg te doen! In Arnhem spoorde het in
die ene maand bij groothandelaren en detaillisten voorraden fotomate
riaal, textiel, kachels en andere huishoudelijke artikelen op, in Arnhem
en Ede machines en andere inventarisstukken van de kunstzijdefabrieken,
in het gebied van Rhenen en Veenendaal voorraden textiel, zeeppoeder,
sigaren, levensmiddelen en fietsen, in Doetinchem o.m. 25 000 fietsbinnen- en buitenbanden, in Zutfen, Brummen en D e Steeg duizenden
tonnen metaal en metaalwaren. Bij het transporteren van een eerste deel
van al deze goederen werden aanvankelijk dertig krijgsgevangen Geal
lieerde militairen en, nadat dezen naar krijgsgevangenenkampen in
Duitsland waren afgevoerd, Nederlandse arbeiders ingezet, in Arnhem
alleen ca. honderdtwintig; elders werd het personeel van ondernemingen
die werden leeggeroofd, tot het verlenen van hulp verplicht.
Het was tekenend voor het gehele gebied van Arnhem tot Wageningen
dat de Nederlandse overheidsorganen er uit waren verdwenen. Met
betrekking tot dat administratieve niemandsland ontstonden geïm provi
1 Exem plaar in a.v.
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seerde bestuursinstanties die vooral contact onderhielden met de Duitse
militairen die er de baas waren. M en had om het ontruimde gebied te
betreden speciale toelatingsbewijzen nodig en w ie er zich naar binnen
waagde zonder zulk een bewijs, liep grote kans om als spion doodge
schoten te worden. Zo vorm de de uit Renkum geëvacueerde luchtbe
schermingsdienst in oktober in Ede een Economische Dienst die wel met
een eigen transportorganisatie ten behoeve van de bezetter grote voor
raden uit Renkum aansleepte maar tegelijk zijn best deed, aan eigendom 
men van geëvacueerde Renkummers te redden wat er nog te redden viel
(en uit Wageningen o.m. een deel van de inventaris van de Landbouw
hogeschool); het was die Economische Dienst welke in de om geving van
Ede, waar veel geëvacueerden terecht waren gekomen, te hunnen behoe
ve een centrale keuken en een school oprichtte.
Zo ook in Arnhem: de leiding van de Technische Nooddienst wist
waardevolle goederen te verbergen, en ook hield menig lid van de dienst
met verzoeken van hem individueel bekende Arnhemmers rekening
maar andere leden hadden eerder de neiging, zichzelf niet te vergeten.
In februari '45 werd de Technische Nooddienst wegens gebleken tegen
werking door de Duitsers ontbonden — een deel van de leden zette het
werk toen als apart Arbeitskommando voort, nu onder leiding van een
schoenmaker annex schoenwinkelier. Dat de arbeid van die Nooddienst
en van het daaruit gevormde Arbeitskommando in hoge mate ten voordeel
was van de plunderende Duitsers, behoeft geen betoog: die arbeid droeg
er toe bij dat Arnhem, terwijl het geplunderd werd, niet zonder stroom,
gas, drinkwater en riolering kwam te zitten. En de plundering werd niet
alleen door Duitsers uitgevoerd. Nederlanders die tot het gebied bij
Arnhem toegang kregen, de daar werkzame krachten dus, maar ook de
‘spitters’ die er versterkingen moesten aanleggen, gingen er van uit dat
wat z ij zich niet toeëigenden, door de bezetter zou worden geroofd, zij
‘stalen eveneens als de raven’, aldus een uit Arnhem geëvacueerde jo u r
nalist.1
‘Ik zag elk e av o n d een lange stoet op fietsen u it A rn h em k o m en en altijd had de
o verg ro te m eerd e rh eid v o lle ju tez ak ken achterop. H et w as een stoet van g ro l
len de, sch reeu w en d e kerels d ie terstond m et S D en Feldgetidarmerie dreigden
w a n n e er een A rn h em se evacu é hun zijn verach tin g in het gezicht slin gerd e .. .
D e O T -arb eid ers uit het w esten hebben A rn h em op gro te schaal m eegeplu nd erd.

1 W . H. Kruiderink in L. Fréquin, H. A. A. R. Knap en W . H. Kruiderink: Arnhems
Kruisweg (1946), p. 106.
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O o k A rn h em m ers zelf, v o o ra l zij die d o o r te w e rk e n v o o r de M o f op de
G eiten k am p m ochten b lijv e n w o n e n 1, h eb b en zich b ezo ed eld d o o r hun ged u 
peerd e m ed eb u rgers te b e ro v e n .’

D ie m ede-roof vond plaats in de algemene atmosfeer die de bezetter
en de Wehrmacht in Arnhem hadden doen ontstaan: w ie er kwam, nam
maar al te vaak mee wat er voor het grijpen lag. D ie sfeer stak ook de
Duitsers aan. Zeker, Seyss-Inquart en de leiding van de Feldwirtschajtskommandos wensten dat er geen sprake zou zijn van individuele verrijking
en Seyss-Inquart had verboden waardevolle goederen als kunstvoorwer
pen en de inhoud van bankkluizen mee te nemen, maar tot controle ter
plaatse kwam het nauwelijks en wat er aan controleurs was, liet zich vaak
meeslepen in de roofacties. D e Duitse troepen waren daarmee begonnen
en zij gingen er mee door. Eén ‘spitter’ zag bij Arnhem een Duitse bunker
waar de tapijten vierdubbeldik lagen met daar bovenop
‘ een schitterend E n gels a m e u b lem en t: ro n d e tafel, stoelen , fauteuils, een sofa .. .
D e jo n g e n s v erteld en h o e de Unteroffizier er b ij w as to en d e tafel w e rd ‘geo rg a
n ise e rd ’ . E r lag een kleed o v e r en er stond g la sw erk op. D e jo n g e n s w aren bezig,
d it v o o rzic h tig elders een plaatsje te ge v e n , m aar de Unteroffizier v o n d dit
o v e rb o d ig , zw iep te alles in één v e e g op de gro n d en zei m aar w e e r een s: 'K rieg
ist K rieg. ’ ’ 2

Een kleermaker uit Bussum, óók een ‘spitter’,
‘ verte ld e ho e een S S -lu ite n a n t o n d er d e v lo e r van een huis 40 zilv ere n rijk sd aal
ders en 14 go u d en h eren h orlo ges had o ntdekt en in zijn zak gesto ken . . . Een
ad jud an t die m et v e r lo f g in g , had een aan h an gw agen h o o g beladen m et ‘g e o r
gan ise erd e ’ m eu b elen , b edd en , een electrische g ra m m o fo o n enz. H ij had gezegd

1 Aanvankelijk w erd het gebied benoorden de Schelm sew eg niet ontruim d; tot begin
novem ber w oonden er ca. achthonderd Arnhem m ers in de gebouwtjes van het
O penluchtmuseum. Z ij w erden er begin novem ber door N ederlandse W affen-SS’ers
uit verdreven. H ier b le e f ook Burgers’ Dierenpark in stand (het verloor een groot deel
van de levende have). Later keerde een klein aantal Arnhem m ers toch w eer naar het
O penluchtm useum terug.
D e Geitenkam p was een v o lk sw ijk aan de oostrand van Arnhem die een afgesloten
gebied w erd waar zich ca. drieduizend personen konden vestigen, van w ie de meesten
overdag in Arnhem werkzaam waren. ‘B ronbeek’, het tehuis voo r bejaarde exm ilitairen van het Konin klijk N ederlands-Indische Leger, werd niet geëvacu
eerd. 2 J. D aarnhouw er: ‘Belevenissen in en om Arnhem van 23 oktober tot 29
novem ber 1944’ (5 febr. 1945), p. 23 (Doc II-59, a-8).
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dat h ij thuis alles k w ijt w as en dat hij dus v o lk o m e n ‘ berechtigt’ w as o m zich in
het o v e rw o n n e n H o lla n d schadeloos te stellen .’ 1

W el te verstaan: w ie uit Arnhem goederen vervoerde, had een officieel
bewijsstuk, een ‘plundervergunning’ , nodig maar de met de controle
belaste Feldgendarmerie liet zich door Duitsers en Nederlanders omkopen;
vrouwen en meisjes die zich in Arnhem voor prostitutie ter beschikking
stelden, werden beloond met gestolen bontmantels o f andere kostbaar
heden en de zaak werd er niet beter op toen Seyss-Inquart in november
goedkeurde dat functionarissen uit de nabijgelegen Gaue van Duitsland
zich met de nodige hulpkrachten naar Arnhem mochten begeven om daar
alle goederen uit te kiezen die zij voor bombardementsslachtoffers in
hun Gaue nodig hadden. De bedoeling was dat Seyss-Inquarts Beaujtragter dr. Em il Schneider op die wegsleep-actie toezicht zou uitoefenen —in
feite liet Schneider dat toezicht over aan een functionaris van de NationalSozialistische Volkswohlfahrt die al eerder in Arnhem werkzaam was ge
weest, W ilhelm Zelger, en deze liet het toezicht weer over aan zijn
secretaresse annex vriendin, Louise Gasille, die in '97 uit een Duitse
moeder in Arnhem was geboren, daar in haar jeugd en opnieuw van '36
afh ad gewoond en er in '44 de Duitse nationaliteit had aangenomen. Zij
kende Arnhem goed, organiseerde de huisvesting en voeding van de
Bergungskommandos en trad als een helleveeg op wanneer zij merkte dat
iemand zich zonder de nodige papieren in Arnhem bevond. Daar werd
w ijk na w ijk leeggehaald. ‘Borden’, aldus de schrijver Johan van der
Woude,
‘w e ze n de richtin g naar laadplaatsen v o o r transport .. . Z o gin g en zij te w e rk :
k leren, lin n e n g o e d , dekens en m atrassen. G o rd ijn e n en v lo e rk le d e n en lopers.
K lo k k en ,

naaim achines,

sto fzu igers,

electrische

apparaten

en

gascom foren .

K achels en haarden, k eu ken in rich tin gen , g la s- en aardew erk, bestek, potten en
pannen. E tag eg ew ijs, huis v o o r huis, straat v o o r straat, in d e en e w ijk na de andere.
Eerst w in k e lh u iz en , opslagplaatsen en p akh uizen ; daarna de w o n in g e n der par
ticulieren , rijk e n , g eg o ed en , k le in e burgers, arbeiders, zo n d er uitzond ering. T u s
sen d ie m en ig te d o o r k o zen experts w a a rd e v o lle sch ild erijen uit, kostbaar porcelein , zeldzam e u itgaven, m o d ern studiem ateriaal v an g eleerd en en m ed ici en
specialisten. Instrum enten op elk geb ied , m achines uit fabriek en , w erkplaatsen
en w in k els. G eysers, sanitair, ijskasten. Z ilv e re n bestek, servetringen , fo to to e 
stellen en cam era’ s w e rd en apart vergaard en verpakt in laden v an schrijfbureaus
en an tieke kasten m e eg e n o m en .’ 2

1 A.v., p. 28.

2 Jo h . van der W oude: Arnhem. Betwiste stad (1945), p. 7 1.
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Naar de Gau D üsseldorf alleen al verdwenen naar schatting 100 goe
derenwagons en 40 vrachtwagens met woninginventarissen, maar die
Gau was slechts één van vier die Bergungskommandos naar Arnhem moch
ten zenden. Bovendien: in die cijfers is niet verdisconteerd wat door
leden van die Kommandos individueel werd geroofd. M en trof na de
bevrijding in een Arnhems huis een uit eind novem ber '44 daterende,
niet-verzonden brief aan van een lid van het Kommando uit Essen die aan
zijn vrouw een bontmantel had gestuurd, verder een radiotoestel, onder
goed, beddelakens, tafellakens, een strijkijzer, een waterketel,
‘kortgezegd, hier is alles te krijgen wat je je maar kunt denken. Ook wat de eterij
aangaat, raakt het maar niet op. Cacao, koffiebonen, melk, groenten, vlees en vis
in blik. Ik smeer de boter dikker dan het brood. Hieraan kun je dus zien, liebe
Emmy, dat we leven als in ’t paradijs.’ 1
In novem ber '44 werd door het Feldwirtschajtskommando 10 meer dan
1 000 ton aan goederen naar Duitsland getransporteerd. Daar moeten nog
vele duizenden tonnen bij zijn gekomen (er zijn uit Arnhem ca. 170
treinen met roofgoederen vertrokken). De plundering was immers uiterst
grondig. In bijna alle huizen werden vloeren opengebroken, gaten gehakt
in ruimten boven kasten, stukken behang kapotgesneden en de tuinen
om gew oeld — allemaal om te zien o f ergens kostbaarheden waren ver
borgen. In de dorpen aan de zuidelijke Veluwezoom ging het veelal niet
anders toe. U it Arnhem werd bovendien uit de kluis van de Amsterdamse
Bank, die door de Duitse genie was opengebroken2, ruim 18000 karaat
diamant naar Berlijn getransporteerd, waar men ruim n 000 karaat,
oorspronkelijk Joods bezit, vasthield en later ging splitsen ten verkoop3
(de niet-Joodse eigenaren kregen hun diamanten terug); voorts werd er
nog voor een waarde van f 5 min aan goud van de Nederlandse Bank
geroofd (het naar Meppel overgebrachte restant ter waarde van ca. f 2 min
verdween in februari) en tenslotte werden ook de kluizen van andere
bankkantoren met dynamiet geopend waarbij nog voor vele miljoenen

1 Aangehaald in W . G oslin g en W . Putto: ‘Plundering’ in: Burgers in bezettingstijd.
Balans van het laatst der dagen (1945), p. 39. 2 D e directeur van het rijksbureau vo o r
diamant, N . R. H. van Essen, had gew eigerd de sleutels a f te staan en H irschfeld had
die w eigering goedgekeurd. 3 D ie verkoop ging niet door en de betrokken partijen
w erden in '47 aangetroffen in een groot Am erikaans depot in Frankfort aan de Main.
V erm eld in g verdient nog dat de directeur van de Am sterdamse Bank te Arnhem een
partij van bijna 6000 karaat diam ant uit Jo o d s bezit verborgen had; die partij werd
enige tijd later gevonden en toen naar Berlijn gebracht.

84

ARNHEM LEEGGEROOFD
werd gestolen — een ro o f die gepleegd bleek te zijn door het hoofd van
het Bergungskommando uit de Gau Essen. ‘ Die Vorfalle’, aldus de klacht, bij
Bormann ingediend door Himmler,
‘ sind als schamlos zu bezeichnen und stellen uns vor der Wehrmacht in schlimmster Weise
bloss . . . Wird hier nicht unverzüglich eingegriffen, dann leidet das Prestige der Partei in
unerhörtem Masse . . . Ich habe die Sicherheitspolizei in D üsseldorf angewiesen, unver
züglich Haussuchungen bei den Beteiligten anzustellen' -

dat die iets hebben opgeleverd, betwijfelen wij.
Geen stad was bij de bevrijding zo leeggeroofd als Arnhem: alleen al
de zuivere inboedelschade door ro o f (schade door gevechtshandelingen
dus niet meegeteld) werd geschat op f 3 5 0 min, uit de kleinere bedrijven
waren goederen ter waarde van f3 0 min verdwenen, van de bijna 24000
w oningen waren welgeteld 145 onbeschadigd en in de gezinnen ‘ont
brak’, aldus een in '46 opgesteld rapport van de rijksrecherche,2 ‘al het
nodige voor het voeren van een normaal huishouden — men kon niet
koken, stoken o f slapen en in vele gevallen zelfs niet zitten.’

Dwangarbeid
In de aanhef van dit hoofdstuk vermeldden wij dat al in de eerste twee
weken van september in het nog niet-bevrijde deel van Zuid-Lim burg,
in M idden- en Noord-Lim burg, in Nijm egen en Arnhem, in de Achter
hoek, in Den Bosch en in West Zeeuws-Vlaanderen mannelijke personen
tussen zestien en vijftig jaar onder ernstige strafbedreigingen bij duizen
den waren opgeroepen om de nieuwe verdedigingslinies aan te leggen
waartoe Hitler eind augustus bevel had gegeven; de arbeid aan die linies
zou geleid worden door de Organisation Todt, de arbeidskrachten moesten
in Limburg bijeengehaald worden door de Gauleiter van D üsseldorf en
Essen, die er de plaats van Seyss-Inquart zouden innemen, elders door
de Reichskommissar met inschakeling van de hoogste vertegenwoordiger
van de N S D A P in Nederland, Generalkommissar Ritterbusch. Nederlan
ders zouden dus dwangarbeid moeten verrichten en uit dit hoofdstuk
bleek reeds dat die dwangarbeid ook voor andere taken werd opgelegd,
bijvoorbeeld voor het demonteren en transporteren van geroofde ma

1 Brief, 23 febr. 1945, van H im m ler aan Borm ann in: D e S S en Nederland, p.
1485-86. 2 In P. R. A. van Iddekinge: Bijlage bij zijn b rie f van 18 ju n i 1964.
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chines, soms zelfs voor het installeren van die machines in Duitsland.
Is er verschil tussen dwangarbeid en ‘gedwongen arbeid’ —het begrip
dat B. A. Sijes gebruikt in de ondertitel van zijn in '66 gepubliceerde
werk De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland,
1940—1945? Ja, in zoverre dat bij die gedwongen arbeid administratieve
dwang, uitgeoefend door Nederlandse overheidsinstanties (het Rijksar
beidsbureau en de Gewestelijke Arbeidsbureaus), een belangrijke rol
speelde, terwijl men bij de ‘dwangarbeid’ (ook deze is door Sijes voor
de periode van september '44 a f nauwkeurig beschreven) toch eerder
moet denken aan de directe dwang welke door gewapende Duitsers werd
uitgeoefend. W el te verstaan: het Reichskommissariat had liever gezien dat
het systeem werd voortgezet waarbij aan het Rijksarbeidsbureau eenvou
dig werd opgegeven hoeveel krachten nodig waren, waarna het gevergde
aantal o f althans een aanzienlijk deel daarvan inderdaad verplicht werd,
naar Duitsland te vertrekken, maar aan die verplichting hadden zich steeds
meer van de aangewezenen onttrokken; bij talrijke gewestelijke arbeids
bureaus was een geest van verzet ontstaan en illegale organisaties, van
w elke de LO veruit de belangrijkste was, konden diegenen die de
onderduik prefereerden boven het werken in Duitsland, steeds beter
opvangen. Seyss-Inquart had in augustus '43 aan Berlijn de toezegging
gedaan dat van 1 augustus '43 tot 1 ju n i '44 in totaal honderdvijftigduizend
arbeidskrachten naar Duitsland zouden worden ‘bem iddeld’, zoals dat
heette, maar het werden er in werkelijkheid nog geen drie-en-dertigduizend en daaraan werden in de maanden ju n i en ju li '44 bij elkaar slechts
ruim drieduizend toegevoegd. Anders gezegd: het gehele systeem van de
administratieve arbeidsinzet leverde nauwelijks meer iets op — al vóór
D -D ay was men zich bij het Reichskommissariat en in kringen van de
Wehrmacht bewust dat men, zo men ooit de arbeid van grote aantallen
mannelijke Nederlanders op korte termijn moest inschakelen, heel an
dere middelen diende te gebruiken dan de administratieve welke op de
medewerking van Nederlandse overheidsinstanties berustten. Tw ee
nieuwe middelen lagen voor de hand: ten eerste, grote razzia’s, uit te
voeren door de enige groep Duitsers die in grote getale in bezet gebied
aanwezig was: de militairen van de Wehrmacht, en, ten tweede, het
uitoefenen van druk op de arbeidskrachten welke men nodig had, hetzij
door te dreigen dat ieder die wegbleef, bij ontdekking zou worden
doodgeschoten, hetzij door bekend te maken dat wanneer niet voldoende
arbeidskrachten opkwamen, een aantal algemeen geachte burgers uit de
betrokken gemeente, die men tevoren als gijzelaars had opgepakt, zou
worden gefusilleerd. Al deze methoden zijn, al o f niet in combinatie,
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van september '44 a f door de bezetter toegepast.
Waar ging het die bezetter om?
Er moesten stellingen worden gegraven aan de Rijn van Zevenaar tot
Arnhem en van Arnhem tot W ageningen; voorts moesten aan de IJssel
bij Zutfen, Deventer en Z w olle bruggehoofden worden aangelegd die
het de Geallieerden m oeilijk zouden maken om, als zij toch op de Veluwe
zouden kunnen doordringen, de IJssel over te trekken; in het gehele
gebied ten oosten van de IJssel moesten verder kleinere stellingen
aangelegd worden en van Z w olle tot D elfzijl moest een, door inundaties
aangevulde, stelling ontstaan waar men de Geallieerden w ilde tegenhou
den als die ooit in Friesland een luchtlanding zouden uitvoeren; voorts
moest van het IJsselmeer tot de Grebbeberg een nieuwe Grebbelinie
worden aangelegd, ook alweer met nieuwe inundaties —zij zou de functie
hebben, de Geallieerden tegen te houden als dezen van het oosten uit
naar de westelijke provincies zouden oprukken; ook in die westelijke
provincies tenslotte werden, gelijk al vermeld, nieuwe inundaties uitge
voerd en voorts moesten er nieuwe stellingen worden aangelegd rondom
de steden, vooral om Rotterdam en Amsterdam die, aldus een bevel van
Hitler dat eind novem ber via von Rundstedt, de Oberbefehlshaber West,
binnenkwam, tot het uiterste moesten worden verdedigd.
D it alles betekende dat de Duitsers benoorden de grote rivieren (wat
in het zuiden, bijvoorbeeld bij Venlo en Roermond, gebeurde, beschre
ven wij al in het vorige deel) tienduizenden ‘spitters’ nodig hadden. Waar
die ‘spitters’ aan het werk gezet zouden worden, was zaak van de Wehr
macht'. zij moest aangeven hoe de nieuwe stellingen moesten verlopen
en wat voor soort verdedigingswerken moest worden aangelegd; de
techniek van die aanleg werd een zaak van de Organisation Todt die eerst
een Oberbauleitung vestigde in Assen en er later nog Oberbauleitungen bij
kreeg in Z w olle en Lochem; maar de ‘spitters’ ? W elke instantie zou hen
gaan oproepen? Hitler had die taak, zoals wij al vermeldden, in zijn bevel
van eind augustus opgedragen aan Seyss-Inquart en Ritterbusch (behou
dens dan in Limburg), hetgeen er op neerkwam dat Seyss-Inquart, die
waarlijk genoeg om handen had, haar aan Ritterbusch delegeerde. Deze
laatste presteerde evenwel zo w einig dat van Duitsland uit door drie
instanties werd ingegrepen: door Bormann, de feitelijke leider van de
N SD A P , wiens Gauleiter o.m. in Limburg het graafwerk moesten orga
niseren, door Goebbels die naast zijn functie als Reichspropagandaminister
eind ju li ook die van Reichsbepollmdchtigterfü r den totalen Kriegseinsatz had
gekregen, en door Sauckel, de Bevollmachtigte fü r den Arbeitseinsatz.
Sauckel trachtte eerst via de normale kanalen, d.w.z. via het Rijksar
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beidsbureau en de G A B ’s, in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht ruim
drieduizend man bijeen te krijgen voor graafwerk in de buurt van
Zevenaar, maar daar kwam niets van terecht door tegenwerking van
Nederlandse ambtelijke zijde; hij stuurde vervolgens een eigen delegatie
naar bezet gebied om de nodige ‘spitters’ toch bijeen te krijgen maar die
delegatie kwam te laat aan, werd bovendien overbodig geacht en werd
door Seyss-Inquart huiswaarts gezonden. Inmiddels had namelijk Bor
mann eind september een partijfunctionaris, zekere Schmerbeck, op
dracht gegeven, in het oosten van Nederland het aanleggen van de
nieuwe stellingen te bespoedigen; deze vorm de in Deventer een Einsatzstab Niederlande (Westwallbau) waarbij een aantal Kreisleiter en Ortsgruppenleiter van de N S D A P uit het noordwesten van Duitsland werd gede
tacheerd. Goebbels op zijn beurt zond het hoofd van het bureau dat hij
er als Reichspropagandaleiter der N S D A P op nahield, de uit de perssector
afkomstige Reichsamtsleiter Hermann Liese, naar bezet Nederland met
twee opdrachten (waarmee anderen al bezig waren): het wegvoeren van
grondstoffen en machines (dat deed Fiebig al) en het bijeenbrengen van
‘spitters’ (daarmee was Schmerbeck belast). Anders dan de delegatie van
Sauckel liet Liese zich evenwel niet terzijde schuiven en hij werd daarbij
geholpen door de omstandigheid dat Schmerbeck zich op de stellingen
in het oosten des lands concentreerde. G evolg hiervan was dat Liese, die
kort na Schmerbeck, nl. begin oktober, arriveerde, min o f meer automa
tisch het westen des lands als werkterrein kreeg. Op zijn acties aldaar
komen wij in het volgende hoofdstuk terug — in het kader van dit
hoofdstuk dat de functie heeft, het ontstaan te schetsen van de noodtoe
stand waaruit de hongerwinter voortvloeide, w illen w ij, wat het bijeendrijven van ‘spitters’ betreft, niet verder gaan dan begin oktober, daarbij
allereerst opmerkend dat Hirschfeld en W oltersom die op 15 september
in Am ersfoort bij Fiebig krachtig geprotesteerd hadden tegen de nieuwe
dwangarbeid, dat protest op 30 september herhaalden, nu in Beilen
waarheen Fiebig zijn bureau had verplaatst; zoals wij al eerder verm eld
den, deelde Hirschfeld na de bespreking aan Voute, de burgemeester van
Amsterdam, mee dat de bezetter, aldus zijn indruk, besloten had, het
westen des lands ‘te laten verrekken’. M et hun protest tegen de nieuwe
dwangarbeid stieten de twee Nederlanders op een muur: ‘A lle bezwaren
die daartegen ingebracht werden, zullen’, zo gaven zij Fiebigs woorden
weer, ‘door de weermacht genegeerd o f onderdrukt worden.’ 1
1 H. M . H irschfeld en H. L. W oltersom : ‘Verantw oordelijkheid van dr. A. SeyssInquart en anderen’, p. 23.
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Het oproepen van de ‘spitters’ (zo werden zij in de regel genoemd maar
wij zullen die aanhalingstekens voortaan maar weglaten) ging aanvanke
lijk met veel verwarring gepaard, hetgeen wel onvermijdelijk was bij
zoveel tegenstellingen aan Duitse kant en gegeven het feit dat de Duitse
organisatoren eerst w oon - en werkruimte moesten vorderen en zich
moesten oriënteren. In Zutfen begon de Organisation Todt met enkele
villa’s in beslag te nemen (de bewoners werden op straat gezet); zij liet
vervolgens vele honderden arbeiders oproepen om op 13 september om
acht uur ’s ochtends bij het stadhuis aanwezig te zijn —ruim tweehonderd
verschenen er op tijd maar de eerste OT^functionaris kwam pas om negen
uur opdagen en de arbeiders gingen eerst zes uur later op pad zonder dat
men hun iets te eten had gegeven, ‘ man hat’, aldus een b rief van de
NSB-burgem eester, ‘ den Eindruck bekommen, dass die Organisation Todt eine
Bande ist.n In W interswijk werden in de tweede week van september
achthonderd mannen opgeroepen om bij Zevenaar te gaan spitten — er
verschenen er op vrijdag 15 september tweehonderd en op zondag 17
september ca. honderd. D e grote Geallieerde luchtlandingen evenwel die
zich op die zondag voordeden, leidden er toe dat alle spitters het werk
bij Zevenaar in de steek lieten en huiswaarts keerden. D ie luchtlandingen,
gekoppeld als zij waren aan de verwachting dat heel Nederland spoedig
zou worden bevrijd, stimuleerden de geest van verzet. Om even bij
W interswijk te blijven: op vrijdag 22 september liet de burgemeester, een
N S B ’er, alle spitters aanzeggen dat zij zich de volgende dag weer naar
Zevenaar moesten begeven — welgeteld twee kwamen er opdagen. N u
werd harder ingegrepen: in de nacht van maandag 25 op dinsdag 26
september werd een groep vooraanstaande inwoners door de Landwacht
gearresteerd en bekend werd gemaakt dat zij zouden worden gefusilleerd
als nu niet alle mannelijke inwoners van zeventien tot vijftig jaar zich
voor het graafwerk kwamen aanmelden. Ca. driehonderd deden dat —het
leven van de gijzelaars was voorlopig gered.
U it Doetinchem, waar de spertijd belangrijk was verlengd (hij begon
er al om zes uur ’s avonds en eindigde pas om negen uur ’s morgens),
werden de eerste spitters op 18 september weggevoerd, te weinigen, vond

' Brief, 14 sept. 1944, van J. A. T., verm oedelijk aan de Beaufiragte van de provincie
Gelderland (Doc I-16 8 1, a - n ) .
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de Organisation Todt\ ruim een week later werden er razzia’s gehouden,
‘alles wat een broek aan had’, aldus een plaatselijk relaas, ‘werd op de
Markt bijeengedreven’ en weggevoerd. Tw ee nachten later volgde een
nieuwe razzia:
‘ H u is aan huis w e rd en in de d o n k e re nacht d e deu ren b ew erk t m et de
g e w e e rk o lv e n en het steeds naderbij k o m en v an deze slagen . . . deed h o ogst
lu g u b e r aan. Iedere m an die m en bij d e h u iszo ek in g aantrof, w e rd m ee g e n o 
m e n . . . W aar niet snel g e n o e g w e rd o pen gedaan, schoten de sadisten d o o r de
ruiten .’ 1

Op het platteland in Friesland werd in de laatste dagen van september
bekendgemaakt dat elke gemeente per i oktober enkele honderden
mannelijke personen moest leveren om te gaan spitten hetzij in Gronin
gen, hetzij in Drente. Op die bekendmaking werd niet gereageerd,
behalve in Harlingen dat tot Sperrgebiet was verklaard en waar men dus
extra geïsoleerd zat en zich extra bedreigd voelde; ca. zeshonderd man
nelijke inwoners kwamen er zich aanmelden.
O m Kampen werd op 2 1 september een cordon gelegd door de
Ordnungspolizei en er werden plakkaten aangebracht waarop men kon
lezen dat alle mannelijke perspnen van zeventien tot vijftig jaar moesten
gaan spitten; velen doken onder, enkele honderden volgden het gegeven
bevel op.
O ok in Twente werd door de Ordnungspolizei ingegrepen.
Aan het G A B te Enschede was door de bezetter de eis gesteld om
samen met de bijkantoren te Hengelo, Alm elo, Oldenzaal en Goor niet
minder dan vijfduizend spitters aan te wijzen voor graafwerk bij Z w olle;
die krachten moesten geput worden uit het personeel van de fabrieken
w elke toch goeddeels stillagen. D e fabrieksdirecties weigerden lijsten in
te leveren, behalve in Hengelo waar zij om tijd te winnen die lijsten wèl
hadden laten samenstellen. Negenhonderd H engelo’se arbeiders werden
opgeroepen, twintig kwamen zich aanmelden. Duits ingrijpen voorzien
de dook vervolgens het personeel van het GAB-Enschede en al zijn
bijkantoren onder. Inderdaad, er werd ingegrepen. Een Duitse trein
bracht detachementen van de Ordnungspolizei naar Enschede en Hengelo.
In beide steden werden de grootste fabriekswijken omsingeld en de
mannen die men in de fabrieken aantrof, werden in de trein geladen,

1 ‘ Doetinchem w erd geen egelstelling’ in: Er op of er onder. Hoe Achterhoek en Lijmers
de Duitse bezetting doorstonden en ervan werden bevrijd (1946?), p. 433.
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twaalfhonderd in Hengelo, een onbekend aantal in Enschede. Pas zesen-twintig uur na het vertrek uit Hengelo kwam de trein in Z w olle aan.
‘Zondagochtend’ (24 september), zo schreef later een slachtoffer uit
Hengelo,
‘heet het ‘aan treden’ . O n d e r g e le id e gaat het an d e rh a lf uur v e r naar een terrein
w aar graafm achin es b ezig zijn tankgrachten te d elven . Ergen s op een b o erd erij
lig g e n stapels schoppen en stelen. W e m o eten een schop n em en en dan gaat het
terug naar het graafterrein.
.. . In het m id d agu u r k o m t er een vrach tw agen m et w arm eten. Eetgerei is er
niet. ‘ D an eten ju llie m aar van d e sch o p !’ M aar w ij zijn geen hond en en ied er
tracht b ij o m lig g e n d e b o erd erijen iets te len en w aaruit hij zijn stam ppot nuttigen
kan. Pannetjes, b o rd jes, h o u ten nappen uit het kippen hok, deksels van m elk b u s
sen, alles is w e lk o m . A fgep latte h o u tjes dien en als lepel. A l het g ele en d e w o rd t
na afloop van de m aaltijd netjes aan de eigenaren teru gbezorgd. D e bew akers
staan te sch reeu w en dat w e w e e r aan het w e rk m o eten gaan.’ 1

In Doesburg en Rheden ging de bezetter op 28 september nog verder
dan hij op de 22ste in Hengelo en Enschede had gedaan: hier werd de
gehele mannelijke bevolking van zestien tot zestig jaar opgeroepen te
komen werken aan de IJssellinie; w ie wegbleef, zou worden gefusilleerd.
Eén dag later, 29 september, vond een grote razzia plaats in Velp. N o g 
maals twee dagen later, zondag 1 oktober, werd het voor Aalten, waar
zich onder bedreiging tien en vervolgens honderd tot honderdvijftig
mannen als spitters waren komen melden, ‘een heel zwarte dag’ : ‘na een
rustige m orgen’ (velen waren ter kerke gegaan) ‘verschijnen’, aldus een
plaatselijk relaas,
'
‘tegen h a lf tw a a lf p lo tselin g d r ie -e n -v ijftig m an Gestapo d ie huis aan huis de
m an nen tot zestig ja a r gaan van gen ! D e straten zijn n atu u rlijk m eteen leeg, m aar
alles gaat zo o n verw ach ts en aan alle kanten van het dorp teg e lijk e rtijd dat tal
van m an nen gesnapt zijn v ó ó r ze beseffen w at er gaan de i s .. . O o k fietsen w o rd en
m eteen m aar m e e g e n o m e n ’2 —

de mannen uit Aalten werden naar Zevenaar overgebracht.
W ij hebben er geen volledig overzicht van, in welke plaatsen in de
Achterhoek en de Lijmers alsmede in O verijssel al in september en de
allereerste dagen van oktober spitters bijeen werden gedreven, vast staat

1 J. A. B. van Tooren in: In de strijd om ons volksbestaan, p. 144.
der onderduikers en der illegaliteit’ in: E r op o f er onder, p. 172.
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w el dat de bezetter in die tijd zijn grootste buit binnenkreeg in slechts
één gemeente: Apeldoorn.

★

Aan het personeel van het G A B in Apeldoorn werd op 23 september
gelast, deel te nemen aan het ophalen van spitters. Dat werd geweigerd.
D e meeste personeelsleden doken onder en w el keerden sommigen na
enkele dagen naar hun werk terug maar zij waren te w einig in aantal om
de bezetter aan de nodige arbeidskrachten te helpen. De Ortskommandant
greep in: op vrijdag 29 september gelastte hij het plaatselijk dagblad,
bekend te maken dat zich de volgende dag vierduizend mannelijke
inwoners moesten aanmelden om aan de IJssel te gaan graven. Een
illegale groep haalde bij het dagblad het zetsel van de vrijdagavond-editie
w eg en de krant kon dus niet uitkomen. D e oproep van de Ortskomman
dant werd vervolgens met aanplakbiljetten bekendgemaakt. D ie oproep
had nagenoeg geen effect: er kwamen zaterdagochtend welgeteld zes-endertig aspirant-spitters opdagen. Dat vervolgens door de bezetter bij
uitstek fel werd ingegrepen, kan te maken hebben gehad met het feit dat
Seyss-Inquart ter plaatse aanwezig was, dat drie van zijn Generalkommissare: Rauter, W im m er en Ritterbusch, er hun bureau hadden en dat ook
Schöngarth zich in Apeldoorn bevond, anders gezegd: ten aanschouwe
van die v i jf werd de actie van de plaatselijke Duitse autoriteiten een
deerlijk fiasco.
Op die zaterdag nu werden door het verraad van een lid van een
plaatselijke illegale groep, de tw ee-en-twintigjarige W illem 1’Ecluse, in
Apeldoorn vijftien o f zestien personen gearresteerd van w ie 1’Ecluse wist
o f aannam dat zij illegaal werk hadden verricht; onder hen was de
gewestelijke commandant van de O D , luitenant-kolonel J. J. Barendsen.
Samen met een functionaris van de Apeldoornse S D welke ter plaatse
nog niet erg bekend was (de Apeldoornse SD -groep was pas kort tevoren
uit Antwerpen gearriveerd) had 1’Ecluse per auto rondgereden teneinde
de hem bekende adressen aan te wijzen. Van diegenen die volgens zijn
aanwijzingen werden gearresteerd, werd een deel vrijgelaten maar zes
waren er met w ie de S D een goede vangst meende te hebben gedaan:
vier illegale werkers, onder w ie een vrouw en overste Barendsen, en
voorts twee Geallieerde ‘piloten’ : een Brit en een Amerikaan, die beiden
contact hadden gehad met de Apeldoornse K R De gearresteerde vrouw
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werd naar het Frauenkonzentrationslager Ravensbrück gedeporteerd (zij
overleefde de oorlog) maar samen met drie andere illegale werkers
werden de v ijf overige slachtoffers van 1’Ecluse’s verraad op maandag
ochtend 2 oktober in alle vroegte naar het terrein van het leeggehaalde
joodse krankzinnigengesticht ‘ Het Apeldoornse B os’ gebracht en er in
een rij opgesteld; overste Barendsen ‘knoopte er’, zo verklaarde later een
S D ’er, ‘zijn jas los en h ief het W ilhelmus aan, hetwelk door de anderen
werd overgenomen.’ 1 Een salvo volgde.
D e acht lijken werden, met het opschrift ‘ Terrorist’ er bij, onm iddellijk
op hoeken van Apeldoornse straten en pleinen neergelegd (Wimmer
informeerde terstond op verzoek van Seyss-Inquart bij Rauter w ie daar
toe opdracht had gegeven, Rauter antwoordde: Schöngarth) — uit de
bevolking kregen op die maandagochtend velen de indruk dat personen
gefusilleerd waren die geweigerd hadden als spitters op te komen. B o
vendien reden er luidsprekerauto’s rond waaruit werd omgeroepen dat
mannelijke personen tussen de zeventien en vijftig jaar zich onm iddellijk
voor het graafwerk moesten aanmelden, dat w ie dat niet deed en ontdekt
werd, zou worden doodgeschoten en dat heel Apeldoorn door de Wehr
macht was omsingeld — ook werd omgeroepen dat er spoorwegsabotage
was gepleegd en dat in geval van herhaling scherpe represailles zouden
worden genomen tegen de gehele bevolking. Al die intimidatie had
effect: elfduizend personen meldden zich aan (zevenduizend méér dus
dan de bezetter in eerste instantie had geëist) en werden te voet via
Doesburg naar punten aan de IJssel gevoerd. De acht lijken moesten drie,
respectievelijk vier dagen lang op de openbare weg blijven liggen,
1’Ecluse trok naar Amsterdam waar hij zich bij een communistisch geo
riënteerde illegale groep (welke hij niet verried) aansloot, en K. Stoove,
de Gewestelijke Sabotage-Commandant van de KP in Gelderland en
Overijssel, die met zijn Knokploeg overhaast Apeldoorn had verlaten en
zich in de bossen op de V eluw e had teruggetrokken (een van zijn koeriers
was door 1’Ecluse’s verraad in handen van de S D gevallen), schreef enkele
dagen later een b rief aan van Bijnen waaruit bleek dat hij al had vernomen
dat in Putten huizen in brand waren gestoken en dat ‘alle mannen naar
Amersfoort gebracht (waren)’, reden waarom hij, mede op grond van de
in Apeldoorn omgeroepen bedreiging met represailles, opdracht had

1 Aangehaald in: Ik draag u op . . . Systeem en werk der Nederlandse Binnenlandse Strijd
krachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving) (1946?),
p. 26.
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gegeven, de spoorwegsabotage voorlopig te staken. ‘Ik vertrouw’, voegde
Stoove toe,
‘ dat dit o o k u w go ed k eu rin g zal hebben. D it is geen lafh eid , w an t w ij kunnen
er in de m eeste g ev allen w e l tussenuit k n ijp e n , m aar ik g e lo o f niet dat w ij nu
m et de lev en s der b u rgerij m o g e n spelen. D e schoften zien m et open o gen dat
ze het v e rlo re n hebben en zu llen niet nalaten, v an N ed erla n d een W arschau te
m ak en als w ij hun er d e kans toe geven . D aaro m is het te hopen dat de
G e alliee rd en er in slagen, nu v lu g d o o r te b rek en ’ 1 —

helaas, daar hadden die Geallieerden de krachten niet voor: zij zouden
pas eind oktober de Wehrmacht uit het westen van Noord-Brabant hebben
verdreven, pas begin novem ber de W ester-Schelde hebben vrijgemaakt
en pas begin december (een groot deel van de Betuwe liep toen onder
water) de Maas hebben bereikt tegenover Venlo en Roerm ond; de
barrière van de grote rivieren konden zij niet overschrijden.

Terugblik
Als functie van dit hoofdstuk gaven w ij aan: het schetsen van het ontstaan
van de noodtoestand waaruit de hongerwinter is voortgevloeid.
D ie noodtoestand is, menen w ij, het gevolg geweest van drie factoren:
de bevrijding van Zuid-Lim burg, de regeringsopdracht tot de Spoorweg
staking, en het ingrijpen van de bezetter.
Wat die eerste factor betreft: het voor heel Nederland veruit belang
rijkste gevolg van de bevrijding van Zuid-Lim burg was dat de normale
aanvoer van steenkolen w egviel; dat wegvallen begon al op i september
maar nam twee weken later een definitief karakter aan. Nadien was
Nederland voor zijn voorziening met steenkolen, d.w.z. met brandstof
en met energie (electriciteit en gas), als de beperkte voorraad op was,
volledig afhankelijk van aanvoer uit Duitsland. D ie aanvoer moest ge
schieden per spoor — en nu komen w ij tot de tweede factor: de rege
ringsopdracht tot de Spoorwegstaking, waarna althans Nederlandse trei
nen niet voor die aanvoer konden zorgen.
Uit de cijfers die w ij gaven, bleek dat de provincies benoorden de

1 Brief, 9 okt. 1944, van K. Stoo ve aan J. A. van Bijnen (LO /LKP, 3 E).
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grote rivieren, ook als men de huisbrand volledig schrapte, voor de
voortzetting van een min o f meer normale situatie per maand naar
schatting 350000 ton steenkool nodig hadden. Zou Duitsland, als er geen
Spoorwegstaking was geweest, die 350000 ton hebben kunnen en willen
leveren ? O f zouden, zo dat al het geval was, de Geallieerde luchtaanvallen
op alles wat in bezet gebied reed, die aanvoer hebben vertraagd? W ij
kunnen op die hypothetische vragen geen antwoord geven, behoudens
dan dat, naar w ij veronderstellen, in elk geval (het westen des lands was
immers al vóór het uitbreken van de Spoorwegstaking tot Rdumungsgebiet
verklaard) minder zou zijn geleverd dan 350000 ton. Het verdient de
aandacht dat, nadat het Reichskommissariat nu het uitbreken van de Spoor
wegstaking had becijferd dat minimaal 115 000 ton per maand uit Duits
land moest worden aangevoerd, de werkelijke aanvoer daar aanzienlijk
beneden bleef: er kwam niets in oktober, er kwam ruim 40000 ton in
november, wellicht meer in december, ruim 80000 ton in januari, heel
wat minder in februari en bijna niets in maart. Anders gezegd: was er
geen Spoorwegstaking geweest, dan zou het bezette deel des lands door
het tekort aan steenkolen toch in moeilijkheden zijn gekomen, maar die
moeilijkheden zouden minder groot zijn geweest en in zoverre heeft de
Spoorwegstaking een, overigens niet nauwkeurig aan te geven, nadelig
effect gehad op de vitale steenkoolvoorziening, zoals zij ook een, even
min nauwkeurig aan te geven, nadelig effect heeft gehad op de voedsel
voorziening van de steden in het westen. M oet men dan het regerings
besluit tot de Spoorwegstaking (besluit dat genomen is door slechts twee
ministers: premier Gerbrandy en de minister van oorlog, van Lidth de
Jeude) een onverantwoord besluit noemen? Dat zou ons te ver gaan. Het
besluit, genomen op verzoek van het Geallieerde opperbevel, hing samen
met de grootscheepse poging van Field Marshal M ontgom ery om over de
grote rivieren tot het IJsselm eer door te dringen en de veronderstelling
was gewettigd dat die poging er bij gebaat zou zijn wanneer als gevolg
van de staking het gebruik dat de Wehrmacht maakte van het Nederlandse
net, althans in de eerste periode der operaties volledig zou worden
ontregeld — en die eerste periode zou beslissend kunnen zijn. Zeker, in
aansluiting op de stemming in Engeland heeft zowel bij Gerbrandy als
bij van Lidth een overmaat aan optimisme een rol gespeeld (gelijk in het
vorige deel vermeld, zei Gerbrandy op de zondagavond waarop de
opdracht tot de Spoorwegstaking werd uitgezonden, in antwoord op een
bezorgde vraag van m ijn kant: ‘Vrijdag zijn w e in Amsterdam’), maar
men dient te beseffen dat het voor de twee genoemde ministers politiek
en psychologisch nauwelijks m ogelijk was, het verzoek van Shaef naast

95

N A A R DE K A T A S T R O F E
zich neer te leggen; daar kwam nog bij dat zij wisten dat er in bezet
gebied op werd gerekend dat de regering op het juiste moment de staking
zou gelasten. Het besluit ertoe was riskant, maar risico’s, grote risico’s
zelfs, zijn inherent aan alle oorlogvoering.
Een heel andere vraag is o f de regering de Spoorwegstaking had
moeten afgelasten toen haar eenmaal uit tal van berichten van haar
geheime agenten was gebleken dat de Duitsers de nadelen die er aan
vankelijk voor hen uit waren gevloeid, redelijk hadden kunnen opvan
gen, maar dat de nadelen voor de burgerbevolking van maand tot maand
groter werden. W ij komen op die vraag in hoofdstuk 6 terug; daarop
vooruitlopend merken w ij hier op dat de regering vreesde dat de bezetter,
zoals hij in een enkele plaats na het uitbreken van de staking had gedaan
(ook hierover meer in hoofdstuk 6), in het algemeen wraak zou nemen
op de stakers, als zij zich w eer naar de stations zouden begeven, en dat
de regering, terecht naar ons oordeel, meende voor die algemene repre
sailles geen verantwoordelijkheid te kunnen aanvaarden. In feite zijn er
aanwijzingen dat de bezetter, ware de staking afgebroken, verheugd over
de politieke overwinning die hij dan zou hebben behaald, zich van
verdere represailles tegen de spoorwegstakers zou hebben onthouden,
maar die aanwijzingen waren aan de regering onbekend. Het is juist de
derde van de bovengenoemde factoren geweest: het algemene ingrijpen
van de bezetter, die haar er toe bracht, tot voortzetting van de staking
aan te sporen, want dat ingrijpen bevestigde en versterkte in hoge mate
de visie w elke met name de koningin en de minister-president op de
Duitse machthebbers hadden: duivels waren zij, tot elk bedrog, tot elke
schanddaad in staat.
Inderdaad, dat ingrijpen van de bezetter loog er niet om. Er was voor
hem geen enkele noodzaak om op de Spoorwegstaking te reageren als
hij deed: met een embargo op de voedselaanvoer naar het westen dat zes
weken lang van kracht bleef; voor dat besluit, verm oedelijk één o f enkele
dagen vóór 27 september genomen, draagt Seyss-Inquart de hoogste
verantwoordelijkheid, zij het dat w ij het m ogelijk achten dat hij terzake
nog overleg heeft gepleegd met Hitler. Er ligt m edeverantwoordelijkheid
bij scherpslijpers als Christiansen, Rauter en Fiebig; zeker, de Reichskom
missar trachtte nauwelijks drie weken later, nl. medio oktober, door het
toelaten van de aardappelrooi-actie te bevorderen dat in het oosten des
lands voldoende aardappelen kwamen te liggen om er de steden in het
westen mee te voorzien, maar toen was het resterend deel van het
transportapparaat goeddeels gedesorganiseerd door de grootscheepse vorderingsacties van de Wehrmacht. Waren die vorderingsacties er niet ge
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weest, dan had men de lacune, door het uitvallen van de spoorwegen
ontstaan, in zekere mate, misschien w el in ruime mate, kunnen opvullen
- het is dus de Wehrmacht geweest, met Wehrmachtbefehlshaber Christian
sen aan het hoofd, die het effect van Seyss-Inquarts embargo heeft
versterkt. Maar de Wehrmacht heeft van september '44 a f op materieel
gebied nog meer onheil aangericht: meer dan 6% van de cultuurgrond
onder water gezet en opdracht gegeven tot nieuwe evacuaties die voor
misschien wel meer dan tweehonderdduizend Nederlanders op een
gedwongen verhuizing neerkwamen.
Ramp op ramp dus. M en dient evenwel in het oog te houden dat Hitler
al vóór het uitbreken van de Spoorwegstaking een aantal voor Nederland
noodlottige besluiten had genom en: het besluit om de haveninstallaties
van Rotterdam en Amsterdam te vernielen, het besluit om nieuwe
verdedigingslinies aan te leggen waarbij tienduizenden mannelijke N e 
derlanders tot dwangarbeid zouden worden verplicht, en het besluit om
uit de belangrijkste, voor de Wehrmacht werkende industriële bedrijven
machines en voorraden naar Duitsland over te brengen —Fiebig heeft aan
dat laatste besluit een algemener karakter gegeven, stellig in overleg met
Reichsminister Speer. En wat is er niet van september '44 a f door de
Duitsers al o f niet na form ele vordering geroofd! Binnenvaartschepen,
autobussen, auto’s, motorfietsen, gewone fietsen; de textielreserves van
het rijksbureau voor de distributie van textielgoederen; misschien wel
200 000 dekens en evenveel kledingstukken, ingeleverd door burgers in
een aantal steden in het westen des lands; alle voorraden, voorzover niet
verborgen, van de textielgroot- en kleinhandel en van de textielfabrie
ken; grote voorraden levensm iddelen, brandstoffen en artikelen op me
disch gebied; bijna 43000 paarden, Jjijna 90000 koeien, ruim 94000
varkens, talloze landbouwkarren en aanzienlijke hoeveelheden hooi en
stro; 60000 machines uit 4000 industriële bedrijven (de resultaten van
kleinere vorderingsacties, eerder in de bezetting, meegeteld); vrijw el al
het rollend materieel van de Nederlandse Spoorwegen en delen van het
net; uit de grote steden meer dan 300 tramwagens, uit Arnhem alles wat,
in w elk opzicht ook, van waarde was.
De vernielingen (wij denken dan in de eerste plaats aan het opblazen
van de grote haveninstallaties, aan het versperren van de N ieuw e Water
w eg en van het Noordzeekanaal en aan de vernieling van de luchthaven
Schiphol) en de roofpartijen betekenden dat het de allergrootste moeite
zou kosten om het productie-apparaat na de bevrijding weer op een peil
te brengen dat een redelijke voorziening in de behoeften van de N eder
landse bevolking zou m ogelijk maken. Zo werd het ook in de periode
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van vernieling en ro o f door de bevolking gevoeld: de bezetter leek
doende, Nederland zijn toekomst te ontnemen.
Was dat de diepste zorg? Wij menen van niet: de noden van het
dagelijks bestaan en de daaruit voortvloeiende angsten prevaleerden —in
de steden in het westen vooral de angst voor honger en koude, in het
oosten de angst om als spitter te worden weggevoerd (een angst waarvoor
pas later in het westen alle aanleiding was). T erw ijl de vijfd e bezettingswinter naderde, had minder dan de helft van de bevolking een veel te
kleine hoeveelheid brandstof in huis, meer dan de helft in het geheel
geen brandstof. Eind novem ber zaten vrijw el alle gezinnen in de pro
vincies N oord-H olland, Zuid-H olland en Utrecht zonder stroom en
zonder gas —in N oord-H olland, Amsterdam inbegrepen, was de stroom
toevoer zelfs al begin oktober beëindigd. In de grote steden reed geen
enkele tram meer. Dat in de woningen geen enkel electrisch apparaat
meer werkte, was hinderlijk en dat men de radio niet langer kon aanzet
ten, versterkte het gevoel van isolement, maar veel erger nog was dat
men na het wegvallen van de gastoevoer niets meer op de normale wijze
kon verwarmen o f koken. En ieder moest om acht uur ’s avonds bin
nenshuis zijn. M en kroop er, meestal vrij vroeg, hongerig in een koud
bed.
Wat de spitters betreft: de cijfers die w ij gaven, tonen aan dat in bijna
alle streken in het oosten en noorden des lands waar in september en de
eerste dagen van oktober spitters werden opgeroepen, bijna niemand zich
kwam aanmelden. Men was evenwel machteloos tegen de Duitse dwang:
physieke dwang wanneer razzia’s op straat plaatsvonden o f woningen
werden doorzocht of, als in Enschede o f Hengelo, fabriekscomplexen
om singeld; morele dwang wanneer het dreigement werd geuit dat g ij
zelaars, die zich in Duitse handen bevonden, zouden worden doodge
schoten als niet voldoende spitters naar voren kwamen. Zou de bezetter
dat dreigement uitvoeren? Daar werd niet aan getwijfeld. De vlotheid
waarmee in de grote steden ’s avonds na acht uur door de Ordnungspolizei
werd gevuurd op personen die dan nog buitenshuis waren, de brutale
ro o f op straat en in de woningen gepleegd door met hun wapens drei
gende leden van de Wehrmacht, de berichten en geruchten die de ronde
deden over het feit dat eerst in de Zaanstreek, vervolgens in Apeldoorn
lijken van illegale werkers zo maar op de openbare w eg waren tentoon
gesteld, de berichten en geruchten over wat zich in Putten had afgespeeld
—het leek allemaal de boodschap in te houden dat de bezetter voor geen
schanddaad zou terugschrikken om het uur van zijn nederlaag te vertra
gen. Het was een schrikbeeld voor tallozen om als spitter in handen van
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die bezetter te geraken — niemand wist wat daar nog aan onheil uit kon
voortvloeien. Vandaar dat in het oosten des lands aanvankelijk zo syste
matisch en zo algemeen werd getracht, onder het spitten uit te komen.
Wat zich evenwel te dien aanzien in de maand september en in de eerste
dagen van oktober aan Duitse dwang had geopenbaard, bleek slechts de
inleiding te zijn tot veel algemenere, veel grotere acties die in de laatste
maanden van '44 en de eerste van '45 het gehele bezette deel des lands
in rep en roer brachten.
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Jacht op de mannen
Het is, menen w ij, allerminst bevreemdend dat w ij met onze beschrijving
van wat zich tot en met de 2de oktober '44 heeft voorgedaan aan Duitse
acties om spitters bijeen te krijgen, in het bezette deel des lands benoor
den de grote rivieren niet verder westelijk konden komen dan Apel
doorn: kennelijk werd het aan Duitse zijde het meest dringend geacht,
te verhinderen dat de Geallieerden de Rijn tussen Emmerik en Arnhem
en de IJssel tussen Arnhem en Zw olle zouden overschrijden; bovendien
dient men te bedenken dat de Organisation Todt, w elke verantwoordelijk
was voor de technische aanleg van de nieuwe stellingen, van nabije delen
van Duitsland uit werd geleid en dat uit diezelfde delen de kaderleden
van de N S D A P afkomstig waren die, samen met AWD^P-functionarissen uit Nederland, de bij die aanleg in te zetten spitters onder hun hoede
moesten nemen. Deze factoren waren het die bepaalden dat de jacht op
de mannen zich benoorden de grote rivieren in september beperkte tot
het oosten en noorden des lands, waar in die maand (onze gegevens zijn
onvolledig) verscheidene duizenden mannen zich voor het spitten moes
ten komen aanmelden dan w el, na te zijn bijeengedreven, werden
weggevoerd —bij die verscheidene duizenden' voegden zich dan nog op
1 oktober een onbekend aantal uit Aalten en op 2 oktober de elfduizend
spitters uit Apeldoorn. W el te verstaan: de Apeldoornse Ortskommandant
had er slechts vierduizend opgeroepen, aanzienlijk minder dus dan hij
had kunnen oproepen en inderdaad in handen kreeg. Het verschil on
derstreept dat er aan Duitse zijde tijd nodig was om het spitten te
organiseren. D e Organisation Todt diende contact op te nemen met de
Wehrmacht om precies te bepalen waar de nodige stellingen zouden
worden aangelegd; daar waren hulpmiddelen voor nodig als graafmachi
nes, schoppen, kruiwagens en planken die men eerst moest vorderen en
transporteren; dan moest bepaald worden waar de spitters zouden worden
1 D e som van de weergegeven cijfers vo o r Aalten (vóór r oktober), Harlingen,
H engelo, W intersw ijk, Zevenaar en Zutfen is ca. 2 7 5 0 , maar van Kampen weten w ij
slechts dat zich ’ enkele honderden’ kwam en aanm elden en de cijfers voo r Doesburg,
Doetinchem , Enschede, Rheden en V elp zijn onbekend; w aarschijnlijk moesten
bovendien no g in andere dan de genoem de plaatsen in september spitters opkomen.
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ondergebracht en hoe hun voedselvoorziening zou worden geregeld;
gaven die spitters geen gehoor aan oproepen van Duitse en Nederlandse
autoriteiten, dan moesten krachten worden samengetrokken om razzia’s
uit te voeren o f andere vormen van dwang toe te passen: eenheden van
de Ordnungspolizei, van de Feldgendarmerie, van de Waffen-SS o f van de
Nederlandse Landwacht; kreeg men grote aantallen spitters bijeen, dan
moest hun transport worden geregeld. Hoe dat alles aan Duitse zijde in
zijn werk is gegaan, weten w ij niet (terzake zijn haast geen stukken
bewaard gebleven) maar dat het gehele proces enkele weken nodig had
om op gang te komen, spreekt vanzelf en het is dan ook geenszins
toevallig dat in het westen des lands de eerste grote acties om spitters
bijeen te krijgen, pas op 7 oktober werden uitgevoerd (in Utrecht en
Amersfoort) en dat, afgezien nog van de buit in Apeldoorn, in het oosten
en noorden de maand oktober veel meer spitters voor de bezetter ople
verde dan de maand september.
Het lijkt ons wenselijk, in dit hoofdstuk (het is voornam elijk geba
seerd op Sijes’ studie De arbeidsinzet) eerst te schetsen hoe van begin
oktober a f de jacht op de mannen in het oosten en noorden in zijn werk
ging; dat w ij vervolgens het westen apart behandelen, vindt zijn oor
sprong in de omstandigheid dat daar bij enkele gelegenheden bij uitstek
grote razzia’s door de Wehrmacht werden uitgevoerd. W ij zullen telkens
weergeven hoe de bezetter Nederlandse mannen bijeenkreeg en hoe hij
hen vervoerde. W ij vervolgen dan met een beschrijving van de eind
december ingezette z.g. H ese-Aktion welke tot het westen des lands
beperkt is gebleven, en van de kleinere acties die nog op de Liese- Aktion
zijn gevolgd. Daarna komen de levens- en werkomstandigheden van de
w eggevoerde mannen aan de orde en w ij eindigen dan met stil te staan
bij de problemen die uit hun wegvoering voortvloeiden. Van begin
september '44 a f heeft de jacht op de mannen er toe geleid dat in totaal
minstens omstreeks honderdveertigduizend Nederlanders dwangarbeid
moesten verrichten — een arbeid die zowel bij het aanleggen van de
nieuwe stellingen in Nederland en in het Rijnland als bij het andere werk
dat aan velen elders in Duitsland werd opgelegd, meestal onder deplo
rabele omstandigheden moest worden uitgevoerd en die naar schatting
aan minstens duizend Nederlanders het leven heeft gekost.
W ij merken nog op dat, afgezien van de leeftijdsgrenzen, de jacht op
de mannen zich niet tot alle mannen uitstrekte; over het algemeen was
aan Duitse zijde instructie gegeven dat geestelijken, artsen, apothekers,
uniformdragende politiefunctionarissen, personen in dienst van de PTT
o f van de openbare nutsbedrijven, arbeiders van bedrijven die voor de
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Wehrmacht werkten en allen die bij de voedselvoorziening waren inge
schakeld (boeren en tuinders, land- en tuinbouwarbeiders, arbeiders in
de levensmiddelen-industrie, personen die met de organisatie van de
distributie te maken hadden, bakkers, slagers en andere winkeliers, ten
slotte het personeel van de Centrale Keukens) niet mochten worden
weggevoerd. Zoals zal blijken, werden die uitzonderingen lang niet altijd
erkend; met de leeftijdsgrenzen werd trouwens ook menigmaal geen
rekening gehouden en o f de betrokkenen gezond dan wel kennelijk ziek
o f gebrekkig waren, interesseerde maar weinigen van hen die de jacht
op de mannen uitvoerden.

Oosten en noorden des lands
W ij w illen beginnen met de provincie Gelderland.
Wat de Betuwe betreft, weten w ij slechts dat op I novem ber in Tiel
‘de mannen’, aldus een plaatselijk relaas, ‘op straat (werden) samenge
dreven; ze moesten zich melden voor Duitse hand- en spandiensten’ 1
—vrijstellingen werden niet verleend. D ie hand- en spandiensten werden
kennelijk slechts korte tijd verricht want op 16 november moesten ‘alle
mannen van zeventien tot zestig jaar zich gaan melden bij het politiebu
reau om puin te gaan stapelen’2; ruim honderd volgden dat bevel op.
Verm oedelijk bleven zij ter plaatse (wij herinneren er aan dat de bevol
king van Tiel, zoals w ij in ons vorige deel vermeldden, begin '45 werd
geëvacueerd).
Van dat ter plaatse blijven was geen sprake op de Veluwe. Daar werden
eind oktober in Ede en in de gehele streek tot Veenendaal alle mannen
van zeventien tot vijftig jaar, evacué’s uit de zuidelijke Veluwezoom
inbegrepen, opgeroepen om te gaan spitten aan de Rijn en in de nieuwe
Grebbelinie. In Ede, dat tweeduizend spitters moest leveren, kwamen zo
w einigen op dat de Duitsers dreigden dat bij volgehouden verzet de
gehele gemeente binnen tw aalf uur zou worden ontruimd. D e meldings
plicht werd ruim een w eek later uitgebreid tot de vijftig- tot zestigjarigen.
M enige man trachtte toen uit Ede en om geving naar elders te vertrekken;
dat werd verboden. ‘Vele onderduikers’ , aldus Th. A. Boeree, ‘zetten de
tanden op elkaar. Vele kwartiergevers bleven solidair met hun onderdui’ C. D. Feyten: V ijf jaren leed in het land tussen Maas en Rijn (z.j.), p. 158.
p. 163.
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veluwe/achterhoek

kers. Maar velen konden de strijd niet langer volhouden, veel inwoners
van Ede meldden zich, het getal van 2000 werd ruim overschreden.’ 1
Ederveen leverde driehonderdvijftig spitters op voor werk in de buurt
van Veenendaal; voor hun voeding werden levensmiddelen in beslag
genomen die bestemd waren voor de normale distributie (dat is stellig
ook elders geschied). M idden novem ber volgde een razzia in Otterlo die
tweehonderd spitters opleverde voor de streek bij Arnhem, op 2 decem
ber werd opnieuw een grote razzia in Apeldoorn gehouden (‘Op de
markt’, aldus een beschrijving, ‘wordt het mensenvee bijeengedreven.
Zelfs politie-agenten staan er tussen en postbodes. Melkventers en bak
kers met hun karretjes . . . gemeente-ambtenaren en boerenknechten
— alles staat daar samen’2) — de slachtoffers werden per trein naar een
kamp bij Rees in het Rijnland getransporteerd. Begin januari tenslotte
werden in Barneveld, Voorthuizen en Garderen grote aantallen mannen
verplicht, midden op de V eluw e een nieuw Duits vliegveld aan te leggen;
alleen in Putten waren het er minder, het dorp had immers zijn tol al
betaald.
Gaan w ij nu van de V eluw e naar de Achterhoek, dan w illen w ij
onderstrepen dat in dit deel van het land waar talrijke onderduikers
verborgen zaten en waar het tot september ’44 betrekkelijk rustig was
geweest, veel verzet tegen het spitten werd geboden. In verscheidene
gemeenten was de eerste opkomst zo klein dat de Duitsers overgingen
tot het arresteren van gijzelaars die zij dreigden dood te schieten. Het
middel van dit dreigement hadden zij eind september al toegepast in
W interswijk - in oktober pasten zij het opnieuw toe in deze gemeente
en voorts, voorzover bekend, in Aalten, Doetinchem, Eibergen, Gendringen en Lichtenvoorde.3 In al deze plaatsen werden de opgeroepen
mannen dus voor een ernstig gewetensconflict geplaatst: de meesten
voelden er niets voor, ten behoeve van de gehate bezetter ook maar één
schop aarde te verplaatsen en stellingen aan te leggen welker aanwezig
heid mogelijkerwijs in een later stadium Geallieerde militairen het leven
zou kosten, maar was het verantwoord w eg te blijven als dat met zekerheid
aan medeburgers het leven zou kosten? In Lichtenvoorde ried een haastig
gevormd comité in een manifest alle opgeroepen mannen, d.w.z. de
achttien- tot zestigjarigen, aan zich aan te melden, in de in die gemeente
liggende buurtschap Zieuwent, ‘waar m en’ , aldus Sijes, ‘m oeilijk tot een
1 Th. A. B oeree: Kroniek van Ede, p. 169. 2 Hendrika van der V list: Die dag in
september. Dagboek september 19 44 -m ei 1945 (1975), p. 154. 3 Begin januari '45 werden
ook in Zevenaar gijzelaars gearresteerd.
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besluit kon komen, stelden de ongehuwden voor, dat zij zouden gaan
en de gehuwden thuis zouden b lijven ’ ; dat laatste werd geweigerd, ‘er
werd besloten zich gezam enlijk te melden.’1 In Aalten en W interswijk
waren het de plaatselijke predikanten en de plaatselijke katholieke gees
telijkheid die een gemeenschappelijke circulaire deden rondgaan waar
van, al liet de tekst ruimte voor een tegengestelde beslissing, de strekking
was dat men er beter aan deed zijn verzet te staken. ‘W ij roepen ieder
uwer op’, aldus de laatste alinea van de in Aalten verspreide circulaire,
‘b ij de o ve rw e g in g e n van zijn h a n d e lw ijz e m ed e te laten spreken de barm har
tigh e id en de naasten liefde d ie ons in het E v a n g e lie geb o d en w o rd t, in het
b ijz o n d e r ten aanzien v an hen d ie m o m en teel in direct lev en sgev aar verk eren en
van hun verw an ten die daard o or o n d er zu lk e sm artelijk e zo rgen gebu kt gaan.’2

De genoemde plaatsen in de Achterhoek leverden samen met Zutfen
waar zich vijftienhonderd en Bathmen waar zich tweehonderdvijftig
spitters aanmeldden, als gevolg van de in oktober gedane oproepen in
totaal op zijn minst (niet alle cijfers zijn bekend) ruim achtduizend
spitters op. ‘D e Landwacht heb ik opgedragen’, zo verklaarde na de
bevrijding de N S B ’er die door de bezetter tot burgemeester van Eibergen
was benoemd,
‘person en aan te h o u den die zich v o o r de arbeidsin zet niet gem eld hadden om
m et dezen an deren a f te lossen. Z o d o e n d e zijn er versch illen d e personen aan ge
h o u d en also o k on d erd uikers d ie ik heb geb ru ikt v o o r aflossing. K reeg ik bericht
d o o r van w e g g e lo p e n arbeidskrachten, dan g a f ik dat d o o r aan de Feldgendarmerie.’ 3

In O verijssel werd begin oktober een razzia gehouden in Z w olle; het
aantal slachtoffers is niet bekend maar w ij weten w èl dat één hunner, de
Amsterdammer Jacob van Bennekom , een-en-tw intig jaar oud, weigerde
te spitten —hij werd, na zijn eigen graf te hebben gegraven, doodgescho
ten. Op de 5de oktober volgde een razzia in Raalte waar alle mannen van
zeventien tot vijftig jaar voor graafwerk aan de IJssel werden opgeroepen.
D e N S B ’er mr. H. C. van Maasdijk, die de bezetter van '40 a f op
economisch gebied hulp had verleend maar die in die tijd dienst deed
bij de Landwacht (men zal hem in dit deel nog tegenkomen als Landwachter èn als burgemeester van Den Haag), schreef aan zijn vrouw dat
het dorp ‘in rep en roer (was). D e Grüne Polizei zette het . . . aan alle
1 B. A. Sijes: De arbeidsinzet, p. 536-37. 2 Aangehaald in E r op o f er onder, p. 174.
3 P O D -E ib ergen : p.v. E D. B. (20 ju li 1945), p. 3 (Doc I-202, a-i).
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uitgangen a f zodat er niemand uit kon en voerde de mannen ’s middags
af.’ 1
Kampen was twee dagen later aan de beurt. ‘Tegen e lf uur des ochtends
rijdt’, aldus de illegale werker A. van de Kamp,
‘d e auto m et luidspreker rond. ‘H et is van dit o g e n b lik aan verb o d en de stad te
verlaten op straffe van d e d o o d .’ A lle m an nen van achttien tot v ijftig m o eten aan
de stellin gen w e rk e n en w ie zich niet m eld t, heeft de strengste tu chtiging te
w achten . . . In de kam ers en kantoren den ken m an nen m et strakke gezichten
ingespan nen na. W ik k en , w e g e n , bidden. V ro u w e n b ed w in g en hun tranen,
trachten flin k te zijn , legg en kleren klaar’ —

maar toen om twee uur des middags de aanmelding sloot, waren er maar
‘enkele honderden vrijw illigers’ komen opdagen. Huiszoekingen vo lg
den waarbij ‘geld en goed en voedsel’ werd gestolen, ’s Avonds kwam
Rauter naar Kampen en gelastte dat er drie gegrepen weerspannigen
zouden worden doodgeschoten. Zelfs die intimidatie hielp niet voldoen
de. Pas toen de Ortskommandant bekend had gemaakt dat alle weigeraars
die men in handen kreeg, ter plekke gefusilleerd en hun vrouwen en
kinderen naar de concentratiekampen gebracht zouden worden, kreeg,
aldus van de Kamp, ‘het eerloze, laife ongedierte zijn zin . . . Velen gaan’
(kennelijk voldoend velen) ‘maar ook nu velen niet.’2
In de laatste week van oktober waren de industrieplaatsen in Twente
aan de beurt voor nieuwe razzia’s die in totaal op zijn minst twaalfduizendtweehonderd werkkrachten opleverden, ca. negenduizend alleen al
in Enschede waar in de textielfabrieken de arbeiders werden verrast die,
anders dan met de in Hengelo overgebleven arbeiders het geval was
geweest, nog geen speciale Ausweis met stempel van de Rüstungsinspektion
hadden gekregen. Intussen leverde ook Hengelo nog ca. driehonderd
spitters op. M eer dan driehonderd werden er op een weide buiten de stad
geconcentreerd waar men persoonsbewijzen, medische attesten en andere
papieren aan twee Duitsers kon laten zien. ‘ Nicht ciniiial das Alter galt',
schreef de NSB-burgem eester van Hengelo verontwaardigd aan de Beauftragte in Overijssel (Mussert ontving afschrift van die b rief3).
'Menschen von 58 Jahren wurden nach den Einzusetzenden geschickt, Leute, die nun
wirklich gut hdtten arbeiten können, kamen frei. Mein Beigeordneter und der hiesige
1 Brief, 5 okt. 1944, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote, p. 1-2 (a.v. 109 1,
a-8). 2 A. van B oven : Jan Jansen in bezet gebied, p. 373-75. 3 B rie f d.d. 7 nov. 1944
in N S B , 33 h.
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Steuerinspektor (um mal ein paar Falie zu nennen) wurden festgehalten. Ich hatte mich
den ‘ H erren ’ bekannt gemacht, wurdegleich in dergrobsten Weise angeschnauzt und mir
wurde befohlen, das Feld zu verlassen, was ich mir selbstredend nicht ge/allen liess. D ie
N iederlander. . . wurden angeschnauzt und angebellt, dass man tief angeekelt wurde . . .
E s war eine Behandlung, wie man sie von Bolschewiken erwarten w ü rd e. . . Androhungen
w ie: ‘ Ich lass S ie sofort erschiessen’ und ahnliches kamen als Antwort a u f bescheidene
Einw ande vor.'

Allen die gegrepen waren, ‘ darunter Kranke, tuberkulose Leute, Rheumatiker, Epileptiker', moesten in Hengelo vier uur lang op de drassige w ei
wachten tot de z.g. selectie was voltooid.
In Enschede duurde dat wachten op een even drassig terrein zeven uur.
Daarop volgde een mars van ca. 10 km naar het Duitse Gronau waar men
in treinen werd geladen die naar de buurt van Emmerik reden; tijdens
die treinreis kreeg men niets te eten.
In de Noordoostpolder waarin sinds de zomer van '41 kavelsloten
werden gegraven en waar drie jaar later nog vele duizenden arbeiders
werkzaam waren, onder hen enkele duizenden onderduikers (de polder
werd ‘Nederlands Onderduikers Paradijs’ genoemd), vond op 17 en 18
novem ber onder Rauters persoonlijke leiding een grote razzia plaats.
Eenheden van de Wehrmacht, van de Ordnungspolizei, van de tot de
Waffen-SS behorende Landstorm alsmede van het SS-Wachbataillon uit
Am ersfoort werden er bij ingezet, tezamen ter sterkte van vierduizend
man. Blokzijl, Vollenhove en Kuinre werden eerst doorzocht en uit
Blokzijl alleen al werden tweehonderd veertig mannen meegenomen. De
polder werd grondig uitgekamd: ‘gespreid, met een tussenruimte van tien
tot twintig meter, ging m en’, aldus Antoon Coolen in Het Grote Gebod
(het geschiedwerk van de LO/LKP), ‘de polder in en zocht gedurende
twee dagen alles af.' Velen hadden, gewaarschuwd, nog w eg kunnen
komen, voor de anderen waren alle uitwegen afgesloten. Legaal o f illegaal
verkregen vrijstellingen hielpen niet, alle mannen moesten mee. De
werkkampen werden overhoop gehaald en geplunderd. En daarbij trad
de Hollandse S S nog erger op dan de Duitse.’2 In totaal werden ca.

1 B ij die zoekactie w erden 450 stenguns gevonden die in de avond van 15 novem ber
ten behoeve van de Knokploegen gedropt waren en die men niet onm id dellijk had
kunnen afvoeren. D e nog aanwezige com mandant van de afwerpterreinen in de polder
die o ver de nodige vervalste legitim aties van de Rijkswaterstaat beschikte, werd voo r
Rauter gevoerd die persoonlijk zijn papieren in orde bevond en goedkeurde dat de
man zich voor, zoals hij zei, dringende am btsbezigheden naar Kampen begaf. 2 Het
Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in L O en L K P (19 5 1), dl. II, p. 230.
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zeven-en-twintighonderd mannen gegrepen, van w ie er tweehonderd in
Vollenhove, waar Rauter in het plaatselijk hotel zijn hoofdkwartier had,
een nieuwe vrijstelling kregen. Ca. vijf-en-tw intighonderd moesten
onder bewaking via Zwartsluis naar Meppel lopen waar zij hongerig en
kletsnat van de regen arriveerden; van daaruit werden ca. duizend in
Duitsland tewerkgesteld en misschien evenveel in Drente; in Meppel
konden overigens enkele honderden ontsnappen uit de scholen waar men
hen had opgesloten. In de polder bleven nog geen vijfhonderd tewerkgestelden achter, de meesten ouder dan veertig jaar.
In Drente werden van begin oktober a f bij het oproepen van spitters
niet de gewestelijke arbeidsbureaus ingeschakeld, maar de burgemees
ters; ‘sommigen |hunner] doken onder, anderen’, aldus J. Poortman,
‘probeerden er op eigen manier onderuit te kom en’ — de N S B ’er die
commissaris van de provincie was, dr. J. L. Bouma, weigerde medewer
king aan de Duitse actie.1 Razzia’s volgden waardoor in totaal op zijn
minst tussen de zes- en zevenduizend Drentenaren op het traject MeppelGroningen aan het graven werden gezet.
In de stad Groningen en ook elders in de gelijknam ige provincie
werden in oktober maar vooral in novem ber alle achttien- (later: zestien-)
tot vijf-en -vijftigjarige mannen opgeroepen om te spitten. In verschei
dene plaatsen dook het gemeentepersoneel onder, de gemeentesecretaris
van Haren die in Vries was gegrepen, werd doodgeschoten. O ok hier
noopte de tegenwerking van het ambtelijk apparaat de bezetter hardere
middelen te gebruiken. Stadswijken en dorpen werden afgezet, de ook
elders gebruikte geluidswagens verschenen en gelast werd dat alle man
nen van zestien tot vijf-en -vijftig jaar zich voor het spitten kwamen
aanmelden. H oevelen de Duitsers in deze provincie in handen kregen,
is niet bekend maar het waren er stellig duizenden aangezien in maart in
de sector-Groningen van de Organisation Todt nog ruim acht-en-eenhalfduizend spitters aan het werk waren.
Wat Friesland betreft, weten w ij dat begin december ca. vijfduizend
mannelijke inwoners naar de nieuwe stellingen waren overgebracht om
er te spitten en dat toen werd vastgesteld dat Leeuwarden (uit die stad
kwamen eind oktober ca. tweeduizend mannen in Doesburg terecht),
Sneek en Harlingen voorlopig van nieuwe acties verschoond zouden
blijven aangezien uit die drie gemeenten reeds voldoende mannen waren

1 J. Poortman: De jarcn 19 4 0 -19 4 5 (1968), p. 208-09.
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afgevoerd.1 Elders in Friesland had het de bezetter vaak veel moeite
gekost om de nodige spitters bijeen te krijgen. Daar waren, aldus
P. Wybenga, ‘razzia’s gehouden . . . Op w ie probeerde te vluchten, werd
geschoten. Het is onm ogelijk na te rekenen hoeveel slachtoffers daarbij
gevallen zijn, maar het waren er tientallen.’2
M en ziet: met betrekking tot het aantal spitters dat de Duitsers in de
laatste drie maanden van '44 in de provincies Gelderland, Overijssel,
Drente, Groningen en Friesland in handen kregen, zijn onze gegevens
verre van volledig; telt men de cijfers op die w ij in deze paragraaf konden
vermelden, dan komt men tot een totaal van bijna vijftigduizend — het
werkelijke totaal is verm oedelijk niet onaanzienlijk hoger geweest.

Het westen
G elijk al vermeld, vonden in het westen de eerste razzia’s om spitters
bijeen te krijgen op 7 oktober plaats in de steden Utrecht en Amersfoort.3
In Amersfoort werd daarbij als list gebruikt dat ’s morgens in de
vroegte luchtalarm werd gegeven. T erw ijl ieder binnenshuis bleef, or
ganiseerden de Duitsers de afzetting van de straten met diverse militaire
eenheden. Vervolgens lieten zij het veilig-signaal geven en toen de
bevolking nadien op straat kwam, werden alle mannen van zeventien tot
vijftig jaar opgevangen en w eggevoerd; ‘de meesten hunner hadden’ ,
aldus pater S. Stokman, ‘geen kleding, dekking o f schoeisel bij zich.’4
Naar w ij aannemen, heeft het element van verrassing er toe bijgedragen
dat de bezetter in Amersfoort naar verhouding een groot deel van de
mannen in de betrokken leeftijdsgroep in handen kreeg: ca. zesduizend
op een geschat totaal van zevenduizendzevenhonderd. In Utrecht was de
Duitse buit geringer: vijf-en-vijftighonderd mannen op een geschat

1 In eerste instantie ook uit G ro u w dat m edio oktober tw eehonderd spitters had
m oeten leveren en waar zich nog tw intig m éér hadden aangemeld. 2 P. W ybenga:
Bezettingstijd in Friesland, dl. III (1978), p. 287. 3 In Gorinchem w erd op 3 oktober
een razzia gehouden maar deze had een ander karakter: een eenheid van de Wajfen-SS
arresteerde er ruim honderd mannen w ier namen en adressen verm oed elijk stonden
op een lijst van anti-D uitse inw oners w elke de burgemeester van Gorinchem , een
N S B ’er, geruim e tijd eerder aan de Ortskommandant had verstrekt; van die ruim
honderd w erden omstreeks zestig aan de IJssellinie tewerkgesteld maar drie-en veertig kwam en in concentratiekampen in Duitsland terecht waar zij op vier na
bezweken. 4 S. Stokm an: Het verzet van de Nederlandse bisschoppen, p. 138.
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totaal van vier-en-twintigduizend. Het verschil met Amersfoort is daaruit
te verklaren dat men in Utrecht niet onverhoeds op straat werd gegrepen.
Van vier uur ’s morgens a f waren er namelijk met kleefband ca. 2000
biljetten door de Ordnungspolizei op muren e.d. in de gehele stad geplakt
(de Ortskommandant had het riskant geacht beroepsplakkers in te schakelen
en de NSB-burgem eester van Utrecht, C. van Ravenswaay, had hem toen
voorgesteld, het werk door de Ordnungspolizei te laten doen) en de meeste
van die biljetten hingen er al toen de eerste mensen op straat kwamen;
zij lazen er dat alle mannen van achttien tot vijftig jaar zich van negen
uur a f naar het Vreeburg moesten begeven en dat verder iedereen van
tien uur a f binnenshuis moest blijven; kwamen niet voldoende mannen
op (de Duitsers rekenden er op, tien- tot twaalfduizend spitters te kunnen
wegvoeren), dan zouden de woningen doorzocht worden. W ie dat
’s morgens in de vroegte las, had enkele uren de tijd om met het oog op
die m ogelijke huiszoekingen zijn maatregelen te nemen. Bij die huis
zoekingen werd ruw opgetreden (twee vluchtende mannen werden
doodgeschoten). ‘Het optreden van de militairen in de stad was’, zo
beklaagde de N S B ’er die wethouder van onderwijs was, zich bij van
Ravenswaay,
‘b en ed en alle kritiek. Ik laat nu n o g daar dat ik z e lf een ingetrapte deur in m ijn
huis v o n d en een zilv ere n sigaretten doos, gesch enk van m ijn o verled en m oeder,
gesto len , te rw ijl d e soldaten die dit gedaan hadden, d o o r de buren w as m eeg e
deeld dat in dat huis een nat. soc. w e th o u d er w o o n d e en de heren in m ijn kam er
een b eeld van d e Führer hebben m oeten zien.’ 1

Op de aanplakbiljetten was vermeld dat diegenen die voor het spitten
in aanmerking kwamen, goede kleding, dekens en eventueel hun fiets
moesten meenemen. Z ij die op een vrijstelling rekenden, namen dat alles
niet mee, maar bij die vrijstellingen werd grote willekeur betracht: zij
werden, aldus de al geciteerde wethouder, wèl verleend aan ‘bekende
zwarthandelaren’, niet aan ‘mensen die in verband met hun gezondheid
absoluut niet mochten worden uitgezonden’ (‘het geheel kan worden
aangeduid als een absolute tegenstelling van dat waarvoor nationaalsocialisten reeds jaren vechten’).2 Toen er aan het einde van de middag
op het Vreeburg nog honderden stonden w ier papieren nog nagezien
moesten worden, maakten de Duitsers het zich gemakkelijk: ‘alles wat
niet afgehandeld was, w erd’, zo berichtte van Ravenswaay aan Mussert,

' N otitie, 7 okt. 1944, van F. B. vo o r C. van Ravensw aay (C N O , 189 a).
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‘bijeengedreven en moest afmarcheren’, waarbij men alle koffers en
fietsen moest achterlaten. ‘ Soms waande men zich in Rusland’, vond van
Ravenswaay.'
Op het Vreeburg had de eerste groep spitters zich ’s middags om drie
uur in beweging gezet, ‘een bonte troep’, aldus een hunner. ‘Slagers,
bakkers in hun witte jasje, handwerklieden, kantoorbedienden, ambte
naren, kortom mensen van verschillend beroep en bed rijf schoven de
straten door’2 — er waren, zo constateerde een Puttenaar die zich toen in
'het concentratiekamp Amersfoort bevond (daarheen werd een deel van
de vijf-en-vijftighonderd Utrechters in eerste instantie gevoerd) ook
bakkers en melkboeren onder, die ‘zo achter hun wagens vandaan (kwa
men) met de bonnen nog in hun tassen’3, d.w.z. met de distributiebonnen
die ze van klanten hadden gekregen. U it Amersfoort werden de Utrech
ters per trein naar Doesburg en vandaar te voet naar Zevenaar gebracht
(‘het was o f er aan het lopen geen einde kwam ’4), maar omstreeks
drieduizendvijfhonderd anderen marcheerden uit Utrecht eerst naar H ui
zen en moesten, na in Zwartsluis te zijn ontscheept (de oversteek over
het IJsselm eer had 36 uur geduurd) naar Meppel lopen, ‘zeer velen’, aldus
de waarnemend burgemeester van die gemeente, ‘hadden niets bij zich
en hadden bijv. aan de voeten alleen wat flarden.’5
Razzia’s van het type-Utrecht vonden later in oktober plaats in en bij
het G ooi: in Hilversum, Bussum, Laren en Zeist. In Hilversum, waar op
19 oktober ca. vijftienhonderd mannen als spitters waren opgeroepen en
bijna de helft was weggebleven (van de ruim achthonderd die kwamen
opdagen, legden bovendien zevenhonderd medische verklaringen over
o f paperassen die aantoonden dat zij bij de Wehrmacht o f bij andere Duitse
instanties werkten), werd op 23 oktober een met aanplakbiljetten onder
steunde razzia gehouden als gevolg waarvan verscheidene duizenden
mannelijke personen van zeventien tot vijftig jaar in het Sportpark
werden geconcentreerd; na controle van alle papieren werden er ca.
vijf-en-dertighonderd weggevoerd in de richting van Baarn. ‘Op de
Soestdijkerstraatweg staan’, aldus een der slachtoffers,
‘ h o n d erd en v ro u w e n en m eisjes. D e m eesten m et bagage, pakken en dekens.
V o o r hen die w e rd en opgepikt en w e g g esleep t u it een schuilplaats. H et is een

1 B rief, 8 okt. 1944, van C. van Ravensw aay aan M ussert (N S B , 3 1 e ) .

2 W . de Kam:

Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken (1945), p. 2. 3 J. D onker in Het drama
van Putten, p. 98. 4 W. de Kam : Een maand arbeidsinzet in Zevenaar en omstreken,
p. 4. 5 Aangehaald in Sijes: De arbeidsinzet, p. 538.
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roepen en groeten, pakjes worden overhandigd. Handen snel gedrukt, wensen
gewisseld. Van de verwarring en ’t duister maken enkelen gebruik om er tussenuit
te knijpen. Schoten klinken, voor en achter aan de stoet.’ 1
Toen de Hilversummers het concentratiekamp Amersfoort verlieten
op weg naar de treinen die hen naar Duitsland zouden brengen, stonden
‘bijna deur aan deur de mensen die geven wat ze maar enigszins kunnen
missen: sneden brood, koek, kaas, appels, sigaretten — een bakker geeft
zijn voorraad brood w eg . . . Als uitgehongerde w ilde wolven gedragen
sommigen zich.’2
Hoeveel personen uit Bussum, Laren en Zeist werden weggevoerd,
weten w ij niet, w èl dat uit Bussum (deze groep kwam bij Arnhem terecht)
‘een hartpatiënt meeliep met een geheel blauw gezicht’ en ‘ een man met
spataderen van zijn enkel tot zijn knieholte . . . Alras bleek’, zo schreef
later een Bussumer,
‘dat men vrijwel alles wat men te pakken had kunnen krijgen, had meegezonden.
Zo waren er zestien politiemannen uit Bussum, de gehele Technische Noodhulp,
een aantal postbestellers, personeel van de Centrale Keuken, van de gasfabriek,
doktoren, kruideniers, groenten-, melk- en andere boeren, bakkers, enz. enz. ...
Ook een aantal leden van de NSB, onder wie de commandant van de Landwacht
te Naarden, een WA-man en gewone leden. Toen zij protesteerden dat ook zij
mee moesten, hadden zij tot antwoord gekregen dat juist zij een goed voorbeeld
moesten stellen.’3
Vonden ook elders in het westen des lands in oktober o f in begin
novem ber razzia’s plaats? Verm oedelijk wel. Met zekerheid weten w ij
slechts dat op 9 novem ber enkele honderden Texelaars als spitters naar
Assen werden gevoerd en dat de volgende dag, vrijdag 10 november, de
eerste was van twee opeenvolgende dagen waarop in Rotterdam de
grootste van alle razzia’s werd gehouden.
★

Het gebeurde te Rotterdam (wij volgen in onze beschrijving vrijw el
uitsluitend de in '5 1 verschenen monografie van Sijes: De razzia van
' B. H am : Arbeider in Moffenland. Roman pan de ‘Arbeitseinsatz’ (1946?), p. 24. 2 A.v.,
p. 28. 3 J. D aarnhouw er: ‘Belevenissen in en om Arnhem van 23 oktober tot 29
novem ber 1944’ (5 febr. 1945), p. 1, 3 (D oc 11- 59, a~8)-
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Rotterdam, 10 —1 1 november 1944) moet in een breder kader worden ge
plaatst. Het is namelijk uitvloeisel geweest van de wens van het Ober
kommando der Wehrmacht (oftewel het OKW , zoals het veelal werd aan
geduid) om alle weerbare mannen, d.w.z. de achttien- tot veertigjarigen,
uit de bezette delen van Nederland naar Duitsland over te brengen —dat
zouden er in totaal naar de stand van begin oktober (grote delen van het
Zuiden waren toen óók nog in Duitse handen) ver over het m iljoen zijn
geweest. Het O K W voelde zich tot dat streven genoopt omdat de
Wehrmacht in Frankrijk en België veel last had gehad van de semimilitaire verzetsgroepen en daar na de bevrijding nieuwe militaire een
heden werden gevormd voor de strijd tegen Duitsland. Dat alles wilde
het O K W in Nederland voorkomen.
Seyss-Inquart begon met a f te remmen. ‘Nach Mitteilung Reichskommissars Seyss-Inquart handelt es sich', zo seinde het O K W op 1 1 oktober aan
het Auswartige A m t ’ , ‘ alleiti im Kiistengebiet bis Linie Hilversum—Utrecht—
Hertogenbosch um etwa 600 000 Mdnner. Unterstützung durch hollandische
Polizei bei Rückführung der Wehrfahigen ist nicht zu erwarten. Vielmehr ist mit
passiver Resistenz zu rechnen.’ Het O K W vroeg toen het Auswartige Amt,
Him m ler, Speer en de Reichsminister fü r Erndhrung, Backe, om advies.
Toen het Auswartige Amt had geantwoord in beginsel geen bezwaren te
hebben, vroeg het Oberkommando der Wehrmacht op 2 november namens
von Rundstedt, de Oberbefehlshaber West, bij H im m ler een divisie Ord
nungspolizei aan, maar nog voordat H im m ler van zich had laten horen,
nam elijk op diezelfde 2de november, gaf von Rundstedt in aansluiting
op een (niet bewaardgebleven) eerder bevel van 31 oktober aan M odel,
Befehlshaber van de Heeresgruppe B, instructie2, hem te berichten welke
militaire eenheden tijdelijk ter beschikking konden worden gesteld aan
de ‘ Sonderbeaujtragte fü r die besetzten Niederlande’ — daarmee werd Liese
bedoeld.3 Liese zou dus de supervisie krijgen bij de acties welke de
1 Tekst van het telegram in Sijes: De razzia van Rotterdam, p. 249. 2 Tekst van het
bevel in a.v., p. 2 5 1. 3 O p 2 en 5 novem ber gingen óók nog bevelen van von
Rundstedt uit (teksten: a.v., p. 2 52 -53) waarin in opdracht van H itler werd gelast dat
de m annelijke b evolking uit alle ‘ Festungen’, ‘ Verteidigungsbereiche’ en ‘ wichtigste Kampfstiitzpunkte’ naar Duitsland zou w orden overgebracht en w el 'rücksichtslos, damit nicht,

wie im Falie Vlissingen, Terroristenaufstande entstehen, die die Kampfführung ungünstig
beeinflussen und unnötige Opferfordern.' D e bezetter heeft deze bevelen niet uitgevoerd,
d.w.z.: er vonden w èl nieuw e evacuaties plaats uit H oek van H olland, delen van Den
Haag, de FejfHM^-Scheveningen en IJm uiden, maar de geëvacueerden w erden niet
naar Duitsland overgebracht. V o o r de hulp die O D ’ers in Vlissingen aan de daar op
1 novem ber gelande Geallieerden geboden hadden, was de term ‘Terroristenaufstand’
trouwens veel te zwaar.
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bedoeling hadden om uit het westen des lands althans een deel van de
‘ Wehrfahigen’ w eg te voeren — een deel, want aan wegvoering van allen
viel, ook als men de nodige vrijstellingen gaf (het openbare leven moest
tenslotte blijven functioneren), niet te denken.
Tot die beperking was besloten op een bespreking welke op 1 5 oktober
in Hilversum plaatsvond onder voorzitterschap van Christiansen; aan het
overleg, dat bijna anderhalf uur duurde, werd deelgenomen door Liese,
Seyss-Inquart, Rauter, von Wühlisch, Oberst Leon von M üller (hoofd
van de Operations-Abteilung van Christiansens staf) en de Admiral in den
Niederlanden. Z ij waren het er over eens dat aan integrale uitvoering van
het bevel van het Oberkommando der Wehrmacht alleen dan viel te denken
wanneer nieuwe eenheden van de Wehrmacht o f van de Waffen-SS ter
beschikking gesteld zouden worden door H im m ler in zijn functie van
Befehlshaber des Ersatzheeres1 : twee tot tw ee-en-een-halve divisie. Te
bedenken viel dan ook nog dat Christiansens staf had berekend dat men
per dag slechts vijfduizend mannen zou kunnen transporteren. ‘ Endergebnis der Besprechung', zo noteerde de Admiral.
‘ E s soll versucht werden, fa lls überhaupt die notwendigen militdrischen K riijie zu r
Verfügung gestellt würden, möglichst viel arbeitsfdhige Hollander aus den grossen Stadten
Amsterdam, Rotterdam, Den H aag und Utrecht zu er/assen und sie zum Arbeitseinsatz
zu überführen. A u f Erfassung in den übrigen Gebieten soll zunachst verzichtet werden,
besonders a u f dem Lande, ivo die Arbeitskrafte f ü r die Ernahrungswirtschafi dringend
gebraucht werden.’ 2

Het is alleszins m ogelijk (Rauter heeft het na de oorlog verklaard) dat
tijdens die eerste bespreking in Hilversum in beginsel werd bepaald dat
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (in laatstgenoemde stad
was de buit op 7 oktober bitter tegengevallen) op een-en-dezelfde dag
grootscheepse razzia’s zouden worden uitgevoerd —juist daarvoor waren
die extra twee tot tw ee-en-een-halve divisies nodig. Him m ler evenwel
kon er niet één afstaan o f w ilde dat niet (volgens Rauter omdat hij,
Rauter, had gewaarschuwd dat die grootscheepse razzia’s duizenden man
nen de illegaliteit in zouden jagen) - hoe dat zij, grote razzia’s in vier
steden tegelijk waren uitgesloten. Er moest een volgorde worden vast
1 H im m ler had er die functie bijgekregen na de mislukte aanslag op H itler (20 ju li
'44); het Ersatzheer (reserveleger) bestond uit de eenheden (een deel daarvan was in
opleiding) die nog niet bij de te velde staande legergroepen waren ingedeeld. 2 A d 
miral Kleikam p: N otitie, 15 okt. 1944: ‘ Erfassung hollandischer Arbeitskrafte’ (CD I,

16.072).
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gesteld en dat zal wel zijn geschied binnen het Duitse militaire apparaat
(bij Christiansen in Hilversum had zich inmiddels een door een Major
Garmer geleide groep van twintig officieren gemeld, gedetacheerd door
het Oberkommando der Wehrmacht, om bij de acties hulp te verlenen) —w ij
weten althans dat die volgorde al vast stond toen op 30 oktober een
tweede bespreking plaatsvond, weer in Hilversum, maar op lager niveau:
von Wühlisch, aan w ie Christiansen de leiding van de acties had opge
dragen en die zijnerzijds voor het uitwerken van de nodige bevelen de
Feldkommandantur 724 had ingeschakeld, trad als voorzitter op; aanwezig
waren voorts o.m. Rauter en Schöngarth alsmede drie belangrijke func
tionarissen uit Rotterdam: de Kampjkommandant (hoogste Wehrmachtautoriteit ter plaatse), het hoofd van de Aussenstelle van de Sicherheitspolizei
und SD, H. J. W ölk, en de Kommandantvan de Ordnungspolizei. Inderdaad,
bepaald was dat de eerste grootscheepse razzia zou worden uitgevoerd in
Rotterdam, de tweede in Den Haag, de derde in Amsterdam en de vierde
in Utrecht — Rotterdam was voorop geplaatst omdat zich daar een grote
groep ‘ Wehrfahigen' bevond vlak achter het Duitse front langs de grote
rivieren.
De razzia werd in Rotterdam door de plaatselijke Duitse autoriteiten
zorgvuldig voorbereid (Beaujtragter Völckers was verre van ingenomen
met het gehele plan). Daarbij werd vastgesteld dat de actie op vrijdag 10
novem ber zou worden uitgevoerd in Schiedam, in het gehele gebied van
Rotterdam-Zuid en, wat Rotterdam benoorden de Maas betrof, in wat
men de buitenwijken zou kunnen noem en; op die 10de novem ber zou
de binnenstad volledig worden geïsoleerd en daar zou de actie op zaterdag
1 1 novem ber plaatsvinden. De opgepakte mannen zouden in eerste
instantie in een aantal grote gebouwen worden samengebracht, waar
functionarissen van de S D (de achttien van de Rotterdamse Aussenstelle
benevens ca. honderdvijftig uit andere delen des lands) zouden trachten,
er hun bekende illegale werkers uit te pikken, en vervolgens zou het tot
de afvoer komen: per schip, per trein en te voet. Vastgesteld werd voorts
dat het personeel van de openbare nutsbedrijven en de krachten die bij
de voedselvoorziening waren ingeschakeld, niet zouden worden w egge
voerd en dat op de verzamelplaatsen Duitse artsen aanwezig zouden zijn
om op medische gronden vrijstellingen te verlenen. Voor de uitvoering
en de bescherming van de razzia werden krachtens een door de Feldkom
mandantur 724 opgesteld bevel1 allerlei militaire eenheden via Utrecht en

1 Tekst in Sijes: D e razzia van Rotterdam, p. 253-56.
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Gouda aangetrokken tot een gezamenlijke sterkte van ca. achtduizend
man; zij hadden mitrailleurs alsmede geschut en luchtafweergeschut bij
zich. O ok de luidsprekerwagens worden alle naar Rotterdam gedirigeerd;
zij zouden een belangrijke functie vervullen.
O p de donderdagavond vóór de razzia meldden de bevelhebbers van
alle ingedeelde eenheden zich bij de Rotterdamse Kampjkommandant. Zij
kregen plattegronden uitgereikt van de stadsgedeelten welke zij op v rij
dag en zaterdag voor hun rekening moesten nemen, ontvingen een
algemene instructie en namen gedrukte biljetten mee die huis aan huis
zouden worden afgegeven. A lle wegen naar Rotterdam en Schiedam
moesten vrijdagm orgen om vier uur (het einde van de spertijd) worden
afgesloten en de afsluiting van het centrum van Rotterdam diende om
half zeven een feit te zijn. D it alles werd voorbereid in diep geheim. N og
twee voorbereidende maatregelen waren genomen: aan het einde van de
donderdagmiddag had de Ordnungspolizei alle wapens van de Rotterdam
se politie in beslag genomen en het Gem eentelijk Telefoon bedrijf had
opdracht gekregen, te middernacht alle netlijnen, behalve die welke door
de bezetter werden gebruikt, uit te schakelen.
Iets van dit alles was ju ist op tijd tot de Rotterdamse illegaliteit
doorgedrongen.
Een Duitser die voor administratief werk verbonden was aan de staf
van de Kampjkommandant, stond sinds enige tijd via een tussenpersoon
in contact met die illegaliteit; hij gaf op donderdagmiddag aan de
tussenpersoon door dat de razzia op zeer korte termijn zou worden
uitgevoerd. In een bespreking van topfiguren van de illegaliteit die elkaar
omstreeks half zes konden ontmoeten, werd besloten, aan het Londense
Bureau Inlichtingen te vragen er zorg voor te dragen dat de Geallieerde
luchtmachten niet zouden schieten op grote groepen die Rotterdam
zouden verlaten (die aanvallen zijn inderdaad achterwege gebleven); de
ondercommandanten van de Knokploegen en de O D werden gewaar
schuwd, zo ook vooraanstaande L O ’ers (zij zochten allen goede schuil
plaatsen op) maar de tijd ontbrak om die waarschuwingen aan velen door
te geven — donderdagavond om acht uur moest ieder binnenshuis zijn.
V ijf uur later, om één uur in de nacht van donderdag op vrijdag, kwam
Liese in Rotterdam aan.

★
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Vrijdagochtend omstreeks h alf zeven waren Schiedam en de buitenwij
ken van Rotterdam afgesloten van het stadscentrum. W ie zich voordien
op straat had begeven, was door Duitse militairen naar huis teruggestuurd.
Op belangrijke punten in de afgesloten stadsgedeelten waren mitrailleurs
opgesteld, soms ook kanonnen. O veral liepen Duitse militairen rond die
een gedrukt ‘B evel’ afgaven o f het in de brievenbussen deden —de inhoud
van het stuk schetterde ook uit de rondrijdende luidsprekerwagens: alle
mannen van zeventien tot en met veertig jaar moesten met een voorge
schreven uitrusting (‘warme kleding, stevige schoenen, dekens, bescher
m ing tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepel, drinkbeker en boterhammen
voor één dag’, eventueel ook met hun fiets) op straat gaan staan, ‘de
mannen van de genoemde jaargangen die bij een huiszoeking nog in
huis worden aangetroffen, worden gestraft, waarbij hun particuliere
eigendom zal worden aangesproken’ ; men moest eventuele vrijstellingsbewijzen meenemen —werden die niet erkend, dan zou men kennelijk
als spitter worden weggevoerd. ‘D e dagelijkse vergoeding’, aldus het
‘ B evel’, ‘bestaat uit goede kost, rookartikelen en v ijf gulden. Voor de
achterblijvende familieleden zal worden gezorgd. Het is aan alle bew o
ners der gemeente verboden hun woonplaats te verlaten. Op hen die
pogen te ontvluchten o f weerstand te bieden, zal’ , zo heette het ook nog,
‘worden geschoten.’
D e bevolking werd door de actie volledig verrast. Slechts zeer w eini
gen slaagden er in, buiten het afgezette gebied te komen. Ieder voelde
zich opgesloten. Als in alle situaties waarin grote gevaren dreigen, deden
ook nu weer optimistische geruchten de ronde: de Geallieerden zouden
Rotterdam naderen o f er zouden dicht bij de stad luchtlandingen zijn
uitgevoerd. Niets daarvan: de onm iddellijke realiteit waarmee men te
maken had, was het Duitse ‘ B evel’. Dat men slechts ‘boterhammen voor
één dag’ moest meenemen, gaf velen de hoop dat de ‘arbeidsinzet’ slechts
van zeer korte duur zou zijn. En hoe moest men de Duitse dreigementen
interpreteren? Mannen die bij huiszoeking zouden worden ontdekt,
zouden ‘gestraft’ worden, ‘waarbij hun particuliere eigendom zal worden
aangesproken.’ Betekende dat dat de w oning in brand zou worden
gestoken? Dat was door de bezetter sinds september in Rotterdam
inderdaad gedaan met enkele woningen die voor illegaal werk waren
gebruikt. Verontrustend was in het bijzonder dat allerwege schoten
werden gehoord. ‘W ij dachten allen’, aldus een inwoner van Charlois,
‘aan Apeldoorn en Utrecht en zeiden tegen elkaar: ‘Er worden vast al
verscheidene mannen doodgeschoten en je zult het zien, straks leggen
ze ook in onze straat een paar lijken neer voor afschrikwekkend voor
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beeld.” 1 ‘Angst voor het onbekende lot van vrouw en kinderen, angst
voor eigen lijfsbehoud, angst van de huisgenoten voor de man en de
zoon wanneer zij zich niet gingen melden, deed’, aldus Sijes, ‘velen het
huis verlaten’, óók ‘de angst voor verraad’2: verraad uit bezorgdheid voor
het eigen bezit (werd één perceel in brand gestoken, dan konden de
belendende heel wel ook in vlam m en opgaan), verraad uit jaloezie (‘want
het is een hard gelag’, schreef een Rotterdammer in zijn dagboek,
‘wanneer buurman A w el w eg is en B niet’).3
Velen zagen kans zich te verschuilen, hoofdzakelijk onder vloeren of,
als die er waren, in kelders; anderen werden op w eg naar schuilplaatsen,
lege scholen bijvoorbeeld, toch gegrepen. De straten werden die gehele
vrijdag door systematisch afgewerkt. O ver het algemeen verliepen de
huiszoekingen nogal rustig en als de Duitse militairen niet onder het
onm iddellijk toezicht stonden van officieren o f onderofficieren, kwam
het veelvuldig voor dat zij niet verder gingen dan de huisdeur o f de
w oning slechts heel oppervlakkig doorzochten.
In Schiedam werden alle opgepakte mannen op de in het centrum
gelegen Koemarkt bijeengedreven, in de buitenwijken van Rotterdam
waren er talloze concentratiepunten vanwaar men dan in door Duitse
militairen bewaakte groepen naar een aantal grote verzamelplaatsen mar
cheerde. Ondanks het uitdrukkelijk verbod de woningen te verlaten,
gingen veel vrouwen de straat op. Omstreeks tw aalf uur zag het bijvoor
beeld bij het Feyenoord-stadion (een van de drie grote verzamelplaatsen
in Rotterdam-Zuid) zwart van de vrouwen, ‘zij toonden’ berichtte later
een Rotterdammer, ‘ongeremde haat en zonder angst voor represailles
scholden zij de Duitsers uit voor letterlijk alles wat lelijk was.’4
In de Rotterdamse binnenstad werd men op die vrijdag wel gealar
meerd door het feit van de strenge afzetting, maar tot lang niet iedereen
drong door dat de Wehrmachtbezig was, uit Schiedam en de buitenwijken
een groot deel van de mannen w eg te voeren. Onder diegenen die de
ernst van de toestand beseften, waren er vrij velen die een schuilplaats
opzochten o f er snel een in gereedheid brachten; sommigen kropen weg
op de zolder van het Raadhuis o f elders in dat gebouw en ook in andere
overheidsgebouwen kon men zich verbergen. Anderzijds waren er niet
weinigen die. veronderstelden dat de bezetter in de buitenwijken v o l
doende mannen had opgepakt om het stadscentrum nu te kunnen sparen.
Niets daarvan. In dat centrum werd op zaterdag 11 novem ber herhaald
1 Aangehaald in a.v., p. 80.
in a.v., p. 97.

2 A.v., p. 81.

3 Aangehaald in a.v., p. 82.
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wat zich daags tevoren in de buitenwijken en in Schiedam had afgespeeld:
huis aan huis werd, al van vier uur ’s morgens af, het ‘B evel’ afgegeven,
van zeven uur a f reden de luidsprekerwagens rond, er werd (ter intim i
datie) veel geschoten1, talrijke mannen, hoofdzakelijk door angst gedre
ven (ook weer door de angst voor verraad), handelden conform het
‘B evel’ en zij die zich buiten opstelden o f die gevonden werden bij de
huiszoekingen (deze waren ook in het centrum maar zelden ruw en veelal
oppervlakkig), werden eerst naar concentratiepunten gebracht en vervol
gens vandaar, steeds onder bewaking, naar vier grote verzamelplaatsen:
de Heineken Brouwerij, het Nenijto-terrein, de Beurs en het Centrale
Belastinggebouw.
Zow el op vrijdag als op zaterdag zou op al die verzamelplaatsen (er
waren er in totaal tien, t.w. vier in het centrum, drie in Rotterdam-Zuid
en drie in de buitenwijken benoorden de Maas) het onderzoek van de
vrijstellingspapieren plaatsvinden en ook zouden er Duitse artsen aan
w ezig zijn om personen op medische gronden naar huis te sturen. Van
die opzet kwam niet veel terecht. Veelal kon men met op zichzelf geldige
papieren niet tot de weinige Duitsers doordringen die vrijstelling konden
verlenen (er zijn er in totaal slechts 300 verleend2) en, schrijft Sijes:
‘Alleen mensen met zeer duidelijke gebreken en diegenen die in het bezit
waren van een kaart van het tbc-consultatiebureau, hadden kans afge
keurd te worden. In de meeste gevallen werd echter nauwelijks gekeken
naar hen die zich bij de Duitse arts met een doktersverklaring o f voor
eventueel onderzoek meldden.’3 Op één verzamelplaats verklaarde een
Duitser in een toespraak dat maagkwalen en hartaandoeningen niet als
ziekten werden erkend.
Verscheidene verzamelplaatsen leenden zich allerminst voor het ver
b lijf gedurende geruime tijd van duizenden mannen. Zeker, een groot
deel van hen die op vrijdag respectievelijk zaterdag in Duitse handen
vielen, werd nog diezelfde dag afgevoerd, maar dat gold niet voor allen.
Velen moesten op de verzamelplaatsen overnachten: bijvoorbeeld in de
hallen, badcellen en kleedkamers van het Feyenoord-stadion, op de
drijfnatte vloeren van havenloodsen en in de tochtige ruimten van het

1 O p 10 en 1 1 novem ber samen w erden in Rotterdam v ijf personen door het schieten
g ed oo d; één werd gew ond. 2 In een rapport aan Goebbels d.d. 16 novem ber '44
(tekst in Sijes: De razzia van Rotterdam, p. 256-58) beklaagde Liese zich er over, 'dass
viel/ach Vertreter deutscher Dienststellen nicht mehr im Interesse des Reiches denken und schon
stark ‘verhollandert’ sincT — hun verzoeken om m éér vrijstellingen te verlenen had hij
afgewezen. 3 A.v., p. 128.
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onafgebouwde Centrale Belastinggebouw o f van de eveneens onafge
bouwde Marinierskazerne (de centrale verzamelplaats voor Kralingen).
Het werd er een smeerboel, het was er koud, men had er honger en dorst
— en men wist niet waarheen men zou worden afgevoerd.
D ie afvoer vond op drie w ijzen plaats: per trein, per schip en te voet.
Bij de treintransporten kon de bezetter op vrijdag, de eerste dag van de
razzia, natuurlijk niet gebruikmaken van het station dat in het stadscen
trum was gelegen: Delftse Poort1, w èl werd toen in Rotterdam-Zuid het
station Feyenoord gebruikt en ook moesten uit Schiedam en de weste
lijke buitenwijken van Rotterdam grote groepen lopen naar het station
te Delft. Op de tweede dag van de razzia werd het station Delftse Poort
w èl ingeschakeld en voorts liepen op die eerste en op de tweede dag
grote groepen naar enkele kleine, niet-vernielde havens op de noorde
lijke Maasoever, waar rijnaken en sleepboten gereedlagen —andere grote
groepen werden te voet de stad uitgevoerd, niet alleen in de richting van
Delft maar ook in die van W addinxveen en Gouda. Veel vrouwen die
tevoren bij de verzamelplaatsen waren gaan staan, volgden al die colonnes
zo ver m ogelijk. ‘O nderweg’, schrijft Sijes, ‘kwamen uit de zijstraten nog
meer vrouwen en kinderen toegestroomd. De vrouwen zochten de
colonnes a f in de hoop, onder de duizenden gezichten hun man o f hun
zoon te ontdekken . . . Groot was de ontroering: kinderen riepen hun
vader goedendag, huilend stonden vrouwen langs de kant.’2
‘Tegen enen’, zo noteerde op zaterdagavond, terugziende op wat
’s middags was gebeurd, een inwoonster van Kralingen in haar dagboek,
‘g in g e n er plo tselin g geruchten dat er een m annentransport via de H o o fd w e g zou
plaats heb b en naar G oud a. E r on tston d een run o n d er de v ro u w e n in de richtin g
v an de H o o fd w e g . Later h o o rd en w e dat er van ’ s m o rgen s v ro e g a f talloze
v ro u w e n en k in deren al op de H o o fd w e g hadden gestaan m et eten en kleren.
H et w e e r w as k o ud , niet zo w in d e rig , m aar w e l m et regen b u ien en dan w e e r
heldere zon. T e g e n h a lf tw ee opeens een geroep : ze k o m en van de H oflaan , en
daar k w am het eerste transport . . . H eel langzaam , stap v o o r stap, (zag m en)
naderen een dichte m en ig te m an n en , die de h ele r ijw e g v u ld e, geëscorteerd d o o r
en k ele m ilitairen m et g e w e e r in d e aanslag, o m de zo ve el pas, en b egeleid d o o r
tallo ze v ro u w e n en kinderen . H e e l langzaam k w a m de stoet d ichterbij en h o ord e
j e d e stem m en. M an n en en v ro u w e n riepen elkaar een afscheid to e: ‘M o e d
h o u d e n ’ , ‘ O ran je b o v e n ’. V ro u w e n hu ilden . M e isje s liepen m ee, m et hun arm en
o m haar jo n g e n geslagen. V ro u w e n m et kin d erw agen s, oud e m annen en v ro u 

1 Het latere Centraal Station. 2 Sijes: De razzia van Rotterdam, p. 142.
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w e n . V an alle kanten k w am en v ro u w e n aangerend m et dekens, kleren en eetw a
ren. A n d eren liepen w e e r teru g o m n o g d in gen te halen o f vrien d in n en te
w aarsch u w en , sn ikk en de, h u ilend e.
. . . V i j f transporten zijn die m id d ag langs gegaan . . . E r w e rd verteld dat het
d o el Z w o lle w a s . . . Er w aren jo n g e n s b ij, zo van de straat opgeraapt, m et alleen
een b o e ze ro e n tje o ver hun blo te l i j f en een colbertjasje. Er w aren er op klom pen.
In de stoet liepen o.m. po litieagen ten , p o stb o d en en conducteurs, allen in u n i
fo rm .’ 1

W eggevoerd uit Rotterdam en Schiedam werden ca. vijftigduizend
mannen: verm oedelijk twintigduizend te voet, twintigduizend per schip
en tienduizend per trein (een groep van ca. vijfhonderd mannen moest
fietsen, naar Amersfoort). Te voet liepen sommigen, gelijk reeds vermeld,
naar Delft, anderen via W addinxveen en Gouda naar Utrecht en vandaar
naar Soesterberg en Amersfoort, zelfs nog verder: naar de plaatsen aan
de zuidelijke Veluwezoom waar zij aan het spitten werden gezet. Het
weer was op de dagen waarop die transporten te voet plaatsvonden, aan
de koude kant — één dag was er, maandag de 13de, waarop het vrijw el
onafgebroken regende. ‘Verm oeid, gepakt en gezakt . . . met bagage die
steeds zwaarder scheen te worden, liepen de mannen’, schrijft Sijes,
‘tientallen kilometers per dag. Rust werd hun zelden gegund, en dan nog
slechts voor korte tijd. M et natte, pijnlijke voeten, hongerig, de handen
vol blaren van het sjouwen, rug en schouders stuk van de drukkende
bagage, met kapotte schoenen, sleepten zij zich voort’2 — zij die niet
verder konden, werden op gevorderde boerenwagens geladen. Ontsnap
pen uit de stoeten was nauwelijks m ogelijk, maar in Delft waar de
Rotterdammers en Schiedammers in gebouwen van de Technische H o
geschool moesten overnachten en waar de Centrale Keuken voor warm
eten en brood zorgde, stelde een illegale groep bijna tweehonderdvijftig
razzia-slachtoffers die gedaan hadden alsof zij bij die voedselvoorziening
waren ingeschakeld, in staat in de stad onder te duiken. Een dergelijke
hulp werd ook elders verleend, zoals de inwoners van de streken, steden
en dorpen waar de Rotterdammers en Schiedammers doorheen trokken,
over het algemeen getuigden van een intens en door de razzia-slachtoffers
ontzaglijk gewaardeerd medeleven. ‘O veral langs de routes’ (wij citeren
w eer het samenvattend beeld dat Sijes heeft gegeven) ‘werden de mannen
overladen met allerlei dingen die zij nodig hadden. Zelfs op de open

1 Aangehaald in a.v., a.v.

2 A.v., p.

iji
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hoofdwegen stroomden de mensen uit de naburige dorpen toe met alles
wat zij in der haast hadden kunnen vergaren.’ 1
N iet anders verging het diegenen die per schip o f per trein werden
afgevoerd: lagen de schepen aan de oever gemeerd o f stonden er goe
derenwagons stil en verspreidde zich dan het bericht dat zich in die
schepen o f wagons razzia-slachtoffers bevonden, dan kwamen honderden
aangesneld om te zien wat zij voor hun landgenoten konden doen.2
Physiek was de afvoer per schip o f trein natuurlijk minder inspannend
dan te voet, maar daar stond tegenover dat men zich in overvolle, smerige
ruimten bevond. Bovendien: schepen en treinen konden door de Geal
lieerde jagers en jachtbommenwerpers worden aangevallen3 — velen
zaten met name tijdens het oversteken van het IJsselmeer in grote angst.
Som m ige schepen voeren dan door naar Z w olle, de meeste evenwel naar
Kampen, waar men van boord geslagen en geschopt werd en waar een
gem engd-gehuwde Joodse man die nog steeds zijn Jodenster op had,
door een Duitse officier werd neergeschoten en in het water getrapt. O ok
in Kampen spande de bevolking alsook de plaatselijke afdeling van het
Nederlandse Rode Kruis (die afdelingen hebben in het algemeen aan de
razzia-slachtoffers veel hulp geboden) zich in om aan de Rotterdammers
en Schiedammers alle bijstand te geven die hun m ogelijk was.4 Zo ging

1 A.v., p. i ö i . 2 Er zijn evenw el schepen gew eest die op het traject R o tterdam Am sterdam nergens meerden en waarop m en tijdens die tocht bovendien niets te eten
o f drinken kreeg. 3 In het M erw edekanaal zonk één rijnaak door de ontploffing van
een tijdbom die de Knokploeg uit de Alblasserwaard te M eerkerk vlak onder de
waterspiegel aan de ro e f had aangebracht met de bedoeling, de vijftien daar verblij
vende Duitse m ilitairen uit te schakelen. D rie razzia-slachtoffers kwam en om het
leven. D e leider van de betrokken Knokploeg, M . W. Schakel, werd hieromtrent
onjuist ingelicht; hij rapporteerde aan de Landelijke Sabotage-Com m andant van de
KP, van B ijnen: ‘Eén Duitser mist beide benen, tw ee Duitsers lichter gew on d;
Rotterdam geen verliezen.’ Er konden als gevolg van de ontploffing en de daardoor
ontstane verw arring Rotterdam m ers ontsnappen, volgens Schakel ca. tw ee- van de
driehonderd die zich aan boord van het schip hadden bevonden; die schatting is
verm oed elijk te hoog geweest. (M. W . Schakel: ‘Rapport tot zinken brengen schip met
gevangenen’, 13 nov. 1944 (LO /LKP, 5 E)). 4 Er bevonden zich, aldus een later
verslag van de afdeling Kampen van het N ederlandse Rode Kruis, onder de razziaslachtoffers ‘patiënten met duidelijke m aagzweren, met nog behandelde syphilis,
patiënten die jaren in sanatoria hadden gekuurd, mensen die zo bijziende waren dat
ze hun w eg nauwelijks konden vinden, anderen die zo d o o f waren dat ze stellig geen
enkel bevel zouden verstaan’ —zij w erden allen bij inspectie in de noodziekenhuizen
die haastig in Kampen waren georganiseerd, goedgekeurd door een Oberstabsarzt die
de hoogste arts was van de Organisation Todtin bezet N ederland; (Nederl. Rode Kruis,
afd. Kampen, W. J. K olff: Herinneringen over het Rode Kruis-werk tijdens de arbeiderstrans-
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het ook in Zw olle, zo ook in Wezep waar duizenden in een Duits militair
kamp werden opgesloten in afwachting van de treinen die hen naar
Duitsland zouden brengen. U it dat kamp konden enkelen ontsnappen,
maar drie Rotterdammers die bij een mislukte poging daartoe waren
gegrepen, werden gefusilleerd en twee tijdens een vluchtpoging dood
geschoten.
Treintransporten vonden, gelijk reeds vermeld, plaats uit Rotterdam
en uit D elft; daarbij werden slechts goederen- en veewagons gebruikt
(uit één trein die in Hilversum stilstond, konden met hulp van de
plaatselijke bevolking ca. zeshonderd mannen ontsnappen1). De treinen
evenwel waarin men dan verder werd vervoerd, uit Amersfoort, Kampen,
Z w olle en Wezep, bestonden gedeeltelijk uit personenwagons. In die
treinen (ijskoud waren ze) leed men honger en dorst, men vervuilde en
alle hulp van de burgerbevolking ontbrak op de trajecten in Duitsland.
Daar, in het land van de vijand, kwamen, met uitzondering van het
noordoosten, vrijw el overal slachtoffers van de razzia van 10 en II
novem ber terecht, de meesten evenwel in het westen met een concen
tratie in en bij het Ruhrgebied. De Duitse bedoeling was om omstreeks
veertienduizend Rotterdammers en Schiedammers in het centrum en
oosten des lands aan het graven te zetten en als men zich daaraan heeft
gehouden, zou zulks betekenen dat ca. vijf-en-dertigduizend in Duits
land zijn tewerkgesteld. Precieze cijfers zijn niet bekend.

★

W ij weten evenmin nauwkeurig, welke verliezen het illegale werk in
Rotterdam en Schiedam door de razzia’s leed. Onder diegenen die zich
met succes verborgen, zullen stellig naar verhouding veel illegale werkers
zijn geweest, mede door de waarschuwing die op donderdagmiddag, zij
het laat, de toppen van de illegaliteit had bereikt; w ij nemen voorts aan
dat zich illegale werkers bevonden in de eerste groepen die konden

porten der O Tdoor Kampen (z.j.), p. 7); later slaagde de afdeling Kam pen er in, bij elkaar
toch nog ruim achthonderd razzia-slachtoffers die Kam pen passeerden (dat waren niet
alleen Rotterdam mers en Schiedam mers) afgekeurd te krijgen.
' D e Duitse officier die vo o r die ontsnapping verantw oordelijk werd gesteld, werd
v o o r een Duitse krijgsraad gedaagd; tot w elke straf hij werd veroordeeld, is onbekend.

122

ROTTERDAM/SCHIEDAM
ontsnappen. Van de resultaten van de speciale speuractie door de Sicherheitspolizei und S D is bekend dat één Kriminalsekretar volgens aanwijzin
gen van een vroegere illegale werker die met de S D was gaan samen
werken, bij de ingang van het Feyenoord-stadion drie illegale werkers
uit Rotterdam en één uit Dordrecht kon arresteren die allen enige dagen
later werden gefusilleerd, en dat W ölk op de tweede razzia-dag aan het
einde van de middag Rauter en Schöngarth telegrafisch berichtte1 dat in
één woning wapens waren gevonden en dat een ‘fiihrender Organisator des
R W was gearresteerd2 — de telegrammen die W ölk aan Rauter en
Schöngarth deed toekomen, zijn evenwel niet alle bewaard gebleven en
er zijn in elk geval méér illegale werkers in Duitse handen gevallen, zo
de districtscommandant van de O D ’ ; ook werd een geheime zender
ontdekt. Van de leden der Knokploegen werden enkelen weggevoerd
maar op de dinsdag na de razzia wist de Rotterdamse leiding al dat er
van de acht ploegen (zij telden elk enkele tientallen K P’ers) v ijf kompleet
o f nagenoeg kompleet waren gebleven.4 D e R V V verloor door de razzia
een van de twee aan haar toegevoegde geheime agenten, L. G. M ulholland — hij werd overigens niet ontdekt en gearresteerd maar als razziaslachtoffer naar Duitsland overgebracht.
Had dus, schijnt het, de razzia voorzover zij illegale werkers wilde
uitschakelen, maar een gedeeltelijk effect gehad, het resultaat van de actie
als geheel was de Duitsers meegevallen. Het is m ogelijk dat met name
het verloop van zaken in Utrecht er toe had geleid dat zij zich waren

1 Telegram , n nov. 1944 (17 u. 20) van H .J. W ölk aan Rauter en Schöngarth (Doc
I-10 5 3 , a-2). 2 W ölk berichtte óók, dat (dit is op de 1 1 e op het N enijto-terrein
geschied) één Rotterdam mer, een reserve-officier, in m ilitair uniform was verschenen;
hij 'wurde', aldus W ölk, ‘ herausfordernd und widersetzlich. Bei öffentlicher Provokation
erschossen.' W ij veronderstellen dat de betrokken reserve-officier er de Duitsers op
heeft gew ezen dat zij hem naar een krijgsgevangenenkam p vo o r reserve-officieren
moesten overbrengen. 3 Liese verm eldt in zijn eerder gem em oreerd rapport aan
Goebbels de arrestatie van 'mehrere Dutzend Terroristenführer’ ; dat zoveel leidende
figuren uit de illegaliteit zouden zijn gearresteerd, is niet juist. 4 D e G ew estelijke
Sabotage-Com m andant van de KP, P. W. H ord ijk (‘ Peter-N oo rd’), kwam in de N enijtohal oog in oog te staan m et tw ee Rotterdam se S D ’ e n maar werd dankzij zijn
goede verm om m in g (hij had een bril op, droeg een hoed in plaats van een alpinopet
en had bovendien zijn snor laten groeien) niet herkend. Hij ontsnapte tweem aal uit
de N enijtohal maar werd beide keren gegrepen. T oen hij door Kralingen werd
w eggevoerd, ontsnapte hij vo o r de derde maal: ‘met een snoeksprong’ , zo schreef hij
ons, ‘kon ik in het kijkend maar ook m eew erkend publiek verdw ijnen.’ Als verpleeg
ster verkleed keerde hij naar het pand terug dat hij bij de razzia had verlaten, (brief,
27 dec. 1980, van P. W. Hordijk).
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gaan afvragen o f hun intimidatie in Rotterdam w el voldoende effect zou
hebben. Toen W ölk zaterdagavond laat Rauter en Schöngarth er telegra
fisch van verwittigde dat de actie ‘abgeschlossen’ was en dat ‘ nach vorlaufiger
Zahlung’ ‘5 1 500 Mann' waren gepakt (de totale groep die voor w egvoe
ring in aanmerking kwam, telde verm oedelijk zeventigduizend perso
nen), kwamen in zijn telegram óók de woorden voor: ‘Ergebnis liegt über
der erwarteten Zahl
Dat was mede de indruk die illegale werkers opdeden. Tot de Rotter
damse leiding van de Raad van Verzet drong door dat sommige Duitsers
van ‘ eine erstaunliche Meldungsfreudigkeit’ hadden gesproken —die woorden
werden weergegeven in een verbitterd telegram dat de R V V -leidin g
onm iddellijk na de razzia naar Londen zond. Radio Oranje, zo heette het
daarin, moest maar niet langer spreken
‘ o v e r g o e d e k w aliteiten van ons v o lk . M e e r dan d e h elft van de w e g g e v o e rd e n
in R o tterd am h eeft zich o p een sim p ele oproep v an d e D u itsers v r ijw illig g em eld
zo n d er een en k ele p o gin g zich te onttrekken . V e le jo n g e n s w e rd en d o o r ouders
o f buren g e d w o n g e n zich tegen hu n zin te m elden . D e o n d erged o k en en w e rd en
d o o r afgu n stige buren, v o o ra l v ro u w e n , b ed reigd m et verrad en .’2

D it telegram leidde er toe dat den Doolaard in een tweetal toespraken
voor Radio Oranje, zonder Rotterdam te noemen, zich kritisch uitliet
over de gevolgen die een ‘massa-vlaag van nutteloze m oedeloosheid’ had
gehad.3
In het illegale Vrij Nederland stortte van Randw ijk zijn gal uit over de
Rotterdammers: ‘Vijftigduizend Nederlandse mannen laten zich als scha
pen wegvoeren en evenzoveel vrouwen zien toe hoe hun mannen en
zoons weerloos naar Hitlers slachtbank worden geleid’4 — w ij onder
schrijven de uitvoerig gem otiveerde opinie van Sijes5 dat, hoe begrijpe
lijk reacties als van de R W -le id in g en van van Randw ijk ook zijn
geweest, daarin toch niet voldoende rekening werd gehouden met de
hulpeloosheid der bevolking en met het element van verrassing dat in
de razzia zulk een grote rol had gespeeld; overigens: ‘het overrompelend
karakter van de aanval op de Rotterdamse bevolking stak’, aldus Sijes,
‘niet zozeer in het feit dat hij op een volkom en onverwacht ogenblik
kwam, maar meer hierin dat een razzia nog niet eerder op een dergelijke

1 Telegram , 1 1 nov. 1944 (23 u. 15), van W ölk aan Rauter en Schöngarth (Doc I-10 5 3,
.a-2). 2 Aangehaald in Sijes: De razzia van Rotterdam, p. 236. 3 A.v. 4 A.v.,
■‘ p. 235. 5 A.v., p. 2 37-4 1.
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w ijze was georganiseerd en met zulk een militaire macht was uitgevoerd’ :
‘tegenover de intimiderende inzet van het georganiseerde machtsapparaat
der Duitsers’ (ca. achtduizend zwaargewapende militairen) ‘ stonden de
geïsoleerde enkelingen machteloos’ ; bij die formuleringen w ijst Sijes er
overigens terecht op dat toch niet zo w einigen uit de opgeroepen groep
er in slaagden, de Duitsers uit handen te blijven: wellicht omstreeks
twintigduizend.
★

Lang niet overal behoefde de illegale pers er zorg voor te dragen dat men
spoedig in het westen des lands wist wat in Rotterdam en Schiedam was
geschied — dat werd aan zeer velen bekend doordat men de massale
transporten van Rotterdammers en Schiedammers zag passeren o f daarvan
hoorde. Dat zien en dat horen hielden een waarschuwing in. In Rotterdam
en Schiedam hadden wellicht velen in eerste instantie gemeend dat zij
in de buurt van die steden zouden worden tewerkgesteld maar w ie elders
de transporten zag o f er van hoorde, wist beter: viel men de Duitsers in
handen, dan zou men worden voortgedreven o f getransporteerd als vee
en, dat was duidelijk (waarom anders die treinen?), ver weg. Beter leek
het, zich, zo enigszins m ogelijk, te verstoppen. D e illegale pers drong
daar op aan. D it alles betekende dat de bezetter, voornemens om niet
alleen uit Rotterdam en Schiedam, maar ook uit Den Haag, Amsterdam
en Utrecht alle zeventien- tot veertigjarige mannen w eg te voeren, door
die ene actie in Rotterdam en Schiedam het element van de verrassing
had verspeeld.
Dat bleek vooral op dinsdag 2 1 novem ber en volgende dagen in Den
Haag en de twee aangrenzende gemeenten Voorburg en Rijsw ijk. Nadat
in de voorafgaande dagen razzia’s waren uitgevoerd in het Westland
(zevenhonderd tot duizend mannen werden weggevoerd) en in de om 
geving van Leiden, begonnen de Duitsers op de 21ste in Den Haag,
Voorburg en R ijsw ijk de methoden toe te passen welke hun in Rotterdam
en Schiedam zo te stade waren gekomen: een groot aantal Duitse m ili
tairen zette in de nacht van maandag op dinsdag alle straten af. In de
vroege ochtenduren werd een aanvang gemaakt met het afgeven van
hetzelfde ‘B evel’ dat in Rotterdam en Schiedam was gebruikt. Uiteraard
ontbraken ook de luidsprekerauto’s niet. Anders evenwel dan in Rotter
dam en Schiedam gingen in Den Haag, Voorburg en R ijsw ijk maar
w einig mannen na de ontvangst o f na het vernemen van het ‘B evel’ op
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straat staan — de Duitse militairen moesten dus woning na woning
doorzoeken. Velen hunner maakten zich, schrijft Sijes in zijn studie over
de arbeidsinzet, ‘niet al te druk. Alleen fanatieke militairen beklopten
vloeren, muren en panelen, braken kasten open en schreeuwden zo
barbaars dat sommige onderduikers uit angst voor represailles tegen de
vrouwen en kinderen te voorschijn kwam en’ 1 ; die fanatici waren even
w el verre in de minderheid. O ok op woensdag en donderdag vonden
nog huiszoekingen plaats. In totaal vielen aan de bezetter die, schijnt het,
op zeven-en-dertigduizend man had gerekend, naar ruwe schatting ca.
dertienduizend arbeidskrachten in handen: achtduizend in Den Haag,
vijfduizend in Voorburg en R ijsw ijk samen. Van die dertienduizend
moesten er zesduizend naar Utrecht en verder gelegen plaatsen lopen,
zevenduizend werden in kolenschepen (‘het kolengruis lag er ongeveer
tot enkelhoogte en tevens was het nat’, schreef een weggevoerde brand
weerm an2) eerst naar Amsterdam gevoerd en vervolgens, evenals de
Rotterdammers en Schiedammers, over het IJsselmeer naar Kampen
gebracht (‘de Kampense politie had shag voor ons gekocht. Firma’s in
Kampen gaven al wat ze maar missen konden ... D e Kampense bevolking
gaf: kleding, dekens, schoeisel, eetgerei, postpapier en kaarten’3). Van
deze in Kampen belande razzia-slachtoffers werd het grootste deel aan
de stellingen in het oosten des lands tewerkgesteld, twaalfhonderd man
nen evenwel, onder w ie honderdvijftig man politie en brandweer, w er
den in een trein geladen en naar het kamp Rees in het Rijnland gebracht.
Misschien is het een aanwijzing dat de bezetter w einig ingenomen
was met de resultaten van de actie in Den Haag, Voorburg en R ijsw ijk,
dat althans uit Den Haag een groot deel van de beroepsbrandweer werd
w eggevoerd: mannen die in de brandweerkazernes bijeen waren en die
er natuurlijk op hadden gerekend dat hun vrijstellingen zouden worden
erkend; niets daarvan: Den Haag verloor op slag twee-derde van zijn
brandweerpersoneel. Afgevoerd naar Kampen werden ook ongeveer
honderdvijftig N S B ’ers alsmede de Nederlanders die werkzaam waren
geweest op het door Seyss-Inquart van de zomer van '40 a f bewoonde
buiten ‘Clingendael’.
Op Den Haag, Voorburg en Rijsw ijk volgden Haarlem en de om lig
gende plaatsen Heemstede, Bloemendaal en Overveen, alsmede Sant
poort. Sijes vermeldt dat de achthonderd Duitsers die hier op 6 december

1 Sijes: De arbeidsinzet, p. 546.
p. 50.

2 Ja n Krist: D e hel van Rees (1947), p. 2 1.
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de razzia’s uitvoerden, er op gerekend hadden, zevenduizend werkkrach
ten in handen te krijgen — het werden er nier meer dan tweeduizend a
vijf-en-twintighonderd, van w ie opnieuw velen in Rees belandden.
Drie dagen later, 9 december: Delft. ‘O f het nu kwam ’, schreef een
Delfts dagblad een jaar later, ‘doordat w e hier zo goed waren weggedoken
o f dat de Duitsers er zelf genoeg van begonnen te krijgen, maar de ‘oogst’
was hier . . . maar heel schamel. Niet meer dan enkele honderden
slachtoffers gingen de lijdensweg naar Hitlers ‘paradijs’ ’ * — ruim twee
honderd volgens een verslag van de secretaris van het college van cura
toren van de Delftse Hogeschool; ook zij werden voor een deel naar
Rees getransporteerd.
Kort voor Kerstmis vonden nog twee razzia’s plaats: een in het Westland (opnieuw!) en een op Overflakkee.
In het Westland zocht de bezetter naar mannen van zeventien tot
vijf-en-veertig jaar, maar, aldus een plaatselijke geschiedenis, ‘zelfs op
geschoten kinderen van vijftien en zestien jaren werden meegenomen’2;
cijfers voor de buit zijn niet bekend. W ij kennen die wèl voor O ver
flakkee (Goeree viel buiten de oproep omdat daar een typhus-epidemie
heerste) waar in eerste instantie slechts tw ee-vijfde van de opgeroepen
mannen kwam opdagen. Daags daarna maakte de Inselkommandant bekend
dat, als de onderduikers niet te voorschijn kwamen, op grote schaal
huiszoekingen zouden worden verricht en dat dan van die onderduikers
elke tiende man zou worden doodgeschoten en de overigen naar een
concentratiekamp zouden worden gezonden. D ie dreigementen misten
hun effect niet, te minder omdat bekend was geworden dat diezelfde
Inselkommandant nog geen twee weken tevoren op het nabije Schouwen
tien Nederlanders had laten ophangen. Ca. drieduizendvijfhonderd ei
landbewoners meldden zich; zij werden per boot naar Kampen en
vandaar per trein naar Duitsland getransporteerd, op ca. tweehonderd na
w elke de rijkslandbouwconsulent van Goeree-Overflakkee met veel
moeite (hij had er Liese’s bureau in Apeldoorn voor bezocht) vrij had
gekregen als onmisbare krachten in de land- en tuinbouw.
En Amsterdam?
Na de grote razzia’s in Rotterdam en Den Haag werd door talrijke
Amsterdammers verwacht dat z ij nu aan de beurt zouden komen. Op 28
november, d.w.z. vier dagen nadat de grote actie in Den Haag en om lig

1 Veritas, 5 dec. 1945, aangehaald in Sijes: De arbeidsinzet, p. 547.
Wateringen in mobilisatie- en oorlogstijd, p. 14.
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gende gemeenten was geëindigd, noteerde de jeugdige schrijver Bert
Voeten die in het centrum van de hoofdstad met een Joodse onderduik
ster, Marga M inco, samenleefde:
‘H e t gerucht o v e r de gro te ‘h u is-a a n -h u is’-razzia leeft h ardn ek k ig v oo rt. K arei'
k w a m g isteravo n d laat n o g w a arsch u w en : ‘ M o rg en o ch ten d b egin n en ze !’ V a n 
daag niets gem erkt. Ik h o o rd e dat d e B eurs w o rd t gereedgem aakt o m er het
g e v an g en w ild in on d er te brengen.
D ie v e rv lo e k te onrust elk e dag o p n ie u w : nu m o e t je w e g k ru ip e n ; nu bonzen
ze d a d e lijk m et een k o lf op d e d eu r; straks h o o r j e ze m et hun laarzen de trap
o p k o m en , schreeu w en en sch elden . . . Ik heb d e verd u isterin g van d e ram en
gehaald. A an d e buitenkan t ziet het huis er nu uit a ls o f het o n b e w o o n d is.
M issch ie n helpt het. Sporen d ie direct op het v e r b lijf van een m a n n e lijk w ezen
d u id en , heb b en w e zo rg v u ld ig u itgew ist. D e schuilplaats is g ereed ’2 —

ook anderen, verm oedelijk vele anderen, maakten een schuilplaats klaar
o f lieten er een klaarmaken. D e ‘vervloekte onrust’ bleef, vooral ook
nadat (6 december) Haarlem en om geving aan de beurt waren geweest.
Het program evenwel om uit de vier grote steden van het westen
successievelijk alle weerbare mannen w eg te voeren, werd wat Amster
dam en Utrecht betrof, niet uitgevoerd. Er heerste binnen het Duitse
apparaat verdeeldheid over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een
Wehrmacht-razzia speciaal in Amsterdam: de Amsterdamse Beaufiragte, de
Ortskommandant en Lages, hoofd van de SD, waarschuwden Liese gedrieen dat het alleen dan tot een razzia in de hoofdstad zou kunnen komen
wanneer de Wehrmacht er voldoende krachten voor ter beschikking stelde.
In december kon de Wehrmacht dat niet doen vanwege de troepenver
plaatsingen w elke met het Ardennen-offensief samenhingen; afgezien
daarvan was binnen de eenheden van de Wehrmacht die ingezet waren
bij razzia’s zoals die in Rotterdam en Den Haag waren gehouden, een
ruime mate van weerzin gegroeid tegen het optreden dat hun bevolen
was. Dat de Wehrmacht-razzia in Den Haag en om geving zoveel minder
arbeidskrachten had opgeleverd dan die in Rotterdam en Schiedam, deed
bovendien vermoeden dat een dergelijke razzia in de dubbel gewaar
schuwde hoofdstad waar de illegaliteit talloze oproepen had doen ver
schijnen, zich niet aan te melden maar zich zo goed m ogelijk te verber
gen, nog minder profijtelijk zou zijn.
1 D it was de schuilnaam van de w ijkcom m andant van de BS met w ie Voeten in
regelm atig contact stond. 2 Bert V oeten: Doortocht. Een oorlogsdagboek 19 4 0 -19 4 5
(1946), p. 197.
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D e groeiende onwil van de Wehrmacht nu om voor Liese de kastanjes
uit het vuur te halen, was een van de factoren die deze afgezant van
Goebbels bracht tot een nieuwe poging om tienduizenden arbeidskrach
ten bijeen te krijgen op een w ijze die, al moest de Wehrmacht ook
medewerking blijven verlenen, een snelle controle m ogelijk zou maken
en misstanden welke uit de razzia’s waren voortgevloeid, zou voorko
men. Toen die poging eind december werd ingezet, hadden de Duitsers
in de drie westelijke provincies door middel van de razzia’s waarvan wij
m elding maakten (onze gegevens zijn onvolledig), op zijn minst vieren-zeventigduizend mannen in handen gekregen.

De Liese- ‘Aktion ’
W elke misstanden waren uit de razzia’s voortgevloeid (wij bedoelen
daarmee: misstanden in het perspectief van de bezetter)? Om te beginnen
hadden die razzia’s grote onrust onder de bevolking gewekt — geen
bezetter is er die van onrust houdt. Daarbij bedenke men dat de razzia’s
waren voortgevloeid uit de gelijktijdige inwerking van twee van buiten
bezet Nederland komende krachten: het Oberkommando der Wehrmacht en
Goebbels in zijn functie van Reichsbevollmachtigterfür den totalen Kriegseinsatz. Wat zich van september '44 a f in het oosten en noorden des lands
maar vooral ook in het westen afspeelde, kan er slechts toe geleid hebben
dat Seyss-Inquart en zijn naaste medewerkers met enige nostalgie terug
dachten aan de jaren waarin zij er met medewerking van het Nederlandse
overheidsapparaat in waren geslaagd, het Derde R ijk de beschikking te
geven over honderdduizenden arbeiders. Konden de gewestelijke ar
beidsbureaus niet opnieuw worden ingeschakeld? Daar kwam bij dat de
razzia’s schade hadden toegebracht aan vitale Duitse militaire belangen:
menigmaal waren Nederlandse arbeiders, werkzaam bij Wehrmacht-be
drijven, weggevoerd. In het algemeen was het trouwens bij die razzia’s
zo ruw en slordig toegegaan dat niet o f nauwelijks was gelet op de
uitzonderingen die moesten worden gemaakt. Geüniformeerde politie
mannen en brandweerlieden waren weggevoerd, maar dat strookte be
paald niet met de bedoelingen van Reichskommissariat en Wehrmacht; dan
was in vele streken schade toegebracht aan het voedselproductie-apparaat
waarvan ook de bezetter afhankelijk was. Konden dergelijke nadelen niet
worden voorkom en? Effectief zou dat alleen gelukken wanneer manne
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lijke Nederlanders in de leeftijdsgroep die voor de ‘ totale Kriegseinsatz’
in aanmerking kwamen, in plaats van de verwarrende veelheid aan
Ausweise en andere papieren welke in '43 en '44 waren uitgereikt, één
nieuwe Ausweis zouden krijgen indien zij behoorden tot kategorieën die
niet mochten worden weggevoerd. D ie kategorieën moesten worden
vastgesteld en vervolgens diende te worden bepaald w ie wel en w ie niet
tot die kategorieën behoorden. Eerstbedoelden zouden dan de nieuwe
Ausweis ontvangen en was de uitreiking daarvan voltooid, dan zouden
Duitse formaties het bij de controle eenvoudig hebben: iedere man uit
de betrokken leeftijdsgroep die geen nieuwe Ausweis kon tonen, moest
worden vastgehouden en weggevoerd.
W anneer precies tot invoering van het nieuwe registratiesysteem is
besloten en w ie bij dat besluit betrokken zijn geweest, weten w ij niet
— w èl dat Seyss-Inquart begin december een interne instructie onderte
kende waarin ten aanzien van de te verlenen vrijstellingen werd bepaald
dat in het gehele bezette gebied rekening moest worden gehouden met
de belangen van de ordehandhaving, de voedselvoorziening en de on
m iddellijke verzorging van de Wehrmacht en in het oosten bovendien
met het feit dat sommige fabrieken nog voor de Wehrmacht werkten
(enkele Twentse textielbedrijven bijvoorbeeld). O ok in andere opzichten
werd in Seyss-Inquarts instructie onderscheid gemaakt tussen het westen
en het oosten en noorden of, zoals het in de instructie heette: de
‘ Westprovinzen' en de ‘ Stellungbauprovinzen’ 1 : de instructie bepaalde dat
voor de razzia’s welke na de invoering van de nieuwe Ausweis zouden
worden gehouden, in de ‘ Westprovinzen’ Liese de opdrachtgever zou zijn
en in de overige provincies de Dienststelle van Bormanns afgezant
Schmerbeck. Toen de tekst werd vastgesteld van de ‘Bekendmaking’ voor
de Liese-Aktion, bleek er sprake te zijn van nog een onderscheid: in het
westen strekte de actie zich uit tot de jongens en mannen van zestien tot
veertig jaar, in het oosten en noorden tot die van zestien tot vijftig;
daarbij merken w ij nu reeds op dat men in de ‘ Stellungbauprovinzen’ van
de Liese-Aktion maar w einig heeft gemerkt.
In de ‘Bekendm aking’, w elke de datum droeg van 14 december, werd
meegedeeld dat de genoemde leeftijdsgroepen verplicht waren ‘te w er
ken in het kader van de arbeidsinzet’ ; daartoe zouden zij ‘een bijzondere
oproep’ ontvangen, maar:

1 Het gebied waar de nieuw e G rebbelinie w erd aangelegd, was, voorzover het in de
provincie Utrecht viel, bij de 'Stellungbauprovinzen' gerekend.
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'A lle arbeidskrachten, d ie n o o d z a k e lijk zijn v o o r het in stand h o u den van het
openbaar bestuur, alsm ed e v o o r het voo rtzetten van de w erk zaam h ed en van
in rich tin gen , la n d b o u w -, v e e te e lt- en tu in b o u w b e d rijv e n en b e d rijv e n w aarin
een tak van n ijv e rh e id w o rd t u itg eo efen d , alsm ed e an dere b ed rijv en w aarin een
b ela n g rijk e taak w o rd t v e rv u ld dan w e l v o o r de o o rlo g b ela n g rijk e opdrachten
m o eten w o rd e n u itgevo erd , w o rd e n v rijg e ste ld en w o rd e n niet o pgeroepen v o o r
de tew e rk ste llin g in het kader van d e arbeid sin zet elders. A lle person en, d ie op
gro n d hiervan m o eten w o rd en v rijg e ste ld , v e rk rijg e n een b ijzo n d er, algem een
g e ld ig b e w ijs van v rijste llin g . O p het tijd stip van d e in v o e rin g van dit b e w ijs
van v rijs te llin g w o rd e n alle b e w ijz e n , w e lk e tot dat tijd stip terzake van v rijs te l
lin g zijn afg e g e v e n , o n geld ig.
In gev al van in sch akelin g in de arbeidsin zet w o rd t de v erz o rg in g van de
tew erk gesteld e personen alsm ed e van hun g ezin sled en in ruim v o ld o e n d e mate
ge w aarb o rg d .’

Strafbepalingen volgden: w ie niet conform de ‘Bekendmaking’ o f de
daarop te baseren nadere voorschriften handelde, zou gevangenisstraf
krijgen, ‘voorzover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere
straf kan worden opgelegd . . . Huizen o f gronden waarin o f waarop zich
een opgeroepen man verstopt, worden met inbegrip van de meubilering
verbeurd verklaard.’
D e ‘ Bekendmaking’ werd in het westen des lands kort voor Kerstmis
'44 met aanplakbiljetten en op de 28ste december in de pers gepubliceerd.
Inmiddels was binnen het Duitse bestuursapparaat vastgesteld welke
vrijstellingsprocedure zou worden gevolgd: de Nederlandse overheids
diensten moesten lijsten opstellen van alle bij hen werkzame zeventientot veertigjarige mannen met verm elding van hun personalia (naam,
geboortedatum en adres) en van nummer, datum en plaats van uitreiking
van hun persoonsbewijs; de Duitse toezichthoudende instantie zou op
die lijsten de namen van diegenen die volgens haar voor vrijstelling in
aanmerking kwamen, rood onderstrepen (het aanvragen van een vrijstel
ling voor personen beneden de dertig jaar zou daarbij in het algemeen
niet geoorloofd zijn) en Liese’s bureau zou dan de uiteindelijke beslis
singen nemen.' Wat het bedrijfsleven betreft: de industriebedrijven
w elke voor de Wehrmacht werkten, moesten hun verzoeken om vrijstel
ling, d.w.z. hun personeelslijsten met alle zojuist vermelde gegevens, aan
de Rüstungsinspektion voorleggen, alle bedrijven die tot de sector van de
voedselvoorziening behoorden, aan de dienst van Louwes en alle overige
1 D ie beslissingen zouden op de politiesector genom en w orden door het bureau van
Rauter.
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bedrijven aan Seyss-Inquarts Beaujiragten, dat laatste via de Kamers van
Koophandel. O ok al die door het bedrijfsleven in te dienen lijsten zouden
door Liese’s bureau worden beoordeeld en dat bureau zou dan bepalen
in hoeverre de verzoeken tot vrijstelling zouden worden ingewilligd.
W ij merken hierbij nog op dat de voor het bedrijfsleven geldende
procedure pas in januari bekend werd toen niet alleen de georganiseerde
illegaliteit, t.w. de Contact-Com m issie der illegaliteit, maar ook de
regering haar standpunt had bepaald en bekendgemaakt: aan de LieseAktion mocht op geen enkele w ijze medewerking worden verleend.
Het standpunt van de illegaliteit werd zowel door een principiële als
door een tactische overweging bepaald. D e principiële: het aanvragen van
vrijstellingen en het aanvaarden van de nieuwe Liese-Ausweise betekende
dat men allen die geen Ausweis zouden ontvangen, als het ware zou
hebben vrijgegeven voor de 'totale Kriegseinsatz', welke zonder tw ijfel
met grote ontberingen gepaard zou gaan en waarvan het effect zou
kunnen zijn dat er méér Geallieerde militairen zouden sneuvelen. De
tactische: het zag er niet naar uit dat de Wehrmacht, als de Lies e-Aktion
een fiasco werd, voldoende krachten ter beschikking kon stellen om tot
nieuwe grootscheepse razzia’s over te gaan, anders gezegd: een algemene
w eigering om aan de H ese-Aktion mee te werken hield slechts een
beperkt risico in. Daar kwam dan nog bij dat de illegaliteit allerminst
overtuigd was van de waarde van de Liese-Ausweise: wist men nu in het
v ijfd e bezettingsjaar nog niet dat men op toezeggingen van de bezetter
geen staat kon maken? En toonde het feit dat van september a f bij de
razzia’s geen rekening was gehouden met alle vroeger verleende Ausweise,
niet aan dat de bezetter, zodra het in zijn kraam te pas kwam, ook door
de Lies e-Ausweise een streep zou halen?
Diametraal tegengesteld was het standpunt van Hirschfeld en Louwes
en van een aantal grote werkgevers als w ier woordvoerder Stikker optrad,
de directeur van de Amsterdamse Heineken Brouw erij, die, zoals w ij in
het vorige hoofdstuk vermeldden, medio oktober in de aardappelrooiactie nauw met Hirschfeld en Louwes had samengewerkt; de houding
welke Stikker zou innemen, zou overigens van bijzonder belang kunnen
zijn omdat hij in het kader van de voorbereiding van de Stichting van
de Arbeid in regelmatig contact stond met topmannen van de ‘oude’
vakcentrales en van de ‘oude’ organisaties van ondernemers.
Hirschfeld, Louwes en Stikker dan vreesden (die vrees leefde vooral
bij Louwes) dat een w eigering om aan de Liese-Aktion medewerking te
verlenen tot volstrekt w ilde Duitse razzia’s zou leiden waardoor de
voedselvoorziening van de steden in het westen nog meer schade zou
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lijden dan zij al geleden had, ook door de razzia’s van oktober en
novem ber; hieruit zou zich een chaotische toestand kunnen ontwikkelen
waaruit na de bevrijding nauwelijks oplosbare m oeilijkheden zouden
voortvloeien. Terw ijl Neher, lid van de Contact-Com m issie der illega
liteit, voorstander was van een w eigering tot m edewerking aan de LieseAktion omdat hij duchtte dat de slachtoffers van die Aktion geradicaliseerd
uit de ‘ totale Kriegseinsatz' zouden terugkeren (een gedeeltelijke radicalise
ring dus), vreesden Hirschfeld, Louwes en Stikker dat zodanige weigering
tot een uit een ongekende noodtoestand voortvloeiende algemene radi
calisering van de volksmassa’s in het westen des lands zou leiden. Bij
Hirschfeld en Louwes speelde ook nog een rol dat zij er eerder in
december juist in waren geslaagd, met hulp van de bezetter de voedsel
transporten over het IJsselmeer op gang te krijgen (meer hierover in het
volgende hoofdstuk) —hoe zou de bezetter zich opstellen indien het tot
breed verzet tegen de Liese-Aktion kwam ? Zou dat niet op korte termijn
tienduizenden doen sterven van honger? Hirschfeld en Louwes meenden
dat de leiders van het Nederlandse overheidsapparaat w el degelijk moch
ten trachten, een zo groot m ogelijk deel van dat apparaat tegen de ‘ totale
Kriegseinsatz’ te beschermen, zij het dat dan juist uit die beschermende
functie moest voortvloeien dat men de Duitsers op een w ezenlijk punt
minder gaf dan zij vroegen: niet de adressen van diegenen w ier personalia
op de vrijstellingslijsten zouden worden vermeld. D ie beperking wenste
ook Stikker in het oog te houden; bij hem w oog zwaar dat de werkgevers,
een zo groot m ogelijk deel van hun arbeiders beschermend, zouden
bevorderen dat zij die arbeiders als het ware zouden vasthouden voor de
periode na de bevrijding —een streven dat, zoals uit ons vorige hoofdstuk
bleek (namelijk daar waar w ij over de wachtgeldregeling voor stilgelegde
industriële bedrijven schreven), de volledige instemming had van
Hirschfeld.
Een scherp conflict dus tussen de illegaliteit enerzijds en Hirschfeld,
Louwes en Stikker anderzijds. Het ‘spitste zich’, schrijft Sijes terecht, ‘toe
op de vraag o f medewerking aan de vijand nog langer geduld kon
w orden’ 1 —de georganiseerde illegaliteit zei uit volle overtuiging: neen,
de maat is vol.
★

1 Sijes: De arbeidsinzet, p. 570.
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N o g voordat Liese’s ‘ Bekendm aking’ was aangeplakt, op 19 december
namelijk, kon Jan M eijer, de vertegenwoordiger van de linker-sectie in
de Contact-Com missie, aan zijn medeleden een exemplaar van het
plakkaat tonen (het zal w el uit de Algem ene Landsdrukkerij afkomstig
zijn geweest). De Contact-Com m issie kwam in die tijd veelvuldig in z.g.
dubbele samenstelling bijeen, hetgeen zeggen w il dat voor de secties bij
de bespreking van bij uitstek belangrijk geachte zaken driemaal twee
vertegenwoordigers aanwezig waren. Op 19 december werd ten aanzien
van de Liest-Aktion genotuleerd: ‘H oew el de consequenties zeer ernstig
kunnen zijn, moet thans een principieel afwijzende houding prevaleren
boven de aanpassingshouding.’ 1 D it standpunt werd door alle tot de
verschillende secties behorende illegale organisaties aanvaard — Bruins
Slot, lid van de Contact-Com m issie, droeg er zorg voor dat het illegale
Trouw al in het nummer van 2 1 december ambtenaren, ondernemers en
arbeiders opriep, generlei m edewerking te verlenen aan wat de bezetter
van plan was.
Zes dagen later, 27 december, sprak Jan M eijer met Stikker die het
scherpe standpunt van de illegaliteit verwierp en er de Contact-Com m issie een verw ijt van maakte, haar consignes te hebben opgesteld en
doorgegeven zonder overleg met de (clandestiene) organisaties van on
dernemers en arbeiders; Stikker vertrouwde dat het door de regering
ingestelde C ollege van Vertrouwensmannen anders zou reageren. Dat
zag hij verkeerd. In een vergadering w elke later op diezelfde dag, 27
december, plaatsvond (in Stikkers werkkamer maar buiten diens aanwe
zigheid), besloten de Vertrouwensmannen met algemene stemmen, de
beslissing der Contact-Com m issie te onderschrijven en de regering te
verzoeken, ‘een kategorische uitspraak’ te doen dat niemand aan de
Lies e-Aktion m edewerking mocht verlenen; Stikkers opinie was aan de
Vertrouwensmannen bekend en zij wisten óók, zo schreef Neher, een
der Vertrouwensmannen, twee weken later in een brief2, dat de voed
selpositie ‘wanhopig’ was, dat een ‘chaotische ontwikkeling’ dreigde en
‘dat belangrijke en voor de voedselvoorziening verantwoordelijke
ambtenaren het advies’ (van de Contact-Com missie) ‘onjuist vonden met
het oog op de gevolgen.’ Op 30 december sprak Neher met Stikker;
Stikker zei dat voor hem persoonlijk een beslissing van de regering
bindend zou zijn en dat hij de ondernemers zou adviseren, geen Ausweise

1 Aangehaald in a.v., p. 571.
gestenc. bijl. 588.

2 B rie f van N eh er d.d. 8 jan. 1945, Enq., punten j en o,
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aan te vragen - hij was het met Neher eens, ‘dat’, zo stond het in Nehers
brief, ‘de door de Duitsers eventueel a f te voeren mannen als verloren
beschouwd moesten w orden’ (hetgeen veel te pessimistisch gezien was).
Op 2 januari sprak de regering. ‘Elke directe o f indirecte medewerking
bij de uitvoering der nieuwe Duitse bepalingen is’, aldus de door Radio
Oranje omgeroepen regeringsverklaring',
ten strengste verb o d en , z o w e l v o o r het g eh ele personeel in o verh eid sd ien st als
v o o r alle w e rk gevers. B urgem eesters, p o litie-b ea m b ten , person eel der b e v o l
kingsregisters, al het o ve rig e person eel in o verh eid sd ien st alsm ed e alle w e rk g e 
vers d ie direct o f in d irect m ed e w e rk in g zou den v erlen en aan de n ieu w e D u itse
m aatregelen tot m e n se n ro o f, stellen zich b lo o t aan latere v e rv o lg in g w egen s
c o llab o ratie m et de v ija n d . D e reg erin g doet v oo rts een d rin gen d beroep op iedere
N e d erla n d er p e rso o n lijk o m g een Ausweise aan te v rag en .’

Dat loog er niet om en de inhoud van die regeringsverklaring (er werd
door Radio O ranje een week lang in tal van uitzendingen aan gerefereerd)
wekte bij Hirschfeld en Louwes dan ook grote verontwaardiging. Die
staken zij niet onder stoelen o f banken toen zij een dag later, 3 januari,
samen met Stikker en ir. Dam me de situatie bespraken met Neher. Stikker
bleek daar teruggekeerd te zijn tot een opportunistisch standpunt (men
moest w èl Ausweise aanvragen maar zich bij individuele o f collectieve
oproep niet aanmelden) en Hirschfeld zei op 4 januari in een bespreking
met de directeuren van de rijksbureaus van handel en nijverheid dat hij
zich niet aan de regeringsinstructie zou houden. In kringen van onder
nemers bleek veel verdeeldheid te zijn (Den Hollander, voorzitter van
de Hoofdgroep Industrie, was fel tegenstander van het aanvragen van
Ausweise en stond dus achter de regeringsverklaring, maar mr. dr. L. G.
Kortenhorst, juridisch adviseur van de katholieke werkgevers, betoogde
dat de regering geen enkel recht had, terzake een verklaring uit te geven)
— verdeeldheid was er óók bij de voormannen der ‘oude’ vakcentrales:
die van het N W en het C N V schaarden zich achter de georganiseerde
illegaliteit, A. C. de Bruijn, de vroegere voorzitter van het RK W V , was
het met Stikker eens.
Zo lagen de verhoudingen toen de illegaliteit tot daden overging
— onderdeel van een breed opgezette campagne tegen de Liese-Aktioti,
geleid door het Amsterdams W erk-C om ité hetwelk met machtiging van

1 Enq., dl. VII a, p. 429.
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de Contact-Com m issie namens de gehele illegaliteit mocht optreden.'
Een kolfje naar de hand van de voorzitter van het Com ité: Henk van
Randwijk, hoofdredacteur van het illegale Vrij Nederland! Hij gaf de
stimulans tot nachtelijke plakacties (in Amsterdam werden in de Oude
jaarsnacht 20000 illegale aanplakbiljetten op de muren aangebracht), hij
schreef oproepen, korte en lange — de langste (een tekst met als onder
tekening: ‘D e gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland’) was een
hoogst bewogen stuk2 dat evenwel eindigde met enkele ‘praktische
wenken’ :
‘ B lijft rustig. W acht de k o m en d e d in gen kalm af. Laat u niet van de w ijs
bren g en d o o r D u itse b e d reig in g en noch d o o r alarm eren de geruchten. G een
sam en sch o lin g en op straat. N ie t v o o r tijd ig o n d erd u ik en , m aar w achten tot het
ju is te o gen b lik . Eerst zien h o e d e toestand zich o n tw ik k elt. W erk gevers, betaalt
ten m inste een m aand lo o n vo o ru it. R e g e lt u w contacten v o o r het gev al u z e lf
niet op straat k o m t.’

D e tekst waarin deze wenken voorkwamen, droeg de datum van 5
januari en werd van die dag a f verspreid. Heel begrijpelijk: daags tevoren,
4 januari, was op de muren een uit Liese’s ‘Bekendmaking’ voortgevloei
de ‘Oproep’ aangeplakt welke diezelfde dag ook in de pers verscheen3:
w ie zich voor de ‘ totale Kriegseinsatz' ter beschikking wilde stellen, diende
1 N atuurlijk gingen in bepaalde streken bepaalde groepen ook tot eigen actie over
zodra de Vitse-Aktion hun bekend was gew orden. In de Zaanstreek bijvoorbeeld
w erden in de nacht van 26 op 27 decem ber alle bevolkingsregisters uit de gem eente
secretarieën weggehaald en elders opgeborgen en in dezelfde nacht werd in Zaandam
het gebouw van het gew estelijk arbeidsbureau met een tijdbom vernield. In andere
plaatsen in N o ord -H o llan d vonden in de eerste dagen van januari enkele tientallen
overvallen op bevolkingsregisters plaats. 2 W ij citeren: ‘G een verzet betekent de
ondergang! Verzet kan ook ernstige gevolgen hebben maar is de enige overgebleven
m ogelijkheid tot redding ... D e gezam enlijke ondergrondse verzetsbewegingen ...
hebben oog vo o r de tragische beslissing die ons v o lk door een barbaarse tyran w ordt
opgedrongen. Geslachten zijn in deze Lage Landen voorbijgegaan zonder dat hun een
beslissing op leven en dood werd opgedrongen. Z ij m ogen er G o d voor danken. Ons
echter is een ander lot beschoren. Van ons w ordt gevraagd, alles wat w ij als v o lk zijn
en verzam eld hebben aan geestelijk en materieel bezit, alles wat onze vaderen hebben
gelo o fd en gehoopt en alles waarop onze kinderen eenmaal een nieuw en vrij
N ederland zullen grondvesten, waarheid, gerechtigheid, vrijheid, onze volkskracht
en onze eer, te bevestigen. O p ons trekken de tijden zich samen.’ 3 In de 'Stellung
bauprovinzen' is die ‘ O proep’ niet gepubliceerd. W ij verm elden in dit verband dat de
Tw en tse fabrikanten, voorzover hun bedrijven nog werkten, de regeringsconsignes
in hun algem eenheid afwezen. In T w en te had de Rüstungsinspektion van oktober a f
Ausweise uit doen geven waarvan de geldigheid bij razzia’s was erkend; van belang
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zich van 4 tot 8 januari aan te melden bij de Duitse functionaris die aan
elk gewestelijk arbeidsbureau was toegevoegd, de z.g. Fachberater, aan
diezelfde functionaris diende men eventuele vrijstellingspapieren te to
nen; w ie werd tewerkgesteld, zou bij vertrek uit zijn woonplaats zijn
distributiestamkaart mogen achterlaten: gehuwden bij hun vrouw, ongehuwden bij hun ouders (die vrouw resp. dat ouderpaar zou zich dus
voortaan de rantsoenen van de weggevoerde kunnen aanschaffen) — de
illegaliteit was bevreesd dat velen voor die verleiding zouden bezwijken.
Besloten was, de aanmelding met harde middelen tegen te gaan.
Op 2 januari had de z.g. Delta-Amsterdam, t.w. het gemeenschappelijk
toporgaan van de tot de Binnenlandse Strijdkrachten behorende Amster
damse sem i-militaire groepen van de KP, de R W en de O D , na overleg
met het Amsterdams W erk-C om ité besloten dat, als de bezetter bepaalde
aanmeldingslokalen voor de Liese-Aktion zou openen, leden van de
Knokploegen daar handgranaten naar binnen zouden gooien. In de mid
dag van de 4de januari kwam de Delta-Amsterdam in spoedvergadering
bijeen. Aan de aanwezigen was bekend dat de leiding van het Amster
damse G A B had geweigerd, medewerking te verlenen aan de nieuwe
registratie. Hoe zouden de Fachberater en zijn Duitse superieuren de zaak
regelen? Dat bleek spoedig. Zij vorderden enkele scholen, waaronder de
Spieghelschool in de Marnixstraat dicht bij het Leidseplein', en een aantal
N S B ’ ers onder het personeel van het G A B verklaarde zich bereid, daar
en elders de werkwilligen te registreren. De namen en adressen dier
N S B ’ers werden snel aan de illegaliteit doorgegeven —op vrijdagavond
5 januari vervoegden liquidatieploegen, tezamen bestaande uit zeven
KP’ers, twee R V V ’ers en één O D ’er, zich bij tien van die N S B ’ers van
w ie er acht thuis werden aangetroffen; v ijf hunner werden doodgescho
ten, drie zwaar gewond. D e zeven K P’ers staken vervolgens de Spieghel
school in brand — de brandweer verleende m edewerking door (volgens
afspraak) later uit te rukken dan m ogelijk was. Op zaterdag verscherpten
de Duitsers de controle in drie andere gebouwen w elke zij bij de
Liese-Aktion hadden ingeschakeld: de Emmaschool in de Jordaan, de
Turnhal in de Marnixstraat en het gebouw Atlanta, ook dicht bij het
Leidseplein. Op zondagmiddag bracht een K P’er in de Emmaschool in
een actetas een bom naar binnen w elke bij de ontploffing een enorme

was daarbij dat het bureau van Fiebig die er veel prijs op stelde dat in enkele fabrieken
nog textiel vo o r de Wehrmachfwerd geproduceerd, in het nabije B eilen was gevestigd.
1 Een deel van die school was al in gebruik bij het GA B.
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ravage aanrichtte en enkele ‘foute’ ambtenaren die daar onder bewaking
van de Ordnungspolizei aan het werk waren, zwaar verwondde. Pogingen
om op maandag bommen tot ontploffing te brengen in de Turnhal en in
het gebouw Atlanta mislukten door de strenge controle, maar de actie
waartoe de illegaliteit was overgegaan, was toen in heel Amsterdam al
voldoende bekend geworden om de animo van althans een aantal van
diegenen die zich wilden aanmelden, te doen bekoelen.1
Werd aldus enerzijds door de illegaliteit actie ondernomen tegen het
aanmeldingsapparaat voor de Lies e-Aktion, anderzijds scheelde het niet
veel o f het kwam óók tot actie tegen werkgevers die van zins waren,
vrijstellingsaanvragen in te dienen. Kolonel Koot, de commandant van
de Binnenlandse Strijdkrachten, die op 30 december zijn gewestelijke
commandanten had gelast, op te roepen tot het tegenwerken van de
Liese-Aktion, g a f op vrijdag 5 januari bevel dat voorstanders van het
aanvragen van Ausweise gekidnapt o f met boksbeugels en ploertendoders
bewerkt moesten worden, maar terzake was nog niets ondernomen
(Stikker was als eerste slachtoffer uitgekozen2) toen Koot op zondag 7
januari de uitvoering van zijn bevel opschortte. Er vonden op die zondag
besprekingen plaats tussen Koot en N eher en tussen Neher, Bosch van
Rosenthal (voorzitter van het C ollege van Vertrouwensmannen) en Stik
ker, waar vastgesteld werd dat het toepassen van physiek geweld als men
tegen Stikker en anderen (ook Hirschfeld) in de geest had, tot een soort
burgeroorlog kon leiden w elke door niemand werd gewenst; dat de
Vertrouwensmannen in voorkom ende gevallen geen advies aan de rege
ring zouden uitbrengen zonder eerst met voormannen van de ‘oude’

1 D e bezetter ging tot tw ee represaille-acties over. V o o r de sm eulende resten van de
Spieghelschool w erden daags na de brand v i jf illegale werkers gefusilleerd die de
avond tevoren w aren gearresteerd toen zij eigenm achtig getracht hadden, zich in een
in de Jordaan gelegen fabriek van suikerwerken meester te maken van een grote partij
suiker (het b etro f hier leden van een falsificatiegroep w ier poging tot inbraak door de
Delta-A m sterdam werd afgekeurd), en op donderdag 1 1 januari w erden uit de rijen
van de ambtenaren van het Am sterdam se G A B die m edew erking aan de Liese-Aktion
hadden gew eigerd, zeventien gearresteerd van w ie er e lf een w eek later aan de Am stel
bij Am sterdam gefusilleerd w erd en; de zes overigen w erden vrijgelaten. 2 Zater
dagochtend om zeven uur werd Stikker door N eher gewaarschuwd dat hij er verstan
dig aan deed, binnenshuis te blijven. Stikker von d dit, zo schrijft hij in zijn mem oires,
‘een im pertinentie’ en antw oordde aan N eher, dat hij het ‘nog veel te vroeg von d om
op te staan’ , maar dat hij het de illegaliteit graag gem akkelijk maakte: hij g a f precies
aan waar hij zich die zaterdagochtend van h a lf tw aalf tot tw aalf uur op straat zou
bevinden; er w erd hem geen haar gekrenkt. (D. U. Stikker: Memoires. Herinneringen
uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis (1966), p. 61).
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vakcentrales en centrales van ondernemers te hebben gesproken; dat
Stikker zich in zijn eigen b ed rijf aan de regeringsverklaring zou confor
meren; dat hij andere ondernemers zou aanraden, de Liese-Ausweise, als
men ze ontving, voorlopig niet uit te reiken; en dat de grote zorgen die
vooral Louwes zich maakte, in een apart telegram aan de regering zouden
worden voorgelegd met verzoek haar afwijzend standpunt ten aanzien
van het aanvragen van Ausweise in heroverweging te nemen.1
In hoeverre werden nu Ausweise aangevraagd, d.w.z. vrijstellingslijsten
ingediend?
Hirschfeld en Verw ey (Sociale Zaken) wilden voor hun ambtenaren
wel Ausweise aanvragen maar waren niet bereid op hun lijsten adressen
te verm elden; V erw ey’s lijsten werden door de bezetter geaccepteerd,
Hirschfeld weigerde zijn lijsten in te leveren toen hij niet de toezegging
kreeg dat allen die zijns inziens voor een Ausweis in aanmerking kwamen,
er inderdaad een zouden ontvangen. Wat de werkgevers betreft: slechts
weinigen, schijnt het, dienden lijsten in —eind februari hadden uit heel
N oord-H olland slechts 75 bedrijven met een totale personeelssterkte van
achthonderd man voor in totaal driehonderd man vrijstelling aange
vraagd via de Amsterdamse Kamer van Koophandel; de corresponderen

1 Dit telegram d.d. zaterdag 6 januari (de tekst was dus al vóó r de besprekingen van
zondag gereed) was in uitermate alarm erende bew oordingen gesteld (tekst in V o llgraff: 'O verzicht telegram m en’, p. 76-77). ‘Bij volledige w eigering om Ausweise te
verw erven . . . , zal’ , zo stond er o.m. in, ‘algehele chaos binnenkort intreden ... Velen
zullen de hongerdood sterven. D e brandstoffen voor Centrale Keukens, voedselbe
reiding, gem alen en drinkw ater zullen vastlopen met alle gevolgen van dien ... Het
econom isch leven zal overal stagneren ... Leiders voedselvoorziening vragen daarom
[een] aan hen gerichte verklaring dat regering chaos en hongerdood als onafwendbare
gevolgen van principebesluit aanvaardt en onverkort handhaaft, o f leiders vrijheid en
verantw oordelijkheid geeft om te handelen met beleid en list.’
K olonel K o o t kreeg deze tekst op zondag 7 januari m ee maar hij is door de in de
zom er van '44 aan de O D toegevoegde geheim e agent mr. F. Th. D ijckm eester pas
tien dagen later verzonden. D e regering heeft geantw oord op de 30ste (tekst: a.v., p.
77); zij wenste dat het ‘beginsel gehandhaafd’ werd maar voegde toe: ‘(het) behoeft
... geen betoog dat indien w erkgevers w egen o f m iddelen kennen die langs andere
w e g tot zelfde resultaat leiden, nam elijk niet w egvoeren en niet voo r Duitsers gaan
werken, regering daarmede instem t.’
Dat maakte de zaak er niet duidelijker op! In bezet gebied constateerde D ijckm eester
dat, toen hij dat antw oord ontving, de Liese-Aktion goeddeels was verlopen en dat
de tegenstellingen tussen de illegaliteit en diegenen die w èl Ausweise hadden w illen
aanvragen, belangrijk waren verzacht, ‘acht het daarom voorshands niet n od ig’, seinde
hij op 10 maart naar Londen, (tekst: a.v., p. 78) ‘betreffenden van uw antwoord in
kennis te stellen.’
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de cijfers voor de provincies Zuid-H olland en Utrecht zijn niet bekend
maar er is, dunkt ons, geen reden om aan te nemen dat zij belangrijk
hoger lagen, zeker niet in Zuid-H olland waar de Rotterdamse Kamer van
Koophandel alle m edewerking aan de Liese-Aktion had geweigerd.
Dit alles kwam er op neer dat de Liese-Aktion als middel om door het
uitreiken van een Ausweis aan een beperkt aantal mannen hoofdzakelijk
van dertig tot veertig jaar, alle anderen in de leeftijdsgroep van zeventien
tot veertig jaar gem akkelijk controleerbaar te maken, in zoverre was
mislukt dat de bezetter via het bedrijfsleven slechts een hoogst onvolledig
overzicht had gekregen van de werkende zeventien- tot veertigjarigen;
hij was in hoofdzaak aangewezen op diegenen die zich buiten het
bedrijfsleven om van 4 tot 8 januari rechtstreeks bij de aparte aanmeldingsbureaus van de Fachberater hadden vervoegd — personen die, naar
w ij aannemen, vooral werden aangelokt door twee factoren: dat zij,
weggevoerd voor de ‘ totale Kriegseinsatz’, meer voedsel zouden krijgen
dan in januari aan hongerrantsoenen verkrijgbaar was en dat hun gezin
nen o f hun ouders zich rantsoenen voor één persoon extra zouden
kunnen aanschaffen. D e bureaus van de Fachberater werden dus als het
ware ronselbureaus voor spitters (behalve dan in die gevallen waarin
personen zich kwamen aanmelden die op grond van hun werk mochten
aannemen dat zij voor vrijstelling in aanmerking kwamen). Hoevelen
meldden zich aan? Volgens een notitie van V erw ey d.d. 10 januari in
totaal ca. vijftigduizend mannen, zulks ondanks de oproepen en acties
van de illegaliteit, ondanks ook de vermaningen van het Episcopaat1 en
van talrijke individuele predikanten. In Amsterdam waren er, aldus de
notulen d.d. 12 januari van de Delta-Amsterdam, ‘verm oedelijk slechts
een 4 000 a 5 000’ aanmeldingen2, in de stad Utrecht 5 000, de cijfers voor
Rotterdam3, Den Haag en voor de talrijke kleinere steden en de dorpen
ontbreken nagenoeg alle.

1 D e aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem (benoorden de grote
rivieren kende N ederland in die tijd slechts het aartsbisdom Utrecht en het bisdom
Haarlem) verleenden van m eet a f aan steun aan de actie der illegaliteit. O p 8 januari
w erd de geestelijkheid geïnstrueerd om aan leken het wachtw oord ‘niet m elden !’ door
te geven ; daarvan mocht alleen w orden afgew eken in gevallen waarin de betrokkenen
in de diepste m isère verkeerden zonder dat er m ogelijkheden waren, hen op de een
o f andere w ijze te helpen. 2 D elta-A m sterdam : N otulen, 12 jan. 1945 (Doc II-34 1,
b -i). 3 D e Rotterdam se rustende arts H. M ees verm eldt in zijn dagboek vo o r
Rotterdam het cijfer 24000 (H. M ees: M ijn oorlogsdagboek, p. 566) maar dit dunkt ons
veel te hoog, zulks al op grond van het feit dat er na de razzia van 10 en 1 1 novem ber
in Rotterdam volgens schatting maar ca. tw intigduizend m annelijke personen van
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Aan hoevelen van hen die zich aanmeldden1, zijn vrijstellingen ver
leend? Daaromtrent is geen enkel gegeven beschikbaar. Evenmin weten
w ij hoevelen van diegenen aan w ie géén vrijstelling werd verleend,
inderdaad voor de ‘ totale Kriegseinsatz' zijn vertrokken. ‘Slechts enkele
stakkerds’, zo leest men in Het Grote Gebod, ‘verschenen aan de stations,
tot verbazing van de Duitse ambtenaren die hen zo nonchalant bewaakten
dat de meesten onderweg nog konden vluchten.’2 Zo stonden in Delft,
aldus Sijes, op 9 januari ca. vijfhonderd man ‘gepakt en gezakt op het
station. Z ij werden er te midden van een menigte gekeurd . . . Toen er
geen trein arriveerde en de mannen in de gaten kregen dat er slechts
w einig bewaking aanwezig was, vertrok de een na de ander. Honderd
man waren niet te bewegen naar huis te gaan: ‘gedwongen door de
voedselnood, naar zij zeiden’.’3 Zo zal het ook elders w el zijn gegaan,
maar w ij kunnen, bij gebrek aan cijfers, niet opgeven hoevelen van
diegenen die zich hadden aangemeld, ook zijn tewerkgesteld; als wat in
D elft geschiedde, typerend is geweest voor het gehele westen, dan komt
men tot een geschat cijfer van tienduizend, maar dat dunkt ons eerder te
hoog dan te laag; het is in elk geval een feit dat de Liese-Aktion niet in
de verste verte het aantal werkkrachten opleverde waarop althans Liese
zelf had gerekend. Had ook het Reichskommissariat dat gedaan? V erm oe
delijk niet; toen er eind december tussen allerlei Duitse instanties veel
werd touwgetrokken over al o f niet te verlenen vrijstellingen, had een
hoofdambtenaar van het Reichskommissariat genoteerd: 'Es ist doch alles
Theorie, es meldet sich kaum einer, andere tauchen unter.’4
Zo werd dus de Liese- Aktion goeddeels een fiasco. Z ij maakte intussen
in het westen des lands het bestaan voor alle jongens en mannen van
zeventien tot veertig jaar w èl nog m oeilijker dan het al was. Kleine
razzia’s bleven nam elijk veelvuldig voorkomen en wie, als hij gegrepen
was, niet het ‘bijzonder, algemeen geldig bewijs van vrijstelling’ kon
tonen waarvan in Liese’s ‘Bekendmaking’ van 14 december sprake was
geweest, werd meegenomen. W el te verstaan: dat ‘bijzonder, algemeen
geldig bewijs van vrijstelling’ , anders gezegd: de definitieve Liesezeventien tot veertig jaar waren overgebleven ; bovendien valt niet in te zien waarom
zich in Rotterdam naar verhouding zoveel m eer personen zouden hebben aangemeld
dan in Amsterdam.
1 In H oofddorp meldden zich tw aalfhonderd mannen aan, in Maassluis driehonderdtw intig; die laatste groep werd prompt onder Duits gewapend geleide in de richting
van Vlaardingen afgevoerd. 2 K. N o rel in Het Grote Gebod, dl. II, p. 75. 3 Sijes: De
arbeidsinzet, p. 583. " Aangehaald in a.v., p. 563.
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Ausweis, was in januari, toen de aanmeldingsbureaus werden geopend,
nog niet beschikbaar en de Fachberater behielpen zich toen met een
‘ vorlaüfiger Rückstellungsschein’, een voorlopige Liese-Ausweis dus; dat
voorlopige papier was vrij gem akkelijk na te maken en die taak werd
door de talrijke falsificatiegroepen onm iddellijk en met succes ter hand
genomen — over de definitieve Ausweis, een m oeilijk na te maken
document, maakten zij zich evenwel grote zorgen1 ; die definitieve Aus
weise werden evenwel pas in de tweede helft van maart uitgereikt2, toen
zow el de Amerikanen als de Britten en Canadezen in Duitsland al over
1 D e illegaliteit had alle reden vo o r die bezorgdheid. H et haar bekende Duitse
voornem en was nam elijk om alle definitieve Liese-Ausweise te num m eren en dan een
boekw erk te laten drukken waarin men die numm ers zou vinden, benevens van
diegenen die de Ausweise hadden ontvangen, hun naam en het num m er van hun
persoonsbew ijs. Van dat boekw erk zouden functionarissen van de Ordnungspolizei en
de Feldgendarmerie een exem plaar ontvangen en dat betekende dat w ie een vervalste
L iese-Ausweis bezat, alleen maar zonder kans op ontdekking de controle zou kunnen
doorstaan indien die Ausweis een in het boekw erk voorkom en de naam toonde plus
het corresponderende num m er en indien hij bovendien een persoonsbew ijs kon laten
zien dat het num m er verm eldde dat in het boekw erk stond.
D e falsificatiegroepen m oesten zich allereerst m oeite geven om via Duitse o f
Nederlandse contacten er achter te kom en, wat de namen w aren van diegenen die een
Liese-A usweis zou den ontvangen en wat de numm ers w aren van die Ausweise benevens
de num m ers van de persoonsbew ijzen der betrokkenen. O nderlin g spraken de falsi
ficatiegroepen in beginsel a f dat zij elk van die namen niet m eer dan tien keer zouden
gebruiken. Z ij hadden voorts grote behoefte aan blanco persoonsbewijzen. H et zetsel
van het echte persoonsbew ijs verw ierven zij van een illegale relatie bij de Algem ene
Landsdrukkerij, maar deze kon niet het karton-m et-w aterm erk verschaffen dat bij het
drukken werd gebruikt. Het Eindhovense Bureau Inlichtingen hielp toen de illegaliteit
in bezet gebied door, zoals w ij al in ons vorige deel verm eldden, op de gem eentese
cretarieën in het bevrijde Z u iden zoveel m ogelijk blanco-pb’s in te zamelen en ze via
de Biesbos naar het noorden te zenden. Inm iddels was een Utrechtse falsificatiegroep
er in geslaagd, de definitieve Lies e-Ausweis perfect na te maken. N iettem in : ‘H et is
de vraag’ , schreven later een van de leiders en een m edewerkster van de Persoonsbew ijzencentrale: C. J . Rübsaam en H. C. de Lange-W ibaut, in Onderdrukking en Verzet
(dl. III, p. 763), ‘ o f de illegaliteit er ooit in geslaagd zou zijn door m iddel van
vervalsingen deze Liese-actie effectief te doorkruisen. D it gevaarlijke controlesysteem
is gelukkig nooit ingevoerd.’
Z o is, tekenen w ij onzerzijds tenslotte hierbij aan, het afschuw elijk perfecte per
soonsbew ijs dat in '4 1 was ingevoerd, tot in de laatste maanden van de bezetting een
grote hinder gew eest vo o r allen die het streven van de bezetter w ilden tegen
gaan. 2 Enigerm ate precieze cijfers inzake die uitreiking hebben w ij alleen voor het
b e d rijf van de Arbeiderspers in Am sterdam dat van D o lle Dinsdag a f werd geleid
door het hoofd van de afdeling uitgeverij, P. Schuhmacher. U it zijn z.g. Dagrapporten
(D oc II-43, b -i) blijkt dat van de 196 personeelsleden die onder de Liese-Aktion vielen,
187 hadden verzocht, voo r hen een Ausweis aan te vragen, en dat ‘ongeveer 12 0 ’
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de Rijn waren en de volledige ineenstorting van het Derde R ijk nog
maar een kwestie leek van korte tijd.
Bij dit alles merken w ij nog op dat zich verschillende gevallen voor
deden waarin formaties van de Wehrmacht, als zij werkkrachten nodig
hadden, zich van de voorlopige c.q. definitieve Liese-Ausweis inderdaad
niets aantrokken. Dat had de illegaliteit juist gezien, zoals zij ook juist
had gezien dat de bezetter, in het geval van een grootscheeps weigeren
om zich bij de ‘ totale Kriegseinsatz’ te laten inlijven, de kracht miste om
nieuwe grote Wehrmacht-razzia’s te laten houden. Omgekeerd zijn daar
entegen, achteraf beschouwd, de alarmerende voorspellingen van perso
nen als Hirschfeld, Louwes en Stikker, dat zich uit dat grootscheepse
weigeren een volstrekte chaos zou ontwikkelen, er naast geweest. Ziet
men het conflict over de gepaste w ijze van reageren op de Liese-Aktion
als een conflict tussen ‘de illegaliteit’ en ‘de autoriteiten’, dan verdient
het de aandacht, niet alleen dat ‘de illegaliteit’ in dat conflict de over
w inning behaalde maar vooral ook dat zij uit die strijd te voorschijn
kwam met het versterkt besef dat zij een algemene situatie beter kon
beoordelen dan ‘de autoriteiten’ — de betekenis van deze factor zal nog
blijken wanneer w ij in het voorlaatste hoofdstuk van dit deel de capitulatie-besprekingen gaan beschrijven.

★

Was de Liese-Aktion enerzijds een middel om via directe aanmelding
arbeidskrachten bijeen te krijgen, anderzijds had zij de strekking om
effectieve controle op de openbare w eg o f in de woningen te vergem ak
kelijken: mannelijke personen die blijkens hun persoonsbewijs in de
leeftijdsgroep van zeventien tot veertig jaar vielen, zouden een voorlo
pige o f definitieve Liese-Ausweis moeten kunnen tonen. De Liese-Aktion
kwam dus niet in de plaats van de razzia’s maar was veeleer deel van het
razziasysteem.
D ie razzia’s begonnen w eer enkele dagen na de laatste aanmeldingsdag, 8 januari. Dordrecht werd op de 12de en de 13de op precies dezelfde

vrijstellingen w erden verleend: Schuhmacher kon de eerste ‘definitieve Ausweise’ op
20 maart uitreiken. ‘ D e beneden 30-jarigen zullen’, noteerde hij die dag, ‘over het
algem een geen vrijstellin g kunnen krijgen. Ik vrees dat een groot deel van hen begin
april dus w el niet m eer op zal kom en dagen.’
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w ijze uitgekamd als Rotterdam; vijf-en-dertighonderd mannen werden
door de bezetter naar Duitsland getransporteerd. Op de 13 de vonden
tevens razzia’s in Leiden plaats. ‘O veral’, aldus een plaatselijk relaas,
‘zag m en vlu ch ten d e m an nen en jo n g e n s en w a n h o p ig e vaders en m oeders. A ls
een troep lo sg eb ro k en w ild e n schoten de m ilitairen op elkeen d ie trachtte te
o n tk o m en . . . G ed u ren d e d e v o lg e n d e dagen zetten de D u itsers d e razzia’s in
L eid en en o m g e v in g m e e d o g e n lo o s v o o rt m et als resultaat dat het g eh ele m aat
schappelijke le v en , h e tw e lk toch al zo zeer w as ontw rich t, n agen o eg g eh eel
o n m o g e lijk w e rd gem aakt. D e m an n en tussen zestien en v eertig ja a r h ield en zich
schu il.’ 1

In Leiden en om geving hadden de razzia’s een ander karakter dan in
Dordrecht het geval was geweest. ‘Meestal’, schrijft Sijes, ‘doorkruisten
Duitse patrouilles de stad en pakten ze, na bepaalde w ijken o f straten
afgezet te hebben, alle mannen op die in de opgestelde fuik gelopen
waren.’2 Behalve in Leiden en om geving geschiedde dat, voorzover
bekend, in Gouda, Delft, D en Haag, Haarlem, Amsterdam, Hilversum,
Amersfoort en Utrecht; in laatstgenoemde stad namen de patrouilles ook
mannen mee die de voorlopige Hese-Ausweis konden tonen. O ok de
leeftijdsgrenzen werden niet steeds in acht genom en; zo werden in het
deel van de provincie Utrecht dat niet tot de ‘ Stellungbauprovinzen’ was
gerekend en waar dus de grens van veertig jaar gold, ook mannen boven
de veertig meegenomen.3
Er is niet precies bekend hoeveel werkkrachten de razzia’s die na de
8ste januari plaatsvonden, hebben opgeleverd. Een deel van die werk
krachten werd via Kampen verder getransporteerd en daar werden alleen
al in de van Heutsz-kazerne van 27 januari t.e.m. 14 februari v ijf-en twintighonderd werkkrachten opgenomen en van voedsel voorzien al
vorens te worden doorgezonden. ‘Het allerslechtste transport dat in
Kampen is aangekomen, kw am ’, aldus de Kampense arts dr. W. J. Kolff,

1 M . G. V erw ey : Leiden in bezettingstijd. Herinneringen van een gemeentebestuurder (1946),
p. 129. 2 Sijes: D e arbeidsinzet, p. 591. 3 In verscheidene gem eenten in de provincie
U trecht gold in die tijd w eer het in '28 ingetrokken voorschrift dat w oningen waar
lijders aan een besm ettelijke ziekte w erden verpleegd, met een biljet kenbaar moesten
w orden gemaakt. In de regel w eerhield zulk een biljet de Duitsers er van, huiszoeking
te doen. W ie zulk een biljet aan zijn w o n in g had m oeten tonen, liet het hangen als
de patiënt hersteld was — hij kon het o ok verkopen; ‘zw art’ bracht het dan f2 5 op.
H et kan zijn dat ook elders dan in de provincie Utrecht dergelijke waarschuwingsbiljetten als afschrikw ekkend m iddel zijn gebruikt.
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‘uit Amsterdam per trein op 27 januari en volgende dagen. Het bestond
voor een groot gedeelte uit kinderen’ (jongens dus) ‘van vijftien tot
achttien jaar’, die ‘halfverhongerd’ en ‘slecht gekleed’ in Kampen arri
veerden, twintig ‘met bevroren voeten’.1 Naast die Amsterdammers
bevonden zich eind januari in de van Heutsz-kazerne ook mannelijke
personen uit Den Haag, Gouda, Haarlem, Hilversum, Utrecht, Amers
foort en enkele kleinere plaatsen. ‘ Het merendeel had zich’, aldus de
weergave door Sijes van een rapport dat dr. K o lff op 30 januari aan de
burgemeester van Kampen toezond, ‘gemeld, de anderen, ‘een vrij groot
percentage’, waren op straat opgepakt o f uit huis gehaald, zonder in de
gelegenheid te zijn gesteld het meest noodzakelijke mee te nemen o f
nog te laten brengen. Er waren dan ook mannen bij, w ier blote voeten
door de schoenen staken, terw ijl zij thuis beter schoeisel hadden. Zeer
velen hadden geen deken bij zich. Het aantal zieken nam van dag tot dag
in ontstellende mate toe. Er heerste een hevige dysenterie . . . Bijzonder
groot was het aantal sterk verluisde personen .. . D e luizen kropen langs
de wanden van de badkamers omhoog. Verder was er nog ‘het gewone
aantal’ mannen met ernstige maagzweren o f epilepsie, een nagenoeg
blinde, een bijna volkom en dove, een tbc-patiënt. . . , drie mannen met
difterie en een zeer groot aantal met griep.’2
H oeveel mannen zijn nu door de razzia’s welke na de Liese-aanmeldingsactie plaatsvonden, in Duitse handen gevallen? Slechts twee cijfers
konden w ij vermelden: uit Dordrecht werden er vijf-en-dertighonderd
w eggevoerd en alleen al in Kampen kwamen er van eind januari a f in
twee-en-een-halve week vijf-en-tw intighonderd aan. Houden w ij er dan
rekening mee dat in het geheel geen cijfers bekend zijn over de razzia’s
die werden gehouden in Gouda, Delft, Den Haag, Leiden en omstreken,
Haarlem, Amsterdam, Hilversum, Utrecht en Amersfoort, dan durven
w ij veronderstellen dat de razzia’s na de Liese-aanmeldingsactie nog wel
tussen de v ijf- en tienduizend mannelijke Nederlanders in Duitse han
den hebben doen vallen.
Naast de razzia’s waren er in de maanden februari en maart pogingen
van de Duitsers om met beloften van hoge rantsoenen vrijw illige ar
beidskrachten bijeen te krijgen. In hoeverre zij daarmee succes hebben
gehad, is niet bekend. In Rotterdam noteerde evenwel begin februari een
journalist:

1 N ed. Rode Kruis, afd. Kam pen, W .J. K o lff: Herinneringen, p. 19.
arbeidsinzet, p. 593-94.
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‘ E en hele serie tram w agen s . . . w o rd t d a g elijk s geb ru ik t o m w e rk lie d e n naar
en van de w e erm ach tsw erken op d e rand der stad te brengen . . . W o rd en er per
ad verten tie des avon ds in d e h ie rv o o r helaas n o g openstaande dagblad en w e rk 
krachten gevraagd, zo staat vast dat d e v o lg e n d e m o rgen h o n d erd en liefh eb b ers
zich posteren v o o r de Deutsche Dienststelle’ * -

w ij nemen aan dat dit mannen zijn geweest die hoofdzakelijk aangetrok
ken werden door het redelijk goede voedsel dat hun met het oog op de
door hen te verrichten arbeid werd uitgereikt; diezelfde verleiding kan
ook in andere steden en plaatsen een rol hebben gespeeld, waarbij dan,
naar w ij veronderstellen, óók van belang was dat deze vrijw illigers
vertrouwden dat zij niet zouden worden weggevoerd.

Het lot der weggevoerden
Gaan w ij nu aan de hand van helaas onvolledige gegevens een beeld
geven van het lot der weggevoerden, dan is de eerste vraag die zich
opdringt: hoeveel mannelijke Nederlanders zijn benoorden de grote
rivieren van september '44 a f gedwongen om te graven in de ‘Stellung
bauprovinzen’ dan wel te werken in Duitsland ? In september waren het
er (wij gaven cijfers voor de provincies Gelderland en O verijssel en voor
Harlingen) verscheidene duizenden, zoals w ij schreven; in de maanden
oktober, novem ber en december in het oosten en noorden des lands
volgens onze cijfers bijna vijftigduizend (en het werkelijke totaalcijfer
is ‘verm oedelijk niet onaanzienlijk hoger’ geweest), in het westen des
lands op zijn minst vier-en-zeventigduizend; de aanmeldingsactie in het
kader van de Liese-Aktion leverde, zo namen w ij aan, minder dan
tienduizend arbeidskrachten op en de na die actie gehouden razzia’s
deden, zo veronderstelden w ij, tussen de v ijf- en tienduizend arbeids
krachten in Duitse handen vallen. Telt men die cijfers op, dan komt men
tot een totaal dat in de buurt ligt van de honderdveertigduizend. Z ijn er
dus, afgezien van de arbeidskrachten die in o f dichtbij hun woonplaats
tewerkgesteld werden, omstreeks honderdveertigduizend weggevoerden
geweest? Ja, op zijn minst. U it veel gemeenten kennen w ij'd e cijfers
maar uit vele andere niet.

1 H. D iem er: Op de rand van leven en dood, p. 105-06.

14 6

MEER DAN H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D W E G G E V O E R D E N
W ij hebben evenmin een volledig overzicht van de streken en plaatsen
waar die omstreeks honderdveertigduizend weggevoerden aan het werk
zijn gezet. Blijkens een door Sijes gegeven tabel, welke gebaseerd is op
enkele van de zeer schaarse Duitse documenten die terzake bewaard zijn
gebleven1, waren in maart '45 bijna zes-en-zestigduizend Nederlanders
in Nederland ingeschakeld in de Westwallbau (zulks onder toezicht van
bijna zes-en-twintighonderd Duitsers2), de meesten: ruim vijf-en -dertigduizend, in de provincie Gelderland. Is dus de rest: ca. vier-enzeventigduizend, naar Duitsland gezonden? D ie schatting zal wel te hoog
zijn. Immers: er waren vóór maart '45 in het oosten en noorden des lands
veel weggevoerden uit de Stellungbau gedrost, zodat daar oorspronkelijk
méér dan de in maart aanwezige bijna zes-en-zestigduizend arbeids
krachten terecht zijn gekomen.
Er is geen overzicht van de plaatsen waar de weggevoerden in Duits
land zijn tewerkgesteld. Sijes kon nagaan dat ruim twaalfduizend op 10
en 1 1 novem ber gegrepen Rotterdammers in bijna 600 verschillende
plaatsen in Duitsland belandden, velen evenwel in bepaalde concentra
ties: in het Rijnland en het Ruhrgebied, in Westfalen en Hannover, in
de streek van Bremen en Hamburg, maar ook in centra als Stuttgart,
München, Berlijn en Dresden.

★

Gaan w ij nu de w erk- en levensomstandigheden der weggevoerden
beschrijven, dan w illen w ij onderscheid maken tussen de Stellungbau in
Nederland en de arbeid in Duitsland. Daarbij merken w ij allereerst op
dat de w erk- en levensomstandigheden voor sommigen van diegenen
die in Duitsland terechtkwamen, in zoverre minder onaangenaam waren
dan voor alle overigen dat zij redelijk normaal werk kregen en in
gezinnen werden ondergebracht. Dit betrof evenwel slechts een relatief
kleine groep, veruit de meesten werden gehuisvest in barakken o f andere
nogal primitieve onderkomens en kregen zwaar werk te verrichten. Die
kleine groep werd betaald door de werkgever op de w ijze die gebruikelijk
was bij de talloze Nederlandse arbeiders die eerder tijdens de bezetting
1 Sijes: D e arbeidsinzet, p. 553. 2 In een eerdere fase waren bij dat toezicht ook
Landwachters betrokken alsm ede de functionarissen van de N S B uit het westen des
lands die in de tw eede helft van september in Z w o lle waren geconcentreerd.
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door de G A B ’s naar Duitsland waren gezonden'; hoe de betaling was
geregeld van diegenen die in Duitsland in grote werkploegen werden
geconcentreerd (hetzij bij de Organisation Todt voor het aanleggen van
stellingen, hetzij bij de Duitse spoorwegen voor het herstel van bombardementsschade), is niet bekend; verm oedelijk waren die regelingen
m in o f meer gelijk aan die w elke in bezet Nederland door de Organisation
Todt werden toegepast. Daar hadden de weggevoerde werkkrachten recht
op een daggeld door de w eek van f 5 (z.g. voorarbeiders kregen f7 ) en
op zondag (veelal moest ook op zondag worden gewerkt) van f7.50 2; zij
behoefden voor hun (primitieve) huisvesting en (vaak matige, zo niet
slechte) voeding niet te betalen; voor die voeding behoefden zij ook
geen distributiebonnen in te leveren, integendeel: zij hadden recht op
enige extra brood-, vlees- en kaasbonnen3 en op een wekelijks bedrag
van f3.50 om die levensmiddelen te kopen. W ij schreven dat zij ‘recht
hadden’ op betaling en extra-bonnen, omdat w ij daarmee w illen aange
ven dat voor ons geenszins vaststaat dat de desbetreffende regelingen
steeds zijn toegepast. Het duurde vaak weken voordat de eerste betalingen
werden verricht en w ij nemen aan dat m enige administratie nogal cha
otisch was zodat tot in een vrij laat stadium aan de betalingen veel bleef
ontbreken. D ie betalingen waren, de tijdsomstandigheden in aanmerking
genomen, niet gering (ze kwamen ongeveer overeen met wat een redelijk
geschoolde arbeider verdiende) en velen spaarden dan ook een niet
onaanzienlijk bedrag bijeen. Leest men in een geschiedenis van het
O verijsselse O lst: ‘M ede aan de O T was het te wijten dat na de bevrij
ding het aanbod op de arbeidsmarkt ongunstig was. V ele arbeiders wilden

1 Begin februari '45 waren er volgens een opgave van Sauckels bureau 254 544
N ederlandse arbeiders in Duitsland (bericht van de Generalbevollmachtigte fü r den
Arbeitseinsatz, begin febr. 1945, zijnde een bijlage bij de notitie, 16 febr. 1945, van de
Wehrmachtführungsstab over de voedselsituatie in Duitsland (C D I, 15.0012)) — w ij
nem en aan dat dit cijfer slechts betrekking heeft gehad op diegenen waarm ee Sauckels
apparaat bem oeienis had, zodat van allen die van september '44 a f 'naar Duitsland
w aren w e ggevoerd, slechts diegenen m eegeteld zijn die er aan een norm ale w erkgever
w aren toegew ezen. 2 In Drente w erden een tijdlan g vo o r w erk op zondag v rijw il
ligers gevraagd die als extra prem ie een fles advocaat kregen. ‘Helaas waren er’, schrijft
J. Poortman, ‘velen die terw ille van dit genotm iddel des zondags gingen werken. Ik
zag ze later bij de B S marcheren!’ (J. Poortman: D ejaren 19 4 0 -19 4 5 , p. 214). 3 ‘V ele
van deze extra-bonnen kw am en’ , aldus een relaas over de Groningse spitters, ‘in de
zwarte handel terecht’ (J. J . Leeninga en E. J. W estra: En toch staat de Martini. Groningen
onder Duits schrikbewind(1945), p. 60) —w ij nem en aan dat de verkopers vooral behoefte
hadden aan sigaretten die ze dan w eer zwart trachtten te kopen met de opbrengst van
de bonnen.
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eerst de bij de O T verdiende en opgespaarde hoge lonen opmaken
alvorens weer aan het werk te gaan’ 1, dan ligt de veronderstelling voor
de hand dat dit verschijnsel zich niet alleen in Olst heeft voorgedaan.
Dit alles w il intussen niet zeggen dat niet veel dwangarbeiders, ook
al stopte men hun betrekkelijk veel papiergeld in handen, ernstige ont
beringen te doorstaan kregen. Er moest dagelijks negen uur worden
gegraven met een korte middagpauze. Het w erk was zwaar en de meesten
waren er niet aan gewend, uur na uur te spitten. Er werd lijngetrokken
waar dat maar m ogelijk was, maar dat laatste was niet steeds het geval.
Som m ige Duitse toezichthouders (geüniformeerde en gewapende func
tionarissen van de N S D A P ) traden bruut op, andere ontpopten zich als
gem oedelijke figuren die de indruk wekten, het vertrouwen in een
Duitse overwinning en dus in de zin van het aanleggen van al die nieuwe
stellingen te hebben verloren. Wat die aanleg betreft: de aanwijzingen
van de Organisation Todt getuigden vaak van een evidente ondeskundig
heid. Zo werden in september, oktober en novem ber langs de Rijn en
de IJssel stellingen aangelegd in de uiterwaarden welke, als gevolg van
de excessieve regenval in de herfst, al begin december volledig onder
water kwamen te staan. D ie regenval maakte het werken in de openlucht
hoogst onaangenaam en schadelijk voor de gezondheid — de sneeuwval
en de vorst die zich van m edio december a f voordeden, boden weer
andere moeilijkheden. Zeer velen waren er, zoals bleek, bij hun w eg
voering allerminst op gekleed om aan al die weersomstandigheden het
hoofd te bieden, zeer velen hadden ook geen dekens bij zich (evenmin
eetgerei). Hun huisvesting was meestal hoogst prim itief: daar werden
vaak boerenschuren, lege fabrieken en ontruimde scholen voor gebruikt.
M en sliep daar op stro dat zelden, zo ooit, werd ververst en dat spoedig
wem elde van vlooien en luizen. Velen vervuilden en liepen maandenlang
rond in dat ene pak en dat ene stel ondergoed dat zij bij hun wegvoering
hadden gedragen.
In het algemeen waren de dwangarbeiders die in het Utrechts-Gelderse
grensgebied, de Lijmers, de Achterhoek, Overijssel, Drente en Gronin
gen moesten spitten, er iets beter aan toe dan diegenen die in de streek
van W ageningen tot Arnhem werden ingezet. Uit laatstgenoemde streek
was de bevolking geëvacueerd: zij kon dus aan de dwangarbeiders geen
onm iddellijke hulp bieden en het duurde enige tijd voordat de nood
waarin dezen zich bevonden, doordrong tot de bevolking van bijvoor-

1 A. Korten: Olst 19 4 0 -19 4 5 (1947), p. 19.
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beeld Ede en Veenendaal. Begin december bleken zich in Veenendaal in
een school honderden razzia-slachtoffers uit Rotterdam, Den Haag, Lei
den en Haarlem te bevinden in ‘een vreselijke toestand’, aldus een naar
Veenendaal geëvacueerde Renkummer, ‘want in de lokalen lagen in
vervuild stro gemiddeld dertig mensen als beesten bij elkaar, waaronder
zich ook ernstige patiënten met tbc, syphilis e.d. bevonden’ — de Ren
kummer wist met hulp van plaatselijke artsen gedaan te krijgen dat ca.
honderdvijftig spitters arbeidsongeschikt verklaard werden, van w ie v ijfen-twintig onm iddellijk werden opgenomen in een noodziekenhuis.1
Er was wat de positie der weggevoerden betrof, niet alleen verschil
tussen de zuidelijke Veluw ezoom en de overige gebieden in de Stellung
bauprovinzen —er was óók verschil tussen diegenen die uit het westen des
lands en diegenen die uit het oosten en noorden afkomstig waren: die
laatsten bevonden zich in de regel op niet te verre afstand van hun
woonplaats; werden daar levensm iddelen, tabakswaren, kledingstukken,
schoenen, klompen, dekens, schrijfbehoeften, boeken en verbandm id
delen bijeengebracht (en dat is van meet a f aan geschied), dan kon die
hulp de weggevoerden vrij spoedig bereiken; er konden ook, wat nau
w elijks minder belangrijk was, over en weer berichten gewisseld worden.
In beide opzichten hadden de razzia-slachtoffers uit het westen des lands
het veel m oeilijker: het duurde om te beginnen al geruime tijd voordat
men hen van hun woonplaatsen uit had gelocaliseerd (voorzover de
posterijen nog werkten, deden zij dat met grote vertragingen) en dan
werden w el als het ware hulpexpedities uitgezonden, maar dat vergde,
ook door het tekort aan vrachtauto’s, veel tijd en de hulp die dan werd
geboden, had niet dezelfde om vang als die welke de uit het oosten en
noorden afkomstige spitters ontvingen. Het gebeurde bovendien soms
dat de Organisation Todt goedvond dat dwangarbeiders uit het oosten en
noorden die een aantal weken hadden gegraven, werden vervangen door
vrijw illigers o f aangewezenen uit hun woongem eente2 —tot die vervan
ging kwam het niet wat de dwangarbeiders uit het westen betrof. Ten
aanzien van de vervanging merken w ij nog op dat de Organisation Todt
bij de eerste oproepen in het oosten en noorden veelal had laten mee
delen dat men slechts enkele weken behoefde te spitten en dan naar huis
zou kunnen terugkeren; meestal werd van vier weken gerept maar soms
van een kortere periode: de zeshonderd spitters bijvoorbeeld die medio
' F. A. J. M esker: De oorlogsjaren 19 4 0 -19 4 } (1946?), p. 50. 2 D ie vervanging ging
niet altijd door, nl. in die gevallen waarin men v rijw el geen vervangers bijeen wist
te krijgen.
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oktober uit Harlingen vertrokken, hadden te horen gekregen dat hun
werk in Drente, nl. bij Sm ilde, slechts ongeveer twee weken zou duren.
In die twee weken werd door hen, aldus een officieel rapport', ‘ondanks
dat de meesten nimmer een schop in de handen hadden gehad, voor
beeldig gewerkt . . . om maar geen reden tot klachten te geven’, maar
toen de twee weken om waren, werden zij vastgehouden en enkele dagen
later te voet over een afstand van meer dan 20 kilometer naar Ansen bij
Ruinen gevoerd waar zij ‘in de stallen achter en boven de koeien’ werden
ingekwartierd; ‘de volgende dag moest terstond gewerkt worden. O n
geveer honderd zieken, waaronder zeer zware (longontsteking, tbclijders) maar het meest voetzieken, bleven achter.’ Drie weken later wist
een arts uit Harlingen tot zijn stadgenoten door te dringen; hij consta
teerde, zo schreef hij aan Seyss-Inquarts Beaufiragter in Leeuwarden2, dat
'die Arbeitsunfdhigen. . . sehr gut verpflegt' werden (hier, alsook elders,
waren afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis zich met de hulp van
plaatselijke medici bijzonder voor de spitters blijven inspannen), maar
wat ‘ die Arbeitsfahigen’ betrof, had de arts op de dag van zijn inspectie
gezien,
‘ dass die Leute durch und durch schmutzig und verkotnmen tvaren. Fast alle hatten
Kopflause und die meisten Itatten Kleiderlause. D ie Kleider, die sie an diesem sonnigen,
trocknen Tage trugen, waren nachmittags um halb f ü n f noch nass vom vorigen Tage. D ie
meisten teilten mir mit, sie könnten Nachts ihre K leider nicht ausziehen, da sie dieselbe
durch Körperwarme im H eu - und Strohlager trocknen miissten.'

Het was geen wonder dat deze Harlingers en alle anderen jegens wie
van een beperkte periode van tewerkstelling was gerept, zich bedrogen
achtten en w ij veronderstellen dat de daardoor opgewekte speciale er
gernis een van de belangrijkste factoren is geweest die menigeen er toe
bracht, de stellingen te verlaten en te pogen onder te duiken, hetzij in
de eigen woonplaats, hetzij elders. Eind oktober en begin november was
dat drossen al zo veelvuldig voorgekom en dat de Oberabschnittsleiter Nord
van de Organisation Todt, W ilhelm Blomquist (deze was van novem ber
'42 a f in bezet Nederland opgetreden als vertegenwoordiger van de
Reichsjugendführer3) op 8 novem ber het bevel deed uitgaan dat alle spitters
1 Aangehaald in H. H. Drost: Harlingen in oorlogstijd (1946), p. 1 1 9 e.v. 2 Brief, z.d.,
van B. Bosch aan Ministerialrat Ross, aangehaald in a.v., p. 125. 3 In de zom er van
'43 was hij naar het O ostelijk front gezonden omdat hij vó ó r zijn komst naar
N ederland ondergeschikten had afgeranseld; toen hij in april '44 naar Nederland
terugkeerde, was hij een overtuigd aanhanger van de 55 -ideologie geworden.
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die zonder toestemming het w erk hadden verlaten, gevangen genomen
moesten worden en dat de helft ter plaatse moest worden doodgeschoten
—een bevel dat Blomquist eind novem ber op last van Seyss-Inquart moest
intrekken (maar niet dan nadat vier spitters als uitvloeisel van zijn bevel
waren gefusilleerd) en vervangen door de bepaling dat gevluchte arbei
ders moesten worden overgedragen aan de Sicherheitspolizei.
W elk beleid de Sicherheitspolizei ten aanzien van hen heeft gevoerd, is
niet duidelijk, maar het kan zijn dat een aantal hunner terechtkwam in
de z.g. Strajkolonne van het dwangarbeiderskamp ‘Port Natal’ bij Assen;
de bezetter had deze psychiatrische inrichting in de eerste helft van
oktober gevorderd om er diegenen in onder te brengen die in de buurt
van Assen moesten spitten. D ie waren in twee groepen verdeeld: de
gewone Arbeitskolonne en de Strajkolonne die natuurlijk extra hard werd
aangepakt en waarin in hoofdzaak spitters terechtkwamen die het onge
noegen van de toezichthouders hadden opgewekt. Als Kommandant van
‘ Port Natal’ fungeerde een A/SDAP-functionaris die in zijn vroegere
leven m ijnw erker was geweest en drie jaar tuchthuisstraf achter de rug
had: ‘een bruut’, schreef later een Augustijner m onnik die in februari
samen met een vijf-en-tw intigtal andere Augustijnen uit een Fries kloos
ter naar ‘ Port Natal’ werd gevoerd,
‘ d ie d e arbeiders lijfstraffen to ed ien d e, hen d o o r d e m o d d er liet kruipen, tw e e h o n d erd m aal achter elkaar een k n ie b u ig in g liet m aken , schop o f h o u w e e l in
gestrekte arm en v o o ru it g e r ic h t. . . , die je m et een ijzerh ard e vu ist in het w e erlo o s
gezicht stom pte — gisteren n o g had h ij drie arbeiders n eergeslagen .’ 1

★

D e weggevoerden die in Nederland bleven, hadden het als groep minder
m oeilijk dan diegenen die in Duitsland dwangarbeid moesten verrichten:
die laatsten waren verder o f zelfs veel verder van huis, konden nauwelijks
hulp krijgen uit de stad o f streek waaruit zij afkomstig waren en bevonden
zich temidden van een bevolking die over het algemeen onverschillig
stond tegenover hun lot. D e weggevoerden in Nederland liepen soms
gevaar door de acties van de Geallieerde jagers en jagerbommenwerpers,
maar zij die in Duitsland terechtkwamen, met name in en bij de grote

1 Monnikenwerk in Drente (1947), p. 4 1.
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steden, kregen er de steeds verwoestender aanvallen van de Britse en
Amerikaanse zware bommenwerpers te doorstaan. Bij een grote groep
Rotterdammers die bij de Reichsbahn in de buurt van Neurenberg was
tewerkgesteld en in een school ondergebracht, leidden die bombarde
menten er toe dat, aldus een hunner,
‘ elk e gedachte aan rein h eid en h y g iè n e d o o r ons o verb o o rd g ew o rp en (wordt).
O m direct klaar te zijn w a n n eer d e sirenes gaan lo eien , g o o it een ied er zich
gek leed en w e l, v u il en v ies, op zijn krib. D e han den en het gezicht zien bijna
geen w ater m eer en w ij stom pen a f als beesten. E n k elen gaan zelfs zo v er, hun
b eh o eften te d o en op plaatsen w a a rv o o r zij niet v e r b eh o even te lopen , dus in
d e school g e w o o n in de gang. D e u rin oirs zijn al lang verstopt en het w ater staat
som s een decim ete r hoog. H ie rin plast een ied er o n v ersc h illig w e g en gaat even
later d o o d le u k w e e r naar zijn kam er op d e krib. Een sm eerb oel, een ro m m el om
van te g ru w e n .’ 1

Een Hilversummer die met zijn groep in Westfalen terechtkwam,
constateerde begin januari dat sommigen van zijn lotgenoten er ’s avonds
twee uur over deden om van hun werk naar hun barakkenkamp terug te
strompelen,
‘w at een h o p eloo s o n g elu k k ig en v erw aarlo o sd tro ep je v o rm en zij — en dat alles
ter ere van H itler en z ’ n bende. D aar is d e W ild e die een breuk h eeft en elk e dag
o m k o m t van pijn. V an der L e y h eb b en ze dagen laten lopen en nu lig t hij in het

Lager m et h eftig e dysenterie. H u lst h eeft v u ile , etterende w o n d e n in v o eten en
Géén dezer m en sen h eeft en ig e m ed isch e verz o rgin g. E n naar de Sanitater

benen.

gaan ku nn en v e le n niet eens, o m dat ze dan n egen k ilo m eter heen en terug hebben
te lopen. H e u v e lin g is kort v o o r K erstm is uit het Lager gejaagd — h ij b leek
lo n g o n tstek in g te hebben. D rie dagen later is h ij, op een open slede in een heftige
sn eeu w storm , naar T eck len b u rg gebracht w aar h ij op O u d ejaarsavo n d gesto rven
is. Er zijn nu al m eer dan d ertig d o d en .’2

Later in januari schreef dezelfde Hilversummer:
‘ N o g altijd is het fe l k o ud en lig t de sn eeu w b ijn a een h alve m eter h o og . D o ch
dag in, dag uit gaan de m an nen naar d e Baustelle, w e e r o f geen w eer. So m s sn eeu w t
het zo h e v ig dat m en slechts en k ele m eters v o o ru it kan zien. En som s vriest het
10 a 15 graden. D an staan ze in een sn ijd en d e w in d w e lk e d o o r hun m eest v eel
te du n ne kleren blaast. V e le n heb b en n iet anders dan een du n ne regen jas.’3

1 J. van N oorderhaven (ps. van J. van Lambaart): Blijdorp -Z o llh a u s 19 4 4 -19 4 } (1946),
p. i n . 2 B. H am : Arbeider in Moffenlatid, p. 149. 3 A.v., p. 152.
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Intussen waren deze Hilversummers er nog goed afgekomen vergele
ken bij de meer dan drieduizend spitters die aan het werk werden gezet
in de buurt van Rees dat recht bezuiden de Achterhoek aan de Rijn ligt,
ongeveer halverwege tussen Em m erik en Wesel. Zoals w ij eerder ver
meldden, werden uit Apeldoorn begin december tweeduizend razziaslachtoffers per trein naar Rees gebracht. Daarnaast werden er, verm oe
delijk uit de streek tussen Arnhem en Zevenaar, nog ver over de duizend
andere Nederlanders naar toe gevoerd (twaalfhonderd die afkomstig
waren uit Den Haag en om geving, anderen uit Haarlem en om geving
en uit Delft), hetgeen voor de betrokkenen een mars betekende van bijna
40 kilometer. In het Lager bij Rees werden de Hagenaars ondergebracht
in een circustent, de meeste overigen in droogschuren van steenbakke
rijen waar ze slechts een dak boven hun hoofd hadden, ‘en wat voor een
dak’, aldus een Apeldoornse E H B O ’er die er na enige tijd in slaagde,
Rees te bereiken,
‘ b ij h eld ere h em e l zag j e d e sterren schitteren. D it g e b o u w m o est b ew oo n b aar
gem aakt w o rd e n d o o r m u ren op te trekken van - stro. E n zo m oesten ze aan de
slag, d o o d m o e , m et d o o rg elo p en v o e te n en h a lf v e rh o n g erd o m te trachten, de
schuilplaats ten m in ste en igszin s d ra g e lijk te m aken .’ 1

Dat lukte nauwelijks. Toen het m edio december ging vriezen en
sneeuwen, gebeurde het regelmatig dat ingestoven sneeuw enkele cen
timeters dik op de ene dunne deken lag die aan elke man, voorzover hij
geen eigen deken had kunnen meebrengen, was uitgereikt. De dagelijkse
rantsoenen waren laag (een h alf broodje, wat boter o f margarine en wat
worst en, als warm eten, een halve liter ‘soep’ die maar weinig voedings
waarde had) —in elk geval veel te laag voor het zware graafwerk dat moest
worden verricht en waarbij de mannen veelal onbarmhartig opgejaagd
werden, soms ook mishandeld met vuisten o f met stokken, knuppels en
geweerkolven. W ie zich naar het oordeel van de kampleiding o f de
overige toezichthouders misdroeg, werd in een strafploeg geplaatst
waarin hij met kaalgeknipt hoofd en zonder jas extra werd afgebeuld,
veelal in het water staande. Het Lager had een ziekenafdeling, overigens
nagenoeg van hulpmiddelen verstoken, maar bij het bepalen w ie daar
w èl o f niet in zouden worden opgenomen, moest de regel aangehouden
worden dat er op elke duizend werkkrachten nooit meer dan tien zieken
1 N ederl. V ereniging Eerste H ulp B ij O ngelukken, afd. Apeldoorn: Episodes uit het
werk der E H B O ’ers gedurende de jaren 19 4 0 -19 4 ; in Apeldoorn. Duizend wonden bloeden
(1945), p. 29.
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mochten zijn. Spoedig waren er naar verhouding natuurlijk veel méér
zieken; van hen moesten aanvankelijk velen in de tochtige circustent o f
in de niet minder tochtige droogschuren blijven liggen. In december
deden zich al vier sterfgevallen voor, in januari en februari werden het
er honderdtien, in maart overleden er nog drie en in april twee. Maar het
Lager bij Rees vergde nog meer dodelijke slachtoffers.
Begin januari kon een kleine groep die er was afgekeurd, Gendringen
in de Achterhoek bereiken. D ie afgekeurden vertelden wat zich in het
Lager afspeelde en de eerste die er toen op uittrok, medio januari, om
aan zijn landgenoten hulp te bieden, was de arts Simon van Griethuysen
uit Gendringen. Hij bracht een clandestien bezoek aan de ziekenbarak
die bij de Bauabschnitt Rees hoorde. ‘In een ruimte, hoogstens geschikt
voor zestig personen, lagen’ , zo stelde hij twee maanden later op schrift1,
‘pl.m. honderdvijftig patiënten waaronder verschillende stervenden. Er
heerste een verregaande staat van verluizing en vervuiling door gebrek
aan de meest elementaire verplegingsartikelen en ontsmettingsmiddelen’
—voor die artikelen en m iddelen had het hoofd van de Duitse medische
dienst, een arts die tevoren directeur was geweest van een psychiatrische
kliniek, niet gezorgd. Trouwens, die arts ging zich verzetten toen van
Griethuysen er bij volgende bezoeken op aandrong dat uit de ziekenbarak
van het Lager bij Rees en uit enkele andere ruimten waar ernstig zieken
waren ondergebracht, patiënten naar de Achterhoek zouden worden
overgebracht. Van Griethuysen wist toen met hulp van andere N eder
landers toestemming voor die transporten te verkrijgen van de Duitse
officiële instanties in Gelderland en op 22 januari kon hij de eerste groep
zieken uit de barak van het Lager gaan ophalen. Andere groepen volgden,
maar ook kwamen wel groepen, aldus een andere inwoner van Gendrin
gen, ‘te voet aansukkelen, zich voortslepend, elkander steunend, telkens
rustend, bijna niet gekleed, verschrikkelijk mager’2, ‘het spoor van deze
mensen was’, schreef een derde inw oner van de Achterhoek, ‘stap voor
stap te volgen, elke stap wem elde van luizen.’3 In totaal werden elf- tot
twaalfhonderd slachtoffers uit Rees in een achttal noodziekenhuizen in
de Achterhoek opgenomen. ‘Geen enkele’, zo leest men in een relaas
over het noodziekenhuis te Ulft,
‘w as er zo n d er w o n d e n a fg e k o m e n ; d e m eesten had den dik k e on d erb en en , w aar
telkens diepe, ron d e gaten in v ie le n . Een b ev ro ren v in g e r o f teen w as heel

1 S. van Griethuysen: Verklaring d.d. 6 maart 1945 (Doc I-14 18 , a-3).
in E r op o f er onder, p. 65. 3 J. van D orp in a.v., p. 16.
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g e w o o n . H u n lichaam hadden ze o p en gek rabd van de je u k die hun de luizen
bezo rgd en . . . E en advocaat, niets m eer w as er van zijn w a ard igh eid o verg eb le ven ,
had v ie r b e v ro ren vin gers. T w e e w a ren er al h a lf afgerot. Een stu kje b o t stak er
v o o r n o g uit. Z e w aren al h elem aal zw art. H ij b ru ld e van de p ijn , ied ere avon d
als zijn v in g e rs in het sodabad m oesten . T w e e an deren h ield en hem dan v a s t ...
H e t g in g d o o r m erg en been .’ 1

Er stierven in de noodziekenhuizen in de Achterhoek omstreeks
tachtig uit het Lager bij Rees afkomstige dwangarbeiders zodat het werk
in dat ene kamp aan omstreeks tweehonderd Nederlandse mannen en
jongens het leven heeft gekost.

★

H oeveel Nederlanders zijn in totaal om gekom en als gevolg van de jacht
op de mannen die w ij in dit hoofdstuk beschreven? Dat is niet precies
bekend. Volgens de gegevens die Sijes in Rotterdam en Schiedam wist
te verzamelen, zijn van de vijftigduizend mannen die op 10 en n
novem ber '44 in Duitse handen vielen, op zijn minst vierhonderdtien
niet teruggekeerd. Let men er nu op dat de Duitse acties volgens onze
schatting in totaal omstreeks honderdveertigduizend mannen tot
dwangarbeiders maakten, dan lijkt het een redelijke veronderstelling dat
het totaal aantal omgekomenen boven de duizend heeft gelegen.

Na de jacht
In het ‘B evel’ dat op 10 en 1 1 novem ber in Rotterdam en Schiedam was
verspreid, had de bezetter vet laten drukken: ‘V oor de achterblijvende
fam ilieleden zal worden gezorgd.’ D e bezetter zelf had terzake niets
voorbereid noch ontplooide hij na de grote razzia enige activiteit in die
richting. In tal van gezinnen kwam men evenwel onm iddellijk in finan
ciële m oeilijkheden doordat op de vrijdag en de zaterdag waarop de razzia
plaatsvond, de weeklonen niet uitbetaald konden worden. Het bedrijfs
leven sprong in de bres. In afwachting van een door de overheid te treffen

1 Oorlog over ons dorp, 19 4 0 -19 4 ;. Gedenkboek van Ulft (z.j.), p. 105-06, 108.
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regeling vormden de Rotterdamse Bankvereniging, de bank van R. Mees
& Zonen, de Kamer van Koophandel en de Heineken Bierbrouwerij een
consortium waaraan zij f 600 000 ter beschikking stelden en uit die gelden
werden, om de eerste nood op te vangen, in twee weken tijd uitkeringen
tot een totaal van bijna f260000 gedaan aan ca. 4500 gezinnen. Eind
november bepaalde het departement van sociale zaken dat de gezinnen
van de weggevoerden vier weken lang een overbruggingsgeld zouden
ontvangen dat gelijk was aan het laatst verdiende loon, en vervolgens
90% van dat loonbedrag, zulks evenwel tot een maximum van f95 per
w eek.1 M et al die uitbetalingen werden, voorzover de bedrijven ze niet
zelf voor hun rekening wilden nemen (in Rotterdam deden dat ca.
tweehonderd), de gewestelijke arbeidsbureaus belast en deze hadden
daarbij door het tekort aan materiële hulpmiddelen en de vervoersm oeilijkheden talloze problemen te overwinnen. O ok de gezinnen van kleine
zelfstandigen kregen uitkeringen, waarbij de Kamer van Koophandel
adviezen uitbracht over de hoogte.
D e regelingen van het departement van sociale zaken hadden een
algemeen karakter en werden dus niet alleen in Rotterdam toegepast. Zij
droegen er, zo nemen w ij aan, toe bij dat althans de financiële problemen
welke uit de wegvoering van de mannen voortvloeiden, na enige tijd
werden opgelost. Maar die financiële problemen waren de enige niet. In
een tijd waarin het dagelijks bestaan van week tot week m oeilijker werd,
stond in de meeste gezinnen der weggevoerden de vrouw er alléén voor,
zulks met al haar diepe bezorgdheid over het lot van haar man: waar
bevond hij zich en hoe zou het met hem gaan? Bij veel vrouwen duurde
het maanden voordat zij een eerste levensteken ontvingen.
D e wegvoering van zovelen stelde evenwel niet alleen de gezinnen
maar ook de samenleving voor grote moeilijkheden, vooral daar waar,
als bij de Wehrmacht-razzia’s in het westen, er niet o f nauwelijks op was
gelet w ie men buiten de acties moest laten vallen. Zeker, soms lukte het,
ve rlo f te krijgen dat weggevoerde mannen die kennelijk onmisbaar
waren, zouden terugkeren, de landbouwers van Overflakkee en de uit
Rotterdam meegenomen brandweerlieden bijvoorbeeld (de Haagse
kreeg men daarentegen niet vrij), maar dat nam niet w eg dat overal in
de samenleving als het ware gaten waren gevallen. M en denke aan de
bakkers en de m elk- en groenteboeren die in een stad als Utrecht van
achter hun kar waren weggehaald en van w ie de bakkers en de m elkboe
1 Dat was in die tijd ongeveer het w ekelijks inkom en van een leraar bij het middelbaar
o f voorbereidend hoger onderw ijs.
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ren de bonnen van hun klanten nog in de zak hadden; die bonnen had
men in de bakkerijen en de melkzaken nodig om toewijzingen te krijgen
voor de herbevoorrading. Kreeg men die toewijzingen toch? Dat nemen
w ij aan. Maar dan waren in elk geval nauwelijks te vervangen werkkrach
ten verdwenen die evenveel schakels waren in het distributiesysteem. U it
Den Haag verdween een groot deel van de onderwijzers —hier namen
de onderwijzeressen de taak van de afwezige collega’s over. Z o en op
andere manieren trachtte de sam enleving zich aan te passen, maar tot die
aanpassing kwam het toch eerst nadat de schok van de razzia’s was
overwonnen.
Bij diegenen die zich schuil hadden kunnen houden maar ook bij allen
w ier leeftijd dicht bij de grenzen lag welke bij de diverse acties van de
bezetter golden, schiepen die razzia’s een ontzaglijk gevoel van onzeker
heid. ‘ Daar mannelijke personen’, aldus het Haagse Gemeenteverslag
over de gebeurtenissen onm iddellijk volgend op de razzia van 2 1 no
vember,
‘ zich v r ijw e l n iet op straat d u rfd en verto n en (er w e rd e n o o k w e l person en b o ven
v e e rtig ja re n gevan g en g en o m en ), stond ged u ren d e en ig e dagen het m aatschap
p e lijk lev e n , v o o rz o v e r daarvan n o g sprake w as, g eh eel stil, w aaron d er o ok
in stellin g e n en b ed rijv en v o o r d e v o e d se lv o o rz ie n in g , zoals d e C en trale K e u 
kens, w a ard o o r een gro o t d ee l der b e v o lk in g ged u ren d e b ijn a een w e e k van deze
v o e d se lve rstre k k in g v ersto k en w a s ’ 1 —

d.w.z. verstoken van het enige warm e voedsel dat de betrokkenen konden
krijgen. Elders was de situatie niet anders: elke Duitse razzia deed een
verlamm ende g o lf van angst ontstaan en die angst werd door elk gerucht
dat er wéér een razzia zou plaatsvinden, geactiveerd. Jongens en mannen
die tot de opgeroepen leeftijdsgroep behoorden, moesten o f hun per
soonsbewijs zodanig laten w ijzigen dat zij buiten de leeftijdsgrenzen
vielen (maar dat konden zij alleen doen wanneer het feit van de falsificatie
niet te duidelijk door hun uiterlijk werd aangetoond), o f de beschikking
zien te krijgen over nagemaakte vrijstellingspapieren — alleen al in
Rotterdam kon men gebruik maken van meer dan 3 000 exemplaren van
het officiële vrijstellingspapier dat aan personeelsleden van de Centrale
Keukens was uitgereikt. Voelde men zich dan veilig? Nauwelijks.
V óór september '44 hadden tallozen vertrouwd dat zij, als zij zich maar

1 G em eente ’s-Gravenhage: Verslag van de toestand der gemeente ’s-Gravenhage, 1944

( 1947). P-

39-
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buiten alle anti-Duitse acties hielden, zonder al te veel narigheid door
de bezetting heen zouden komen — aan dat vertrouwen bracht de jacht
op de mannen welke in de herfst van '44 werd ingezet, de doodsteek toe.
Zeker, voordien waren in het kader van de arbeidsinzet ook wel mannen
bijeengedreven, bij het uitgaan van de kerk bijvoorbeeld o f aan het einde
van een voetbalwedstrijd, maar toen was de bezetter slechts overgegaan
tot controle van de papieren — nu ging hij over tot onm iddellijke
wegvoering van allen die nog voor hem konden spitten o f andere
werkzaamheden uitvoeren, kort en goed (zo voelde men het): nu ging
hij over tot mensenroof, tot slavenjacht. En het intimiderend geweld dat,
voorzover het niet bij al die nieuwe acties werd gebruikt, toch steeds op
de achtergrond stond, het geschreeuw en getier van de bij de acties
betrokken Duitsers, de brute dreigementen om, als er niet voldoende
spitters kwamen opdagen, gijzelaars te fusilleren, de misère van de spitters
tenslotte welke velen in het centrum, het oosten en het noorden des lands
van nabij aanschouwden — het gaf alles bij elkaar vrijw el een ieder het
gevoel dat de verschrikkingen van de gehele voorafgaande bezettingspe
riode als het ware in het niet vielen, vergeleken bij die welke zich van
de herfst van '44 a f voordeden.
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Hongerwinter
In de paragraaf ‘Terugblik’ van hoofdstuk i wezen w ij er op dat de
noodtoestand welke zich van september '44 a f in de nog bezette delen
van Nederland ging aftekenen, gevolg is geweest van drie factoren: de
bevrijding van Zuid-Lim burg en het daaruit voortvloeiend wegvallen
van de steenkoolaanvoer uit de Nederlandse m ijnen, de regeringsop
dracht tot de Spoorwegstaking en het algemeen beleid van de bezetter.
W ij kenden aan die derde factor het meeste gewicht toe. Dat beleid
resulteerde nam elijk in een veel te kleine aanvoer van steenkool uit
Duitse m ijnen (veel kleiner nog dan het Reichskommissariat als minimum
had gesteld), voorts in het wegslepen van voorraden en machines op een
nog groter schaal dan Hitler eind augustus al had gelast, verder in
oproepingsacties en massale razzia’s vooral teneinde de spitters bijeen te
krijgen voor de verlenging van de Westwall waartoe Hitler eveneens eind
augustus bevel had gegeven, en tenslotte in het besluit van Seyss-Inquart
(verm oedelijk op 27 september genomen) om voorlopig alle voedsel
transporten naar het westen des lands te verbieden — een embargo dat
volle zes weken van kracht bleef.
Dat embargo was misschien bedoeld (de in hoofdstuk 1 gegeven
ontstaansgeschiedenis w ijst in die richting) als middel om de Spoorweg
staking te doen afbreken maar het was in elk geval als straf voor die
staking gedacht. Een vreemde straf! Zij trof nam elijk niet de bevolking
in haar geheel, maar uitsluitend het gedeelte dat in de grote en kleine
steden van de provincies N oord-H olland, Zuid-H olland en Utrecht
woonde. Vanwaar die beperking? W ij kennen de overwegingen aan
Duitse kant niet maar kunnen ons die w el voorstellen. Een embargo,
d.w.z. een vervoerverbod, was in het oosten en noorden des lands
m oeilijk te controleren, maar de grote voedseltransporten die uit die
landbouw-overschotgebieden naar het westen moesten plaatsvinden,
konden gem akkelijk onm ogelijk worden gemaakt: alle vrachtauto’s
moesten ö f de Afsluitdijk, ö f de bruggen over de IJssel passeren en alle
binnenschepen dienden een van de Friese o f O verijsselse IJsselmeerhavens te verlaten. Er werden eenvoudig geen transportvergunningen meer
afgegeven en de controle op een beperkt aantal bruggen en in een beperkt
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aantal havens was voldoende om het embargo effectief te maken; het
droeg in belangrijke mate tot het ontstaan van de hongerwinter bij.
In alle bezette provincies is de winter van '44—45 veruit de m oeilijkste
periode uit de gehele bezettingstijd geweest — w ij hebben er geen
bezwaar tegen om die winter in zijn algemeenheid als ‘de hongerwinter’
aan te duiden, mits men daarbij blijft bedenken dat de hongersnood
beperkt is gebleven tot de provincies N oord-H olland, Zuid-H olland en
Utrecht en dat hij daar slechts diegenen heeft getroffen die niet op het
platteland woonden. Op het platteland werd ook in het westen veel
voedsel geproduceerd; in de boerengezinnen had men er geen gebrek
aan en zij die er, dicht bij die gezinnen, in kleine dorpen woonden,
hadden meestal voldoende relaties met deze om hun eigen steeds gerin
gere rantsoenen aan te vullen. Het was de bevolking in de grote en kleine
steden die vrijw el volledig afhankelijk was van een goed werkend
distributiestelsel en juist die goede werking werd grondig verstoord.
Een zekere mate van verstoring had zich al eerder gemanifesteerd.
Grondgedachte van het distributiestelsel was, dat, behoudens datgene wat
de producenten zelf mochten behouden, al het geproduceerde voedsel
ter beschikking werd gesteld van de overheid die het naar vaste normen
(rantsoenen) en tegen vastgestelde prijzen liet verdelen. Daarbij had zich
in de eerste twee bezettingsjaren in zoverre een verstoring voorgedaan
dat in een aanzienlijk deel, misschien wel in meer dan een derde van de
gezinnen niet genoeg werd verdiend om de rantsoenen aan te schaffen
waarop men recht had. D ie verstoring was verdwenen doordat enerzijds
de lonen waren opgetrokken, anderzijds het distributiepakket was inge
krompen. Nadien had zich evenwel, duidelijker nog dan tevoren, een
tweede verstoring gemanifesteerd: een toenemend deel van de agrarische
productie was door de producenten rechtstreeks aan de consumenten
verkocht, meestal niet tegen de exorbitant hoge prijzen die op de echte
‘zwarte markt’ golden (men zou eerder van een zich uitbreidende ‘grijze
markt’ kunnen spreken), maar die rechtstreekse verkopen betekenden
natuurlijk w èl dat via het officiële distributiestelsel minder te verdelen
was. H oeveel minder? In deel 7 was onze schatting dat gedeelten van de
gehele agrarische productie rechtstreeks zijn verkocht die misschien op
liepen van gemiddeld 5 a 10 % in '41 tot 20 a 30% in de eerste helft van
'44. D e controle ten aanzien van de productie ging dus meer en meer
falen en zij ging dat ook doen ten aanzien van de vastgestelde prijzen.
Al eind '41 toonde een onderzoek in de stad Groningen aan dat van de
honderdveertig groente- en fruithandelaren honderdtien zich niet aan
die vastgestelde prijzen hielden — een verschijnsel als dit betekende dat
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een onevenredig groot deel van de groente en het fruit (voor die pro
ducten bestonden, behalve voor de peulvruchten, geen vaste rantsoenen)
bij de hogere inkomensgroepen terechtkwam en zulks deed zich niet
alleen in die tijd en niet alleen in Groningen voor. Verschuivingen van
dien aard waren trouwens ook niet tot de groente- en fruithandel beperkt;
het kwam bijvoorbeeld steeds vaker voor dat melkventers, bewerend dat
zij niet voldoende m elk hadden ontvangen, aan de consumenten in de
lagere inkomensgroepen slechts een deel van de vastgestelde rantsoenen
verkochten —het resterend deel verkochten zij dan zwart aan sommigen
van diegenen die tot de hogere inkomensgroepen behoorden.
Er bestaat geen overzicht van deze en dergelijke verstoringen en
verschuivingen. Wat w ij w illen onderstrepen is dat men om vast te stellen
hoeveel voedsel een ieder kreeg, op de rantsoentabellen alléén niet kan
afgaan: de een kreeg minder dan waar hij recht op had, de ander meer.
Desniettemin was er tot de herfst van '44 sprake van een redelijk goed
werkend distributiestelsel. Wel waren de rantsoenen in de loop van '44
krap geworden zodat velen, vooral door het tekort aan vetten, een deel
van hun normale energie hadden verloren, maar echte honger werd toen
nog niet geleden. ‘ In de treinen, op de kantoren, in de woonhuizen,
overal’, zo schreef medio '44 een in het Gooi wonende Amsterdamse
forens (wij haalden dit citaat al aan in deel 7),
‘eten d e m en sen. Z e eten op alle uren van de dag. Z e zijn k e n n e lijk zo bezeten
d o o r d e d re ig in g van de h o n ger, o o k al is d ie er n o g niet, dat de v o e d in g hun
een ob sessie is g ew o rd en . D it is het w o n d e rlijk e . A l d ie m en sen eten niet om dat
ze h o n g e r h eb b en (zover zijn ze n o g niet), m aar o m d at ze ban g z ijn h o n g er te
k rijg e n .’ 1

In september begon veel mis te lopen. In de veeteeltgebieden deden
de Duitse veevorderingen de melkproductie dalen en zow el in de vee
teelt- als in de landbouwgebieden werd de arbeid bem oeilijkt door de
paardenvorderingen, door het oproepen van spitters en door de zware
regenval. Noodlottiger nog waren de vorderingen van de transportmid
delen waarvan het effect w erd versterkt door de Spoorwegstaking, door
het eind september afgekondigd voedselembargo en door de Geallieerde
beschietingen van w eg- en watertransporten. Verder leidden de
Duitse oproepingsacties en razzia’s in het gehele land tot onderbrekingen
in het normaal functioneren van de organisatie der voedseldistributie:

1 J . H. Penning: Op dood spoor. Een burger in oorlogstijd (1945), p. m .
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telkens weer deden zich perioden voor waarin in de voedselproductiegebieden de bedrijven die voor het verzamelen van het voedsel moesten
zorgen, geheel o f goeddeels onbemand waren, en wanneer in de steden
in het westen na de Wehrmacht-razzia’s in de eerste tijd alle mannen tot
omstreeks veertig jaar thuis bleven, betekende zulks dat bij de bedrijven
die de ontvangst en de distributie van het voedsel voor hun rekening
moesten nemen, dagenlang slechts door een deel van het mannelijk
personeel werd gewerkt. G evolg van al deze factoren was dat de rantsoe
nen vooral in het westen van het land gevoelig werden verminderd. Dit
leidde er toe dat in versterkte mate gepoogd werd, buiten het distribu
tiestelsel om voedsel in de wacht te slepen: door bepaalde gemeenten,
door talloze bedrijven, door een steeds groeiend aantal individuele
burgers. Daarvan was w eer het gevolg dat er minder voedsel overbleef
voor de normale distributie. Het was een vicieuze cirkel die zich in de
maanden oktober en novem ber al duidelijk ging aftekenen.
Waar kwam dit allemaal op neer?
Hierop, dat de maatschappij begon te desintegreren en het is dat
desintegratieproces hetwelk w ij in dit hoofdstuk hebben te beschrijven.
W ij zullen beginnen met w eer te geven hoe de rantsoenen belangrijk
ingekrompen werden in de maanden oktober en november — maanden
waarin, zoals al vermeld, vooral in het westen des lands de gas- en de
electriciteitsvoorziening wegvielen. Veel mensen konden hun warm
voedsel niet langer zelf toebereiden —zij namen hun toevlucht tot de z.g.
Centrale Keukens welker oprichting secretaris-generaal Hirschfeld van
'40 a f had gestimuleerd. In december '44 nam Hirschfeld nog een be
langrijk initiatief: hij richtte met v e rlo f van Seyss-Inquart een overheidsrederij op om de voedselaanvoer over het IJsselmeer te bevorderen.
Inderdaad, die aanvoer kwam op gang, maar hij werd eind december
gestremd door het invallen van een nogal strenge winterse periode die
een koude met zich bracht waartegen men zich nauwelijks kon bescher
men en die in januari en februari een hongersnood deed ontstaan welke
w ij in zijn belangrijkste manifestaties moeten schetsen. W el te verstaan:
er was in het land als geheel voedsel genoeg — de hongerwinter is het
gevolg geweest van het feit dat de centrale overheid door het Duitse
ingrijpen niet bij machte was, voldoende levensmiddelen naar de steden
in het westen te vervoeren. Er zijn daar volgens onze schatting meer dan
twee-en-twintigduizend mensen aan hun ontberingen bezweken — het
zouden er veel meer zijn geweest als niet vele instanties en vele personen
getracht hadden, zichzelf en anderen hulp te bieden: sommige gemeen
tebesturen, talloze bedrijven, grote aantallen individuele burgers (de
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‘hongertrekkers’), van januari a f de samenwerkende kerken en, tenslotte,
de Nederlandse regering te Londen die voedsel uit het buitenland deed
aanvoeren hetwelk eind februari voor het eerst in distributie kwam. Die
buitenlandse hulp en de laatste fase van de hongerwinter komen pas in
hoofdstuk 14 aan de orde — in dit hoofdstuk gaan w ij, wat de rantsoe
nering betreft, niet verder dan tot de maand februari: het voorlopige
dieptepunt in een van de meest katastrofale perioden welke de N eder
landse geschiedenis heeft gekend.

Daling der rantsoenen
Regel was dat het door ir. Louwes geleide rijksbureau voor de voedsel
voorziening in oorlogstijd telkens voor een periode van vier weken de
rantsoenen vaststelde en via de dagbladpers bekendmaakte. Uiteraard kon
die vaststelling pas geschieden nadat het rijksbureau van o f via de Pro
vinciale Voedselcommissarissen had vernomen, welke hoeveelheden
voedsel ter beschikking gesteld waren o f zouden worden (zowel door de
boeren en tuinders als door de levensmiddelen-industrie) en o f het
transport en de opslag dusdanig waren geregeld dat in elke z.g. distributiekring voldoende levensm iddelen aanwezig zouden zijn om de grooten kleinhandel regelmatig te bevoorraden; de kleinhandelaren konden
dan van de grossiers voldoende voorraden ontvangen en de consumenten
konden vervolgens de rantsoenbonnen die zij op vertoon van hun
distributiestamkaart bij de gem eentelijke distributiediensten hadden af
gehaald, aan de kleinhandelaren presenteren. Tot en met de bevoorrading
van de kleinhandel waren bij dit alles de in ’42 ingestelde agrarische
hoofdbedrijf- en bedrijfschappen ten nauwste betrokken; er waren drie
hoofdbedrijfschappen: voor zuivel, margarine, vetten en oliën, voor
akkerbouwproducten, en voor tuinbouwproducten, en twee bedrijf
schappen: voor vee en voor vlees en (maar dat laatste bedrijfschap speelde
doordat de pluimveestapel in de eerste bezettingsjaren goeddeels was
opgeruimd, nauwelijks een rol) voor pluimvee en eieren.
D eze gehele organisatie droeg een landelijk karakter en de rantsoenen
werden van '40 a f ook voor het gehele land vastgesteld, verschillend voor
de verschillende groepen consumenten (voor kinderen van nul tot vier
jaar, voor personen die zware resp. zeer zware arbeid verrichtten, voor
zwangere vrouwen alsook voor sommige zieken golden afwijkende
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rantsoenen) maar binnen die groepen waren de rantsoenen gelijk.1 Met
die uniformiteit werd als gevolg van de noodtoestand in twee opzichten
gebroken: ten eerste bepaalde het Reichskommissariat dat de nog in bezet
Nederland aanwezige Rijksduitse burgers en familieleden van O ostfront-vrijw illigers dubbele rantsoenen moesten krijgen (de betrokkenen
kregen daartoe elk twee exemplaren van de in september ingevoerde z.g.

1 D e Duitse m ilitaire en politie-form aties vielen buiten de gehele regeling: te hunnen
behoeve w erd hetzij uit de veilin gen en abattoirs, hetzij uit de opslagplaatsen van de
hoofdb ed rijf- en bedrijfschappen, hetzij uit de fabrieken rechtstreeks al datgene
aangevoerd wat door de Oberquartier- o f Quartiermeister was besteld. D e Duitse
formaties kregen in de hongerw inter m inder dan zij tevoren gew end waren maar
vergeleken met de burgers in de drie w estelijke provincies werden zij in hoge mate
bevoorrecht. D ie burgers hadden van eind decem ber a f per w eek recht op niet veel
m eer dan een brood, een h alf ons vet (boter en margarine waren uit de distributie
genom en) en ruim een ons vlees, ‘ en dan te zien’, zo noteerde een inw oner van
Schagen, ‘dat de M offen een h alf brood per dag krijgen m et een klont boter en een
stuk w o rst!’ (aangehaald in A. van Graafeiland en K. H oltrop: Schagen in oorlogstijd
(1947), p. 53). In het W estland kregen de Duitse troepen in novem ber volgens een
plaatselijk relaas ‘elke dag 40 gram boter vo o r de boterham, 1 ons worst, 1 ons
vleeswaren, aardappelen in o vervloed, rijst, griesm eel, suiker, erwtensoep met worst,
karbonades, pudding, m elk . . . Het is om razend te w orden.’ (‘R ebel’ : Het mes op de
keel. Een Westlands dorp [H onselersdijk] in bezettingstijd (1946), p. 83, 84). ‘D agelijks’,
aldus een waarnem er in Am sterdam , ‘ergerde m en zich aan de grote voorraden
levensm iddelen, vrachtauto’s vol, die bij de gebouw en waar Duitsers in huisden,
gelost werden. D e Duitsers hielden kippen, varkens, geiten, zodat ze niets te kort
kw am en’ (het feit dat ze die dieren hielden, w ijst toch w el op verstoringen in de
aanvoer). ‘ H un vuilnisem m ers waren gevuld met lege groenteblikken en kartonnen
dozen van maizena en van allerhande lekkernijen die een Am sterdam m er in geen
maanden gezien had . . . Toen niem and m eer uien kon krijgen, w erden er bij de Duitse
gebouw en wagens vol binnengebracht. O ok dranken hadden ze volop. Naast het
Duitse ontspanningsgebouw ‘Erika’ tegenover het Concertgebouw ’ (dat ontspanningsgebouw was het vroegere clubhuis van de Am sterdamse Ijsclub op het z.g.
IJsclubterrein, later het M useum plein) ‘lagen meters hoge stapels lege flessen van w ijn
en likeur, terw ijl m en er a f en toe vrachtauto’s volgeladen met kruiken jen ever zag
lossen.’ (G. de Clercq: Amsterdam tijdens de hongerperiode. Van Dolle Dinsdag tot de
capitulatie (1945), p. 26-27).
M erkw aardig genoeg schijnen ook de gevangenen van de S D geprofiteerd te
hebben van de naar verhouding royale D uitse bevoorrading, althans: in de C ellenba
rakken te Scheveningen (het ‘O ran jehotel’) kregen zij per w eek m eer dan 5 kilo
aardappelen en 1 400 gram brood, ‘en dat in een tijd’, schrijft E. P. W eber in het door
hem samengestelde gedenkboek van het ‘O ranjehotel’ , ‘dat in D en Haag het rantsoen
aardappelen bestond uit 1 kg per w eek o f helemaal niets en 800, soms zelfs 400 gram
brood per w e ek !’ (E. P. W eber: Gedenkboek van het ‘Oranjehotel’. Celmuren spreken.
Gevangenen getuigen (1946), p. 25)
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distributienoodkaart1) en ten tweede bleek het onm ogelijk, rantsoenen
vast te stellen die voor het gehele bezette gebied golden. Dat gebied werd
in tweeën gesplitst: de drie westelijke provincies en de overige, tenm in
ste: dat was de belangrijkste scheiding die werd aangebracht. Z ij vloeide
voort uit het feit dat het voedselem bargo slechts de drie westelijke
provincies trof en die provincies bovendien toch al ‘tekort-gebieden’
waren — de overige provincies waren ‘overschot-gebieden’. Binnen die
hoofdindeling bestonden onder-indelingen, ja eigenlijk viel de gehele
landelijke opzet van het distributiestelsel in zoverre in duigen dat van
oktober '44 a f de rantsoenen per provincie o f per deel van een provincie,
soms zelfs per gemeente, werden vastgesteld. D ie vaststelling geschiedde
ook niet langer voor vier weken, maar in beginsel voor twee, ook wel
voor één — in die laatste gevallen was het voor de plaatselijke voedsel autoriteiten onm ogelijk geweest om langer dan een week vooruit te zien.
Aflevering vond plaats op bonnen van de al genoemde distributienood
kaart; toen de bonnen van die eerste kaart alle gebruikt waren, werd begin
novem ber een tweede noodkaart uitgereikt, van de derde (en laatste)
vond de uitreiking in januari plaats —de problemen waarvoor de illega
liteit zich speciaal door die derde noodkaart zag gesteld, zullen w ij in
hoofdstuk 6 behandelen.
Maar nu de rantsoenen.
W ij kunnen wat de provincies Gelderland, O verijssel, Drente, G ro
ningen en Friesland betreft, kort zijn. Er is daar geen echte honger geleden
en w ij achten het dan ook niet nodig, de rantsoenering in bijzonderheden
te schetsen. Er was voldoende graan (en dus voldoende meel) en er waren
voldoende aardappelen. Het weekrantsoen aardappelen is, behalve plaat
selijk in de vorstperiode, niet beneden de 3 kilo gekomen en bovendien
kon men in grote delen van de drie noordelijke provincies geruime tijd
lang zonder moeite aardappelen buiten de distributie om kopen, zulks

1 Begin 45 profiteerden van deze regeling in het westen des lands ca. vijfduizend
Rijksduitsers en ca. dertigduizend fam ilieleden van O ostfro n t-vrijw illigers.T e hunnen
behoeve w aren aparte centrale keukens opgericht, de z.g. Deutsche Volksküchen, waar
kw alitatief beter voedsel werd toebereid dan in de ‘N ederlandse’ centrale keukens. In
februari '45 kregen die Rijksduitsers en fam ilieleden van O ostfron t-vrijw illigers
bovendien een h a lf pond boter en een ons kaas extra.
O ok de gezinnen van personen die zich in het kader van de Liese-Aktion van 4 tot
8 januari '45 bij de Fachberater der G A B ’s hadden aangemeld, hadden recht op een
extra noodkaart; w ij weten slechts dat in Am sterdam aan die gezinnen een kleine
3 000 noodkaarten zijn uitgereikt — cijfers v o o r andere steden ontbreken.
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Tabel I : Gem iddelde weekratitsoenen der
'normale verbruikers ’ in de hongerprovincies,
i oktober—2 3 december 1944
(in grammen, tenzij anders aangegeven)

1 —28 okt.
S u ik er
B ro o d
M argarin e/b o ter/o lie/vet
V lees
H averm ou t/go rt
Peu lvruchten
Aardappelen

250

29 okt.- 2 5 nov.

26 nov.—2 3 dec.

6 2 'A '

1 800
12 5

1 600
106%

12 5
12 5

12 5

62 y2
2 000

I 100

55
12 5

93 3/<
93 %
2000

1 000

K o ffiesu rro gaat

4 1%

4 1%

B lo e m

702

70

35

V e rm ice lli
Kaas

25

25

25

12 5

12 5

12 5

Jam /stro o p
T ap te m elk (in liters)
Zout

50

50

50

1%

4 1%

7/>‘

i3

25

1 W ie suiker kocht, kreeg geen jam o f stroop (en omgekeerd). 2 Benevens 62V2 gram
extra voo r de vier- tot tw intigjarigen. 3 U itsluitend vo o r de v ier- tot veertienjarigen.

n ie t e e n s ‘ g r i j s ’ , la a t staan ‘ z w a r t ’ — e r w e r d o p straat m e e g e v e n t te g e n
d e n o r m a le p r ijs : e e n d u b b e l t je p e r k ilo . V le e s w a s d a a r e n te g e n in d e
o o s t e lij k e e n n o o r d e li jk e p r o v in c ie s m a a r w e i n i g b e s c h ik b a a r , aan s u ik e r
k w a m e n e r g r o t e te k o r te n e n z o u t w a s e n k e le m a a n d e n la n g n e r g e n s te
k r ijg e n . N a t u u r li jk k r e g e n v e e l s t e d e lin g e n h e t e r w è l m o e i l i jk : la n g n ie t
a l le n h a d d e n v o l d o e n d e r e la t ie s o p h e t o m r in g e n d e p la tte la n d e n w i e
lo u t e r a f h a n k e l ijk w a s v a n w a t d e d is t r ib u t ie v e r s c h a ft e , d o o r s t o n d m a a n 
d e n d ie in v e e l o p z ic h te n g e k e n m e r k t w a r e n d o o r sch a a rste , n ie t e v e n w e l
d o o r d e b itte r e n o o d w e l k e z ic h in d è d r ie w e s t e li jk e p r o v in c ie s g i n g
a fte k e n e n .
D e r a n t s o e n e n w e e r g e v e n d (z ie T a b e l I) w a a r o p d a a r d e z.g. ‘ n o r m a le
v e r b r u ik e r s ’ r e c h t h a d d e n (d a t w a r e n d i e g e n e n d ie v i e r ja a r o f o u d e r
w a r e n e n d ie g e e n re c h t h a d d e n o p t o e s la g e n o f a n d e r e a p a rte r a n t s o e n e n ) ,
w i l l e n w i j e e r s t d e c ijf e r s v e r m e ld e n d i e v a n 1 o k t o b e r '4 4 a f g o ld e n in
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de eerste drie vierwekelijkse perioden1 : de perioden van i tot 28 oktober,
van 28 oktober tot 25 novem ber en van 25 novem ber tot 23 december
—op laatstgenoemde datum was een nogal strenge winter ingevallen die
een nieuwe, nog m oeilijker situatie deed ontstaan.
In de eerste vierwekelijkse periode (van 1 tot 28 oktober) golden de
volgende weekrantsoenen: 250 gram suiker, 1 800 gram brood (een klef
baksel!), 125 gram margarine, 125 gram vlees (inclusief been!), 125 gram
havermout o f gort, 62 V2 gram peulvruchten, 2 000 gram aardappelen
(veelal van matige kwaliteit), ruim 40 gram koffiesurrogaat, 70 gram
bloem (benevens voor de vier- tot twintigjarigen 62% gram bloem extra),
25 gram verm icelli, 50 gram kaas en 125 gram jam o f stroop, 1% liter
taptemelk en 25 gram zout. Het voornaamste verschil met de voorafgaan
de periode was dat het aardappelrantsoen was verlaagd; het was in de
loop van '44 gedaald van 5 tot 3 kilo, de verlaging tot 2 kilo was een
zware slag — de eerste van vele; 2 kilo kwam neer op vier o f v ijf kleine
aardappelen per dag, en het waren in de eerste plaats aardappelen welke
voor de nodige maagvulling moesten zorgen.
In de tweede vierwekelijkse periode (van 29 oktober tot 25 november)
verviel het rantsoen zout (dat zou de gehele hongerwinter door zo
blijven), werd het suikerrantsoen verlaagd (tot 62V2 gram, en w ie die
suiker kocht, kreeg geen jam o f stroop) en verlaagd werden voorts het
margarinerantsoen (tot 62V2 gram, maar dat werd aangevuld met 25 gram
vet en bijna 20 gram olie), het rantsoen havermout o f gort (tot ruim 90
gram) en het rantsoen taptemelk (dat werd tot een kwart teruggebracht)
—verhoogd werd in die tweede periode het rantsoen peulvruchten: van
62 V2 tot ruim 90 gram.
In de derde periode (van 26 novem ber tot 23 december) werd aan de
consumenten een aantal zware slagen toegebracht: het wekelijks brood
rantsoen werd verlaagd van 1 600 tot 1 100 gram, het wekelijks aardap
pelrantsoen van 2000 tot 1 000 gram; voorts verdwenen suiker, haver
mout, gort en peulvruchten geheel uit de distributie, suiker, havermout
en gort definitief; het bloemrantsoen werd gehalveerd, taptemelk was
alleen beschikbaar voor de vier- tot veertienjarigen: 1 liter.

1 Aan zijn nota ‘M ijn beleid tijdens de Duitse bezetting van N ederland’ (Doc I-1080,

2-2) heeft Louw es een ‘O verzicht van de rantsoeneringen over de periode 1 oktober
19 4 4 -12 m ei 1945, voor W est-N ed erlan d’ toegevoegd waarin de rantsoenen der
‘norm ale verbruikers’ per vierw ekelijkse periode w orden weergegeven. Dat zijn
gem iddelden: de regionale en plaatselijke verschillen zijn in het ‘ O verzicht’ geëlim i
neerd.
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In de eerste vierwekelijkse periode hadden de dagelijkse rantsoenen
een verbrandingswaarde van ca. i 300 calorieën, in de tweede van ca. 950,
in de derde van ca. 550. Daarbij dient men te bedenken dat, naar over
het algemeen wordt aangenomen, een volwassene die lichte werkzaam
heden verricht, per dag om zijn energie op peil te houden behoefte heeft
aan voedsel met een verbrandingswaarde van op zijn minst 2400 calo
rieën —in oktober naderden de rantsoenen de helft daarvan, in december
waren zij minder dan een kwart.
W ij tekenen bij die drie vierwekelijkse perioden nog aan dat, wat de
groente betrof, alleen peulvruchten in distributie kwamen (in de eerste
twee perioden) maar dat a f en toe, althans voor diegenen die ze konden
betalen, andere groenten verkrijgbaar waren. Voor fruit gold hetzelfde.
Zeevis (evenals alle fruit en bijna alle groente viel ook de vis buiten de
distributie) was er niet meer (er mocht van eind augustus a f niet meer op
de Noordzee worden gevist), vis van de binnenwateren was uiterst
schaars.
N u hebben w ij in het voorafgaande de vastgestelde rantsoenen w eer
gegeven, maar waren die inderdaad met regelmaat beschikbaar? Onze
gegevens zijn schaars maar zij wijzen alle in de richting van hetzelfde
antwoord: neen. Daarbij houde men in het oog dat het niet beschikbaar
zijn van slechts één artikel van de bonnenlijst al een ramp was. In de
provincie Utrecht bijvoorbeeld kreeg men in oktober zo grote m oeilijk
heden met de broodvoorziening dat voor de eerste week van de tweede
vierwekelijkse periode geen broodbon werd aangewezen en dat de bon
voor bloem vervallen werd verklaard; margarine kon in die tweede
periode in de provincie Utrecht in het geheel niet meer in distributie
worden gebracht. In Den Haag schreef oud-minister mr. P. J. M. Aalberse
begin december in zijn dagboek: ‘D e vorige w eek’ (dat was de eerste
week van de derde vierwekelijkse periode) ‘waren er vrijw el geen aard
appelen te krijgen’ (het weekrantsoen was toen 1 kilo) ‘en als enige
groente witte kool. Vlees’ (rantsoen: 125 gram per week) ‘is ook bijna
niet meer te krijgen. In een winkel, waarin nog aardappelen waren en er
daarom een queue van wel 50 mensen stond, kwam een M o f binnen, die
de verkoop stop zette en even later werden de aardappelen weggevoerd.’ 1
In Amsterdam stonden in novem ber '44 volgens een rapport van de
Voedselcommissaris van Louw es’ dienst (als weergegeven in dr. G. J.
Kruijers studie over de hongertochten)

1 P. J. M . Aalberse: ‘D agboek’ , 4 dec. 1944.

169

HONGERWINTER
‘ b ij het b egin van d e n ie u w e b o n n en p erio d e reeds ’s v rijd a g sm o rg en s lange rijen
m en sen v o o r de k ru id e n ie rs w in k e ls . . . te w achten. H et p u b liek w as w a n tro u w en d
g e w o rd e n , o m d at in d e v o o rafg aa n d e p eriod e so m m ig e b o n n en n iet ko nden
w o rd e n g eh o n o reerd , daar alles w as u itverkocht. H et ‘w ie het eerst ko m t, het
eerst m aalt’ had de m en sen te pakken. V o o r so m m ig e w in k e ls steld e m en zich
reeds o m v ie r u ur ’ s m o rgen s o p ’ —

(dat betekende dat men, deels nog in het donker, vier uur moest wachten
totdat de w inkel openging en dan misschien nog wel één o f twee uur
langer totdat men aan de beurt was).
‘T o e n in n o v e m b e r 1944 n o g een sn o ep b o n v o o r v o lw assen en w e rd aan ge
w e zen , stonden rijen m en sen in d e strom en d e regen v o o r de w in k e ls te w achten.
H e t m ere n d ee l m o est w o rd e n teleu rgeste ld ’ 1 —

een Rotterdamse tramconducteur vroeg zich a f o f die snoepbon (voor
anderhalf ons zuurtjes) ‘een poging was om deze jam m erlijke groteske
op de spits te drijven.’2
W ij achten vooral die rijvorm ing, als uit Amsterdam en Den Haag
gerapporteerd, een belangrijk symptoom. Waarom waren er mensen die
om vier uur ’s nachts hun w oning verlieten om, het kille weer en de
regen ten spijt (op de weersomstandigheden komen w ij nog terug),
urenlang in de rij te staan bij de kruidenierswinkels? Omdat de ervaring
had aangetoond dat de distributie haar eigen aankondigingen niet steeds
kon waarmaken: het bekendmaken van bepaalde rantsoenen betekende
nog niet dat ze beschikbaar waren. Daar stond tegenover dat er in het
westen des lands ook in de grote en kleine steden in oktober en november
velen waren die nog wat levensmiddelen in reserve hadden liggen —de
grootscheepse materiële hulp w elke geboden werd aan de tienduizenden
slachtoffers van de Wehrmacht-razzia’s mag men als een aanwijzing daar
voor zien, want op basis van de rantsoenen kon men die hulp bepaald
niet bieden. Intussen: die reserves kunnen, behalve in geïsoleerde geval
len, niet groot zijn geweest en zij werden, dat was onverm ijdelijk, sneller
aangesproken naarmate de rantsoenen daalden. In de derde vierwekelijkse
periode die met de laatste w eek van novem ber begon, zag het er hopeloos
uit: de distributie kon aan kinderen en volwassenen per week niet meer
toezeggen dan 1 100 gram brood (drie sneden per dag), 55 gram olie, 125

1 G. J . Kruijer: Hongertochten. Amsterdam tijdens de hongerwinter (19 5 1), p. 87.
Dagboekfragmenten 19 4 0 -19 4 ; (1954), p. 453.
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gram vlees, i ooo gram aardappelen (twee, hoogstens drie kleine aardap
pelen per dag), ruim 40 gram koffiesurrogaat, 35 gram bloem, 25 gram
vermicelli, $0 gram kaas, 125 gram jam o f stroop en, alleen voor de viertot veertienjarigen, 1 liter taptemelk.
M et die cijfers is de om zich heen grijpende ellende nog maar ten dele
aangegeven, want als gevolg van het afsnijden van de gastoevoer was de
gebruikelijke methode om de warme maaltijd te bereiden: het koken op
gas, komen te vervallen.

D e Centrale Keukens
Voorziende dat uit de oorlog calamiteiten konden voortvloeien waarin
het voor grote delen van de bevolking niet m ogelijk zou zijn, zelf voor
de dagelijkse warme maaltijd te zorgen, hadden Hirschfeld en Louwes
al in de tweede helft van '40 de stoot gegeven tot een belangrijke
uitbreiding van het aantal kookinrichtingen waar massavoeding kon
worden toebereid: de Centrale Keukens. Het aantal bestaande gemeen
telijke centrale keukens werd uitgebreid en er werden voorts dergelijke
keukens opgericht door de dienst van Louwes en door grote bedrijven.
A l die keukens tezamen hadden eind '43 (op een bevolking van negen
m iljoen zielen) een capaciteit van twee m iljoen porties per dag. Er werd
ook al gebruik van gemaakt, o.m. voor het verstrekken van bonloze
bijvoeding aan industrie-arbeiders, in de zomer van '42 aan ruim een
derde hunner (latere gegevens zijn niet bekend). In diezelfde zomer
waren er in Amsterdam vijf-en-veertigduizend personen die zes dagen
per week tegen een geringe betaling hun warme voedsel van de centrale
keukens betrokken (zij hadden daartoe een deel van hun bonnen moeten
afstaan) — in de zomer van '44 waren het er nog maar achtduizend; die
daling zal w el te maken hebben gehad met de ‘stamppotmoeheid’ die
zich bij velen van de ‘abonné’s’ op de centrale keukens had gemanifes
teerd. Dat ‘abonnement’ had trouwens nog andere nadelen: men moest
voor het halen van het warme eten veelal een flink stuk lopen en kwam
men met dat eten thuis, dan was vaak het uur van de maaltijd nog niet
aangebroken, zodat men het eten moest warmhouden o f voor de maaltijd
opwarmen.
G elijk eerder weergegeven, werd de gastoevoer naar de particuliere
w oningen in de provincie N oord-H olland midden, resp. eind oktober
beëindigd, in de provincie Utrecht eind oktober en in Zuid-H olland was
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er nogal variatie: in Leiden en om geving en in Den Haag kwam de
gastoevoer in oktober te vervallen, in Rotterdam eind novem ber en in
de andere steden aan de N ieuw e W aterweg begin o f midden december.
D e gemeentebesturen en de gem eentelijke diensten, aanwijzingen van
Louwes volgend, gaven zich veel moeite om te bereiken dat, als het tot
dat afsnijden van de gastoevoer kwam, voldoende centrale keukens in
b ed rijf gesteld konden worden en dat voldoende uitdeelposten waren
ingericht. De werkzaamheid van de centrale keukens voor een groot deel
van de bevolking begon dus in het westen des lands op verschillende
tijdstippen: in Leiden bijvoorbeeld al op i oktober, maar in Rotterdam
pas op 29 novem ber en in Schiedam nog een w eek later. W ie van de
centrale keukens warm eten (driekwart liter per dag) w ilde betrekken,
moest al zijn bonnen voor aardappelen en m elk inleveren benevens het
grootste deel van zijn bonnen voor grutterswaren (havermout, gort,
bloem en verm icelli); men kon dan een knipkaart kopen die f 1,40 kostte
—voor f 0,20 per dag kreeg men dus aanvankelij k die driekwart liter warm
voedsel en men nam als het ware een weekabonnement.
In de grote steden, waar enkele tientallen uitdeelposten moesten
worden ingericht, vaak in scholen, vorm de het organiseren van de
massavoeding een omvangrijke taak. Het personeel bestond er hoofdza
kelijk uit wagenbestuurders en conducteurs van de stilgelegde trambe
drijven; het was er overigens een voordeel dat men van '40 a f op het
gebied van de centrale keukens ervaring had opgedaan. In kleinere
gemeenten kon die ervaring geheel ontbreken. Zo in N oordw ijk waar
enkele inwoners eind september '44 opdracht van het gemeentebestuur
kregen, binnen tien dagen voor een centrale keuken te zorgen. Hoe? Dat
‘wist geen sterveling’, schreef later de chef-kok,
‘m aar m et v e e l g o ed e w il en een k rediet van f 400, w at later g elu k k ig n o g w e l
eens v e rh o o g d is, b ego n d e strijd o m het w a rm e ‘ prakkie’, die tien m aanden zou
duren. A. van den B erg, de slager op het L in d en p lein , w e rd onze eerste gastheer.
H ij w as in het b ezit van een sto om k etel en daarbij beh o ren d e apparatuur . . . (W e)
startten op d e aan gew ezen dag m et een deelnem ersaan tal v an 27 2. . . . N a en kele
w e k e n w as d it reeds gestegen tot 700 en het zag er naar uit dat d e capaciteit van
sto o m - en an dere ketels, w a a ro v e r w ij de b esch ik k in g hadden, b in n en korte tijd
n iet m eer v o ld o e n d e zou z ijn ’ —

een nieuwe centrale keuken werd ingericht in een timmerfabriek waar
een stoomketel werd geïnstalleerd. In februari was het aantal deelnemers
gegroeid tot bijna zevenduizend en het was toen, wat de grondstoffen
voor het voedsel en de brandstoffen betrof, ‘misère-ouverture met een
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praatje’ 1 — aldus de chef-kok. Klinkt dat luchthartig? W ij zijn ervan
overtuigd dat diegenen die voor de werking van de centrale keukens,
waar ook, verantwoordelijkheid droegen, maanden hebben gekend waar
in zich de ene hopeloos lijkende crisis na de andere voordeed; dat gold
vooral voor de periode na de jaarswisseling toen de vorst en de sneeuwval
het vervoer ontregelden en er nauwelijks meer steenkool beschikbaar
was.
In de meeste centrale keukens werd het eten in de ochtend klaarge
maakt. Daarbij werd het in de grote steden gestoomd, d.w.z. gekookt in
met stoom verwarmde ketels. Het werd dan in gamellen naar de uitdeel
posten gebracht, hetzij met een paard en wagen, hetzij met een handkar.
V oor die gamellen werden in Amsterdam nog niet in gebruik gestelde
vuilnisemmers gebruikt. Het schoonmaken van ketels en gamellen vorm 
de een heel probleem doordat men door het tekort aan brandstof zuinig
moest zijn met heet water; het gebeurde nogal eens dat het warme eten
door de onvoldoende reiniging van ketels en gamellen spoedig zuur
werd. Maar het publiek had méér klachten: aanvankelijk moest men in
en bij de uitdelingsposten lang wachten tot de gamellen arriveerden (later
werden wel regelingen getroffen krachtens welke de personen wier
familienamen met bepaalde letters begonnen, zich op vastgestelde uren
konden aanmelden) en over de verdeling van de inhoud van die gamellen
rees vaak onenigheid: doordat er vrij veel tijd verstreek tussen de toe
bereiding van het voedsel en de uitreiking daarvan, ‘vorm de’, aldus het
Verslag der Centrale Keuken over 1945 van de gemeente Den Haag, ‘de
onderste laag van de gamellen een dikke brij, bestemd voor de in gew ij
den, terwijl de andere afnemers slechts een waterige massa ontvingen.
De klachten hierover waren dan ook vele.’2 W ie die ‘ingew ijden’ waren,
laat zich slechts raden; de veronderstelling ligt voor de hand dat daar in
elk geval al diegenen toe behoorden die bij het transport van het voedsel
en het werk in de uitdeelposten waren betrokken, alsook de familieleden
van deze personen. ‘ De uitbreiding van het personeel [der centrale keu
kens] vond’, zo leest men in het Haagse verslag over 1944,
‘v o o rn a m e lijk plaats in oktober. B ij het aan nem en van n ie u w person eel ko n , in
verb an d m et de grote drukte en de spoed w aarm ee geh an d eld m o est w o rd en ,
niet steeds d e g e b ru ik e lijk e w e g w o rd e n g e v o lg d en er w e rd en personen in dienst

1 H. J. van der W e rf in G. Slats: Noordwijk in dejaren 19 4 0 -19 4 5 (z.j.), p. 6 1-6 3. 2 Ver
slag der Centrale Keuken over 19 4 }, p. 3 (bijlage 49 bij Gem eente ’s-Gravenhage: Verslag
van de toestand der gemeente, 1945 (1949)).
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g e n o m e n d ie later niet o f n iet v o lk o m e n gesch ik t b lek en v o o r hun taak. H et
aantal g e v allen w aarb ij ontslag v erleen d m o est w o rd e n en het aantal disciplin aire
straffen w e g e n s frau de en incorrect optreden tegen het p u b liek w aren zeer talrijk.
E n ig e m alen b le ek het zelfs n o o d z a k e lijk , d e hu lp van d e p o litie in te roepen om
in en ig e uitdeelposten tegen het aldaar w e rk zam e person eel op te tred en.’ 1

In de verslagen van de grote gemeenten hebben w ij dergelijke klachten
slechts aangetroffen met betrekking tot Den Haag en er zijn ook andere
aanwijzingen dat aldaar de leiding van de centrale keukens enkele maan
den lang niet heeft gedeugd, maar w ij nemen aan dat ook w el elders bij
het publiek irritatie ontstond doordat diegenen die met de toebereiding,
het transport en de uitdeling van het massavoedsel te maken hadden, in
een bevoorrechte positie verkeerden; voedselschaarste (het was in de
Duitse concentratiekampen niet anders) leidt steeds tot dergelijke vor
men van bevoorrechting.
Ons cijfermateriaal met betrekking tot de aantallen van diegenen die
dagelijks hun warme eten bij de uitdeelposten van de centrale keukens
gingen halen, is onvolledig. In Amsterdam konden begin oktober de ca.
tienduizend leden van de gezinnen waar uitsluitend electrisch gekookt
werd, hun warme eten van de centrale keukens betrekken, maar de grote
toeloop kwam pas, toen behalve de levering van electriciteit aan particu
lieren ook die van gas kwam te vervallen. D ie gasaflevering werd in de
hoofdstad op woensdag 25 oktober beëindigd; dat was in de voorafgaan
de week bekendgemaakt en vervolgens hadden niet minder dan 438 000
Amsterdammers hun bovengenoem de bonnen ingeleverd o f laten inle
veren en voor f 1,40 een knipkaart gekocht o f laten kopen die hun het
recht gaf, van maandag 23 t.e.m. zondag 29 oktober elke dag bij de
uitdeelposten een portie warm voedsel te krijgen. Dat aantal deelnemers
daalde snel: in de daaropvolgende week waren het nog maar 264 000, en
vier weken later, eind novem ber dus, waren het er 140000; in december
steeg dat cijfer met 9000 —nadien b lééf het stijgen totdat eind maart het
cijfer 331 000 was bereikt.
De daling welke zich in Amsterdam voordeed, toont aan dat het
betrekken van het warme voedsel van de centrale keukens de consumen
ten tegenviel. Werd de kwaliteit van het voedsel onvoldoende geacht?
Vond men het halen en het lange wachten bezwaarlijk? W ij weten het
niet, maar dat de centrale keukens in de hoofdstad in de tweede week

1 Verslag van de Centrale Keuken over 1944, p. 1-2 (bijlage 47 bij Gem eente ’s-G raven
hage: Verslag van de toestand der gemeente, 1944).
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van de uitreiking meer dan 40% van hun oorspronkelijke afnemers
verloren en in de daaropvolgende vier weken nog eens bijna 30% , toont
aan dat een groot deel van de Amsterdammers meende dat men, hoe
m oeilijk het ook was thuis warm voedsel toe te bereiden, beter dat kon
doen dan de dagelijkse gang naar de dichtstbijzijnde uitdeelpost onder
nemen. Dat het aantal kopers van knipkaarten van eind december a f
belangrijk ging stijgen, was gevolg van het feit dat de rantsoenen toen
nog verder waren verlaagd en de distributie nog meer haperingen ging
vertonen - w ie een knipkaart had, kreeg tenminste iets, al was het niet
veel.
In de stad Utrecht (over cijfers met betrekking tot Rotterdam en Den
Haag beschikken w ij niet) begon men eind oktober met 44 000 knipkaar
ten te verkopen; een w eek later waren het er nog maar 2 1 000, maar hier
werd via een geleidelijke stijging eind december het hoogste cijfer
bereikt: 510 0 0 — een aanwijzing dat in de maanden novem ber en de
cember de moeilijkheden van de distributie in de stad Utrecht nog groter
zijn geweest dan in Amsterdam.1
Wat het verloop van zaken in andere gemeenten betreft, zijn uitslui
tend de cijfers voor Schiedam bekend: daar betrok aanvankelijk bijna
een kwart van de bevolking het warme voedsel van de centrale keuken;
dat daalde spoedig tot een zesde maar steeg in februari tot tw ee-vijfde,
in maart zelfs tot bijna de helft.
Bewaardgebleven is tenslotte een lijst2 die voor dertien steden en
plaatsen in het westen des lands3 aangeeft hoeveel personen er eind
februari '45 aangewezen waren op de centrale keukens: dat waren er op
ruim negenduizend na één m iljoen; aangezien die lijst lang niet alle
plaatsen vermeldt waar centrale keukens waren gevestigd, mag men
aannemen dat in de drie westelijke provincies op een totale bevolking
van vier-en-een -h alf m iljoen zielen, het aantal deelnemers aan de cen
trale keukens eind februari '45 boven het m iljoen lag en dat cijfer zal
nadien nog w el zijn gestegen, daar zich van de drie gemeenten (Amster
dam, Utrecht en Schiedam) waarvan precieze cijfers bekend zijn, in twee
(Amsterdam en Schiedam) van februari op maart een stijging voordeed.

1 D e stad Utrecht had in januari gem iddeld 350 00 deelnem ers aan de centrale
keukens, in februari en maart gem iddeld 47000. 2 Bijlage bij protocol III, gevoegd
bij het rapport van graaf M örn er (A O K , map ‘Zw eeds relief). 3 Am sterdam, R ot
terdam (en randgemeenten), D en Haag (en randgemeenten), Utrecht, Haarlem (en
randgemeenten), H ilversum , Leiden, Schiedam , Dordrecht, Am ersfoort, Delft,
H eem stede en Wassenaar.
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Zo hebben dus de centrale keukens in de hongerwinter een uitermate
belangrijke functie vervuld, zulks evenwel voor een deel van de be’v o lking dat ook op zijn maxim um minder bedroeg dan een derde.
H oe redden diegenen zich die geen gebruik maakten van de diensten
van de centrale keukens?
Voorzover bekend (er zullen w el m iddelen en methoden zijn gebruikt
die geen spoor hebben nagelaten in het beschikbare historische materiaal),
deden zij dat in de meeste gevallen met een z.g. noodkacheltje (veelal
‘m ajo’ genoemd), dat men misschien nog het best kan aanduiden als een
vrij brede metalen pijp waarin men op een klein rooster een vuurtje
stookte met alles wat maar branden kon; de pijp werd op een kachel
geplaatst waarvan men terwille van de trek de bovenplaat had w eggeno
men —bovenop de pijp zette men de pan met het te koken voedsel. G elijk
eerder vermeld, werden tot eind december 17 000 door de metaalbedrij
ven vervaardigde noodkacheltjes in de officiële distributie gebracht: een
fractie van wat er nodig was. W ij nemen evenwel aan dat er metaalbedrijven zijn geweest die ook na eind december noodkacheltjes hebben
gemaakt en het kan w el niet anders o f in talloze andere gevallen hebben
anderen op de een o f andere w ijze een noodkacheltje vervaardigd. Het
was een heel probleem, het kacheltje brandend te houden. ‘M en kan’,
aldus een Haagse verwarmingsdeskundige,
‘ een u itg eb reid e ervarin g heb b en op het geb ied van gro te verticale en horizontale,
c o n tin u - en d isco n tin u -o ven s, m aar de gesch ik th eid v o o r n o o dk ach eltjesstok er
g eh eel m issen. V o o r het stoken van d ie d in gen zijn n o d ig : een diepgaand
technisch inzicht, ein d elo o s g ed u ld , g ren zelo ze to e w ijd in g , w in d e rig w e e r en
een gro te dosis g e lu k ’ 1 —

als dat allemaal aanwezig was o f zich voordeed, was de warmte van het
noodkacheltje (het kon veel rook in de kamer veroorzaken) toch vaak
niet voldoende om het voedsel lang genoeg te koken; veel mensen lieten
het, zo goed als dat kon, gaar worden in een afgesloten kist met stevig
geïsoleerde wanden: een z.g. hooikist.2
V óór het afsnijden van de gastoevoer was het bereiden van een warme
maaltijd routine geweest, nadien werd het een worsteling en menigmaal
een marteling. Zo was de katastrofale daling der rantsoenen niet de enige

1 (Gem eente ’ s-Gravenhage) F. L. Stoel: Het gasbedrijf van ’s-Gravenhage in de oorlogs
jaren 19 3 9 -19 4 5 (1946?), p. 2 1. 2 H ooikisten waren o ok in de Eerste W ereldoorlog
veelvu ld ig gebruikt.
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factor die van september '44 a f in de drie westelijke provincies, althans
voor diegenen die niet op het platteland woonden, het dagelijks leven
van maand tot maand m oeilijker maakte.

Hirschfeld grijpt in
Het spreekt vanzelf dat de daling der rantsoenen een benauwenis was
voor secretaris-generaal Hirschfeld en zijn naaste medewerkers. Het grote
publiek overzag de factoren niet w elke er toe hadden geleid —Hirschfeld
en zijn staf overzagen ze maar al te goed en beseften tegelijk hoe
uitermate m oeilijk het was, de situatie belangrijk te verbeteren. D e crisis
waaruit zich de hongersnood ontwikkelde, was in de eerste plaats een
transportcrisis. In het oosten en noorden lagen levensmiddelen genoeg,
vooral aardappelen, maar hoe kreeg men ze naar het westen? Het Duitse
embargo maakte van eind september a f zes weken lang praktisch alle
vervoer onm ogelijk, zij het dat er medio oktober al tekenen waren (men
denke aan de aardappelrooi-actie) dat de bezetter er over dacht het
embargo te beëindigen. Inderdaad, nog vóór het min o f meer officiële
einde van het embargo (8 november), nl. in de week van 30 oktober
tot 6 november, kwam in Amsterdam over het IJsselmeer één aardappeltransport aan van 840 ton.1 Dat was angstig w einig (in het westen was
voor elke kilo aardappelen in het weekrantsoen een hoeveelheid van 4 500
ton nodig), maar de transportcijfers konden, zo werd gehoopt, na de
beëindiging van het embargo snel gaan stijgen. Inderdaad, nadat de week
van 6 tot 13 novem ber een dieptepunt te zien had gegeven (85 ton
aanvoer), steeg de aanvoer in de week van 13 tot 20 november tot 3 465
ton, maar in de daaropvolgende week zakte hij tot beneden de 2 000 ton,
hetgeen louter gevolg was van het feit dat de binnenschippers vreesden
dat hun schip als het, beladen met levensmiddelen, in Amsterdam aan
kwam, daar door de Kriegsmarinezou worden gevorderd. Hopeloos! Een
aanvoer van 2 000 ton, allemaal aardappelen, betekende dat per consument
nog geen pond aardappelen was aangevoerd! Hoe kon men de schippers
het vertrouwen geven dat zij, zich voor het vervoer ter beschikking

1 H irschfeld heeft in zijn in ’6o verschenen Herinneringen uit de bezettingstijd op pag.
15 7 een tabel opgenom en waarin vo o r de periode 30 oktober '4 4 -2 1 april '45 verm eld
staat, w elke hoeveelheden levensm iddelen w ekelijks over het IJsselm eer werden
aangevoerd.

177

HONGERWINTER
stellend, geen overmatig risico zouden lopen, hoe de burgerij in het
westen uit de benauwenis helpen en anderzijds de bezetter geen diensten
bewijzen die laakbaar waren en nieuwe risico’s zouden doen ontstaan?
Een groot deel van de binnenschepen was gevorderd voor het vervoer
van geroofde voorraden en machines dat hoofdzakelijk uit het westen
des lands plaatsvond naar Duitsland en het gevaar bestond dat schepen
die, met aardappelen en andere levensm iddelen beladen, in Amsterdam
zouden arriveren en dan leeg w eer het IJsselm eer zouden moeten over
steken, voor die terugvaart beladen zouden worden met roofgoederen.
Hirschfeld wenste aan die ro o f niet alleen generlei medewerking te
verlenen maar hij besefte óók dat schepen met roofgoederen een legitiem
doelwit zouden vormen voor de Geallieerde luchtmachten. Een van zijn
problemen was voorts dat van het departement van waterstaat waaronder
de binnenvaart ressorteerde, geen enkele leiding uitging (de secretaris
generaal, mr. D. W. G. Spitzen, had in de herfst van '43 zijn functie
neergelegd en de N S B ’er ir. E. van Dieren die in augustus '44 hoofd was
geworden van een nieuw departement: Verkeer en Energie, was er op
D olle Dinsdag vandoor gegaan) maar dat hij zelf op transportgebied geen
bevoegdheden had. Hoe nadelig dat was, bleek eind novem ber nog eens
in het bijzonder doordat de burgemeester van Amsterdam, Voute, aan
stalten maakte om wat nog aan aardappelen over het IJsselmeer werd
aangevoerd, voor Amsterdam te reserveren; daarover had Hirschfeld op
29 novem ber met Voute, zo noteerde hij, ‘een scherpe woordenwisse
lin g’.1 D e centrale leiding van de voedselvoorziening dreigde Hirschfeld
te ontvallen.
Hij zocht, via Seyss-Inquarts Haagse Beaujtragter Schwebel, op 1 de
cember steun bij de Reichskommissar en kreeg deze ook: Seyss-Inquart
zegde toe dat hij er zich moeite voor zou geven dat schepen die voedsel
naar Amsterdam zouden brengen, niet zouden worden gevorderd; hij
ging er accoord mee dat die schepen niet zouden worden ingeschakeld
bij het transport van (industriële en handels-)voorraden en machines en
hij keurde goed dat Hirschfeld zeggenschap kreeg over de sectie Binnen
scheepvaart van het departement van waterstaat en voor de organisatie
van de voedseltransporten over het IJsselm eer een overheidsrederij zou
oprichten: de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening. Voor die
rederij werd een bestuur gevorm d met Hirschfeld als voorzitter; leden
waren Louwes, M üller (de N SB-burgem eester van Rotterdam) en Voute
- in feite waren het Hirschfeld en Louwes (beiden hadden hun normale
1 H. M . H irschfeld: ‘D agboek’ , 29 nov. 1944.
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energie behouden1) die het beleid bepaalden. Als directeur van de C en 
trale Rederij trad mr. H. J. G. Ivens op, tevoren directeur van het Centrale
Brouw erij-Kantoor te Amsterdam.
De opzet was dat de Centrale Rederij zeven afvoerhavens zou krijgen:
Groningen, Harlingen, M akkum, Stavoren, Lemmer, Zwartsluis en
Zw olle. Het werd de verantwoordelijkheid van de Provinciale Voedselcommissarissen in de drie noordelijke provincies en O verijssel om er
zorg voor te dragen da'' er voldoende levensmiddelen naar die afvoer
havens werden overgebracht: consumptie-aardappelen in de eerste plaats
en daarnaast granen, aardappelmeel, grutterswaren, kaas, koolzaad, m elk
poeder en pootaardappelen (voor de nieuwe aanplant na de winter). De
belading in de afvoerhavens zou geschieden onder verantwoordelijkheid
van de bevrachtings- en sleepvaartcommissarissen van Waterstaat. Een
fundamenteel beginsel was voorts dat alles wat over het IJsselmeer zou
worden aangevoerd, in het westen des lands in de algemene distributie
zou komen —van bevoorrechting van Amsterdam o f van andere plaatsen
waar voedselschepen zouden arriveren, mocht geen sprake zijn.
Hirschfeld en Louwes hoopten dat de Centrale Rederij per week ca.
20000 ton aan levensm iddelen over het IJsselmeer zou kunnen vervoe
ren: bijna 4V2 kilo per hoofd van de bevolking in het westen des lands,
het platteland meegeteld. Daarvoor waren vele honderden binnensche

1 ‘ Ik heb in de hongerw inter’, vertelde H irschfeld ons in ’6 i, ‘geen honger gehad.
M ijn zuster’ (Hirschfeld die ongetrouw d was, w oond e samen met zijn zuster die het
huishouden deed) ‘had vó ó r de 10d e mei '40 een grote partij levensm iddelen inge
slagen, veel sardines, groenten in blik en ook nog andere artikelen. D ie partij hadden
w e in de herfst van '44 nog nauw elijks aangetast. B ovendien kreeg ik uit Groningen
pakketten m et voedsel toegezonden door een oud-inspecteur van de scheepvaart. W ij
gaven ook w el levensm iddelen weg. Een aanbod van de U n ilever om m ij van
extra-levensm iddelen te voorzien, heb ik gew eigerd. N a de bevrijd in g heb ik gehoord
dat die zaak nog speciaal was onderzocht maar m en had niets tegen m e kunnen vinden.
M et dat al ben ik in die maanden toch 1 5 kilo afgevallen, maar ik m oet zeggen: honger
heb ik niet gekend en ik ben o ok niet ziek geweest. W at de brandstofvoorziening
betreft, w erd ik geholpen door het Rijkskolenbureau dat het van belang vond dat ik
niet zo in de kou zou zitten dat ik nauwelijks m eer zou kunnen w erken: ik kreeg dus
nog wat kolen. V eel was het niet: in de kouperiode zat ik in m ijn werkkam er met
m ijn winterjas aan. Als auto had ik tot in de herfst van 40 de dienstauto van
Steenberghe. T oen die bijna op was, kon ik die auto ruilen tegen een Citroentje van
Waterstaat dat in betere toestand verkeerde. Dat Citroëntje, dat nog op benzine reed,
is begin maart bij het bom bardem ent van het Bezuidenhout verloren gegaan. N adien
heb ik gereden met een auto die een gasgenerator had.’ (H. M . H irschfeld, 1 1 febr.
1961)
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pen nodig alsook sleepboten en voor die sleepboten had men behoefte
aan 600 tot 800 ton bunkerkolen per w eek —het was de vraag o f men die
hoeveelheid regelmatig bijeen kon krijgen en dan bovendien nog, alle
vervoerm oeilijkheden ten spijt, naar de goede plaatsen kon dirigeren.
Het was óók de vraag o f voldoende schippers vertrouwen zouden stellen
in de toezeggingen van de Kriegsmarine en met hun schip voor de Centrale
Rederij zouden gaan varen. Louwes liet onder de schippers een oproep
verspreiden waarin hij hen niet alleen aanspoorde, voedsel naar het
hongerend westen te brengen, maar ook onder hun aandacht bracht dat
het vervoer zelfs tijdens de Kerstdagen moest doorgaan; hij nam verder
via tussenpersonen contact op met de Commandant der Binnenlandse
Strijdkrachten, kolonel Koot, en zulks leidde er toe dat Koot op 17
december al zijn districts- en plaatselijke commandanten liet opdragen,
‘drang uit te oefenen dat, voorzover leden der BS in contact zijn met
schippers, aan deze schippers wordt kenbaar gemaakt dat hun medewer
king een nationaal belang is’, zij het ‘dat geen absolute zekerheid bij mij
bestaat dat de te verlenen Ausweise en verklaringen’ (verklaringen van
vrijstelling van vordering) ‘gerespecteerd zullen blijven.’ 1
Het was een heidens werk, de Centrale Rederij van de grond te
krijgen; vooral het tekort aan communicatiemiddelen speelde mr. Ivens
en zijn staf parten. In de eerste weken van december b leef de aanvoer
over het IJsselm eer angstwekkend klein (van 4 tot 1 1 december werd
4 550 ton aangevoerd, van 1 1 tot 18 december 3 930) maar na het midden
van de maand werden de gunstige gevolgen van de centrale organisatie
der transporten duidelijk merkbaar: in de w eek van 18 tot 25 december
sprong de aanvoer omhoog tot 1320 6 ton, waaronder ruim 10 30 0 ton
aardappelen: 2V2 kilo per hoofd van de bevolking in het westen, terwijl
het rantsoen sinds vier weken 1 kilo bedroeg.
Helaas: op 23 december begon het ’ s nachts te vriezen en in de acht
resterende nachten van die decembermaand waren er drie met tussen de
5 en 7 en twee met bijna 10 graden vorst; die vorst was niet streng genoeg
om het IJsselm eer te doen dichtvriezen maar w èl werd de scheepvaart er
bem oeilijkt en erger nog was dat de kanalen die in de drie noordelijke
provincies en Overijssel voor de vaart naar de afvoerhavens werden
gebruikt, w èl dichtvroren. Van het peil van ruim 13 000 ton uitgaande,
daalde de aanvoer over het IJsselm eer in de eerste volledig winterse week
(die van 25 december tot 1 januari) met bijna 40% , in de tweede (die van
1 Bericht, 17 dec. 1944, van K o o t o.m. aan de gew estelijke commandanten der BS
(LO /LKP, 2 B).
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I tot 8 januari) met nog eens bijna 30% en in de derde (die van 8 tot 14
januari) met ruim 10% .
Het was een katastrofe.

De strijd tegen de koude
Voordat het begon te vriezen, waren de weersomstandigheden in de
laatste drie maanden van '44 al verre van aangenaam geweest. De maand
oktober was iets kouder dan normaal en somberder, d.w.z. met minder
zon (15 % minder) dan het maandgemiddelde; 15 % minder zon had men
ook in november maar die maand was vooral nat, met een regenval
driemaal zo groot als normaal. O ok in de eerste tien dagen van december
viel veel regen, in het tweede tiental was het rustig weer, in het derde
zette, gelijk reeds vermeld, op de 23ste de vorst in en in de laatste dagen
van het jaar viel de eerste sneeuw. In januari waren er zes-en-twintig
etmalen waarop het vroor (de laagste temperatuur werd op de 27ste in
Friesland gemeten: 19 graden vorst) en tien etmalen waarop de tempe
ratuur ook overdag niet boven het nulpunt kwam. Van 20 tot 26 januari
vroor het in het gehele bezette gebied elke nacht 12 graden. Sneeuw viel
er in veertien etmalen —in de tweede helft van januari was er sprake van
ware sneeuwstormen welke dus ten dele samenvielen met de periode
van de felste koude. In februari was het weer dankzij een gemiddelde
temperatuur van ruim 6 graden vrij zacht maar er was maar w einig zon
(een derde minder dan normaal) en er vielen vooral in de eerste helft
van de maand, toen het ook veel stormde, zo zware regens dat de regenval
in de gehele maand meer dan anderhalf maal zo groot was als normaal.
M en zou dus kunnen zeggen dat het (en daarbij bedenke men dat
niemand voldoende brandstof in huis had en dat de bevolking in de drie
westelijke provincies van hongerrantsoenen moest rondkomen) van ok
tober '44 tot maart '45 hoogst onaangenaam weer was: in oktober somber
en kil, in novem ber en begin december somber, kil en kletsnat, eind
december viel een nogal strenge winter in en toen die winterse periode
na v ijf weken eindigde, was februari opnieuw somber en nat.

★
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Toen Hirschfeld begin september de aflevering van brandstof aan parti
culieren geheel stopzette, had, gelijk reeds vermeld, minder dan de helft
van de gezinnen nog maar een deel (4 hectoliter) van de voor de winter
toegezegde 7 hectoliter anthraciet ontvangen (een veel te klein rantsoen
—aan de gezinnen van Rijksduitsers was 20 hectoliter geleverd), en meer
dan de helft van de gezinnen was zelfs geheel van brandstof verstoken
gebleven. Begin november bepaalde Hirschfeld dat per gezin alsnog 1
hectoliter anthraciet mocht worden afgeleverd (en in gezinnen waar
zuigelingen waren, 2) — tot die minim ale voorziening is het, aldus
M ensink in zijn De kolenvoorziening van Nederland tijdens de tweede wereld
oorlog slechts ‘in de meeste plaatsen’ gekom en1, niet dus in alle.
Hongerig te zijn was een kwelling, maar hongerig te zijn en daaren
boven door-en-door koud werd door de meeste mensen als meer dan
een dubbele kwelling ervaren: die combinatie was niet om te harden.
Het kwam dan ook in het gehele bezette gebied, maar vooral in de
westelijke provincies, tot een ongeremde jacht op alles wat kon branden.
Bij de gemeentelijke gasfabrieken en electrische centrales bevonden zich
de kleine hoeveelheden cokes en andere mijnproducten welke nodig
waren voor de tot een minim um teruggebrachte productie van stroom
en gas —al die openbare nutsbedrijven werden als het ware belegerd door
grote menigten vrouwen en kinderen. Veelal was de politie niet bij
machte om te verhinderen dat schuttingen werden afgebroken (de palen
en planken werden prompt meegenomen) en dat die vrouwen en kin
deren het terrein op stroomden en met brokken cokes verdwenen. Grote
menigten begaven zich verder naar andere plaatsen waar zich, naar men
aannam, nog cokes o f sintels bevonden, bijvoorbeeld de kolenloodsen
van de spoorwegen en de punten op spoorwegemplacementen waar de
kolenwagons achter de locom otieven waren gevuld o f waar de wagons
van de kolentreinen waren gelost.
W ie bomen in zijn tuin had staan, kon er een o f meer kappen; wie
geen tuin bezat o f er geen bomen in had, deed zijn best elders een boom
o f een gedeelte daarvan te bemachtigen. Daarvoor kwamen in steden en
dorpen in de eerste plaats de bomen langs de openbare w eg en in parken
en plantsoenen in aanmerking. Uiteraard was het kappen van die bomen
bij politieverordening verboden maar er was veel te w einig politie om
aan dat verbod de hand te doen houden. In Amsterdam werden omstreeks
20000 bomen geveld en de gem eentelijke autoriteiten konden het V on-

1 J . M ensink: D e kolenvoorziening van Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, p. 16 1.
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delpark en een groot deel van het gedeeltelijk aangelegde Amsterdamse
Bos slechts redden door beide gebieden volledig a f te sluiten. De in
parken en plantsoenen staande banken werden in loodsen samengebracht
teneinde te voorkom en dat zij in stukken werden gezaagd en meegeno
men. Talrijke steigers, op steigers staande wachthuisjes en schaftlokalen
werden gesloopt en eveneens verdwenen in Amsterdam de houten
paaltjes van meer dan 20 km gazon-afrastering. O ok in Den Haag ver
dwenen omstreeks 20000 bomen —in het centrum waar fraaie boompar
tijen stonden (aan het Voorhout, aan de Vijverberg en op het Plein 1813)
vormden de bewoners bewakingsploegen om ze te beschermen; in totaal
werd in de stad bijna 400 ha bos-, plein- en parkbeplanting gekapt. De
stad Utrecht (cijfers voor Rotterdam zijn ons niet bekend) verloor ca.
5000 bomen, Hilversum verloor er 13 000 en bovendien werd in het
Gooi een groot deel van de bossen clandestien gekapt. In Leiden, waar
meer dan 5 000 bomen stonden, spaarde het publiek er welgeteld 390.
‘O ok de centrale keuken’, aldus een plaatselijk relaas,
‘had v e e l b ran d sto f n o d ig en w is t daaraan niet anders te k o m en dan d o o r een
d eel van het fraaie g eb o o m te van E n d egeest' te d o en o pruim en , w a a rv o o r een
veertig tal houthakkers in d ien st w e rd gen om en . Later stookte de keuken m et
deuren en ram en, afk o m stig v an d o o r de D u itsers in N o o r d w ijk en K a tw ijk
geslo o p te d u in v illa ’s, w e lk hou t eerst w as bestem d v o o r de w e d e ro p b o u w .’ 2

In Hoogkarspel liet de gemeentelijke brandstofcommissie 100 bomen
vellen teneinde met het hout het watergemaal in werking te houden;
bijna de helft van dat hout werd gestolen. De commissie wees vervolgens
op een zaterdagmiddag het restant van de bomen aan een van de wegen
aan het publiek toe ‘en indrukwekkend was het te zien’, aldus een
plaatselijk relaas, ‘hoe ieder de hem toegewezen boom (soms een gedeelte
daarvan) nog vóór de nacht trachtte binnen te brengen. De volgende dag
stond er geen boom meer.’ In deze gemeente (het kan elders ook zijn
geschied) werden alle op particuliere terreinen staande bomen onteigend
om de zekerheid te hebben dat de centrale keuken en de enige plaatselijke
bakkerij die nog in werking was, niet gesloten behoefden te worden.3 In
N oord w ijk trachtte de politie het kappen van bomen die openbaar bezit
waren, tegen te gaan door aan ruim tweehonderd inwoners de bijlen en

1 Een psychiatrisch ziekenhuis bij Oegstgeest. 2 G. L. Driessen in: Jaarboekje voor
geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, X X X V I I I [1946] (1947), p.
53. 3 G em eente H oogkarspel: ‘Gedenkboek’ 19 40 -19 4 5 (1947), p. 41.
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zagen te ontnemen; ruim honderd mannen die als de ergste ‘houtdieven’
werden beschouwd, kregen van de burgemeester als straf opgelegd dat
zij voor perioden variërend van twee tot zestien dagen, hout voor de
centrale keuken moesten zagen en hakken.
Het clandestien vellen van bomen vond op grote schaal eveneens in
de oostelijke en noordelijke provincies plaats, zij het dat hier ook wel
gemeenten waren waar nabije bossen officieel aan de burgerij werden
toegewezen. Een deskundige van Staatsbosbeheer schatte na de bevrij
ding dat in totaal in het gehele land (dat sluit dus het bevrijde Zuiden
in) tijdens de hongerwinter uit de bossen 600000 kubieke meter hout
verdween. Daarmee verdween óók een deel van het natuurschoon, zoals
in de steden door het clandestiene vellen dat daar plaatsvond, een deel
van het stadsschoon verloren ging. Eertijds fraaie straten, lanen, grachten
en pleinen stonden er na de hongerwinter ontluisterd bij.
Intussen leverde het vellen van bomen niet voldoende brandstof op.
In w ijken waar als gevolg van evacuatie o f deportatie der bewoners lege
huizen stonden, drong het publiek die huizen binnen om er niet alleen
de ramen, deuren, betimmeringen en vloeren alsmede het dakbeschot te
verwijderen maar veelal ook de balklagen. In Den Haag werden aldus
bijna 1 800 panden gesloopt (hier werden voorts ruim 1 000 panden
ernstig en m eer dan 1200 0 licht beschadigd), in Amsterdam vielen ca.
1 500 panden met ruim 4 000 woningen (daarvan ca. de helft in de w ijken
waaruit de Joden waren verdwenen) aan de slopers ten offer. ‘Voorna
m elijk speelden hier’, aldus het verslag over '44 van de gemeentelijke
dienst voor B ou w - en Woningtoezicht,
‘een rol de w ild e slo op p lo egen , z.g. ‘b alk en p lo eg en ’ , die de leegstaand e percelen
b in n e n d ro n g e n en er het ‘ grote h o u t’, nl. b alklagen , v lo eren , kophout en trappen
u it sloop ten . . . D e p o litie b le e k v o lslag en m achteloos hiertegen op te treden.
H et hou t w e rd in d e zw arte han del gebracht. D e restanten w e rd en d o o r het
w e rk e lijk n o o d lijd e n d e p u b liek verz am eld dat, o n d esk u n d ig tussen de d ik w ijls
ge v a a rlijk e ruïnes ron dscharrelend , m eerm a len o n gelu k k en o pliep.’ 1

In Amsterdam, verm oedelijk ook elders, begon het slopen van de
leegstaande woningen in oktober. N iet lang duurde het o f deze bron om
aan hout te komen was goeddeels opgedroogd. Clandestien gesloopt
werden vervolgens de houten leuningen van de bruggen —twee houten

1 G em eente Am sterdam : Verslagen der bedrijven, diensten en commissiën, 1944, no. 14.
Bouw- en Woningtoezicht (1945?), p. 7.
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bruggen werden bovendien geheel, vijf-en -tw in tig goeddeels gesloopt.
In een later stadium, d.w.z. begin '45, ging de gemeente er toe over, de
houten straatbedekking tussen de tramsporen op te breken teneinde
brandstof te verkrijgen voor de centrale keukens — nu, dat voorbeeld
vond onm iddellijk navolging. ‘Als illustratie daarvan diene’, zo leest men
in het verslag over '45 van de Amsterdamse dienst der Publieke Werken,
‘dat de houtbestrating in de trambaan op de Koninginnew eg’ (in een
gedeelte van Zuid met een naar verhouding welgestelde bevolking) ‘ter
oppervlakte van rond 4 500 vierkante meter o f rond 275 000 straatblokjes,
in slechts enkele uren door het publiek werd opgebroken en w egge
voerd’1 - dat was één vijftiende van de houtbestrating die in de hoofdstad
in totaal door het publiek werd meegenomen.2
Hetzelfde verschijnsel deed zich voor in Den Haag waar ca. 14000
vierkante meter houtbestrating werd opgenomen, een klein deel door de
gemeente (ook hier ten behoeve van de centrale keukens), de rest door
het publiek; in Den Haag werd voorts een groot deel van de verharding
van de paden in parken en plantsoenen losgebroken - voor die verharding
waren sintels van de gasfabriek gebruikt, vermengd met asfalt en met een
laagje asfalt afgedekt. Het was, al g a f het veel as, brandbaar.
M et dat al leverden deze en dergelijke methoden voor velen toch niet
voldoende brandstof op, zelfs niet (dat was de eerste noodzaak) voor het
dagelijks vuurtje in het noodkacheltje; trouwens, in de winterse weken
was het toch wel hoogst wenselijk, althans uit één vertrek de ergste kou
te verdrijven. Aan sintels en asfalt had men pas wat als men ze op een
houtvuur kon leggen —hout, droog hout, was mèt papier om het vuur aan
te maken, het eerst noodzakelijke. Als men dat hout niet ergens kon
vinden o f kopen (maar een zak hout kostte in Amsterdam op de zwarte
markt al gauw f40, hetgeen gelijk was aan het weekloon van een
geschoolde arbeider), dan zat er niet anders op dan delen van de woning
die men in gebruik had (in de regel was dat een huurwoning) te slopen:
kasten, binnendeuren, de zolderbetimmering, vloerplanken; soms w er
den zelfs houten meubels stukgeslagen. Het M ilitair Gezag ging onm id
dellijk na de bevrijding in Amsterdam, Rotterdam en in tien Zuidhol-

1 A.v., 19 45, no. 2 } , Publieke Werken (1946?), p. 40. 2 M eegenom en w erden voorts
bakstenen en tegels tot een totaal oppervlak dat nog bijna tw ee keer zo groot was als
het verdw enen houtoppervlak. D ie stenen en tegels w erden soms gebruikt om er
stookplaatsen m ee te maken maar in de regel vonden zij hun w eg naar particuliere
tuinen en binnenplaatsen. Aldus verdw een niet m inder dan 36 000 ton bestratingsmateriaal.
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landse gemeenten1 steekproefsgewijs na in hoeverre uit de woningen het
binnenhoutwerk geheel o f gedeeltelijk was verdw enen; dat bleek in
Amsterdam in 15 % van de woningen het geval te zijn, in Rotterdam in
45% , in de tien Zuidhollandse gemeenten in 12 % . In deze tw aalf ge
meenten was de situatie opgenomen in bij elkaar 370 gezinnen — elders
in het westen des lands bezochten enquêteurs van het M ilitair Gezag
2 164 gezinnen. Het onderzoek strekte zich op dit punt dus tot 2 534
gezinnen uit — 1 1 % van die gezinnen had het binnenhoutwerk geheel
o f gedeeltelijk opgestookt en van die 1 1 % behoorde meer dan de helft
tot de gezinnen die een jaarinkom en hadden van minder dan f 1 400. De
statistische cijfers die uit deze enquête zijn gebleken (wij zullen haar in
dit deel verder aanduiden als: de Enquête van het M ilitair Gezag), moeten
met grote voorzichtigheid worden gehanteerd2, maar zij maken toch wèl
waarschijnlijk dat in tienduizenden gezinnen het binnenhoutwerk van
de woningen geheel o f gedeeltelijk in de kachel o f in het noodkacheltje
is opgestookt. M enigeen stookte trouwens ook een deel van zijn boeken
op —zonder papier kon men de kachel en het noodkacheltje nu eenmaal
niet aan krijgen (het noodkacheltje moest trouwens op menige dag
verscheidene malen aangemaakt worden) en de kranten waren miniem
klein.
*

1 Alphen aan den R ijn , Bodegraven, Boskoop, Capelle aan de IJssel, Gorinchem ,
H oogm ade, Krim pen aan de IJssel, Leerdam, Schoonhoven en W oerden. 2 O nder
de titel Onderzoek naar sociale en hygiënische toestanden in het westen des lands, verricht in
mei 1945 door de Sociale Verbindingsgroepen van het Nederlandse Rode Kruis-Hulpkorps, in
opdracht van Sectie X I I I S ta f M ilitair Gezag, zijn de uitkom sten van deze enquête later
in '45 door het M ilitair Gezag gepubliceerd. Helaas hebben de enquêteurs geënquê
teerd op ongelijke grootheden. D e gezinnen met een jaarinkom en beneden de f 1 400
vorm den b ijvoorb eeld in Rotterdam d rie-v ijfd e van de onderzochte groep (vandaar
de 45 % vo o r Rotterdam als geheel), in Am sterdam een derde, in D en Haag een vijfde.
In de drie w estelijke provincies w oond e de helft van de bevolkin g in grote steden,
maar van de geënquêteerden w o o n d e daar slechts een kwart en met betrekking tot
geen enkele gem eente w eten w ij in hoeverre de geënquêteerde groepen statistisch
representatief waren. Deze gebreken ontnem en aan de enquête (het Centraal Bureau
v o o r de Statistiek w eigerde er verantw oordelijkheid vo o r te aanvaarden) een deel van
haar waarde maar het lijkt ons te ver te gaan, de uitkom sten geheel te verwaarlozen.
W èl gelieve de lezer te bedenken dat hij, waar hij in het verslag gegevens uit ‘de
Enquête van het M ilitair G ezag’ verm eld vindt, de cijfers als niet m eer kan beschou
w e n dan als een nogal onzekere indicatie van de werkelijkheid.
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de steden zich zelf a f b r a k e n

’

Er w oonde misschien wel een m iljoen gezinnen in het westen des lands
en in al die gezinnen is in oktober, novem ber en de eerste drie weken
van december, maar vooral in de winterse weken tot begin februari, een
verbeten worsteling gevoerd met de kilte, de kou, de vorst. Het is niet
m ogelijk, daar een adequaat beeld van te geven: niet alleen ontbreken er
de betrouwbare historische gegevens voor maar ook valt het wezenlijk
element van de duur niet in woorden uit te drukken. Kwam men in
novem ber doornat thuis (en hoe kon men in de kille woning de kleren
droog krijgen?), dan hoopte men dat het tenminste de volgende dag niet
zou regenen — maar het regende opnieuw, vaak nog harder, vaak nog
langer. Toen het eind december begon te vriezen, hoopte men dat de
dooi spoedig zou invallen en als het dan zacht weer zou worden met een
mild zonnetje, dan zou zich tenminste bij de knagende honger niet de
verschrikking voegen van koud te zijn tot op het merg — maar de vorst
zette door, zelfs overdag, en kwam men buiten, dan tornde men in januari
menigmaal tegen een barre sneeuwstorm op. Het b lééf koud, week na
week. M en moest brandstof vinden, in elk geval voor het noodkacheltje,
zo m ogelijk ook voor die ene kachel welke dan wellicht dagelijks enkele
uren iets van warmte verspreidde. Een schier hopeloos zoeken was het,
een wanhopig rondkijken om ergens een beetje brandstof te vergaren
waarmee men althans de eerstvolgende dagen door zou komen. Daarvoor
moest alles wijken. Er was geen toekomst, er was slechts een heden. En
het was bij het verdw ijnen van bomen, heesters, hekken, houten gebou
wen en houten plaveisel, bij het slopen van leegstaande panden en bij
het gezaag dat men vooral in de armere w ijken uit de woningen hoorde
komen, alsof de steden zichzelf afbraken.

Hongersnood
‘In '40 vonden w e dat w e het slecht hadden, in '41 klaagden we, in '42
zuchtten we, in '43 jam m erden we, in '44 hebben w e geen woorden meer
over voor onze ellende’ — dat schreef een uit Arnhem geëvacueerde
vrouw die in Oegstgeest onderdak had gevonden, begin december '44
in haar dagaantekeningen1 ; begin december was overigens het dieptepunt
van de ellende nog lang niet bereikt.

1 A. van der H eid e-K ort: Z i j komen . . . (9 dec. 1944), p. 1 1 0 - 1 1 .
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Eerder vermeldden w ij dat de voor het westen des lands vitale
transporten der Centrale Rederij na hun hoopvol begin (een vervoer van
ruim 13 200 ton in de week van 18 tot 25 december) spoedig verontrus
tend gingen dalen. Van 25 december tot 1 januari kwam 8 300 ton aan
voedsel in Amsterdam aan, van 1 tot 8 januari 4700 ton, van 8 tot 15
januari 2 300 ton, van 15 tot 22 januari (lichte stijging!) 4 800 ton, van 22
tot 29 januari welgeteld 11 3 ton (een katastrofale daling), van 29 januari
tot 5 februari 2 000 ton, van 5 tot 12 februari 5 700 ton —verder willen
w ij voorshands niet gaan, mede omdat in de week van 12 tot 19 februari
de eerste levensm iddelen over het IJsselm eer werden vervoerd die af
komstig waren van het Zw eedse Rode Kruis.
D e cijfers w elke w ij in het voorafgaande weergaven, bepaalden voor
een flink deel de distributie in het westen des lands, niet alleen in januari
maar ook in een groot deel van februari (de situatie in maart en april
zullen w ij, aangezien toen de internationale hulp een rol ging spelen, in
latere hoofdstukken behandelen), want het duurde vanzelfsprekend ge
ruime tijd voordat bijvoorbeeld de 3 500 ton aardappelen die van 5 tot
12 februari Amsterdam bereikte, vandaar naar de andere steden in het
westen was vervoerd en de 1 400 ton aan granen en aardappelmeel moest
eerst naar de maalderijen worden getransporteerd en vervolgens als
broodmeel bij de bakkers rondgebracht voordat dezen brood konden
gaan bakken. Het totale vervoer in de acht weken van 18 tot 12 februari
’45 bedroeg 41 100 ton (daarvan bestond 3 12 0 0 ton uit aardappelen en
5 900 ton uit granen en aardappelmeel), anders gezegd: wat de Centrale
Rederij volgens de plannen van Hirschfeld en Louwes in twee weken had
moeten aanvoeren, voerde zij in werkelijkheid aan in acht. Daarbij
bevond zich gemiddeld per week nog geen 4000 ton aan aardappelen:
minder dan 1 kilo per hoofd van de bevolking, en aan granen en
aardappelmeel gemiddeld per week ruim 160 gram per hoofd van de
bevolking. Zeker, er waren ook nog voorraden aardappelen en grond
stoffen voor de meelproductie in het westen maar de daling van het
vervoer over het IJsselmeer b leef niet zonder effect. Trouwens, bij de
abattoirs werd in januari nauwelijks vee aangevoerd, de voorraden grut
terswaren raakten uitgeput, de productie van jam en stroop kwam tot
stilstand en met de productie van gestandaardiseerde melk liep het in de
tweede helft van februari mis.
Eerder gaven w ij overzichten van de gemiddelde rantsoenen in het
westen des lands in de vierw ekelijkse perioden 1 —28 oktober, 29 okto
ber—25 novem ber en 26 november—23 december. In de twee daaropvol
gende vierwekelijkse perioden: van 24 december tot 20 januari en van

O V E R Z I C H T DER RA NTSO ENEN

Tabel I I : Gem iddelde weekrantsoenen der
‘normale verbruikers’ in de hongerprovincies,
26 november 1 9 4 4 - 1 7 febru ari 19 45
(in grammen, tenzij anders aangegeven)

26 nov.—2 3 dec.

24 dec.—20 ja n .

2 1 ja n .—1 7 febr.

S u ik er
B ro o d
M argarin e/boter/

1 000

55

1 000
4 1 'A

800
67 V2

12 5

3 1%

o lie/vet
V lees
H averm ou t/go rt

12 5

6 2 1/2

P eulvruchten
Su ik erb ieten
A ardappelen
K o fïiesu rro gaat
B lo e m

35

V e rm ice lli

25

Kaas
Jam /stro o p
T ap tem elk (in liters)1

18

100
1 000
8

50

50

1 000

1 000
4 1%

12 5

12V2

50

62V2

12 5
1

1

1

Zout

' U itsluitend vo o r de vier- tot veertienjarigen.

2 1 januari tot 17 februari, was het beeld (zie Tabel II) het volgende: suiker
werd in het geheel niet in distributie gebracht; het broodrantsoen daalde
van 1 100 via 1 000 tot 800 gram per w eek; het olierantsoen, 55 gram per
week, bleef ongeveer gehandhaafd; het vleesrantsoen, 125 gram per week
(been inbegrepen) werd met ingang van 2 1 januari tot een kwart terug
gebracht; havermout en gort waren niet beschikbaar; het rantsoen peul
vruchten werd van 62V2 op 125 gram gebracht; het aardappelrantsoen bleef
1 kilo per w eek; het vermicellirantsoen, 25 gram per week, viel w eg op
24 december en kwam w el op 2 1 januari terug maar bleek toen te zijn
gehalveerd; het kaasrantsoen werd gehandhaafd op 50 gram; jam en
stroop waren er niet meer van 2 1 januari a f en het melkrantsoen: 1 liter
gestandaardiseerde melk, maar louter voor de vier- tot veertienjarigen,
verviel op 17 februari. Daarenboven werd op 21 januari en op 11 februari
een bon aangewezen waarop men 3 kilo van een landbouwproduct kon
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krijgen waarvan geen sterveling ooit had gedacht dat het in het officiële
voedselpakket zou worden opgenomen: suikerbieten (toen de rantsoenen
daalden, waren voordien suikerbieten, alsook tulpenbollen, al op vrij
grote schaal door particulieren gekocht, althans door diegenen die er het
geld voor hadden).
D ie gemiddelde rantsoenen leverden per dag in januari 460 calorieën
op (in december waren het er gem iddeld 550 geweest), in februari 340.
W ij onderstrepen dat begrip ‘gem iddelde rantsoenen’ - niet alleen de
variaties van week tot w eek maar ook de plaatselijke verschillen, samen
hangend vooral met de transportproblemen, zijn geëlimineerd. In febru
ari '45 hadden bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht een rantsoenering
die op het gemiddelde peil lag, maar Rotterdam kende dankzij de
nabijheid van de Zuidhollandse eilanden iets hogere rantsoenen, Delft
daarentegen w eer lagere.
Geven die cijfers nu een denkbeeld van wat men inderdaad op de
distributiebonnen kreeg? Bepaald niet. In oktober en novem ber waren
al, zoals eerder bleek, a f en toe bonnen niet gehonoreerd — als gevolg
van de tegenvallende aanvoer over het IJsselmeer, de vorst en de sneeuw
val kwam het nu nog vaker voor dat men op zijn bonnen niets kon
krijgen. D e regelmatige gang van zaken werd trouwens óók verstoord
door een toenemend aantal overvallen op levensmiddelentransporten.
‘Vooral in de Jordaan’, aldus het uit eind december '44 daterende w eekrapport van de Amsterdamse Voedselcomm issaris,'
‘ h eeft het gepeup el de strijd aan gebo n d en . D iefstallen , o v erv allen en p lu n d erin 
gen zijn daar aan de o rd e van d e dag. H et le v e n sm id d e le n v e rv o e r o n d ervin d t
h iervan ernstige h in d er en h o e w e l m en m et m an en m acht probeert de transporten
o n ge sto o rd o v e r te brengen , kan niet steeds v o o rk o m e n w o rd e n dat d e rovers
de b u it b inn enhalen. U it en k ele aan vallen , w e lk e d o o r tijd ig in grijp en van
person eel en p o litie zo n d er sch ad elijke g e v o lg e n b lev en , kon opgem aakt w o rd en
dat v an geo rg an iseerd e terreur sprake is. E n k ele verk en n ers m eld d en de aankom st
v an een la d in g le v en sm id d elen , w aarna d e m anschappen bij elkaar geroepen
w e rd e n o m tot de aanval o v e r te gaan. V e le bakkerskarren, en deze w e e k no g
een vrach tw agen m et 5 000 rantso en en kaas2 alsm ed e een v ee w a g e n , m et varkens
b eladen , w e rd e n het slachtoffer. D e m o tie v e n v o o r deze terreurdaden zijn slechts
z eld en h o n g er en gebrek. M eestal is d e d r ijfv e e r zucht naar geld en b ed rijv en
v an zw arte h an del.’

1 Aangehaald in G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 92.
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In januari werd de situatie in Amsterdam nog kritieker. Slechts een
deel van de aardappelhandelaren was er in staat, het weekrantsoen van i
kilo te leveren. O ok de aflevering van peulvruchten stagneerde, andere
groenten (die waren niet ‘op de bon’) waren in de eerste drie weken van
januari maar bij w einig groentehandelaren te koop. De bevoorrading van
de centrale keukens verliep voorts zo traag dat men, al kwam men er ook
op een tevoren vastgesteld tijdstip, hongerig en koud uren moest wachten
voordat men het warme voedsel kon meenemen. M edio januari onder
vond de aanvoer van meel vertraging, en hadden de bakkers het meel
eindelijk ontvangen, dan zaten zij, voorzover zij niet van electriciteit
gebruik maakten, vaak nog op de brandstof voor hun ovens te wachten.
A l deze m oeilijkheden deden zich ook in februari voor: noch aan
aardappelen, noch aan brood konden de volledige rantsoenen, hoe absurd
laag ook, ter beschikking worden gesteld. W eken waren er waarin, aldus
Kruijer op grond van de rapporten van de Amsterdamse Voedselcom missaris, ‘de mensen, waaronder vele jo n ge kinderen, zich reeds des
morgens om vier uur’ (beter dunkt ons: in de nacht om vier uur, en de
nachtelijke temperatuur lag in februari de gehele maand door slechts even
boven het nulpunt) ‘in een rij opstelden tot het verkrijgen van brood.
Ettelijke malen werd . . . tot midden op de dag tevergeefs in een rij
gestaan.’ 1 Er werd in die periode in Amsterdam slechts op drie dagen per
week brood verkocht: op dinsdag, donderdag en zaterdag. In veel winkels
verkocht men dan aan elke klant maar één half o f één heel brood, hetgeen
betekende dat uit een groot gezin verscheidene leden uren in de rij
moesten wachten. Eén dag was er: zaterdag 17 februari, waarop in vrijw el
geen enkele Amsterdamse bakkerij brood te koop was. L. P. J. Braat,
redacteur van het illegale blad De Vrije Kunstenaar, verliet die dag A m 
sterdam op w eg naar het bevrijde Zuiden en constateerde in Rotterdam
tot zijn verbazing ‘d a tje er op al je bonnen brood kon krijgen en zonder
dat je in een rij behoeft te staan!’2 In Amsterdam gingen in de eerste
maanden van '45 de meeste bakkerijen die nog met bakkerskarren brood
bij de klanten bezorgden, er toe over, die bezorging stop te zetten —de
kansen op plundering, maar nu tevens door wanhopige vrouwen, waren
te groot geworden.
D ie plunderingen deden zich ook in Den Haag en in Rotterdam voor.
In Den Haag vernam een journalist in januari van een bakkerspatroon,

1 G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 77.
ringen (1966), p. 134.

2 L. P. J. Braat: Omkranste hiaten. Levensherinne
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‘ dat in één w e e k tijd achttien van zijn w agen s geplu nderd w aren. H ij had zich
v an p o litie b e w a k in g v o o rzie n , m aar zelfs d e agen ten slaagden er niet in, de lad in g
te b e v e ilig e n . ‘ Ik loste ter w a arsc h u w in g en k ele schoten in de lucht, m aar de
v ro u w e n die d e kar o m rin gd en , sto ord en zich er niet in het m inst aan’, zo verteld e
m ij een agent. ‘Z e zeiden : ‘A ls j e schieten w ilt, schiet dan m aar en schiet dan
g o e d raak, dan z ijn w e ten m in ste u it ons lijd e n .’ Ik had geen l e f die v ro u w e n
neer te schieten en liet ze dus haar gan g gaan.’ M

In Rotterdam werden van begin januari a f alle bakkerskarren door twee
extra personen begeleid om overvallen te voorkom en; inbraken in levensmiddelenzaken waren, aldus een Rotterdammer, ‘aan de orde van
de nacht.’2
En hoe ging het, om slechts deze steden te noemen, in Dordrecht,
Delft, Gouda, Leiden, Haarlem, Alkmaar, Bussum, Hilversum, Amers
foort, Utrecht? W ij beschikken niet over nadere gegevens — wellicht
zouden ze nog uit overheidsarchieven opgedolven kunnen worden. Zou 
den zij, al zullen er w el plaatselijke variaties zijn geweest, een wezenlijk
ander beeld bieden? Dat betw ijfelen w ij. Behalve op het platteland was
er nu hongersnood in het gehele westen des lands.
In februari '45 zagen de dagelijkse maaltijden van verpleegsters en
doktoren in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam (men houde in het oog
dat in Rotterdam de schaarste op levensmiddelengebied iets minder
nijpend was dan elders en dat de ziekenhuizen bij de levensm iddelenvoorziening een zekere prioriteit hadden) er, aldus een der medici, als
volgt uit:
‘ O n tb ijt: één sn eetje d ro o g b ro o d m et een k o p je ‘ surrogaat-th ee’ ;
T w a a lf uur: tw ee aardappelen, een en k ele lep el gro en te en w aterig e saus;
’ s A v o n d s: één o f tw ee sn eetjes d ro o g b ro o d m et een bord ‘ so ep ’ , m eestal
gem aakt van suikerb ietenaftreksel, afk o m stig u it de gaark eu ken ’ 3 -

en de verm elding van die ‘soep uit de gaarkeuken’ betekent dat de
medische staf, die ‘dag en nacht’ werkte, in zoverre een aanvulling op de
hongerrantsoenen kreeg dat hij, zonder dat hij bonnen had moeten
inleveren, de dagelijkse porties warm eten kreeg uit de centrale keukens.
D ie aanvulling werd van begin februari a f ook aan anderen verstrekt;
Hirschfeld had toen namelijk bepaald dat 5 % van de productie van alle
1 J. G. Raatgever jr.: Van Dolle Dinsdag tot de bevrijding (1946), p. 108. 2 H. Diem er:
Op de rand van leven en dood, p. 85. 3 J. B ok : De kliniek der hongerziekte. Een klinische
studie tijdens de hongerwinter 19 4 4 -19 4 5 te Rotterdam (1949), p. 24.
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centrale keukens moest worden aangewend voor het verstrekken van
bonloze bijvoeding aan het gehele overheidspersoneel: het technische
personeel kreeg daar dagelijks een hele portie van, het administratieve
een halve; diezelfde bijvoeding moest op last van de bezetter van die
zelfde tijd a f verstrekt worden aan arbeiders in bedrijven die nog voor
de Wehrmacht werkten. Het hield allemaal de erkenning in van het feit
dat w ie louter van zijn hongerrantsoenen moest rondkomen, tot geen
enkele normale arbeid meer in staat was.

★

Dat de centrale keukens in de grootste steden eind januari en begin
februari ondanks de daling van de voedselaanvoer over het IJsselmeer
nog de aardappelen kregen die zij toen in de dagelijkse ‘soep’ verwerkten,
was te danken aan een stap die Hirschfeld bij Seyss-Inquart had onder
nomen. Tijdens een gesprek dat Hirschfeld en W oltersom op 16 januari
met de Reichskommissar voerden (dat gesprek komt nog aan de orde in
verband met de in april gevoerde capitulatie-besprekingen), opperde
Seyss-Inquart het denkbeeld, de Nederlandse spoorwegmannen door
middel van het benoemen van een ‘gemachtigde’ te bewegen tot hervat
ting van hun arbeid; dan zou terstond ook meer voedsel naar het westen
kunnen worden getransporteerd. Hirschfeld en W oltersom betoogden
toen dat zulk een benoeming geen effect zou hebben en Hirschfeld deed
een beroep op Seyss-Inquart, ten behoeve van de centrale keukens in
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam één Duitse goederentrein met
aardappelen te laten rijden. Seyss-Inquart gaf aan dat beroep gehoor: eind
januari arriveerde die trein met 300 ton aardappelen in het westen, twee
weken later gevolgd door een tweede trein met bijna 220 ton.
D ie aardappelen kwamen uit Drente en in diezelfde tijd werden ook
Duitse goederenwagons met aardappelen gedirigeerd naar het gebied van
Barneveld (die waren bestemd voor de spitters) en naar diverse steden in
het westen voor de bevoorrading van de aparte centrale keukens welke
de Nationalsozialistische Volkswohlfahrt had georganiseerd ten behoeve van
de daar werkzame Duitse functionarissen en de overige Rijksduitsers.
Had de Reichskommissar niet aanzienlijk méér Duitse treinen met
levensmiddelen naar de provincies N oord- en Zuid-H olland en Utrecht
kunnen zenden? De gegevens ontbreken om die vraag met zekerheid
positief te beantwoorden, maar het feit dat het aan Duitse kant w einig
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m oeite kostte om voor de twee gememoreerde transporten te zorgen
alsmede de omstandigheid dat in de maanden november, december en
januari grote transporten van Rdumungsgüter en van dwangarbeiders uit
het westen plaatsvonden waartoe goeddeels lege binnenschepen en goe
derentreinen daarheen waren gedirigeerd, wettigen ons inziens de ver
onderstelling dat Seyss-Inquart meer hulp had kunnen bieden als hij dat
had gewenst.1 Kennelijk wenste hij dat niet: de straf voor de Spoorweg
staking moest de gehele stadsbevolking in het westen blijven treffen. Niet
de stakers tro f zij maar enkele m iljoenen burgers die in directe zin met
de staking niets te maken hadden gehad en voor w ier levenspeil de
bezetter, dat w il in de eerste plaats zeggen: de Reichskommissar, verant
w oordelijk was krachtens het geldende oorlogsrecht en trouwens ook
krachtens de simpelste regels der menselijkheid.
Het is als met de Jodenvervolging: dat de Reichskommissar en dat ook
andere Duitse autoriteiten bepaalde individuele Joden o f bepaalde kleine
groepen Jod en beschermden, zien w ij niet als hun verdienste maar juist
als een onderstreping van hun medeverantwoordelijkheid voor de mas
samoord die op de overige Jod en werd bedreven. Zo ook Seyss-Inquarts
concessies ten aanzien van de hongerwinter, d.w.z. zijn toestemming om
de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening op te richten en twee
aardappeltreinen te laten rijden. Beide concessies tonen aan dat hij het
algemene beleid van de bezetter bepaalde. Zou Hitler aan een wezenlijk
ander beleid zijn goedkeuring hebben gehecht? W ellicht niet - maar uit
niets blijkt dat Seyss-Inquart op dat w ezenlijk ander beleid heeft aange
drongen, ook niet toen hem duidelijk was dat door de voortzetting van
de Spoorwegstaking geen enkel Duits belang ernstig werd geschaad. De
politiek welke de Reichskommissar heeft gevolgd, is er in wezen een
geweest van een redeloze wraak op weerloze burgers —zij paste volledig
in de algemene politiek van het nationaal-socialistische Duitsland.

★

G elijk gezegd: w ie in het westen des lands louter van zijn hongerrantsoenen moest rondkomen, was van begin '45 a f tot geen enkele normale

1 W ij herinneren er aan dat eind decem ber 44 165 000 ton aan roofgoederen per schip
was afgevoerd en 230000 ton per trein.
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arbeid meer in staat. Een groot deel van het bedrijfsleven stond overigens
stil: in de meeste fabrieken werd in het geheel niet gewerkt en in de
handel ging maar w einig om. Waar nog arbeid werd verricht, begon men
in de donkere maanden bij gebrek aan verlichting later dan anders en
eindigde men vroeger. Bij de overheid werden de officiële werkuren
geleidelijk ingekrompen totdat de ambtenaren en arbeidscontractanten
slechts twintig uur per week aanwezig moesten zijn. Niet dat zij er dan
allen waren! Velen hadden de kracht niet om zich naar hun werk te slepen,
vele anderen gebruikten de kracht die zij nog hadden, om op het
platteland voedsel te gaan zoeken.
Merkbaar was vooral dat de gem eentelijke reinigingsdiensten meer en
meer verstek lieten gaan. In Amsterdam was het van begin oktober af
niet meer m ogelijk, met de gebruikelijke regelmaat het huisvuil op te
halen. D e straten werden er ook nauwelijks meer schoongemaakt en deze
werden extra verontreinigd doordat het meeste huisvuil buiten bleef
liggen. Bij het ophalen, voorzover dat nog geschiedde, konden de vu il
nisauto’s niet langer worden gebruikt (er was zo w einig motorbrandstof
dat in Amsterdam de brandspuiten van eind januari a f met handkracht
naar de plaats van de brand moesten worden getrokken) —de stadsreini
ging werkte een tijdlang met handkarren, bediend door personeel van
de tram en van het Gem eentelijk Energiebedrijf. Voor die handkarren
was de afstand naar de vuilnisschuiten die het vuilnis naar de V uilverbrandingscentrale in Amsterdam-noord moesten overbrengen1, veelal te
groot; er kwamen dus op allerlei punten in de stad noodstortplaatsen
waar de bergen afval steeds hoger werden —men zag er al eind december
kinderen en volwassenen met stokken in woelen op zoek naar iets
eetbaars o f naar iets dat men als brandstof in het noodkacheltje kon
gebruiken. Veel afval werd in de grachten geworpen, in sommige zo veel
dat er geen schip meer door kon2 — de ratten tierden er welig. In de
stadsriolering deden zich voorts tal van verstoppingen voor w elke bij
gebrek aan mankracht en aan hulpmiddelen niet verholpen konden
worden, het kwam vaak voor dat de stinkende rioolstoffen in en onder
de huizen stroomden, ‘hetgeen’, aldus het verslag over '45 van de A m 
sterdamse Stadsreiniging,

1 D ie centrale werd begin februari '45 stopgezet omdat zij om gaande te blijven m eer
energie nodig had dan ze aan de Electrische Centrale N oord afleverde. 2 N a de
bevrijd in g werd ca. 13 000 kubieke meter van dat afval uit de Am sterdamse grachten
gebaggerd.
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‘v o o r de b e w o n ers der b etreffen d e percelen en o m g e v in g een w are plaag was.
B o v e n d ie n had den versch illen d e in w o n ers in d e straten en de trottoirs gaten en
k u ile n g egraven en daarop . . . d e h u isa fv o e rle id in g aan gesloten o m aan de
o verlast van versto p p in g te o n tk o m en . . . H et m ag een w o n d e r w o rd e n gen o em d
dat geen ernstige ep id em ie is u itgeb ro k en .’ 1

In de andere grote steden in het westen deden zich overeenkomstige
moeilijkheden voor, zij het dat de gemeentelijke reinigingsdienst in
Rotterdam althans tot eind '44 enige hulp ontving van burgers die in
bepaalde w ijken het huisvuil met handkarren verzamelden voor over
brenging naar de noodstortplaatsen. O ok in Den Haag liep het spaak met
het vuilnisophalen; hier trachtte de gemeente de z.g. schillenboeren2 bij
het ophalen in te schakelen —werk hadden die toch niet meer: de kleine
hoeveelheid aardappelen die men wekelijks kreeg, werd door bijna een
ieder in de schil gekookt en koolstronken e.d. werden in kleine stukjes
gesneden in plaats van weggegooid. In Utrecht wist het gemeentebestuur
niet zonder succes een nieuwe vuilophaaldienst te organiseren, geleid
door personeel van de Luchtbeschermingsdienst; diegenen die hun afval
wilden laten weghalen, betaalden daarvoor een gering bedrag. O ok hier
werden nauwelijks meer eetbare resten opgehaald. ‘De pachters van
huisvuil van de gemeente Utrecht die vroeger op de opslagplaats enkele
varkens snel vet zagen worden, konden in 1944’ (d.w.z. van begin oktober
af) ‘zonder bijvoeding op hetzelfde terrein geen kippen in leven houden’,
aldus later een deskundige op het gebied van de besmettelijke ziekten
die, zoals al bleek met betrekking tot de directeur van de Amsterdamse
Stadsreiniging, bevreesd was geweest dat de hongersnood door de er uit
voortvloeiende vervuiling der steden gepaard zou gaan met epidemieën.3
★

In de vervuiling der steden werd, zou men kunnen zeggen, de desinte
gratie der samenleving zichtbaar —een desintegratie welke door ieder die

1 Gem eente Am sterdam: Verslagen der bedrijven, diensten en commissiën, 1945, no. 1 3 :
Stadsreiniging, p. 9. 2 Elke stad kende in die tijd schillenboeren die een vergunning
hadden om m et een kar de huizen langs te gaan waar zij aardappelschillen, oneetbaar
geachte delen van groente en etensresten ophaalden w elke meestal als varkensvoer
werden gebruikt. 3 G. D. H em m es in: Medische ervaringen in Nederland tijdens de
bezetting 19 4 0 -19 4 5 (1947), p. 117 .
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niet volledig opging in de problemen van het dagelijks bestaan (daarbij
mag, wat de mannen betreft, het gevaar om als razzia-slachtoffer in Duitse
handen te vallen, geen moment worden vergeten), met diepe bezorgd
heid werd gadegeslagen. In een maatschappij welke na vier-en-een-half
jaar bezetting, al het ingrijpen van de bezetter ten spijt, in wezen nog
een ordelijk karakter had gedragen, gingen zich chaotiseringsverschijnselen aftekenen en ontwikkelde zich een verwoede worsteling om het
hoofd boven water te houden, waarvan de zwakken in de samenleving
het slachtoffer dreigden te worden —een worsteling die door velen, met
name door diegenen die werkzaam waren in de sector van het onderwijs,
vooral ook werd gezien als een gevaar voor de opgroeiende generatie.
Hoe, ondanks de Duitse dwang en de Duitse vorderingen en ondanks
de koude en de hongersnood, dat onderwijs gaande te houden?
In Amsterdam konden alle leslokalen van begin novem ber a f nog
ietwat verwarmd worden maar de voorraden brandstof raakten spoedig
op. In veel scholen werd ingebroken: de schoolbanken en -borden
konden droog kachelhout opleveren. O m die inbraken tegen te gaan
gingen onderwijzers als bewakers fungeren. ‘D e bewakers’, aldus het
onderwijsverslag van de gemeente Amsterdam,
‘ m ochten een kachel aan h o u d en ' en v e le n m aakten van de g ele g en h eid gebru ik ,
daarop hun p o tje te ko ken , ja zelfs dat van de buren. W elisw aar slo n k daardoor
d e brand sto ffen vo o rraad in tal v an scholen snel, m aar d e banken en sch o o lbo rd en
b lev en b eh o u d en en dat w as al v e e l g e w o n n e n .’2

D e kerstvakantie werd in Amsterdam verlengd, nadien hield men,
zolang het vroor en ook nog enige tijd langer, de scholen gesloten —pas
tegen medio februari werd het onderwijs hervat, althans in de scholen
waar men nog voldoende brandstof had om tenminste enkele lokalen te
verwarmen (de helft o f meer van de lessen verviel dan); voor scholen
die in het geheel geen brandstof bezaten, werd bepaald dat de leerlingen
per week tweemaal twee uur op school moesten komen, ‘de voornaamste
bezigheden waren’, aldus het Amsterdamse onderwijsverslag, ‘bespreken
van de huiswerktaken, licham elijke oefeningen, wandelen, handenar
beid, zingen en vertellen.’3 N iet lang duurde het o f die regeling gold op
alle scholen want die welke nog brandstof bezaten, moesten hun voorraad

1 V eel scholen vo o r lager ond erw ijs hadden toen nog in elk lokaal een aparte
kolenkachel. 2 (Gem eente Am sterdam )Jaarverslag van Amsterdam 19 4 5 - 11 (Onderwijs)
( 1947). P- i- 3 A.V., p. 2.
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afstaan aan de centrale keukens.' ‘Dat verreweg de meeste scholen, zelfs
onder de ongunstigste omstandigheden, haar poorten voor de jeugd
geopend hebben gehouden, is te danken’, zo leest men in het Amster
damse verslag,
‘aan de v o o rb e e ld ig e h o u d in g van het o verg ro te deel van het o n d e rw ijz e n d
person eel, dat m et v o o rb ijz ie n v an eigen n o o d en leed d e b elan gen v an het
zw aargetro ffen A m sterd am se v o lk sk in d b le e f voorstaan. D e o n d erw ijzers [en
o n d e rw ijzere ssen ] begrepen , w e lk een w e ld a d ig e in v lo e d het v e r b lijf in de
v ertro u w d e in tim iteit der klassen zou u ito e fen en op het g em o ed van d e v e le
k in d eren , die w a ren k o m en te le v e n in een atm o sfeer van dru k en spanning en
in v e le g e v a lle n o o k van b e d e rf en v o o r w ie het begrip ‘th u is’ d ik w ijls alle
aan trek k elijk h eid v erlo re n had.’2

Er was overigens in Amsterdam veel schoolverzuim. Een enquête,
gehouden op 90 lagere scholen met een totaal van bijna negentienduizend
leerlingen, toonde aan dat van die leerlingen in de herfst van '44 ca.
20% afwezig was en van februari '45 a f bijna 40% ; bij de leerkrachten
steeg-het percentage afwezigen van 13 in oktober tot 19 in april.
W ij nemen aan dat het algemene beeld dat uit deze Amsterdamse
gegevens inzake het lager onderwijs oprijst, min o f meer ook de situatie
elders weergeeft, met dien verstande dat daar waar men al in een vroeger
stadium geen brandstof voor de scholen meer had, deze ook eerder
werden gesloten.3
Bij de scholen voor voortgezet onderwijs waren de m oeilijkheden niet
geringer, ja in zoverre waren zij nog groter dat van de mannelijke
leerlingen van zestien jaar en ouder velen uit angst voor razzia’s van de
scholen wegbleven en in het algemeen heel wat oudere leerlingen,
jongens zowel als meisjes, veelvuldig afwezig waren doordat zij voor de
gezinnen waartoe zij behoorden, voedsel gingen zoeken op het platte
land. D e meeste docenten voor het voortgezet onderwijs bleven deson
danks hun best doen, zij het dat in het westen des lands4 buiten de

1 M ed io maart w erden alle scholen gesloten in verband m et de paasvakantie; de duur
daarvan was op v i j f w eken bepaald. 2 Jaarverslag van Amsterdam ïg^^-II, p. 2-3. 3 In
de stad Utrecht gebeurde dat bijvo o rbeeld al op 15 novem ber. 4 In het oosten en
noorden had men, m eer nog dan in het westen, last van het vorderen van schoolge
bouw en door de Wehrmacht en andere Duitse instanties; zo waren in Z w o lle in
september '44 van de 39 schoolgebouw en al 28 gevorderd. Later w erden in deze delen
van het land vaak o ok scholen gevorderd vo o r de eerste huisvesting van evacué’ s. In
de veenkoloniën kon het onderw ijs in de regel w orden voortgezet doordat de kachels
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(verlengde) vakanties slechts les werd gegeven op drie halve dagen per
week o f maar op één halve dag. ‘In de ijskoude lokalen’, aldus het
departementale onderwijsverslag waarin de hongerwinter wordt behan
deld,
‘v e ren ig d e n de lee rlin gen zich dan in zo ve el klassen als er docenten aan w ezig
w aren . V o o r elk e dag m o est een an dere roo ster gem aakt w o rden , d e gem aakte
taken in g e n o m e n , n ie u w e taken behan deld en o p gegeven . V an thuis studeren
k w am echter in die laatste w in te r niet v eel . . .

Er w aren docenten die de

o n d erge d o k e n jo n g e n s van d e h o og ste klas p erso o n lijk thuis bezochten o m hun
studie te an im eren . En v erd er m o est v o o ral de v ro u w e lijk e je u g d er op u it om
hou t te kappen o f vo ed se l te halen.’ 1

★
W ij vermeldden al dat in het westen des lands van eind '44 a f tulpen
bollen en suikerbieten werden gegeten en dat suikerbieten eind januari
zelfs voor de eerste keer in de officiële distributie werden opgenomen.
Dat deze producten in aanzienlijke hoeveelheden als voedingsmiddelen
konden worden verkocht, lag voor de hand: de normale handel in
tulpenbollen lag stil en wat de suikerbieten betrof, had het geen zin, ze
naar de suikerfabrieken over te brengen aangezien die wegens gebrek aan
brandstof niet in bed rijf waren gesteld. Zow el voor tulpenbollen als voor
suikerbieten stelde de Voedingsraad, het officiële adviescollege van de
dienst van Louwes, recepten op. In tulpenbollen zat veel zetmeel en men
kon er met wat hulpmiddelen als aroma en zout (als men die bezat!) een
‘soep’ van trekken, men kon ze ook in plakjes snijden en dan met olie
bakken o f zonder olie poffen, dat alles op het noodkacheltje. O ver de
smaak werd verschillend geoordeeld. D ie van suikerbieten daarentegen
(de pulp kon men in de stamppot doen o f men kon er een soort
pannekoekjes van maken) werd vrij algemeen als nogal vies ervaren;
bovendien hadden de suikerbieten slechts een geringe voedingswaarde:
die van het dagelijks rantsoen dat men begin '45 kreeg, werd door een
pond suikerbieten met niet veel meer dan 10 % verhoogd. Hoe ernstig
met tu rf w erden gestookt; elders stookte men ze met bonenstro o f met hout. In de
stad G roningen moest het lager onderw ijs bij gebrek aan brandstof na de kerstvakantie
w orden gestaakt, het voortgezet onderw ijs werd onregelm atig gegeven.
1 M in. van O nd erw ijs, Kunsten en W etenschappen: Het onderwijs in Nederland. Verslag
over de jaren 1944, 1945 en 1946 (1949), dl. II, p. 423-24.
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de hongersnood ook was, een flink deel van de consumenten weigerde
suikerbieten te kopen zodat de groentehandelaren met een deel van hun
voorraad bleven zitten en wanneer suikerbieten een hoofdbestanddeel
vorm den van het warme eten dat de centrale keukens verschaften (in
januari en februari was dat menigmaal het geval), rezen er telkens
protesten tegen die kw alijk riekende roze ‘soep’. M en kon het de koks
van de centrale keukens niet kw alijk nemen: er was vaak geen ander ‘vast’
voedsel dat zij met wat aardappelen in het water konden doen. Trouwens,
in Schiedam werden in die tijd erwtenpiksel en tot meel vermalen
inferieure partijen bruine bonen in de ‘soep’ der centrale keukens ver
werkt, hetgeen ’uiteindelijk daarop neer(kwam) dat’, aldus het Schiedamse gemeenteverslag over 1945, ‘in de voedselvoorziening veevoeder
geschikt gemaakt werd voor menselijke consumptie.’ 1
N oodgedw ongen zocht men ook naar andere aanvullingen der rant
soenen. Som m igen trachtten meeuwen te vangen door ze met een hengel
uit de lucht te ‘vissen’ (ze smaakten traanachtig en er zat w einig vlees
aan), anderen maakten jacht op katten en honden. D e helft van alle
huisdieren verdween — één op de v ijf van die huisdieren werd door de
gezinnen die ze in huis hadden gehad, opgegeten. ‘W e hebben hond
gegeten’, vertelde veel later iemand die in de hongerwinter nog maar
een jongen was2:
‘ H eb ik ge jat v an een po litieagen t. N ie t te g e lo v e n : u it z ’n fietstas. W aar ik nu
o v e r spreek, dat w as in d e diepste ellen d e van de h o n gerw in ter. W e hadden niks
te vreten. T h u is k w am ik m et d ie stukken vlees. M o e d e r zei dat het ho n d was.
M aak t niks uit! D at k w am op tafel! D at w as een feest! W e hebben heel langzaam
gegeten. D ie botten die kregen w e o o k kapot, m aakte m o ed er m eel v a n ’3 -

niets wat eetbaar was o f eetbaar gemaakt kon worden, werd weggegooid.
M en had eigenlijk altijd honger. Een sigaret (maar sigaretten waren
slechts verkrijgbaar op de zwarte markt) kon helpen tegen dat honger
gevoel — zo ook elk artikel dat, al had het geen voedingswaarde, voor

1 (Gem eente Schiedam) Verslag van de toestand der gemeente Schiedam over het jaar 1945
(1946), p. 114 . 2 Joh an V. in: K in d van de rekening. Jeugdbelevenissen uit de tweede
wereldoorlog, verteld aan Dick Walda (1977), p. 16, 18. 3 Antoon C o o len hoorde na de
b evrijd in g hoe een fam ilie in het westen des lands na lang aarzelen en met verdriet
besloten had, de eigen hond w aarvoor m en in het geheel geen voedsel m eer had, op
te eten. T oen er tenslotte alleen nog maar wat botjes o ver waren, zei het jo n gste kind:
‘W at jam m er dat hij er nu niet m eer is want nu zouden w e net een bord met botjes
v o o r hem hebben.’ (Antoon C o o len , 2 sept. 196 1)
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een korte tijd de maag vulde. Een product dat men ‘slagcrème’ noemde,
werd het meest populair. In januari '45 en volgende maanden ‘verrezen’,
aldus een Haags journalist,
‘ de slag c rèm e -w in k els als paddestoelen u it d e g ro n d ; elke straat van en ige
b eteken is bezat een o f m eer zaken m et het opschrift ‘H ed en slagcrèm e’, en het
p u b liek stroo m d e toe, betaalde 50, 75 cent, zelfs een gu ld en , v o o r een portie
inderdaad sm ak e lijk u itziend e substantie, bestaande uit niets anders dan o p ge
k lopt schuim van suikerbieten w ater, w aar m en v ó ó r 1940 n o g geen halve cent
v o o r zou hebben g egev en . ‘ P u d d in g m et slagcrèm e’ v o rm d e w e l het toppunt van
culin aire lu x e : een com b in atie van iets dik k er schu im m et dun schuim , en dat
m o est dan o o k m instens een d aald er' kosten. D e h o n g erlijd en d e m en sh eid v lo o g
er op af, stond er zelfs v o o r in d e rij, b lij ten m inste n o g iets zo n d er bo n te kunnen
k o p en 2, al b ed ro eg d e v o ed in g sw aa rd e dan o o k v rijw e l n ih il.’ 3

‘De m enigte’, aldus de Amsterdammer A. J. A. C. van Delft,
‘betaalde in de z.g. ‘ slag crèm e-salo n s’ exo rb itan te prijzen v o o r ’n stu kje papier,
w aar m en w a t luchtcrèm e o p spoot: f 0 ,2 5 , f0 ,5 0 , f 1 en f 2 , al naar gelan g het
spuitende kraantje en kele keren w e rd o pen ged raaid ; het g e ld v lo e id e daar als
w aard elo o s, te rw ijl aan de deu r d ier ‘salo n s’ ’n em p lo yé van het zaakje, o f
m ed e ve n n o o t, d ro ge ‘w a fe ls c h ijfje s ’ v o o r f0 ,5 0 per stuk aanprees, die v ro e g e r
tien v o o r een cent g in g e n .’4

Het is de verdienste geweest van deze laatst aangehaalde auteur,
A. J. A. C. van Delft, dat hij van ju ni ’42 a f nauwkeurig heeft genoteerd
hoeveel geld voor een bepaald artikel op een bepaalde dag op een
bepaalde plaats werd gevraagd in de zwarte handel die, met name in de
grote steden (van Delfts gegevens zijn hoofdzakelijk uit Amsterdam
afkomstig), op straat werd bedreven. Hij noteerde op 27 oktober '44:
‘ A lle rle i su ik erw erk en m o ch ten niet lan ger gem aakt w o rd en . D e straathandel
w ierp er zich direct op en op d e N ie u w e n d ijk ko n m en u it kartonnen d o o sjes,

' f 1,50. 2 H ier en daar w aren nog restaurants waar men iets warm s te eten kon
krijgen zonder dat men bonnen behoefde in te leveren. Daar liep het zo storm dat
klantenkaarten moesten w orden uitgegeven en de uitgifte daarvan ‘leek een veldslag’,
aldus een relaas uit Amsterdam. ‘D e restaurants waren niet verw arm d, zodat iedereen
zijn winterjas aanhield ... M en m oest vork, lepel en mes m eebrengen omdat deze op
grote schaal gestolen werden. M en gebruikte ze als ruilm iddel bij de boeren.’ (G. de
C lercq: Amsterdam tijdens de hongerperiode, p. 30) 3 J. G. Raatgever jr.: Van Dolle
Dinsdag tot de bevrijding, p. 91-9 2. ' A. J. A. C. van D elft: Zwarte handel. Uit de
bezettingstijd 19 4 0 -19 4 5 (z.j.), p. 56.
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waarmee jonge meisjes, pinda-chineesjes en kinderen ventten, kopen: i stroopbrokje, waarvan de vroegere prijs vier stuks voor i cent was . . . tegen f0,25 per
stuk.
Eén zak snoepjes, z.g. zuurtjes (vroeger f0,15) ad f4,50.
V ijf taai-taai-koeken (vroeger f 0,10) ad f2,50.’1
Precies vier maanden later evenwel, nl. op 27 februari '45, constateerde
van Delft dat in de Tw eede Laurierdwarsstraat (in de Jordaan) ‘ één stuk
taai-taai (?) in olie gebakken’, voor f 12,50 werd aangeboden. Elders in
Amsterdam werd diezelfde dag voor ‘één stukje vuile chocolade’ f 1 5
gevraagd en ‘ één onsmakelijk uitziend broodje dat vroeger stellig geen
drie centen gekost zou hebben, ging voor f 3.’2

★

O m een denkbeeld te krijgen van de huidige (1981) waarde van de
bedragen die w ij zojuist hebben genoemd, dient men ze globaal gespro
ken met 10 te verm enigvuldigen: voor een portie ‘opgeklopt schuim van
suikerbietenwater’ werd dus naar de huidige waarde f 10 o f meer ge
vraagd, voor ‘ één stuk taai-taai (?) in olie gebakken’ f 125, voor ‘één stukje
vuile chocolade’ f 150. W ij komen in dit hoofdstuk op de zwarte handel
in de hongerwinter nog terug maar w illen hier reeds onderstrepen dat er
in de stadsgebieden in het westen grote bevolkingsgroepen waren voor
welke het volstrekt uitgesloten was, dergelijke bedragen neer te tellen.
Er was exorbitant veel geld in omloop maar het was ongelijk verdeeld
en het mocht dan waar zijn dat men, doordat textiel, schoenen en huisraad
in de normale handel nergens te koop waren en voor het geslonken
distributiepakket minder betaald behoefde te worden dan vroeger, bij
een gelijkblijvend inkomen geld over had, maar in talloze gevallen was
dat geen groot bedrag. De meeste geschoolde industrie-arbeiders ver
dienden niet meer dan f5 0 per week en toen de industrie in septemberoktober '44 bij gebrek aan energie werd stilgelegd, ontvingen zij daarvan
als wachtgeld slechts 70% : f3 5 per week. Rentetrekkenden onder de
Invaliditeits-, de Ouderdoms- en de W eduw en- en W ezenwet (wij
schatten hun aantal in de steden in het westen des lands op ca. honderd
duizend) ontvingen veel minder; hetzelfde gold voor talrijke gepensio1 A.v., p. 3 1.

2 A.v., p. 53.
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neerden, om dan nog maar te zwijgen van de armlastigen waarvan er
alleen al in Amsterdam ca. tienduizend waren. De leden van al deze
maatschappelijk uiterst zwak staande groepen waren hoogstens in staat
om te betalen wat op de bonnen en als normale aanvulling daarvan (‘vrije’
groente bijvoorbeeld, als die was aangevoerd) beschikbaar was. Daar
hadden zij dan misschien nog juist het geld voor, maar het beschikbaar
zijn van dat geld betekende nog niet dat zij de desbetreffende levens
middelen inderdaad in huis kregen. Velen hadden de kracht niet om
urenlang in weer en wind in de rij te staan hetzij bij de winkels, hetzij
bij de uitdeelposten van de centrale keukens, evenmin om er op uit te
trekken om brandstoffen te zoeken, en w ie dan niet regelmatig hulp
ontving van familie, van vrienden o f van de buren, werd in een ijskoude
woning aan volledige verhongering blootgesteld. Alleenstaande bejaarde
vrouwen en alleenstaande bejaarde mannen kregen het het moeilijkst,
de mannen (velen hunner konden slecht voor zichzelf zorgen) nog meer
dan de vrouwen. Was vóór de hongerwinter meestal de weerstand groot
geweest om in een gem eentelijk o f ander bejaardentehuis opgenomen
te worden, nu deed zich het omgekeerde voor: in Amsterdam (en het zal
in de andere steden w el niet anders zijn geweest) kwam bij de afdeling
Maatschappelijk W erk van de Gem eentelijke Geneeskundige en G e
zondheidsdienst een stroom van aanvragen binnen, waar die afdeling,
aldus het verslag van de G G D , ‘vrijw el machteloos’ tegenover stond. ‘ De
aanvragen’ , aldus het verslag,
‘b etro ffe n m eestal personen d ie ö f v erh o n g erd o f v e rv u ild , verlu isd , incon tinent,
zo n d er k le d in g o f v e rw a rm in g o f v e rlic h tin g en zo n d er v erz o rg in g zich in v rijw e l
lege w o n in g e n b ev o n d en w aar alles w at los en vast w as, reeds w as opgestookt.
D o o r g eb rek aan stroo m w as aan re in ig in g o f o n tsm ettin g niet te den k en .’

Kon dan andere hulp worden geboden? Neen: ‘gemeentelijke, kerke
lijke en particuliere verzorgingshuizen moesten wegens gebrek aan per
soneel en onm ogelijk geworden voedselaanvoer hun deuren sluiten.’ 1
Het gesloten houden van die deuren was in menig geval gelijk aan een
doodvonnis.
Het bestaan in de hongerwinter was evenwel niet alleen voor ouderen
m oeilijker dan voor jongeren, er trad globaal gesproken ook een zekere
sociale differentiatie op waarbij de beter gesitueerden er als groep veelal

' Gem eente Am sterdam : Verslagen der bedrijven, diensten en commissiën, 1945, no. 8:
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, p. 10.
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minder goed in slaagden het hoofd boven water te houden dan diegenen
die het in hun leven nim m er breed hadden gehad. D ie laatsten waren
gewend aan een harde strijd om het bestaan. Bezaten zij enig extra geld,
dan hadden zij er in het algemeen geen enkel bezwaar tegen om er zwart
levensm iddelen voor te kopen —anderzijds waren er vermogenden die
zo gehecht waren aan hun bezit dat zij innerlijk niet bij machte waren
over te gaan tot zwarte aankopen van enige omvang. In Heemstede waar
de Luchtbeschermingsdienst in de hongerwinter overw oog een speciale
hulpactie op touw te zetten, ‘bleek bij vergaderingen met de blokhoofden
uit de gemeente dat’ , aldus een relaas uit '46,
‘ in d e b lo k k e n w aar de beter gesitu eerd en w o o n d e n , de n o o d het groo tst w as en
de m eeste h o n g er geled en w e rd , w an t d e b lo k h o o fd e n van de arb eid ersw ijk e n
k o n d e n verk laren , een d e rg e lijk e hulpactie niet te b eh o ev en te o rganiseren , ten
eerste om dat n iet alleen de alg em en e toestand daar b eter w as, m aar dat het
o n d e rlin g h u lpb e to on zeer v e e l groter was.
A ls oorzaak kan h ie rv o o r aan gen om en w o rd e n :
a. M e e r kracht en en ergie v o o r het in w e e r en w in d ‘ slepen ’ (het van verre
halen van leven sm id d elen ).
b. H o o g percentage van zw arthandelaren.
c. Z e e r h o g e lo n en v o o r Wehrmacht-w erkers.
d. B etere b ek en d h eid m et de gezin stoestan d en der m ed e-straatbew o n ers.
e. M in d e r e g o ïsm e en m eer b ereid h eid so o rt- en lo tg e n o ten te helpen.
In d e b lo k k e n der b eter gesitu eerd en heersten naast o v e rv lo e d de bittere en
v e elal o n b e k e n d e arm o ed e en het geb rek d ier dagen, te r w ijl zo n d er aansporing
(de zeer g o e d e u itzo n d erin g en daargelaten) m en zich lie v e r niet m et zijn m e d e 
m en s b em o e id e, te rw ijl o o k het sch aam tegevo el v e le n w e e rh ie ld bij anderen aan
te kloppen. H et b eh o o rd e in deze buurten v o lstrek t niet tot de u itzo n d erin gen ,
dat in het en e gezin d agelijks op de de g eh ele dag bran d en d e kachel v lees en v is
geb ak k en w e rd en het bu u rm an sgezin een z.g. ‘ sc h ille n w ijk ’ had en o.a. bij het
eerstb ed o eld e g ezin de aardappelschillen w e gh aald e o m zich daarm ee in het leven
te h o u d e n .’ 1

Aannem elijk lijkt ons dat deze tegenstelling zich niet alleen in Heem 
stede heeft voorgedaan en dat men dus in het algemeen in veel arbei
dersgezinnen de ontzaglijke m oeilijkheden van de hongerwinter beter
heeft kunnen opvangen dan in veel gezinnen van meer gegoeden, maar,
gelijk al aangeduid: van opvangen van de m oeilijkheden was in het
geheel niet o f nauwelijks sprake bij diegenen die een nog lager inkomen

1 B rief, 18 ju li 1946, van H. C. D eterm eijer aan het R v O (Doc II-332, e-i).
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hadden dan de doorsnee-arbeider o f die, om welke reden ook, hulpbe
hoevend waren en geen hulp ontvingen.
Laat ons ook de gevolgen niet vergeten van de razzia’s welke in de
laatste maanden van '44 in het westen des lands waren gehouden:
tienduizenden vrouwen en in veel gevallen: vrouwen met jo n ge kinde
ren, hadden hun man zien wegvoeren en stonden er nu alleen voor.
Enkelen hebben hun ervaringen op schrift gesteld. W ij willen eerst een
beeld geven uit Rotterdam; een Rotterdamse vrouw, moeder van vier
kinderen, in januari '45:
‘ O p I I n o v e m b er 1944 d e zw are slag: papa w o rd t h a lf ziek d o o r de D u itsers
w eg g eh aald . . . Papa w as slager, dus w ij kregen geen vlees m eer.1 f2 6 per w e ek
w as w at ik kreeg. In o k to b er 2 m u d gask olen en v erd er niets m eer. D u s gin gen
m ijn k in deren ’ s m o rgen s v o o r zij aten eerst sintels zo eken , w e l eerst ’n h a lf uur
lo pen in de sn eeu w en dan zo n d er eten o f drinken , w a n t ik ko n hun niets w arm s
geven . D an zes a zeven keer z o ’n kach eltje aanm aken en geen hout. D an kw am en
ze w e rk e lijk h u ile n d e terug, d e handen b ev ro ren en b evro ren tenen, en dan m aar
g au w het potkacheltje aan, m aar dat du u rde som s w e l een h a lf uur eer het aan
w as. E en grote linn enkast, trapleer, gram m o foo n p laten kast, k in d ersp eelam eu b lem en t enz. enz. m o est er aan g e lo v e n , niets geen spelletje en speelgoed hebben
ze m eer, alles verbrand.
’s M o rg e n s o m h a lf e lf kregen w e d e gaarkeu kenso ep; dat w as het eerste o n tb ijt
en ’ s avon d s o m te rekken, o m zes uur, tw ee h ele du n ne bo terh am m en , dat was
al w a t w ij aten. H ad d en w ij ’s zond ags stam ppot van zu u rk o ol, dan w aren w e
g e lu k k ig (h alve liter p.p.), w a n t dat v o e d d e m eer als bieten soepw ater. D an w aren
er dagen dat er geen b ro o d w a s; dan aten d ie lieverd s 1 k ilo tu lp en b o llen , gek o o k t
o f g epo ft o f geb akken , en d eze kostten f 5 per kg.
. . . O p m ijn verjaardag, op 27 decem ber, dus na K erstm is, heb ik m ijn kin deren
zo n d er eten naar bed m o eten laten gaan en zaten w e in de kou en hebben m et
een d ek en o m en m et v e rs tijfd e vin g ers d e dag doorgebracht. E n toch b le e f het
w a rm in ons hart, w a n t des avon d s k n ield en w ij m et zijn v ijv e n en als ik dan
geb ed en had v o o r iedereen , n een , dan g in g ik w e e r m et n ie u w e m o ed slapen.’2

Een Haagse vrouw in februari o f maart '45:
‘ M e t zes k in deren ben ik ach tergeb leven , nadat m ijn m an m aanden geled en
w e rd w e g g e vo erd . W ij gaan ’s avon d s m aar v ro e g naar bed, u itk leden d o en w ij
ons niet m eer, om dat ik al v e le deken s geru ild heb v o o r eten. Ik h o o p dat m ijn

1 D.w.z.: de slagerij werd gesloten. 2 E. M .-A . in: Nederland in den vreemde. Over
geestelijke verzorging van buitenlands tewerkgestelden in oorlogstijd (inzonderheidzoals die werd
verricht door het Nederlands Comité ‘Licht in ’t Oosten’) (1947), p. 76.
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k in d eren deze nacht d o o r m o g en slapen en er geen een h u ilen d e w a k k er w o rd t
v a n w e g e d e h o n g er die hem plaagt. Ik z e lf slaap op d e gro n d , w a n t ons ledikant
is verbran d. M o rg e n zal ik m ijn lin n en k ast kapot hakken , w a n t anders w e et ik
niet, ho e d e luiers van m ijn b ab y d ro o g te k rijgen , ’s N achts w o rd t m ijn oudste
w a k k e r en zegt dat hij niet m eer kan slapen: h ij h eeft z o ’n h onger. T asten d in
het d o n k e r zo e k ik in d e k eu ken w aar ik w e e t dat n o g een k o o lstro n k ligt en
g e e f hem die. Ik ben de w a n h o o p n ab ij en d en k dat dit toch niet m o g e lijk kan
zijn dat ik m ijn k in d eren v o o r m ijn o g en zal zien sterven v an d e honger.
Ik m o et zien, vand aag w e e r w a t te gappen o f te ru ilen o m vand aag m et ons
zev en e n w e e r te leven . Ik heb n o g een pak van m ijn m an hangen. A l k rijg ik er
m aar een h a lf b ro o d v o o r! Ik b en radeloo s van angst, ziek van ellen d e en aan een
diepe w a n h o o p ten prooi. M ijn k in d eren z ijn sk eletten ’ 1 —

kennelijk waren die kinderen voor hun voeding nagenoeg uitsluitend
afhankelijk van wat in de rantsoenering verkrijgbaar was. Maar dat was
de situatie die zich in zo veel gezinnen voordeed! O ok daar waar de
moeders van het minieme beetje dat ze z e lf kregen, nog een deel aan
hun kinderen gaven (‘het vlees van de moeders’, zo werd na de honger
winter w el gezegd, ‘zat aan de botten van de kinderen’2), leden die
kinderen toch bittere honger.

★

Tot die bittere honger is het over het algemeen pas gekomen in de tweede
helft van november. Kinderen en moeders met kinderen die huis aan huis
aanbelden met de vraag o f men wat brood o f een paar aardappelen kon
missen, zag men in Leiden pas begin december. In het midden van die
maand schreef een inwoonster van Den Haag in haar dagboek (19
december): ‘Een slager en een kruidenier hebben afgesproken, driehon
derd mensen’ (hun vaste klanten) ‘gratis een maaltijd te geven: wortelen,
aardappelen, klapstuk. Allen stonden in de rij. Grote opwinding. Ineens

1 M . K lee-R ipson in (Nederl. V rou w en B ew eging): Opdat de kinderen leven (1956), p.
143-44. 2 Aan de andere kant steeg het aantal gevallen waarin kinderen verlaten
werden. D e Am sterdamse Arm enraad had er op 1 januari '40 zes-en-zeventig, op 1
januari 45 tw eehonderddrie onder zijn hoede. W ij veronderstellen dat dat laatste
c ijfer in de eerste drie maanden van '45 is gestegen: toen waren de omstandigheden
im m ers nog veel m oeilijker dan in de laatste maanden van '44.

206

OP Z O E K N A A R A A R D A P P E L S C H I L L E N

lag een vrouw met twee kinderen uitgehongerd op de knieën te smeken,
ook mee te mogen eten, al waren zij geen klant.’ 1
D ezelfde dagboekschrijfster twee weken later (Nieuwjaarsdag): ‘Zo
juist kwam er iemand aan de deur die vroeg aardappelschillen om op te
eten.’2 Het was de eerste keer dat dat gebeurde. O ok de laatste? W ij
betwijfelen het. Zoals w ij al weergaven, waren er in Heemstede gegoe
den die de minieme rantsoenen trachtten aan te vullen door elke dag
woningen langs te gaan waar, naar zij wisten, de aardappelschillen niet
werden opgegeten. Men bereikte in de hongerwinter telkens opnieuw
een stadium waarin gedacht werd: erger kan het niet —en dan werd het
toch nog erger.
D it alles betekende niet dat het gehele leven in een doffe somberheid
wegzonk. D e Rotterdamse arts Mees schreef op 2 1 februari dat de
stemming van de vrouwen die in lange rijen bij de uitdeelposten van de
centrale keukens stonden te wachten, ‘vaak wonderbaarlijk goed’ was;
‘men lachte en schertste, terw ijl er zo nu en dan eens iemand van zijn
stokje ging . . . M et humor en gelach praatte men over het eten’ (namelijk
over de bar slechte kwaliteit) ‘en er werd vaak de spot gedreven met
iemands vermagering en met het knorren van zijn maag. Maar de laatste
tijd’ (de tweede helft van februari dus) ‘vermindert die opgewektheid
toch wel en de stemming wordt steeds gedrukter.’3 Geen wonder: waren
de rantsoenen in januari al ontstellend klein geweest, in februari werden
ze nog kleiner. ‘D ikw ijls zag m en’ (wij geven opnieuw een observatie
uit Rotterdam weer) ‘buiten de deur van de uitdeelpost dat sommige
mensen hun honger niet langer konden bedwingen en op straat reeds de
soep gulzig naar binnen slurpten’ (dan was ze ook nog niet koud gew or
den). ‘Eens, toen men bij het binnendragen van een gamel een w einig
morste, zag men enkele hongerige voorbijgangers die zich op de grond
lieten vallen en als honden de soep van de stoeprand likten.’4
O ver de hongersnood en zijn gevolgen, met name op medisch gebied,
hebben w ij straks meer te schrijven; wat w ij hier w illen onderstrepen is
dat die hongersnood bij de stedelingen meer en meer het bestaan be
paalde, uiterlijk èn innerlijk: uiterlijk omdat de korte winterdag zijn
voornaamste inhoud vond in datgene wat met de voeding te maken had
(de dagelijkse tocht naar de uitdeelposten van de centrale keukens of, als

1 M . E. H. Sandberg-G eisw eit van der N etten: Het groeide. Veranderingen in de tijd
waarin ik leefde. Herinneringen, dl. II (1956), p. 33. 2 A.v., p. 34. 3 H. M ees: M ijn
oorlogsdagboek, p. 583. 4 M . Koster: Honger in Rotterdam (winter 19 4 4 ~ ’45) (z.j.),
p. 19-20.
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men geen weekkaart van die keukens bezat, naar de winkels; de worste
ling om het noodkacheltje brandend te houden; het zoeken naar sintels
o f houtjes, het navraag doen o f de bakkerij die gisteren en vandaag dicht
was, misschien morgen w eer brood zou hebben en dan moest men zo
tijdig opstaan dat men om vier uur, bij het einde van de spertijd, in de
rij zou kunnen gaan staan), en innerlijk omdat de honger steeds meer het
gem oeds- en gedachtenleven ging bepalen en, dat doende, menigeen
voor onaangename verrassingen plaatste. ‘Het ergste van de honger was’,
stond in de in '45 verschenen waardevolle bundel Burgers in bezettingstijd
te lezen, ‘dat hij onze morele aftakeling bewerkstelligde, dat hij ons
geestelijk in ons hemd zette’ — ja, de ‘deugden van offervaardigheid,
gastvrijheid, onbaatzuchtigheid’ waren w el steeds hemelhoog geprezen
maar daar stond nu het ervaringsfeit tegenover dat zij ‘op de loop gaan
wanneer onze primaire driften in het geding kom en’ , en daarbij ‘denk
ik niet in de eerste plaats aan de zwarthandelaren die meenden van de
nood van hun landgenoten te profiteren, nee, ik bedoel dat ieder die
honger had, hart en nieren van zijn naaste gegeten heeft.’ 1
Z o vond de desintegratie van de maatschappij haar weerspiegeling in
een verschuiving van krachten bij de individuele mens — verschuiving
in zoverre dat de etensdrift, d.w.z. de drift tot zelfbehoud, bij menigeen
aan het geweten het zwijgen oplegde en hem bracht tot daden waarin
een natuurlijk en prim itief egoïsme ongeremd werd uitgeleefd. Er werd
tegen dat uitleven herhaaldelijk en systematisch gewaarschuwd: door hen
die beseften dat het er juist nu op aankwam de normen w elke men steeds
in acht had genomen, trouw te blijven, door predikanten ook en door
priesters, met name door aartsbisschop de Jo n g en door de bisschop van
Haarlem, mgr. J. P. Huibers, die op Oudejaarsdag '44 in alle kerken en
kapellen van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem een her
derlijke brief lieten voorlezen2 waarin zij een bewogen beroep deden op
de boeren en de schippers om de voedselvoorzieningsautoriteiten zoveel
m ogelijk te helpen en op de gelovigen in het algemeen om de naasten
liefde te betrachten: ‘hoe zal God onze gebeden kunnen verhoren, als
w ij niet van hetgeen w ij z e lf nog hebben, meedelen aan hen die niets
m eer hebben’ — brief ook waarin zij het ‘schandelijk b ed rijf’ van de
zwarte handel brandmerkten. Maar och, zij wisten zelf, de twee katho
lieke zieleherders, dat, los nog van het feit dat maar een deel van hun

1 J. R o m ijn in: Burgers in bezettingstijd, p. 67-68. 2 Tekst d.d. 20 dec. 1944 in S.
Stokm an: Het verzet van de Nederlandse bisschoppen, p. 301-05.
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volgelingen de kracht opbracht om de erediensten te bezoeken, hun
oproep ‘tot behulpzame liefde’ bij velen zonder weerklank zou blijven.
Het was in diezelfde dagen dat men de aartsbisschop ‘uit het diepst van
zijn hart’, schrijft zijn biograaf Aukes, hoorde zeggen dat hij walgde van
het leven: ‘ Taedet me vivere'.'

★

Tot aan het begin van de hongerwinter was de medische toestand in bezet
Nederland niet onbevredigend geweest, zij het dat de schurft zich had
uitgebreid, dat in arme w ijken veel hoofdluis bij kinderen voorkwam en
dat de cijfers van de sterfte aan tuberculose en difterie waren gestegen;
die laatste ziekte had zich eerder in de bezetting een tijdlang epidemisch
uitgebreid. Tot een gevaarlijke epidemie kwam het ook in de honger
winter: een typhus-epidemie nam elijk welke zich eerst voordeed op
Goeree (wij maakten daar al m elding van) en vervolgens op delen van
het Zuidhollandse eiland Putten en in de streek van Gorinchem; men
kreeg haar pas na de bevrijding onder controle.
Wat de geslachtsziekten betreft: w ij weten niet o f deze in de honger
winter (het aantal lijders was voordien belangrijk toegenomen) veelvuldiger zijn voorgekomen. Dat laatste is in zoverre niet waarschijnlijk dat
het sexueel verkeer althans in de drie westelijke provincies aanzienlijk
minder frequent werd; het lichaam bracht er de kracht niet meer voor
op. Onder invloed van de slechte voedingstoestand b leef de menstruatie
bij veel vrouwen uit (na de bevrijding bleek bij een onderzoek onder
het vrouw elijk personeel van het Haagse Gemeenteziekenhuis dat ruim
60% in de hongerwinter stoornissen in de menstruele cyclus had onder
vonden) en werden veel mannen impotent (sexuele misdrijven kwamen
praktisch niet meer voor); ‘de libido’ (de sexuele lust) ‘was’, schrijft prof.
dr. A. J. M. H olm er in het verzamelwerk Medische ervaringen in Nederland
tijdens de bezetting 1940 -1945,
‘ b ij b eid e geslachten v r ijw e l v e r d w e n e n . . . D at d e b ela n gstellin g v o o r con versatie
op se xu eel geb ied zeer g erin g w as en dat d e h u m o r en de grapjes dit, anders zo

1 H. W. F. Aukes: Kardinaal de Jo n g (1956), p. 494.
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dankbare en v e e l betreden g eb ied v r ijw e l verm ed en , w ijs t o o k w e l op een
o ntb reken van de n o rm ale ero tiserin g van het lichaam .’ 1

Dat ontbreken deed zich bij velen maar bepaald niet bij allen voor.
D e geboortecijfers van Rotterdam in de maanden ju li t.e.m. december
19452 tonen aan dat zich, wanneer men het aantal concepties in oktober
'44 op 100 stelt, nadien de volgende ontwikkeling voordeed: november
'44: 73; december '44: 54; januari '45: 43; februari '45: 42; maart '45: 51
—cijfers die aantonen dat de sexuele contacten niet geheel wegvielen.
Wat schurft en hoofdluis betreft: deze twee ziekten breidden zich in
de hongerwinter in ontstellende mate uit, wellicht in het oosten en
noorden des lands (ook daar was immers een groot tekort aan zeep en
andere reinigingsmiddelen), maar in elk geval in het westen —cijfers zijn
slechts voor dat westen beschikbaar. De eerder genoemde Enquête van
het M ilitair Gezag toonde aan dat, blijkens onderzoek op een aantal lagere
scholen in zestien gemeenten, in vier gemeenten hoofdluis voorkwam
in meer dan 60% van de gezinnen, in tien gemeenten in tussen de 60 en
30% van de gezinnen en in twee gemeenten in beneden de 30% van de
gezinnen; voorts, dat van veertien onderzochte gemeenten in één ge
meente kleerluis voorkwam in meer dan 40% van de gezinnen, in zes
gemeenten in tussen de 40 en 10 % van de gezinnen en in zeven gemeen
ten in nog geen 10 % van de gezinnen. Bij die cijfers moet natuurlijk
bedacht worden dat ‘gezinnen’ hier steeds betekent: gezinnen met kin
deren die lager onderwijs volgden. Representatiever cijfers zijn door
enkele gemeenten gepubliceerd. D e G G D in Utrecht die vóór de oorlog
100 tot 200 schurftlijders per jaar behandelde, behandelde er na een
geleidelijke stijging in de periode ’4 i - ’44 (bijna 4600 gevallen in '44),
bijna 1 1 000 in '45. Niet allen die aan schurft leden, wendden zich
evenwel tot de G G D en bij de bevrijding was het aantal schurftlijders in
Utrecht op een bevolking van ca. 170000 zielen volgens prof. dr. J. J.
Zoon ‘op zeker 20000 te schatten’.3 D e G G D te Rotterdam behandelde
in '45 ruim 90 000 schurftpatiënten, de G G D te Den Haag evenwel slechts
ruim 10 000. W ij willen aan al die cijfers slechts deze conclusie verbinden
dat hoofdluis (en in mindere mate kleerluis) en schurft in het westen des
lands ten tijde van de bevrijding wijdverbreide volksziekten waren

1 Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezetting 1940—1945, p. \$6. 2 Gem eente
Rotterdam : Verslag van de toestand der gemeente Rotterdam, 1945 (19 5 1), p. 13. 3 Medische
ervaringen in Nederland tijdens de bezetting 19 4 0 -19 4 }, p. 468.
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geworden; de medische wereld was niet bij machte geweest, die verbrei
ding tegen te gaan.
In die wereld had men het in de hongerwinter al in zoverre bij uitstek
m oeilijk dat, terwijl er een steeds sterker beroep op de medici werd
gedaan, de mogelijkheden om dat beroep in te willigen voortdurend
geringer werden. De huisartsen hadden het drukker dan ooit, mede
doordat op grond van medische verklaringen extra-rantsoenen verw or
ven konden worden. Bij de huisartsen in Rotterdam (en het zal elders in
het westen wel niet anders zijn geweest) kwamen op het ochtendspreekuur soms wel honderd tot tweehonderd personen, van wie velen wensten
te weten o f zij aanspraak konden maken op die extra-rantsoenen. Deze
waren tevoren aan niet zo w einigen toegekend, landelijk in '44 verm oe
delijk aan ca. 5 % van de bevolking. In de loop van novem ber constateerde
evenwel de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, dr. C. Banning, dat
niet alleen de extra-rantsoenen verlaagd moesten worden maar dat vooral
ook het aantal personen die ze ontvingen, moest worden beperkt; hij
bepaalde toen dat extra-rantsoenen met ingang van 20 november slechts
verstrekt mochten worden aan lijders aan suikerziekte’ , actieve longtuberculose o f bloedende maagzweren —deze ingreep betekende dat slechts
drie op de tien zieken hun extra-rantsoenen behielden. In december zag
dr. Banning zich genoopt, de toew ijzingen van suiker, boter, margarine
en m elk aan de ziekenhuizen en sanatoria belangrijk te verlagen — een
slag voor deze instellingen, maar niet de eerste. In het oosten en noorden

1 D e suikerpatiënten konden slechts in leven b lijven indien zij elke dag de dosis
insuline kregen waarop zij waren ingesteld. Insuline werd evenw el in ons land
voornam elijk gefabriceerd in de O rganon-fabrieken te Oss en het gebied benoorden
de grote riveren had van eind september a f geen verbinding m eer met die plaats. Het
leven van de benoorden de rivieren w on ende ca. elfduizend suikerpatiënten zou toen
al onm iddellijk gevaar hebben gelopen als niet het rijksbureau vo o r genees- en
verbandm iddelen te Am sterdam in een kluis van de Am sterdam se Bank, buiten w eten
van de Duitse instantie w elke het rijksbureau controleerde, een aanzienlijke hoeveel
heid insuline had opgeslagen. H ierm ee kwam m en de eerste maanden van de hon
gerw inter door en het genoem de rijksbureau slaagde er voorts in, de insulineproductie
in bezet gebied op te voeren tot een kwart van wat nodig was. In februari ontstond
een noodsituatie. D e insulinetoew ijzingen m oesten tot ongeveer een derde terugge
bracht w orden (aan enkele suikerzieken kostte dit het leven) maar zij konden vrij
spoedig w eer w orden verhoogd doordat in maart door de zorgen van de N ederlandse
regering vrij aanzienlijke hoeveelheden insuline van het Zw eedse Rode Kruis bin
nenkwam en en doordat de illegaliteit andere hoeveelheden, ten dele afkom stig uit
de O rganon-fabrieken, ten dele uit Engeland, via de Biesbos naar het noorden
sm okkelde (die sm okkel vond o ok plaats met penicilline en met anti-difterie-serum).
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des lands had de Wehrmacht in de ziekenhuizen een aanzienlijk deel van
de bedden in beslag genomen, in de stad Groningen bijvoorbeeld meer
dan een derde; zulks had er toe bijgedragen dat veel verpleegsters ontslag
namen. ‘Het gevolg’, aldus de chirurg prof. dr. I. Boerema,
‘w as al sp o ed ig dat de b u rg e rb e v o lk in g v o o r m in d er d rin gen d e g ev allen niet
m e er k o n w o rd e n o p gen om en en dat o o k d e d rin gen d e g ev a lle n m aanden
m o esten w ach ten alvo rens o pn am e k o n gesch ied en . . . G ev a lle n v an acute
appendicitis* w e rd e n zo n d er o pnam e, am bulant, geo p ereerd ; zelfs in g ev allen
w aar d e ap p en d ix reeds gep e rfo reerd w as.
. . . H et v e rv o e r van d e patiënten u it de p ro vin c ie naar een [m edisch] centrum
w e rd m o e ilijk e r en m o e ilijk e r . . . H et v e rv o e r per rijtu ig en per schip w e rd w e e r
als v o o rh e e n n o o d zak elijk .
. . . In d e ziek en h u izen z e lf heerste geb rek aan alles: v o e d in g , lin n en g oed ,
m e d ic ijn e n , b rand stoffen , licht. In d e w e ste lijk e p ro vin cies w e rd . . . geopereerd
in ijsk o u d e operatiekam ers, zodat u it d e g eo p en d e b u ik de dam p o m h o o g steeg ;
d ik w ijls b ij het licht van een kaars o f van een zaklantaarn. D e chirurg had geen
zeep v o o r z ijn handen en b ra n d sto f o m een bak m et instru m enten te steriliseren
on tb rak m eer dan e e n s . . . D e liften w e rk te n op ta lrijk e plaatsen niet m eer, zodat
de patiënten na d e operatie d e trap op en a f w e rd en ged ragen .’2

V oor het vervoer van de patiënten werden in de steden in het westen
vaak raderbrancards van de dienst Eerste Hulp bij Ongelukken gebruikt,
echter ook w el handkarren en kruiwagens.
Vormden deze en dergelijke omstandigheden al punten van grote zorg
voor allen die op de medische sector werkzaam waren, benauwend was
voor hen vooral dat zij de middelen niet hadden om de hongersnood en
de koude effectief te bestrijden. In het westen des lands zagen zij met
eigen ogen dat zich, van maand tot maand duidelijker, een ontzaglijke
katastrofe aftekende. Geen arts was er o f het behoud van het menselijk
leven stond bij hem voorop — diep deprimerend was het te weten dat
gebrek aan voedsel en gebrek aan brandstof de levens van tien-, zo niet
honderdduizenden medeburgers gingen bedreigen.

★

1 O ntsteking van de blinde darm.
ting 19 4 0 -19 4 5 , p. 13 -14 .

2 Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezet
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‘ Honger is een voortschrijdend proces’, schreven w ij in het aan de Duitse
concentratiekampen gew ijde achtste deel van dit werk in hoofdstuk 5,
en w ij haalden vervolgens de beschrijving aan van de verschillende stadia
van dat proces zoals zij meer dan dertig jaar later door mr. F. B. Bakels
op grond van zijn eigen concentratiekamp-ervaringen op schrift werd
gesteld. W ij citeren opnieuw:
‘ A ls de h o n g e r voo rtd u u rt, k r ijg j e g eeu w h o n g er, gev o elen s van d u izeligh eid
en een ho l g e v o e l in d e m aagstreek. J e staat ietw at trillen d op de benen. In een
v e rd e r g ev o rd e rd stadium k o m t d e o bsessie: j e gaat j e spijzen en m aaltijd en
v o o rstellen , w at gepaard kan gaan m et speek selvlo ed . D e geest w e rk t d ik w ijls
extra h eld er; er b egin t een proces van afstervin g, v erg ee stelijk in g . D aaren tegen
v erm in d e rt het con cen tratieverm o gen . A ls de echte h o n gersn o o d begint, k om en
er tal van lic h a m e lijk e v ersch ijn selen . Su izin gen in het h o o fd , trillen d e knieën ,
alg em e n e verslap p in g; w ater in d e v o eten , o n d er de o gen , v e rv o lg e n s in de benen,
en v e rd e r (oedeem ). D e m aag lijk t een lo slig g e n d orgaan in d e b u i k j e kunt hem
daar v o e le n zw even . So m s lijk t het a ls o f in de m aag een d w e il w o rd t u itge
w ro n g e n ; dat kan o o k pijn doen . V o o rtsc h rijd en d e h o n gersn o o d veroorzaakt
natu u rlijk een v ersch rik k elijk e verm ag erin g , v o o ral zichtbaar aan d e bo ven arm en ,
d e hals, de d ijen , de billen . D e k n ie w o rd t een d ik k e b een d erk lo m p tussen b o v e n en onderstaak. A ls je op een hou ten ban k gaat zitten w ie b e le n , v o e l je d a t je op
tw e e stokken zit, rechts — links. J e begin t te h allu cin eren , j e d ro o m t o verd ag en
ste llig ’ s nachts van bergen eten en w o este schranspartijen. J e con cen tratiever
m o g e n is v erd w e n en , het lu k t niet d e gedachten te verzam elen , gesprekken
w o rd e n al g au w afg eb ro k en , ineens. L o o p j e een w o n d je op, dan zw eert het
b in n en een u u r; het w il niet o f n a u w e lijk s gen ezen. D o o r een com b in atie van
factoren, en m ed e a fh an k elijk van het soort v o e d se l dat j e n o g krijgt, ontstaat
m eestal chron isch e diarrh ee; j e m o et v e le m alen per dag plo tselin g en drin gen d
defaeceren , lijk e n d op v u ilg e le o f lich tbruin e w aterstrom en. D aarbij heb j e het
g e v o e l dat het lev en z e lf u i t je w e g v lo e it. H et lichaam is dan langzam erh and v el
o v e r b een : een go re, slappe, sch ilferig e hu id als een zak om het geb een te heen
gedrapeerd. J e hebt het altijd k o ud , de o rganen lijk e n nu allem aal los in d e rom p
te han gen: hart, lo n g en , n ieren , le v e r . . . en de ko u o m rin g t ze. O pstaan kost
grote m o eite, lopen n o g m eer, j e bent erg licht in het h o o fd , de eetlust neem t
af, kan zelfs v e rd w ijn e n . J e ben t dan een h eel eind heen, dicht b ij de do o d. J e
b e n t . . . niet m eer dan een n o g b ew eg en d skelet, b ijeen g e h o u d e n d o o r w at pezen
en banden en een zak van huid. C o m m u n ic atie m et lo tgen o ten is er niet m eer,
v o o r praten ontbreekt de en ergie.’ 1

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel. M ijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekam
pen (1977), p. 84-85.

213

HONGERWINTER
In die laatste fase kon de hongerlijder niet alleen, zoals Bakels dat
schetste, tot op het bot vermageren maar hij kon ook, zo schreven w ij in
ons achtste deel, opzwellen doordat de normale vochtwisseling tussen
bloed en weefsels was verstoord: er bleef dan vocht in de weefsels achter
dat daar grote opzwellingen veroorzaakte, de oedemen.1 Het kwam voor
dat uit die oedemen, wanneer zij zich aan de benen vertoonden (zij
konden zich ook aan het gezicht voordoen, vooral aan de oogleden,
alsmede in een later stadium aan het onderlijf), waterig vocht stroomde
zonder dat er wondjes te zien waren. Beide typen hongerlijders, de
extreem-vermagerden en de opgezwollenen, vertoonden een apart ziek
tebeeld hetwelk door dr. J. Bok, assistent-arts op de afdeling voor interne
geneeskunde van het Zuiderziekenhuis te Rotterdam en na de bevrijding
internist van een van de noodziekenhuizen voor hongerpatiënten aldaar,
‘de hongerziekte’ is genoemd —de ziekteverschijnselen bij de betrokken
patiënten hadden immers slechts één oorzaak: gebrek aan voedsel. Die
hongerziekte ging gepaard met (zoals Bakels het beschreef) duizeligheid,
gebrek aan concentratievermogen en diarrhee, maar ook met huidafw ijkingen (bij sommigen werd de huid donker gekleurd, bij de meesten
was het gelaat grijsbleek), met een sufheid die de indruk van volslagen
achterlijkheid kon maken, en met chronisch hoesten. Groot was ook de
vatbaarheid voor infecties: er vorm den zich snel abcessen die soms wel
het gehele onder- o f bovenbeen bedekten. Lijders aan die hongerziekte
hadden een verlaagde lichaamstemperatuur en zij hadden het steeds koud.
Soms doofden zij langzaam uit (‘als een nachtkaars’, schrijft Bok2), maar
vaker kwam het voor dat zij onverwachts overleden.
Aldus een deel van onze beschrijving in passages van ons werk welke
de Duitse concentratiekampen behandelden. W ij behoeven er, nu w ij de
hongersnood in het westen van Nederland weergeven, geen woord in
te wijzigen.
1 Dat hongersnood kon leiden tot het opzw ellen van gedeelten van het lichaam stond
in de tw eede helft van de 19de eeuw aan v rijw el geen N ederlander m eer vo o r ogen.
D e Rotterdam se arts dr. J . B o k w erd er na de bevrijd in g door zijn collega C. van
Leeuw en op gew ezen dat de befaam de Leidse taalhistoricus prof. dr. J. Verdam blijkens
een artikel in een taalkundig tijdschrift in 1875 niet had begrepen hoe m en er in
beschrijvingen van hongersnoden in M iddelnederlandse teksten toe was gekom en,
het w oord ‘zw ellen ’ en zijn afleidingen te gebruiken. Z o kwam bijvoorbeeld in Jacob
van Maerlants R ijm b ijb el de regel vo o r: ‘ D ie van hongre ghesw ollen lach’. Verdam
was op grond van deze en andere regels tot de conclusie gekom en dat het w erkw oord
‘ sw ellen ’ in het M iddelnederlands m ede de betekenis had van extreem verm ageren.
In 1 9 1 1 herhaalde hij in zijn M iddelnederlands w oordenboek dat ‘sw ellen’ ook
‘w e g k w ijn en ’ en ‘uitteren’ betekende. 2 J. B ok : D e kliniek der hongerziekte, p. 108.

214

DE H O N G E R Z I E K T E
Het voedsel waar de gem iddelde gevangene in die concentratiekampen
volgens de officiële normen dagelijks recht op had, had een verbran
dingswaarde van ca. 2 000 calorieën (veel te laag doordat die gevangene
hard moest werken en dagelijks urenlang op appèl moest staan) — het
voedsel dat hij in werkelijkheid in het kamp Mauthausen kreeg (het enige
kamp waaromtrent gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn) had tot in
de herfst van '44 een verbrandingswaarde van niet meer dan 1 400
calorieën en nadien, d.w.z. in wat w ij ‘de derde fase’ uit de geschiedenis
van de Duitse concentratiekampen in oorlogstijd hebben genoemd (de
fase van de massale transporten, de overvolte in de kampen, de epide
mieën en de chaos op transportgebied)1, van niet meer dan 700 tot 800
calorieën —dat was een hogere calorische waarde dan die van de rantsoe
nen welke in N oord-H olland, Zuid-H olland en Utrecht van eind no
vem ber a f ter beschikking gesteld konden worden. Diegenen die daar in
de stedelijke gebieden woonden, behoefden evenwel geen arbeid te
verrichten welke met die der concentratiekamp-gevangenen te vergelij
ken was, zij behoefden niet op appèl te staan en zij waren ook niet aan
de overige verschrikkingen blootgesteld w elke speciaal in de ‘derde fase’
het bestaan in de concentratiekampen kenmerkten.
Vermagering en verzwakking deden zich in de hongerwinter, en dan
natuurlijk vooral in de hongerprovincies, bij vrijw el alle stedelingen
voor.2 De ziekteverzuimpercentages stegen er tot een ongekende hoogte;
zo was van het personeel van het Amsterdamse Gem eentelijke Energie
bed rijf vlak voor de bevrijding 47% wegens ziekte afwezig, en men zal
dat wel zo moeten interpreteren dat velen niet aan een bepaalde ziekte
leden maar eenvoudig te zwak waren om te werken. Onder die 47%
zullen evenwel stellig ook lijders aan de hongerziekte zijn geweest.3 Hun
totale aantal staat niet vast; de enige officiële schatting welke ons bekend
is, heeft betrekking op de gemeente Den Haag: vijf-en -tw in tig- a der
1 D e ‘eerste fase’ was die van de 1 Vernichtung durch Arbeit’, in de ‘tw eede fase’ w erden
de concentratiekam p-gevangenen van eind ’4 2 -b e g in '43 a f in de Duitse oorlogsin
dustrie ingeschakeld waarna de leven s- en werkom standigheden over het algem een
iets verbeterden (en de sterftecijfers daalden), o.m. doordat nadien alle gevangenen,
behalve de Jo d en en Russen, voedselpakketten van buiten mochten ontvangen. 2 In
extrem e gevallen daalde het gew icht tot beneden de helft van normaal. 3 D e
oedematische vorm van de hongerziekte kwam , schijnt het, m inder vaak vo o r dan de
vorm met extrem e verm agering. Van 797 mannen die een door dr. C. L. de Jo n gh
geleide Haagse polikliniek voo r hongerpatiënten bezochten, zag men bij 189 oedeem
(24% ), van 405 vrouw en zag m en het bij 55 (14 % ). Prof. dr. A. J. M . H olm er
constateerde in Leiden dat de oedematische vorm van de hongerziekte de beste
overlevingskansen bood.
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tigduizend1 —het is niet onwaarschijnlijk dat er in het westen des lands
in totaal omstreeks tweehonderdduizend personen zijn geweest die aan
de hongerziekte hebben geleden, oftewel misschien één op de vijftien
stedelingen. In die schattingen zijn diegenen die aan de hongerziekte zijn
overleden, niet meegeteld.
Aan velen die dreigden te overlijden, werd hulp geboden, maar de
m ogelijkheden daartoe waren beperkt. In januari '45 bepaalde dr. Banning
dat allen die hongeroedeem vertoonden o f w ier lichaamsgewicht 30%
o f meer beneden het normale was gedaald, voortaan per week 3 V2 liter
taptemelk en 3 000 gram brood extra zouden ontvangen; dit bracht de
verbrandingswaarde van hun dagelijks rantsoen van 540 op ruim 1 550
calorieën; in maart '45 vloeide een overeenkomstige verhoging voort uit
iets andere extra-rantsoenen: 800 gram brood, 2 000 gram aardappelen en
500 gram peulvruchten per week. D ie extra-rantsoenen waren evenwel
niet altijd te krijgen en daarom was van groot belang dat in februari het
door de kerken gemeenschappelijk georganiseerde hulpwerk van de
Interkerkelijke Bureaus (hierover later in dit hoofdstuk meer) goed op
gang gekomen was met als belangrijkste gevolg dat hongerpatiënten een
dagelijkse warme maaltijd kregen van soep, pap o f stamppot met een
verbrandingswaarde van bijna 500 calorieën. M ede doordat in die tijd de
eerste hulpzendingen uit het buitenland arriveerden (wij komen er in
hoofdstuk 14 op terug), was de voedselsituatie in maart iets minder slecht
dan in januari en februari. ‘Dat het aantal sterfgevallen zo groot was en
de toestand bij de bevrijding nog verre van rooskleurig, was’, aldus dr.
C. L. de Jongh, ‘voornam elijk hieraan te w ijten dat velen, vooral oudere
patiënten, geen medische hulp konden inroepen o f dit eerst laat deden.
Bovendien moeten er vele mensen overleden zijn aan verwikkelingen
die bij de ondervoeding ontstonden, met name diarrhee en ernstige
infecties van de huid’ (de z.g. flegmonen die zich ontwikkelden in door
oedeem aangetaste weefsels).2
Er was intussen door de gem eentelijke geneeskundige diensten veel
gedaan. In vrijw el alle steden van enige omvang hadden zij aparte
poliklinieken georganiseerd om de hongerpatiënten te onderzoeken en
hun advies te geven (ook om te beoordelen o f die patiënten voor de
genoemde extra-rantsoenen en voor hulp door een Interkerkelijk Bureau
in aanmerking kwamen). ‘ M en bedenke’ , schrijft Bok over die ene

1 G em eente ’ s-Gravenhage: Verslag van de toestand, 1945, p. 1.
in Nederland tijdens de bezetting 1940—1945, p. 2 4 1-4 2.
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Rotterdamse kliniek waaraan hij verbonden was, ‘dat iedere ochtend
aanvankelijk ongeveer driehonderd, later zeshonderd mensen door vier
artsen, nl. de ziekenhuis-assistenten en hun chef, werden beoordeeld, in
een lokaal waar het vroor’ (althans van eind december tot eind januari,
en de februarimaand had koude ochtenden) ‘terwijl deze artsen boven
dien nog de zorg hadden voor de 150 bedden van de ziekenhuisafdeling’
— dat alles op het gebruikelijke armzalige dieet. ‘Is het wonder dat ook
bij hen hongeroedeem en ziekte niet uitbleven?’ 1
Gelukkig diegenen die tijdig in zulk een ziekenhuisafdeling opgeno
men werden! Daar was evenwel niet steeds plaats en bovendien werd
(wij haalden de uitspraak van dr. C. L. de Jongh al aan) die hulp door o f
voor alleenstaanden menigmaal te laat ingeroepen. Een student in de
medicijnen die als co-assistent werkzaam was op de afdeling voor interne
geneeskunde van het Room s-Katholieke Ziekenhuis aan het Westeinde
te Den Haag, berichtte m edio februari in een b rief aan een vriend dat in
zijn ziekenhuis veel lijders aan de hongerziekte bezweken. ‘Het w erd’,
schreef hij, ‘enige tijd geleden geschat op tien per dag in dit ziekenhuis
alleen’, en, schreef hij verder, het gem eentelijk ziekenhuis aan de Zuidwal nam geen hongerpatiënten meer op.
‘D e b egrafen iso n d ern em ers h eb b en geen kisten m eer. H et aantal lijk e n stijgt
onrustbarend. Z u id w a l had er 68 liggen . W ij h ier 43, so m m ig e m eer dan drie
w eken!
. . . K o rt gele d en v o n d e n ze een v ro u w d ie niets anders m eer aan had dan een
m antel. O n d e r d e lu izen , ze lag v o o r het ziekenhu is en g ild e o m te w o rd en
o p ge n o m e n (ze is naar huis gebracht d o o r d e p o litie, ‘geen plaats’).
M aar het m eren d eel zijn m annen. V o rig e w e e k een m an bin n en gek regen m et
een ondertem p[eratuur] van 2 6 ° C rectaal, z e s-e n -tw in tig ü H ij m ag van gelu k
spreken, er w as een plaatsje. H ij leeft no g, m aar de m eeste anderen sterven .’2

★

In de week van 4 tot 1 1 novem ber '44 vergde de hongersnood de eerste
twee slachtoffers in Amsterdam, beiden mannen. In de w eek van 29
novem ber tot 6 december kwamen er twee bij, weer mannen, en in de

1 J. B ok: D e kliniek der hongerziekte, p. 25. 2 Brief, 12 febr. 1945, van J. H. N . van
B ou w d ijk Bastiaanse aan J . W . G ülcher (RvO).
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rest van december vier: twee mannen, twee vrouwen. In de periode van
30 december tot 27 januari waren er in de hoofdstad honderdvijftig
slachtoffers, van 28 januari tot 24 februari vijfhonderdvier-en-dertig, van
25 februari tot 24 maart vijfhonderdvier-en-negentig, van 25 maart tot
2 1 april vierhonderdvier-en-tachtig, van 22 april tot 19 mei vierhonderdacht-en-zestig en nadien stierven in Amsterdam nog tweehonderdnegenen-dertig personen aan de hongerziekte. Het totaal aantal slachtoffers was
er tweeduizendvierhonderdzeven-en-zeventig: achttienhonderdzes-envijftig (75%) personen van het mannelijk, zeshonderdnegentien
(25 %) van het vrouw elijk geslacht. Onder hen waren vijfhonderdzeven
zuigelingen (20%) en veertienhonderdtwee-en-zestig personen (59%)
die ouder waren dan vijf-en-zestig. Den Haag telde onder de sterfgeval
len 56% boven-vijf-en-zestigjarigen en 28% in de groep van een-envijftig tot en met vijf-en-zestig jaar. Aan de hongerziekte en zijn gevol
gen zijn dus vooral oudere mannen en zuigelingen bezweken, die laatsten
meestal ten gevolge van darmstoornissen.
Wat het totaal aantal directe slachtoffers van de hongerwinter in het
westen des lands betreft w illen w ij ons aan de schatting houden welke
dr. Banning in '49 publiceerde: ‘tienduizend duidelijke gevallen van
sterfte aan ondervoeding’.1 Daarmee is evenwel niet alles gezegd. In
Amsterdam vergde alleen al de tuberculose in het eerste halfjaar van '45
driemaal zoveel slachtoffers als in het eerste halfjaar van '39; ‘hoeveel
overledenen indirect uit oorzaak van de voedselschaarste zijn gestorven
doordat hun weerstandsvermogen tegen aantasting door ziekten was
verminderd, is’, aldus het Haagse gem eentelijke verslag over '45, ‘niet
bij benadering aan te geven.’2 De voedingsdeskundigen dr. ir. M. J. L.
Dols en D. J. A. M. van Arcken hebben zich evenwel in '46 in een artikel
in het tijdschrift Voeding5 aan die benadering gewaagd: voor twaalf
gemeenten in het westen des lands (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
R ijsw ijk , Voorburg, Delft, Leiden, Gouda, Schiedam, Vlaardingen, D or
drecht en Hilversum) vergeleken zij de sterftecijfers in het eerste halfjaar
1945 met die in het eerste halfjaar 1944; het verschil bedroeg bijna
zestienduizend. Tot dat verschil hebben evenwel de slachtoffers van de
Geallieerde bombardementen (begin maart '45 vielen er in het Haagse
Bezuidenhoutkwartier meer dan vijfhonderd doden) en de in de ge-

1 Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezetting 19 4 0 -19 4 5, p. 37. 2 Gem eente
’s-G ravenhage: Verslag van de toestand, 1945, p. 1. 3 M . J. L. D ols en D. J. A. M . van
A rcken: ‘ D e voedselvoorzien in g in N ederland tijdens en onm iddellijk na de tw eede
w ereldo orlo g 19 4 0 -19 4 5 ’, Voeding, V I (1946), 7, p. 193-207.

218

STERFGEVALLEN

noemde steden gefusilleerde o f gesneuvelde illegale werkers (omstreeks
duizend) bijgedragen — omgekeerd woonde in de tw aalf door Dols en
van Arcken genoemde gemeenten slechts 65 % van alle niet-plattelanders
in het westen des lands en hebben zij de directe en indirecte slachtoffers
van de hongersnood vóór 1 januari en na 30 ju n i '45 niet meegeteld.
Houdt men met deze factoren rekening, dan komt men tot een gecorri
geerd verschil in sterftecijfers van ca. twee-en-twintigduizend en daarbij
tekenen w ij nog aan dat het onjuist zou zijn te veronderstellen dat de
hongerwinter slechts slachtoffers heeft gevergd onder de niet-plattelanders. Er zijn er ook geweest in landelijke streken. W ij hebben Den
D older nergens vermeld gevonden maar weten w el dat zich volgens een
door de Health Section van de Shaef-Mission to the Netherlands opgesteld
en door het ministerie van sociale zaken uitgegeven rapport onder de
ruim achttienhonderd verpleegden in het in Den D older gevestigde
krankzinnigengesticht ‘ De W illem Arntsz H oeve’ niet minder dan tweehonderdvijftig sterfgevallen hebben voorgedaan, aangeduid als 'directly
attributable to starvation.' Onze slotsom is dat door de hongerwinter in
het westen des lands, directe en indirecte slachtoffers tezamen genomen,
meer dan twee-en-twintigduizend mensen zijn omgekomen.

★

W ij citeerden zojuist uit de b rief van de student die werkzaam was in
het ziekenhuis aan het W esteinde te Den Haag: ‘D e begrafenisonderne
mers hebben geen kisten meer. Het aantal lijken stijgt onrustbarend.
Zuidwal had er 68 liggen. W ij hier 43, sommige meer dan drie w eken!’
Dat had niet alleen in Den Haag zo geschreven kunnen zijn: overeen
komstige situaties deden zich in alle steden in het westen voor. Trouwens,
het duurde soms langer dan het door de wet voorgeschreven maximum
van v ijf dagen, voordat de stoffelijke overschotten ter aarde werden
besteld; er deden zich nam elijk gevallen voor waarin familieleden geen
aangifte deden van overlijden opdat zij in het bezit zouden blijven van
de distributiebescheiden van de overledene (die bescheiden moesten bij
de aangifte worden ingeleverd). D e lijken werden dan twee o f drie weken
in huis gehouden, maar in Amsterdam werd één keer ontdekt dat in een
' M inisterie van Sociale Zaken: Malnutrition and Starvation in Western Netherlands
September 19 4 4 -Ju ly 19 4 } (1948), dl. II, p. 79.
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één-kam er-w oning een overleden man die op zijn minst v ijf weken
tevoren was gestorven, nog in het enige aanwezige bed lag; zijn kinderen
speelden in die ene kamer en zij en hun moeder sliepen in dat ene
bed.
Het begraven werd m oeilijker doordat de begrafenisondernemers er
niet in slaagden, voldoende hout voor lijkkisten aan te voeren; trouwens,
terwijl er m eer lijken dan vroeger begraven moesten worden, waren er
minder dragers voor de kisten —sommigen hunner hadden, als zovelen,
de kracht niet meer voor hun normale arbeid, anderen waren bij razzia’s
weggevoerd o f hielden zich schuil o f waren naar het platteland getrokken
om er voedsel te zoeken. W ie zich met het oog op een begrafenis tot een
begrafenisondernemer wendde, kreeg te horen dat hij moest wachten. In
Amsterdam gebeurde het w el dat families, het wachten moede, het lijk
in een gracht wierpen. Daar zow el als in Rotterdam nam de gemeente
het organiseren van begrafenissen ter hand. In Rotterdam deed dat de
gemeentelijke dienst voor sociale zaken die meer dan duizend personen
(onder w ie honderd op de openbare w eg terechtgestelde illegale werkers)
ter aarde bestelde, vier-vijfd e daarvan in januari en volgende maanden,
‘vaak met velen tegelijk in één wagen tot een maximum van zes’, en
tenslotte zelfs ongekist.1 D e gemeente had er verder een eigen bewaar
plaats van lijken ingericht. ‘ Naast elkander op de grond liggen er’, schreef
iemand die aan die Rotterdamse morgue een bezoek had gebracht,
‘d e u itg e m erg eld e lijk e n van tien tallen m ensen. V e l o v e r been. A lg e h e le o n tv le z in g van d ije n en kuiten. D e m eesten m et k ro m g etro k k en arm en en ben en , de
han den kram pachtig g ek lem d , de m o n d en open gesperd, a ls o f de stakkers in hun
d o o d n o g roepen om vo ed se l. D e v o eten en kn ieën lijk en o n ev en red ig groot.
A an de gro te teen hangt een lab el m et naam en adres.
D e m eeste lijk e n zijn b ijn a naakt. B ij d e een steekt een pu n tige borstkas o v e r
een lage, in elk an d er getro k k en b u ik h o lte, zw art versch olen achter het b en ige
b ek k e n ; een an der heeft een o p g e z w o lle n bu ik, gro en als een m ossel. Z e zijn in
v o lg o rd e van b in n en k o m en n e erg eleg d , naast elkan der, zo n d er o n d ersch eid .’ 2

In Amsterdam richtte de burgemeester begin januari een Gem eentelijk
Bureau voor Lijkbezorging op dat enkele weken later begon te functio
neren. D it bureau ging de leegstaande Zuiderkerk die in het hartje van
de Jodenhoek was gelegen, als morgue gebruiken. Meestal lagen daar ca.
1 G em eente Rotterdam , V ervo er en M otordienst: Verslag over 1945, p. 7 (bijlage 12
bij het Verslag van de toestand der gemeente Rotterdam, 1945). 2 M . Koster: Honger in
Rotterdam, p. 40.
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vijftig lijken, maar dat aantal liep één keer op tot honderdvijf-en-dertig.
Bij de begrafenissen werd gebruik gemaakt van honderd z.g. wisselkisten
(kisten met een bodem die open scharnierde) welke na gebruik schoon
gemaakt en ontsmet werden alvorens opnieuw te worden gebruikt. Het
bureau droeg zorg voor bijna drieduizend begrafenissen; het had v o l
doende personeel, want alle leden daarvan kregen bijvoeding uit de
centrale keukens en zij die in de Zuiderkerk werkzaam waren, ontvingen
bovendien elke week een h alf ons shag.
Dat er in de Zuiderkerk een morgue was ingericht, leidde in Amsterdam
tot vreemde geruchten: gezegd werd dat er honderden lijken waren
ingevroren en ook wel dat de bewakers er met buksen en ratels rondlie
pen om de ratten te verjagen; gezegd werd voorts dat talrijke overledenen
in massagraven ter aarde waren besteld. Het hoofd van het nieuwe
gemeentelijke bureau achtte het, toen hij in '46 een verslag van het werk
van het bureau liet publiceren,1 nuttig al die geruchten nog eens uitdruk
kelijk tegen te spreken.
W ij houden het voor waarschijnlijk dat in de hongerwinter ook elders
dan in Amsterdam en Rotterdam gemeentelijke diensten bemoeienis
hebben gehad met het begraven van overledenen want de factoren die
er in die twee grootste gemeenten in het westen toe leidden dat de
overheid ingreep, moeten ook elders hun werking hebben doen voelen
en het was al met het oog op de volksgezondheid ongewenst dat lijken
al te lang boven de aarde bleven staan. W ij beschikken niet over gegevens
inzake dat ingrijpen elders — geen enkele historicus heeft ooit een
documentatie die kompleet is en in de hongerwinter werden bovendien
de rijen van het ambtenarenkorps zo gedund dat aan het vastleggen van
gegevens voor de latere verslaggeving veel ging ontbreken; de weinige
energie die men bezat, was nodig om het hoofd boven water te houden.

Zwarte markt
Op grond van de gegevens van A. J. A. C. van Delft gaven w ij in het
voorafgaande al enkele voorbeelden van prijzen die in Amsterdam tij
dens de hongerwinter werden gevraagd: eind oktober '44 voor een
1 (Gem eente Amsterdam, Gem eentelijk Bureau vo o r Pers, Propaganda en V reem de
lingenverkeer) C. Feltkamp: De begrafenismoeilijkheden in 1945 te Amsterdam. Het opheffen
van de achterstand in het begraven door het Gemeentelijk Bureau voor Lijkbezorging.
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stroopbrokje, waarvan men vroeger vier voor een cent had kunnen
krijgen, een kwartje en voor een zak zuurtjes, welke vroeger vijftien cent
had gekost, vier gulden vijftig, en vier maanden later, eind februari '45,
voor een broodj e ‘dat vroeger stellig geen drie centen gekost zou hebben’,
drie gulden. D e prijzen op de zwarte markt waren dus exorbitant hoog.
Trouwens, de prijzen die in de eerder vermelde ‘slagcrème-salons’ w er
den bedongen, waren in feite ook zwarte prijzen - het apparaat van de
prijsbeheersing functioneerde al even gebrekkig als dat van de distributie
waarvan het de onmisbare aanvulling vormde.
D ie prijsbeheersing was daarom de onmisbare aanvulling van de
distributie omdat in de economie van bezet Nederland, deel van de
economie van het oorlogvoerende Duitsland, van meet a f aan factoren
werkzaam waren die een ontwrichtende werking hadden op de distribu
tie, welke werking door de overheid o.m. moest worden tegengegaan
door de prijzen vast te stellen, door te controleren o f producenten en
distribuanten zich aan die vastgestelde prijzen hielden en door diegenen
die dat niet deden, te bestraffen.
Wat de producenten betreft, w illen w ij eerst bij de agrarische sector
stilstaan. Boeren en tuinders dan kregen tijdens de bezetting meer geld
in handen, vooral doordat de agrarische prijzen aanzienlijk waren ver
hoogd (het saldotegoed van inleggers bij de boerenleenbanken steeg van
eind '39 tot eind 44 met f 700 min ofw el met bijna 170% ), maar zij
zagen overigens hun bedrijven achteruitgaan, de veehouders bijvoor
beeld doordat hun melkveestapel inkromp, de akkerbouwers en tuinders
doordat hun grond bij gebrek aan voldoende meststoffen uitgeput raakte.
Ieder wist dat het grote bedragen zou vergen om na de bevrijding het
bed rijf w eer op het oude peil, zo m ogelijk op een moderner peil, te
brengen — daar vloeide bij velen de neiging uit voort, de toegestane
bedrijfsinkom sten te vergroten door agrarische producten te verkopen
tegen zwarte o f op zijn minst ‘grijze’ prijzen.
Op de industriële sector lag het tijdens de bezetting niet anders, met
dien verstande dat de lopende productie zo scherp gecontroleerd werd
door de rijksbureaus voor handel en nijverheid dat het m oeilijk was,
grote hoeveelheden goederen achter te houden voor clandestiene ver
koop; dat achterhouden schijnt zich w èl in aanzienlijke mate te hebben
voorgedaan met ‘oude’ voorraden: voorraden die uit de periode van vóór
de Duitse inval o f zelfs van vóór het uitbreken van de tweede wereld
oorlog dateerden en die kwalitatief steeds belangrijk beter waren dan wat
nadien was geproduceerd.
Het vasthouden van dergelijke ‘oude’ voorraden deed zich ook voor
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in de groot- en kleinhandel. Bij de groothandel werd de neiging om tot
zwarte verkopen over te gaan in de hand gewerkt doordat de officiële
winstmarges er bijzonder laag waren, bij de kleinhandel doordat (behalve
in de meeste levensmiddelenzaken) de omzet achteruitging. Er waren in
den lande ongeveer tweehonderdduizend detaillisten —het was voor de
overheid volstrekt onm ogelijk om hen allen effectief te controleren;
velen van die detaillisten hielden er uit de behoefte om zekere reserves
op te bouwen ‘zwarte potjes’ op na.
O m het ontstaan en de ontwikkeling van de zwarte markt te begrijpen,
dient men verder in het oog te houden dat er in bezet Nederland sprake
was van een reële verarming terwijl de circulerende geldhoeveelheid als
gevolg van de hoge uitgaven van de Nederlandse staat maar vooral ook
van de Duitse bezetter voortdurend steeg. Het nationaal inkomen (d.w.z.
de som van alle lonen, sociale uitkeringen, pensioenen, pachten, huren
en opgenomen o f uitgekeerde winsten) bedroeg in '44 bijna f4 miljard
en bij dat inkomen had de Nederlandse samenleving zich kunnen redden
met een geldcirculatie van ca. f 2 miljard — in werkelijkheid beliep de
geldhoeveelheid tegen het einde van de bezetting ca. f9 miljard. O nge
veer een derde daarvan stond bij de banken o f op de giro en dat deel was
tijdens de hongerwinter door de beperkende maatregelen welke de
Nederlandse Bank op D olle Dinsdag had genomen, goeddeels geblok
keerd: elke rekeninghouder mocht voor zichzelf als particulier slechts
f 100 per week opnemen en daarvan hield hij geen grote bedragen over
voor aankopen op de zwarte markt. Daarnaast was nog veel geld in de
vorm van munt- en bankbiljetten in om loop: in december '44 tot een
waarde van f 5,3 miljard, in april '45 tot een van f 5,9 miljard. Geld genoeg
dus, maar het was, gelijk gezegd, hoogst ongelijk verdeeld en voor ons
staat vast dat men slechts in een beperkt aantal gezinnen tot regelmatige
aankopen op de zwarte markt in staat was —incidentele zullen zich, gegeven
de voedselschaarste, wel vaker hebben voorgedaan, zij het in de meeste
gezinnen louter van relatief goedkope artikelen. Een mud (70 kilo)
aardappelen kostte in februari '45 zwart ca. f 650 —vrijw el geen arbeiders
gezin kon in die tijd zulk een hoog bedrag neertellen; in andere kringen
van de samenleving was dat w èl m ogelijk, zij het dat daartoe dan soms
kostbaarheden moesten worden aangeboden — bij zulk een directe ruil
speelde geld geen rol en het is in de hongerwinter in het kader van de
zwarte handel pp immense schaal tot die directe ruil gekomen. O ok
daarvan kwam de lezer al een voorbeeld tegen: in het geval namelijk van
de Haagse vrouw die, nadat haar man bij de grote razzia in Den Haag
was weggevoerd, met zes kinderen was achtergebleven en die ‘al vele
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dekens geruild (had) voor eten’ en overwoog, een costuum van haar man
te gaan ruilen, ‘al krijg ik er maar een half brood vo o r!’
In deel 7 van ons werk hebben w ij in hoofdstuk 1: ‘Verarmend
Nederland’, in de paragraaf ‘ D e zwarte markt’, onderscheid gemaakt
tussen de zwarte groothandel en de zwarte kleinhandel; in de groothandel
werden hele partijen door de ene handelaar aan de andere verkocht —die
kettinghandel was er een belangrijke manifestatie van. De echte zwart
handelaren waren bij uitstek in die zwarte groothandel actief en dat zullen
zij ook w el (nadere gegevens ontbreken) tijdens de hongerwinter zijn
geweest. W ie in novem ber '44, toen het duidelijk was dat de bevrijding
van Nederland benoorden de grote rivieren nog geruime tijd op zich zou
laten wachten, een partij suiker o f sigaretten o f doosjes lucifers in handen
had, kon zonder moeite een collega vinden die haar tegen een veel hoger
bedrag overnam (de echte zwarthandelaren hadden hun geld natuurlijk
niet bij een bank o f giro-instelling gedeponeerd), zulks in de verwachting
dat de prijzen verder zouden gaan stijgen. Wat w ij ‘zwarte kleinhandel’
hebben genoemd, werd bedreven door boeren, tuinders en detaillisten
die hun producten o f achtergehouden artikelen buiten de distributie om
tegen hogere dan de vastgestelde prijzen verkochten. Tot aan het begin
van de hongerwinter werden door die boeren, tuinders en detaillisten in
de regel geen exorbitant hoge prijzen gevraagd — hadden zij dat wèl
gedaan, dan hadden zij er geen kopers voor gevonden. In het oosten,
noorden en zuiden des lands vroegen veel boeren zelfs nauwelijks meer
dan wat officieel was toegestaan en dat uit de grote steden in het westen
van '42 a f telkenmale grote groepen vrouwen naar nabije tuinders liepen
o f fietsten, kan niet anders betekenen dan dat die tuinders voor hun
groente minder vroegen dan de groentehandelaren in de steden.
Wat w ij nu allereerst w illen onderstrepen is dat de factoren die van
een vroeg stadium van de bezetting a f de zwarte markt hadden bevorderd,
in de hongerwinter in het westen des lands met speciale kracht werkten.
Op de agrarische sector hadden de Duitsers paarden, koeien, karren en
andere landbouwwerktuigen in beslag genomen, anders gezegd: boeren
en tuinders hadden opnieuw een deel van hun reëel bedrijfskapitaal zien
verdw ijnen in ruil voor vorderingsbewijzen van twijfelachtige waarde
(1als die waren uitgereikt!). Detaillisten hadden minder ter verkoop aan te
bieden dan ooit tevoren en het controle- en repressie-apparaat van de
overheid liet in toenemende mate verstek gaan: de politie was numeriek
zwakker en minder mobiel geworden. Politie en prijscontroleurs hadden
in '41 meer dan 28000 prijsovertredingen vastgesteld, in '42 meer dan
93 000 en in '43 ca. 119 000 —voor '44 en de resterende maanden van de
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bezetting ontbreken de cijfers en dat feit alleen al onderstreept dat van
het normaal functioneren van dit deel van het overheidsapparaat w einig
was overgebleven. Voeg daar nog bij dat de vraag op de zwarte markt
van maand tot maand groter en het aanbod kleiner werd en dan is
duidelijk dat de prijzen voortdurend zouden stijgen.

★

W ij hebben in deel 7 het begrip ‘zwarte markt-coëfficiënt’ ingevoerd:
het cijfer dat aangeeft met welke factor men de door de overheid
vastgestelde prijs van een bepaald artikel moet verm enigvuldigen om de
zwarte markt-prijs te krijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
tijdens de bezetting in de grote steden in het westen des lands onder
zoekingen naar de zwarte prijzen laten instellen1 ; daarbij bleek dat van
tw aalf artikelen (aardappelen, brood, boter, rundvet, kaas, melk, rund
vlees, suiker, eieren, bruine bonen, tarwebloem en havermout) de zwarte
markt-prijs in 42 gemiddeld negenmaal de officiële prijs was en in '43
vijftienm aal; er waren voorts aanwijzingen dat de gemiddelde zwarte
markt-coëfficiënt vóór de hongerwinter verm oedelijk al boven de 20 lag.
Gebleken was voorts dat die coëfficiënt in '42 en '43 het grootst was voor
gesmolten rundvet (35 in '43) en voor havermout (25 in '43) en het laagst
voor aardappelen: 4 zow el in '42 als in '43. D ie lage coëfficiënt voor
aardappelen was niet zo vreem d: in '42 kregen ‘normale verbruikers’ een
weekrantsoen van 4 kilo aardappelen, in '43 zelfs een van ruim 5 kilo.
D e prijs-ontwikkeling die zich in de hongerwinter voordeed, is in de
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek niet weergegeven;
daarin wordt, steeds louter voor de grote steden in het westen, de zwarte
prijs vermeld ‘winter 1944—1945’. Voor de tw aalf bovengenoemde arti
kelen was blijkens deze gegevens de zwarte markt-coëfficiënt in de
hongerwinter gemiddeld 105, met als hoogste coëfficiënten die voor
tarwebloem (231) en brood (210) en als laagste die voor kaas (34) en
rundvlees (37); de coëfficiënt voor aardappelen was 70. Met 1943 verge
leken was tarwebloem op de zwarte markt tw aalf keer zo duur geworden,
1 D e uitkom sten van het onderzoek zijn te vinden op pag. 266 in de in '47 door het
Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde uitgave Economische en sociale kroniek
der oorlogsjaren 1940—1945.
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brood acht-en-twintig keer zo duur, kaas ruim vier keer zo duur, rund
vlees vier keer zo duur en aardappelen zeventien-en-een-half keer zo
duur. Volledigheidshalve voegen w ij hieraan toe dat, wat de twee arti
kelen betreft die in ’42 en '43 de grootste zwarte markt-coëfficiënt hadden
gekend: gesmolten rundvet en havermout, gesmolten rundvet in de
‘w inter 1944—1945’ drie keer zo duur was als in '43 en havermout zeven
keer zo duur. W ij w illen aan deze gegevens geen andere conclusie
verbinden dan dat er blijkens de cijfers van het C B S op de zwarte markt
in de hongerwinter, wat de verm elde levensm iddelen betrof, vooral grote
vraag was naar brood, tarwebloem en aardappelen: producten waar veel
koolhydraten in zaten. V óór de hongerwinter was er vooral vraag geweest
naar vetten, tijdens die winter vertoonden de koolhydraathoudende
voedingsm iddelen de sterkste stijgingen. ‘ De verklaring van dit ver
schijnsel zou kunnen zijn’, aldus in '47 een (door dr. J. H. van Stuijvenberg en drs. C. van den Berg geschreven) artikel in het EconomischStatistisch Kwartaalbericht,
‘ dat in deze p eriod e de vraag v o o ral w e rd gericht op de v o ed in g sm id d e le n die
het g e v o e l van h o n g er w e gn am en . B o v e n d ie n w as het aanbod van deze produc
ten, v o o r de v o o rz ie n in g w aarvan het w e sten v o o ral o p de o v e rig e delen van het
land w as aan gew ezen , na d e a fslu itin g van het w e sten re la tie f g erin g .’ *

Maar nu het geleidelijk stijgen van de prijzen.
Daarvan heeft hetzelfde artikel in het Economisch-Statistisch Kwartaal
bericht een beeld gegeven wat betreft de zwarte markt in Den Haag. Daar
kostten aardappelen per kilo in augustus '44 f 3,50, in oktober '44 f2 5 , in
december '44 f4 5, in februari '45 f 90, in april '45 f 100, hetgeen betekende
dat in laatstgenoemde maand een zwarte markt-coëfficiënt was bereikt
van 1 000, want de officieel vastgestelde prijs van een kilo aardappelen
was een dubbeltje. C ijfers voor brood en havermout komen in dit
overzicht niet voor, w èl voor tarwe (waarvan de prijs maar w einig lager
was dan die van tarwebloem), rundvlees en kaas. Een kilo tarwe (officiële
prijs f0,25) lieP van f 7 in oktober 44 op tot f 50 in april '45 (laatste zwarte
markt-coëfficiënt: 200), een kilo rundvlees (officiële prijs f 1,60) van
f2 3 ,7 0 in oktober '44 tot f 60 in april '45 (laatste zwarte markt-coëfficiënt:
37I/2), een kilo kaas (officiële prijs f 1,75) van f22,5 0 in oktober '44 tot

1 ‘Zw arte prijzen van consum ptiegoederen gedurende de bezettingsjaren’, EconomischStatistisch Kwartaalbericht, N ieu w e reeks, I, 1 (juni 1947), p. 27.
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f 65 in april '45 (laatste zwarte markt-coëfficiënt: 37). Stelt men voorts de
gemiddelde zwarte markt-prijs van de in dit Haagse overzicht vermelde
levensmiddelen in augustus 44 op 100, dan steeg deze in oktober '44 tot
198, in december '44 tot 343 en in februari '45 tot 640 om in april '45 het
hoogtepunt van 851 te bereiken; in acht maanden tijd stegen de zwarte
markt-prijzen in Den Haag (en verm oedelijk ook elders in het westen)
gemiddeld dus tot meer dan het achtvoudige. In het oosten en noorden
des lands, waar ook een om vangrijke ‘zwarte’ c.q. ‘grijze’ markt bestond,
bleven zij aanzienlijk lager. Op de zwarte markt in Groningen bijvoor
beeld betaalde men ‘in ’t voorjaar van '45’ voor e.en kilo boter f 100 en
voor een kilo tarwe f0 ,9 0 1 — op de Haagse zwarte markt bedroegen die
twee prijzen in april '45 respectievelijk f240 en f 50.
G elijk vermeld laat het overzicht in het Economisch-Statistisch Kwartaal
bericht niet zien hoe de prijs van een brood op de zwarte markt steeg,
maar Kruijer citeert ten aanzien van Amsterdam een rapport d.d. 18
december van de Voedselcommissaris die schreef: ‘ Rapporteerde ik de
vorige week nog prijzen van f 8 ’ (in de bakkerswinkels mocht een brood
van 800 gram f0 ,19 kosten) ‘in deze week liepen zij op tot gemiddeld
f 1 5 per stuk. En niet alleen geld, ook jenever, linnengoed e.d. wordt in
ruil aangeboden.’2 Van D elft noteerde eind januari een prijs die meer dan
tweemaal zo hoog was, f 3 5 3: hetzelfde bedrag dat in die tijd in Den Haag
werd gevraagd4 en in Rotterdam kostte begin februari een broodbon,
goed voor één brood van 800 gram, f5 0 5; die prijs zal nog w el verder
zijn gestegen, anders gezegd: de zwarte markt-coëfficiënt van brood
kwam boven de 250 te liggen.
Nu hebben w ij tot dusver slechts geschreven over de zwarte markt
prijzen van levensm iddelen, maar ook die van brandstof, sigaretten,
lucifers en jenever verdienen vermeld te worden.
Wat brandstof betreft, weten w ij slechts dat blijkens het overzicht in
de Economische en sociale kroniek (gemiddelde prijzen in ‘de grote steden
van westelijk Nederland’) voor een mud (70 kilo) anthraciet (officiële
prijs f3 ) f 160 werd gevraagd.
Een pakje eenheidssigaretten, merk ‘C onsi’, mocht officieel f0,90
kosten en daarvoor werd volgens hetzelfde overzicht gemiddeld f60
gevraagd.

1 J . J . Leeninga en E. J. W estra: En toch staat de Martini, p. 77. 2 Kruijer: Hongertochten,
p. 112 . 1 A. J. A. C. van D elft: Zwarte handel, p. 48. 4 M . E. H. Sandberg-G eisw eit
van der N etten: Het groeide, dl. II, p. 38. 5 H. D iem er: Op de rand van leven en dood,
p. 102.
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V oor een pak lucifers, officiële prijs f0 ,15 , moest men gemiddeld f 10
betalen.
D e prijs van een liter jenever, officieel f 3,50, liep gem iddeld op tot
f 140.
O ok voor groenten die buiten de distributie vielen, werden in de grote
steden hoge zwarte prijzen gevraagd; in het algemeen heeft het, dunkt
ons, geen zin die te vermelden omdat w ij de officiële prijzen niet kennen,
maar tekenend is het dat van Delft op 23 december in Amsterdam
noteerde: ‘Eén kilo w itlo f f2 ,5 0 (in de P. C. Hooftstraat); op die zelfde
dag te Sloten bij een tuinder voor f 0,50 per kilo aan tientallen Amster
dammers die toen weer daar in de rij stonden, verkocht.’ 1 Van Delft
tekende op 28 december aan:
‘ Eén w a rm e peer f 1 per stuk (dit w as ’n n ie u w straattoneeltje op ’n k o u d e dag
in de Jo rd aan . E r stond ’ n v ro u w in ’n trapportaal m et ’n teil dam pen d w ater
w aarin o n g e sc h ild e peren ro n d d rev en die er d raison van ’n flo rijn per stuk
u itgepik t w e rd e n en m et graagte vero rb erd ).’2

Een maand later, eind januari dus: ‘Op de Rozengracht zag ik één
gekookte aardappel met wat zout verkopen voor een gulden’ ,3 maar voor
zulk een aardappel werd in februari f 1 , 5 0 gevraagd en vooral in de
Jordaan deed men met dit soort handel goede zaken. Er stonden, aldus
een Amsterdams relaas, ‘volksvrouw en en meisjes met bontjassen aan
die clandestiene appelen en paling verkopen.’4 Geenszins toevallig was
het dat naar verhouding veel minder Jordaners hun warme eten van de
centrale keukens betrokken dan bewoners van de meer gegoede wijken
in Amsterdam.5
In Amsterdam waren naast de Jordaan de om geving van de Dam en
die van de Nieuwm arkt centra van de zwarte handel. Elke stad had van
die centra. In Rotterdam was het Noordplein er een tijdlang een van.
‘Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat’ (maar toch niet later dan ca. half
acht, want om acht uur moest ieder binnenshuis zijn) ‘slenterden’, aldus
de Rotterdammer M. Koster,

1 A. J. A. C. van D elft: Zwarte handel, p. 46. 2 A.v. 3 A.v., p. 48. 4 Lettergieterij
Am sterdam voorheen N . Tetterode: L . A . Gedenkboek 19 39 —1945 (1947), p.
26. 5 V olgens een Am sterdam se deskundige was dat in de Jordaan met 35% van de
bew oners het geval en in A m sterdam -Zuid met 60%. (J. L. H. van der G riek: ‘D e
voedselhulp aan de Am sterdamse schooljeugd in de hongerw inter’ , p. 2 1 (Doc II-332,
b -i))
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‘ h o n d erd en zw arthan delaren h een en w e e r en bo d en o n d er bedekte term en hun
k o op w aar aan. V o o r een v re e m d e lin g w as het m o e ilijk contact te k rijg e n ; m en
v reesd e m et een con tro le-am b ten aar te d o en te hebben en m et z ’n aan b ied in g
in d e val te lopen. M e n g d e m en zich op een o n o p v allen d e w ijz e tussen het
pu b liek, dan h o o rd e m en sp o ed ig m o m p elen : ‘ Sigaretten, b ro o d b o n n en , shag,
to ffees’ . B le e f m en aarzelend staan o f g a f m en op de een o f an dere w ijz e te
k enn en, dat m en b ela n gstellin g had, dan kon m en er zeker van zijn , dat niet de
ko op m an zich tot u zou w e n d e n , m aar dat hij steeds w achtte, totdat de klant het
eerste de vraag zou stellen. V e rtro u w d e hij het gev al niet, dan h ield hij zich
o n n o z el en lag het aan de ko per o f hij de koopm an van zijn ‘ betro u w b aarh eid ’
k on o vertu igen .
D e m eest b ek en d e figu u r op d e zw arte m arkt was de ‘m akelaar’. Z e l f had hij
geen k o op w aar b ij zich en w as dus ta m e lijk ontrefbaar v o o r de o pspo rin gsam b
ten aren; zijn taak bestond h ierin , dat hij alleen m aar b em id d e lin g verleen d e. ‘ M et
zw arte han del hou d ik m ij niet o p ’ , w as zijn b ek en d e gezegd e, ‘m aar als ik u van
dien st kan zijn , dan zegt u het m aa r!’ E n dan b leek, dat u bij hem van alles kon
b estellen : kaas en je n e v e r , v le e s en sigaren, schoen en en brood. W an n eer hij de
ko per serieus v o n d , bracht hij hem bij d e handelaar in de gew en ste go ed eren ,
d ie ergens op het N o o rd p le in o f in d e o m lig g e n d e straten een vaste standplaats
had. U it een p o stze g e lb o e k je m et postzegels v o o r cam ouflage w e rd en de b o n 
netjes o pged iep t en v o o r g r o f g e ld verkocht. V lees en an dere go ed eren w erd en
m eestal, w a n n ee r het een n ie u w e koper betro f, v o o r de eerste m aal aan huis
bezo rgd en b lee k m en ‘b o n afid e’ , dan kon m en na en ig e tijd het afhaaladres
o p k rijg e n .’ 1

Slechts een deel, verm oedelijk slechts een klein deel van de bevolking
was in staat, de hoge prijzen te betalen welke in deze zwarte kleinhandel
werden gevraagd; de meesten hadden er het geld niet voor. In plaats van
met geld werd dan betaald met goederen2 (in de dienstensector werd
soms betaling gevraagd in geld èn in goederen3 of, als op geld geen prijs

1 M. Koster: Honger in Rotterdam, p. 22-23. 2 In Am sterdam werd, zo verm eldt de
Clercq, een piano geruild vo o r 100 sigaren ‘(historisch)’ (G. de Clercq: Amsterdam tijdens
de hongerperiode, p. 43) — wij veronderstellen dat die sigaren zijn gebruikt om ze bij
boeren te ruilen tegen voedsel. 3 In Schagen (en stellig niet alleen daar) vroeg, aldus
een plaatselijk relaas, ‘de scharenslijper . . . één kwartje en tien aardappelen vo o r het
slijpen van een schaar. W ij hoorden van een veerm an die tw ee aardappelen per persoon
vroeg.’ (A. van Graafeiland en K. H oltrop: Schagen in oorlogstijd, p. 5 1) ‘D e broer van
onze naaister . . . is’ , zo noteerde in Rotterdam eind maart de arts H. M ees, ‘onder
diegenen die hier 12 maart zijn doodgeschoten. Daar er haast geen hout m eer is’ (dat
was in de noodkacheltjes opgegaan) ‘moest zijn financieel niet sterk staande fam ilie
f 500 betalen vo o r een doodkist plus een brood; het rijtuig kostte f 50 plus een brood;
de drukker moest voo r 25 kaarten f2 5 hebben plus een brood; wat de begrafenison-
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wordt gesteld, alleen in goederen1) — w ij komen daarop nog terug bij
onze beschrijving van de hongertochten, maar merken nu reeds op dat
velen ook met goederen niet rijk gezegend waren; waren die men niet
onm iddellijk nodig had, tegen levensm iddelen geruild, dan was men
niet langer in staat de minieme rantsoenen aan te vullen. De economisch
zwakken stonden in de hongerwinter extra-zwak — sterker nog: hun
leven werd bedreigd. Er was, ook in het westen, voedsel dat aan de
distributie werd onthouden en in de zwarte handel belandde; grote
bedragen aan papiergeld, veel goederen ook, kwamen bij de zwarthan
delaren terecht en niet diegenen die de extra-levensm iddelen bij uitstek
nodig hadden, konden hun rantsoenen aanvullen maar louter zij die
voldoende geld o f goederen in betaling konden aanbieden. In de illegale
pers werd voortdurend tegen de zwarthandelaren geageerd (enkele spe
ciale acties van de illegaliteit tegen deze geldw olven komen nog ter
sprake) en ook de kerkgenootschappen verhieven waarschuwend hun
stem. Op de zondagen vóór Kerstmis '44 w eerklonk in alle kerken een
kanselboodschap van de protestantse kerken en het Episcopaat2 waarin de
zwarte handel ‘ten scherpste’ werd veroordeeld. ‘M en late a f’ , zo heette
het, ‘van deze verschrikkelijke ongerechtigheid.’ In een aparte herderlijke
b rief d.d. 20 december die op zondag 3 1 december o f zondag 7 januari
in alle katholieke kerken werd voorgelezen (in deze b rief werd óók om
steun gevraagd aan de Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening),
drukten aartsbisschop de Jo n g en bisschop Huibers zich uitgebreider uit
‘ o v e r het afsc h u w e lijk e e u vel dat in het spraakgebruik de naam van ‘zw arte
h an d el’ h eeft gek regen , en dat bestaat in het achterhou den van n o o d za k elijk e
lev e n sm id d e le n m et de b e d o e lin g deze v o o r w o ek erp rijzen aan dezen o f gen en
v an d e hand te d o en , in plaats v an ze ten g o ed e te d o en k o m en aan de n o o d lij
d en d e m en igte. R eeds v ro e g e r hebben W ij d it m isd ad ig w e rk gebrandm erkt,
m aar telkens o p n ie u w m o eten W ij horen dat dit sch a n d elijk b e d r ijf n o g steeds
d o o r v e le n , o o k d o o r die zich k ath o liek n o em e n , w o rd t voo rgezet. N ie t alleen
de v lo e k d er m en sen , m aar o o k de v lo e k v an G o d v alt op de h o o fd e n van hen
d ie m isb ru ik m aken van de n o o d van hun naaste ten eigen v o o rd e le . . . W ij
roep en deze b o osd o en ers to e: laat a f van deze v e rsc h rik k elijk e ongerech tigh eid

dernem ing rekende w ist ze no g n iet!’ (H. M ees: M ijn oorlogsdagboek, p. 592) Dergelijk
soort ‘koppelbetalingen’ zijn stellig veelvuldig voorgekom en.
1 D e v ro u w van J . van der Gaag, lid van de Raad van Verzet en van het C o lle ge van
Vertrouw ensm annen, b eviel in de hongerw inter van een tw eeling; de gynaecoloog
vroeg en kreeg als betaling een fles je n e v e r w elke ‘zwart’ f3 5 0 kostte. 2 Tekst in H.
C . T o u w : Het verzet der Hervormde K erk (1946), dl. II, p. 19 0 -19 1.
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. . . Z ij dagen G o d s g erech tigh eid uit en zij roepen Z ijn w raak a f o v e r hun
h o o fd e n .’

Hadden die vermaningen effect? Dat is niet precies na te gaan. Een
zekere werking zal er w el van zijn uitgegaan maar deze valt niet exact
aan te geven. Er was in elk geval geen sprake van dat de zwarte markt
inkromp, d.w.z. er werden daar misschien van begin '45 a f wel kleinere
kwantiteiten goederen aangeboden, maar de zwarte prijzen stegen voort
durend (wij herinneren er aan dat in april '45 voor een kilo aardappelen
het duizendvoud moest worden betaald van de officiële prijs) en dat
betekende dat steeds minder mensen in staat waren, zich zwart levens
middelen aan te schaffen.
Die laatste constatering werpt, menen w ij, een probleem op wanneer
men haar in verband brengt met enkele gegevens uit eerdere gedeelten
van dit hoofdstuk, nl. met deze, dat van eind december '44 a f de
verbrandingswaarde van de officiële rantsoenen minder dan een kwart
was van wat een volwassene nodig had om normaal te functioneren, dat
die officiële rantsoenen niet eens steeds verkrijgbaar waren, dat er toch
van de ca. drie-en-een-half m iljoen ‘stadsbewoners’ slechts één op de
vijftien aan de hongerziekte heeft geleden en dat volgens onze schatting
slechts één op de ca. honderdzestig als direct o f indirect slachtoffer van
de hongersnood mag worden beschouwd. Deze discrepantie w ijst er naar
ons oordeel op dat een aanzienlijk deel van de ‘stadsbewoners’ in de
provincies N oord-H olland, Zuid-H olland en Utrecht meer voedsel heeft
kunnen consumeren dan op de bonnen verkrijgbaar was.
Dat was geen nieuw verschijnsel.
In deel 7 gaven w ij de resultaten weer van een zorgvuldig Haags
onderzoek, in '43 uitgevoerd met medewerking van acht-en-negentig
gezinnen met een gem iddeld jaarinkom en van f 2 180 (een inkomen dat
iets boven het gemiddelde lag), waarbij was gebleken dat de feitelijke
voeding van deze groep de officiële rantsoenen in opvallende mate had
overtroffen: in deze gezinnen had men per gezinslid per dag levensm id
delen geconsumeerd met een verbrandingswaarde van 3090 calorieën:
enkele honderden calorieën méér dan waar de groep recht op had; die
extra-levensm iddelen waren grotendeels afkomstig geweest uit de nor
male detailhandel (daar waren ze tegen de hogere prijzen gekocht welke
de arme gezinnen niet hadden kunnen betalen), voor de rest uit de zwarte
handel. Dit verschijnsel nu: dat de feitelijke voeding de officiële rant
soenen overtrof, heeft zich in de hongerwinter op veel groter schaal
voorgedaan.
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D ie extra-voeding kwam uit drie bronnen: de hulp die te danken was
aan in bezet gebied georganiseerde acties; het zoeken naar voedsel
waarvoor men er zelf op uit was getrokken (de z.g. hongertochten) en de
hulp die voortvloeide uit de initiatieven van de Nederlandse regering te
Londen; die derde vorm van hulpverlening die vrij laat van belang werd
(zij werd pas effectief eind februari—begin maart '45) zullen w ij in
hoofdstuk 14 beschrijven, op de eerste en de tweede gaan w ij nü in.

In bezet gebied georganiseerde hulp
D e hulp w elke in bezet gebied werd georganiseerd, vloeide voort uit het
falen van het distributiestelsel dat, zoals bleek, gevolg was van de Spoor
wegstaking, van het Duitse voedselembargo, van de inbeslagnemingen
van vrachtauto’s en binnenschepen en (van eind december af) van het
winterse weer. A lle moeite ten spijt die Louwes en zijn medewerkers
zich gaven, was het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs
tijd niet langer in staat, voldoende levensm iddelen naar de stedelijke
gebieden in het westen te dirigeren. In het land als geheel waren er
levensm iddelen genoeg, vooral in het oosten en noorden, maar ook in
de plattelandsgebieden in het westen lagen aanzienlijke voorraden. Bij
vrijw el elk bed rijf en bij vrijw el elke dienst van enige omvang kwam
dan ook, zodra zich de scherpe daling van de rantsoenen ging aftekenen,
de vraag naar voren: kunnen w ij een deel van die voorraden niet zèlf
gaan halen ten behoeve van onze arbeidskrachten en hun gezinnen?
D iezelfde vraag rees binnen de illegaliteit met betrekking tot de illegale
werkers en de onderduikers maar de hulp die de illegaliteit zichzelf en
die onderduikers verschafte, zullen w ij pas in hoofdstuk 6 beschrijven.
Er werden hier en daar in het westen door gemeentebesturen aparte
organisaties opgericht om voedsel naar de betrokken gemeenten te halen.
Onze gegevens daaromtrent zijn stellig niet volledig —w ij weten slechts
dat er dergelijke organisaties kwamen in Boskoop en in Zaandam, in
Boskoop eind januari, in Zaandam (en Koog-Zaandijk) al begin novem 
ber.
Boskoop kreeg een Voedingsraad welks leden voedsel inzamelden in
nabije landbouwgebieden ter uitdeling aan zieken en voor de kinder
voeding (voor de kinderen werd ca. 20 ton aan voedsel bijeengebracht,
gedeeltelijk evenwel na de bevrijding) —daarnaast kon de raad vóór de
bevrijding tot acht keer toe een vrachtauto naar de provincie Groningen
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sturen die vandaar (niet zonder grote m oeilijkheden!) met in totaal ruim
22 ton aan levensmiddelen terugkeerde, ‘bij een landbouwer die zijn
diensttijd gedurende de mobilisatiedagen van 1939—40 in Boskoop door
bracht, mocht’, aldus het verslag van werkzaamheden van deze Voedings
raad, ’telkens de auto worden bijgeladen totdat ze geheel gevuld was.’ 1
Deze transporten vonden plaats met goedkeuring van de Voedselcom missaris voor Zuid-H olland (zijn bureau gaf dus de vervoervergunningen
af), maar de Voedingsraad mocht van het derde transport slechts de helft
en van het vierde tot en met achtste slechts een tiende deel voor eigen
uitdelingen behouden —de rest moest worden afgestaan aan de centrale
keukens te Gouda waar het voedsel werd gekookt dat in Boskoop werd
uitgedeeld aan diegenen die de gebruikelijke weekkaarten hadden ge
kocht. D e kwaliteit van dat warme voedsel was overigens vaak bedroe
vend, ‘meerdere malen (werd) voedsel opgeschept dat, hoewel goedge
keurd voor de menselijke consumptie, door huisdieren werd gew ei
gerd’2, en in april moesten de weekkaarthouders ‘soms genoegen nemen
met wat in lauw water ronddrijvende reepjes rode- o f zuurkool’ die ‘bij
een gezin van zes personen een theekopje vulden’3 —niettemin had bijna
twee-derde van de Boskoopse bevolking voor deze voedselverstrekking
de nodige bonnen ingeleverd en het nodige geld betaald. Aan de uitde
lingen door de Voedingsraad zèlf kon een scherpe controle voorafgaan:
w ie extra voedsel aanvroeg, deed dat op een formulier waarop hij moest
invullen wat hij nog aan zelfverzam elde levensmiddelen in huis had en
waarop hij verklaarde accoord te gaan met huiszoeking. Tot die controle
was besloten nadat zich gevallen hadden voorgedaan waarin personen
die nog eigen voorraden bezaten, toch een beroep op de Voedingsraad
hadden gedaan.4
In Zaandam kreeg de gem eentelijke organisatie, opgericht door de
burgemeester, de N S B ’er H. Vitters (de N SB-wethouders waren om 
streeks D olle Dinsdag verdwenen), de naam van ‘de Noodorganisatie’
en de vorm van een stichting. Het bedrijfsleven stelde er geld voor
beschikbaar (er werd ook een collecte voor gehouden), er werd een
1 (Gem eente Boskoop, Voedingsraad) L. Erkelens: Winter 19 4 4 -19 4 5 in Boskoop (z.j.),
p. 24. 2 A.v., p. 27. 3 A.v., p. 28. 4 D e Boskoopse Voedingsraad liet ook de bom en
langs de w egen omhakken voo rzover die niet al om gehakt waren, en wees deze toe
aan hen die in het geheel geen brandstof m eer hadden, en hij verdeelde ook enige
hoeveelheden turf, briketten, anthraciet en olie die bij burgers in beslag waren
genom en; ten behoeve van ca. zestig tbc-patiënten tenslotte werd vis gevangen die
gebakken werd in slaolie w elke door de Boskoopse illegaliteit ter beschikking was
gesteld.
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bestuur gevorm d en honderden medewerkers werden aangetrokken. Een
deel van de bestuurders en verscheidene medewerkers waren tevens
leden van illegale organisaties en, aldus J. J. ’t Hoen en J. C. Witte in
hun relaas over de Zaanstreek,
‘v a n a f het allereerste b egin lo pen b in n en de N o o d o rg a n isa tie de b o v e n - en
o n d ergro n d se activiteiten d o o r elkaar. D at is o o k haar kracht . . . L ed en van de
B in n e n lan d se Strijd krachten kraken le v e n sm id d e le n b ij D u itse instanties en
zw arthan delaren . Fabrieken v an lev e n sm id d e le n lev eren go ed eren aan illeg a le
v rach trijd ers d ie v o o rz ie n zijn van legale am b te lijk e opdrachten m et d e handte
k en in g en van V itters en de Ortskommandant van Pu rm eren d o n d er w ie nu o o k
de Z aan streek ressorteert. V ia de C en trale K eu k en zo rgt de organisatie v o o r een
e e rlijk e v e rd e lin g van de schaarse go ed eren , w aarb ij het v a n w e g e de B S g e v o rm 
de V ro u w e n H u lp C o m ité een zeer v o o rn a m e ro l speelt . . . O n d erd u ik ers en
led en van d e B in n en lan d se Strijd k rach ten w o rd e n d o o r d e N o o d o rg an isatie van
v o e d se l v o o rzie n . G ro te h o eve elh ed en aardappelen w o rd en uit de N o o rd e lijk e
p ro vin cies naar de Zaan streek v e rv o e rd d o o r d e B S o n d er d e v la g van de
N o o d o rg a n isa tie .’1

H oeveel de collecte voor de Noodorganisatie in Zaandam heeft op
gebracht, weten w ij niet — in K oog-Zaandijk was het ruim f 17000 en
daar organiseerde men tevens medio maart een orgelconcert waarmee
men nog eens bijna f 2 000 bijeenbracht. Tijdens dat concert werd, aldus
de rapporteur van de Koog-Zaandijkse afdeling der Noodorganisatie,
‘w e l het h o o g te p u n t. . . b ereik t to en d o o r d e heer C o r K ee aan het eind e van het
concert, zo n d er dat dit w as verzoch t o f afgesp ro k en , ondanks dat het d o o r de
bezetters v erb o d en w as het W ilh elm u s te spelen o f te zingen , hiervan de eerste
tw e e coupletten op het o rg el ten beste w e rd en ge g e v e n , spontaan d o o r alle
aan w ezigen staande en u it v o lle borst m eegezo n gen . N o g n o o it heb ik ons schone
v o lk s lie d enthousiaster h o ren zin gen en n o g n o o it heeft dit o o k z o ’n in d ru k op
m ij gem aakt .’2

D oor de zorgen van de Noodorganisatie werd in K oog-Zaandijk ruim
61 000 kg voedsel verdeeld, gratis (maar er mocht voor worden betaald
en er kwam bijna f9 00 0 in de kas terecht) en ontvingen ruim zeventien
honderd schoolkinderen drie maanden lang drie keer per week een

1 J. J. ’t H oen en J. C. W itte: Z et en tegenzet. Fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek
i9 4 0 - ’45 (1978), p. 66. 2 (Gem eente K oog-Zaandijk, N oodorganisatie) J . D. V is:
Rapport over de Noodorganisatie Koog-Zaandijk, uitgebracht in de vergadering van het bestuur
der Noodorganisatie en het Damescomité, gehouden op 15 november 1945 (1945), p. 5.
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gebakken koek van bijna een half ons. O ok de Zaandamse schoolkinderen
ontvingen noodrantsoenen (er werden voor hen ook kindervoorstellin
gen georganiseerd) en moeders van zuigelingen kregen suiker. In totaal
bracht de Zaandamse Noodorganisatie 570 ton aardappelen, 200 ton
groente, 123 ton peulvruchten, 78 ton havermout, 59 ton tarwemeel, 52
ton suiker, 24 ton stroop, 23 ton vet en olie en 2V2 ton kaas bijeen, ‘een
dozijntje auto’s w erd’, schreef later een van de voormannen, A. W. Sabel
Tzn, ‘uit hun ondergedoken bestaan opgevist, rijklaar gemaakt en van
valse papieren voorzien om voedsel te transporteren.’ 1
G elijk gezegd, nemen w ij aan dat er ook elders in Noord-H olland,
Zuid-H olland en Utrecht gem eentelijke organen zijn gevormd om extra
voedsel bijeen te brengen en te distribueren dan w el ter beschikking te
stellen van de plaatselijke centrale keukens. Zaandam is wellicht niet de
enige gemeente geweest waar werd aanvaard dat de N S B ’er die burge
meester was, bemoeienis had met zulk een orgaan. W ij veronderstellen
evenwel dat de voedselhulp w elke door bedrijven werd georganiseerd,
minstens zo belangrijk is geweest als die gemeentelijke hulp, en mis
schien w el veel belangrijker, zij het dat w ij ook hier moeten opmerken
dat onze gegevens verre van volledig zijn. Was er wel één bed rijf van
enige omvang waar géén pogingen in het werk zijn gesteld om extra
voedsel bijeen te brengen? Verm oedelijk niet. Geld was er bij die
bedrijven genoeg: geld om transportmiddelen, voorzover men ze niet
z e lf bezat, te huren, om er brandstof zwart voor te kopen, en om voedsel
aan te schaffen; ook hadden bedrijven de m ogelijkheid, contact op te
nemen met de desbetreffende Voedselcommissarissen waardoor trans
porten van zekere omvang en eventueel ook regelmaat m ogelijk werden
gemaakt. Namen directies niet z elf het initiatief tot het organiseren van
dergelijke transporten, dan verleenden zij er in elk geval graag hun
m edewerking aan; ook hier deed de factor die w ij al eerder noemden,
zich gelden: de directies w ilden de band met hun personeelsleden zo
goed m ogelijk in stand houden. Daarbij w ijzen w ij er nog op dat ook
deze bedrijfshulp in de hongerwinter geen novum vorm de: er waren van
'42 a f talrijke directies geweest die ten behoeve van hun arbeiders en
em ployé’s goederen in natura hadden verzameld welke veelal kosteloos,
als een soort toeslag op de lonen en salarissen, waren uitgereikt: levens
middelen, kleding, schoeisel en huishoudelijke artikelen. In de honger
winter evenwel nam die bedrijfshulp (wij veronderstellen dat het daartoe
1 A. W . Sabel T zn: ‘N oodorganisatie’ in: D e Zaanstreek in droeve en blijde dagen
19 4 0 -19 4 5 (1946), p- 3°-
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ook hier en daar in het oosten en noorden des lands is gekomen) in het
westen een veel algemener karakter aan, ja men mag w el zeggen dat
overal waar sprake was van een georganiseerd werkverband, van dat
verband uit pogingen werden ondernomen om extra voedsel in de wacht
te slepen. Bij een school konden dat enkele onderwijzers o f docenten
doen ten behoeve van hun collega’s en zo ging het veelal ook bij kantoren
en overheidsdiensten.
Een verslag over een voedselreis naar Friesland, in januari en februari
met officiële papieren ondernomen ten behoeve van het personeel van
het in Amsterdam gevestigde rijksbureau voor hout1, geeft een duidelijk
beeld van de moeilijkheden die soms bij de aanvoer van dat extra voedsel
moesten worden overwonnen.
Voor die reis begonnen twee medewerkers van het rijksbureau, van
w ie een zijn vrouw en kinderen meenam teneinde hen in Friesland achter
te laten, op 17 januari om drie uur des middags in Amsterdam een
vrachtauto, uitgerust met een houtgasgenerator, naar de plaats te duwen
waar hout en het voor het ‘starten’ van de generator benodigde houtskool
kon worden ingeladen; dat duwen duurde tw ee-en-een-half uur. Om
kwart over zes reed de auto uit Amsterdam w eg; zij kwam tegen e lf uur
des avonds in Zw olle aan. Daar weigerde de motor. De auto werd toen
naar een garage in Zw olle geduwd, hetgeen drie uur vergde. D e nacht
werd in die garage wakend doorgebracht; men zat er op stoelen. De
tweede dag van de tocht verstreek met vergeefse pogingen om de auto
w eer op gang te krijgen; er werd een accu geleend van een Duitse
wachtpost en ergens in Z w olle vond men ‘na vele uren heen en weer
fietsen’ (op een geleende fiets) houtskool, want de voorraad die uit
Amsterdam was meegenomen, was verbruikt bij de vele pogingen om
de generator weer brandend te krijgen. Op de derde dag van de tocht
werden paarden gehuurd om de auto op gang te brengen, hetgeen na
enkele uren ploeteren omstreeks het middaguur zowaar lukte. ‘Vertrok
ken tijdens hevige sneeuwstormen.’ M en w ilde Sneek bereiken maar
bracht het na bijna zes uur niet verder dan tot bij Heerenveen waar de
motor opnieuw afsloeg en de auto zes uur lang moest worden geduwd
voordat een plaats was gevonden waar zij kon worden gestald. Op de
vierde dag van de tocht werd zij vandaar ‘door dikke sneeuwlaag’ naar
een garage geduwd. Een van de medewerkers van het rijksbureau vertrok
toen per fiets (weer geleend) naar Sneek dat hij bereikte doordat een
1 (Rijksbureau v o o r hout) ‘Rapport over de reis naar Friesland vo o r voedselvoorzie
n in g’ (z.d.) (FilV i, Abt. Forst- und Holzivirtschaji, map 23, 9).
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passerende auto hem meenam. In Sneek kocht die medewerker op de
vijfd e dag van de tocht bijna 300 kilo kaas alsmede rundvlees en konijnen
tot een gezamenlijk gewicht van ca. 600 kilo. Op zoek naar nog meer
voedsel fietste hij op de zesde dag in de richting van Jou re; daarbij kwam
hij onderweg zijn collega tegen met de in Heerenveen gerepareerde auto;
die collega had ook zelf levensm iddelen weten te vinden ‘door ruiling
o f aankoop’, ‘ten gevolge waarvan de auto thans reeds sterk belast was.’
Beide medewerkers arriveerden ’s avonds om half e lf in Sneek. De
volgende morgen, zevende dag van de tocht, weigerde de generator
opnieuw, ‘vergeefse pogingen in het werk gesteld om met een huurauto
naar Leeuwarden te vertrekken.’ De achtste dag ging heen met mislukte
startpogingen, ‘niettegenstaande droge brandstof ter beschikking was
gesteld’ en nieuwe houtskool was gevonden. Op de negende dag werd
de auto met de houtgasgenerator als hopeloos opgegeven. Er werd een
andere auto gehuurd, een met een anthracietgenerator, ‘deze zou
’s middags vertrekken, doch hiertoe moest eerst brandstof (anthraciet)
gekocht worden, wat na veel moeite gelukte.’ De auto vertrok op de
tiende dag van de tocht. In St. Nicolaasga werd die dag een half schaap
gekocht. De tweede auto begaf het op de elfde dag. Op de twaalfde vond
men een derde auto in Bolsward. Op de dertiende werden de gekochte
goederen ingeladen.
‘ E v e n d o o r H eeren v e en kreeg d e auto een lek ke band. H et b leek dat een b in n en en een bu itenband v o lk o m e n in d e soep gered en w aren , om dat ten g e v o lg e van
d e d ik k e sn eeu w laag niet tijd ig b em erkt w as dat w e op een lege band reden. H et
opzetten van het re se rv e w ie l nam n iet v e e l tijd in beslag, m aar hierna w e ig e rd e
d e m o to r o p n ie u w aan te slaan. N a v e le uren ploeteren in de sn eeu w d e auto
naar het gehucht O u d esch o o t g e d u w d ' en aldaar in een schuur geplaatst. H et w as
toen reeds 2 1 uur. Scham el o n d erd ak g ev o n d en . N a d ie n te v o e t naar H eeren veen
terug o m hulp in te roepen bij [de] A[uto] B[evrachtin gs] D [ienst]. D eze kon ons
echter geen auto ter b esch ik k in g stellen.
. . . Dinsdag 3 0 ja n u a ri [veertien d e dag] V e rg e e fs geprobeerd de w agen w e e r op
gan g te k rijgen . T ijd e n s deze d u w to ch t versch een de C [risis] C [o n tro le] D [ienst]
w e lk e o n d erz o ek van de la d in g verlan gd e. O m d at zij v e rm o ed d en dat het vlees
te du u r w as gek o ch t en [het] teven s on gestem p eld [was], nam en zij de ladin g
v lee s, k o n ijn e n en kaas in beslag.
. . . Donderdag 1 febru ari [zestien de dag] N ad at v erg ee fs w as gepro b eerd de
b e slag leg g in g op te heffen , w e rd e n het v lees en de k o n ijn e n p u b liek rech telijk

' O udeschoot ligt tussen H eerenveen en W olvega op ca. 4 km afstand van H eeren
veen.
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ter plaatse verk o ch t, hetgeen m et b etrekk in g tot d e k o n ijn e n niet zo heel erg w as,
w a n t g en o em d e beesten b eg o n n en al te stin ken .’ 1

M en kreeg die dag de derde auto weer op gang en reed, op zoek naar
nieuw voedsel, naar N oordw olde ten oosten van W olvega en uit N oordw olde noordoostelijk in de richting van Elslo. W eer weigerde de motor.
‘Te voet naar Elslo, waar paardentractie werd verkregen en tevens on
derdak. Aangezien de auto niet in een garage kon worden gezet om
beurten ’s nachts de wacht gehouden.’ T erw ijl de auto in Elslo werd
nagezien, vonden de twee medewerkers van het rijksbureau voor hout
op de zeventiende dag van de tocht bij een boer ingekuilde aardappels
die gekocht en per boerenkar naar Elslo werden gebracht. Vandaar reed
de gerepareerde auto'naar N oordw olde terug waar nog meer goederen
werden ingeladen. Vertrek om 6 uur des avonds in de richting van de
grote straatweg H eerenveen-W olvega-Steenwijk-M eppel, maar voordat
die straatweg was bereikt, sloeg de m otor van de derde auto opnieuw af.
D e auto werd in een zuivelfabriek geplaatst. De volgende morgen,
achttiende dag van de tocht, bleek een deel van de lading gestolen te zijn.
Telefonisch werd gepoogd, een nieuwe motor te vinden of, beter nog,
een vierde auto. Een week later, toen men een deel van het gekochte
voedsel al had moeten koken om bederf tegen te gaan, arriveerde die
vierde auto om half twee in de nacht. Op de zes-en-twintigste dag van
de tocht vertrok de vierde auto om vier uur. In Z w o lle brak de koppeling.
D e wagen werd ter reparatie naar Kampen gesleept waar een nieuwe
koppeling te vinden was. Intussen was het nodig geworden, speciale
papieren te krijgen om de IJsselbrug te passeren. D ie papieren werden in
de wacht gesleept - desondanks werden auto èn lading in beslag geno
men, maar men kreeg ’ s avonds om acht uur het transport weer vrij ‘na
dramatische onderhandelingen met Voedselcommissaris, Ortskommandant en Zollgrenzschutz. Intussen was de koppeling gerepareerd en werd
de aftocht onm iddellijk aanvaard.’ M en was na tien uur rijden op II
februari, zeven-en-twintigste dag van de tocht, om zes uur in Diemen,
vlak bij Amsterdam, toen de motor opnieuw weigerde. De lading werd
‘na veel gemartel’ bij een relatie geplaatst, ‘aangezien geen enkele wagen
ons de stad door w ilde slepen wegens razzia-geruchten. O m tw aalf uur
was de tocht geëindigd en kregen we, na zestig uur in touw te zijn
geweest, o.i. een beetje verdiende rust.’

1 Inm iddels was het gaan dooien.
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D e lading van de vrachtauto, hoofdzakelijk uit aardappelen en kaas
bestaand, werd onder de medewerkers van het rijksbureau voor hout
verdeeld.
Een beeld van de moeite die de leiding van het Amsterdamse bedrijf
van de Arbeiderspers zich gaf om levensmiddelen voor de ca. vijfhonderd
man personeel te verzamelen, vindt men neergelegd in de dagaantekeningen van de waarnemend directeur, P. Schuhmacher.1
Een eerste tocht naar de W ieringermeer werd in novem ber onderno
men. ‘Het is beroerd gegaan’, schreef Schuhmacher op de 24ste. ‘Er is
geen enkele m ogelijkheid om te kopen aardappelen verscheept te krijgen.
Z e worden absoluut, evenals groenten enz., in beslag genomen. Andere
grote bedrijven die soortgelijke pogingen deden, hebben duizenden
guldens schade hieraan geleden en geen aardappel in Amsterdam gekre
gen.’ Drie weken later, 13 december, vertrok een relatie van Schuhmacher
naar T exel; hij zou proberen, ‘een schuit naar Amsterdam te krijgen met
iets voor het gehele personeel, bijv. aardappelen, erwten o f tarwe. De
kans op gelukken is echter zeer gering’ (het lukte niet), maar op diezelfde
13de december hoopte een personeelslid van de Arbeiderspers, ‘eindelijk
5 000 kg groenten te krijgen, nam elijk bossen wortelen, prei en bieten,
waarvoor weliswaar hoge prijzen betaald moeten worden maar waardoor
w ij toch misschien iets voor ons personeel kunnen doen’ — inderdaad,
op 2 december arriveerde een lading van 8 000 kg wortelen en uien die
met een verlies van f 2 500 (het bedrijf nam dat verlies voor zijn rekening)
aan het personeel werden verkocht. Op 8 januari kwam per schip uit
Drente een lading aardappelen van ca. 20 ton aan; alle gehuwde perso
neelsleden kregen er 50 kilo van (het weekrantsoen was toen 1 kilo per
persoon), alle ongehuwde 25 kilo; per kilo betaalden zij dertig cent (het
drievoud van de vastgestelde prijs) — per kilo legde de Arbeiderspers er
nog iets meer dan dertig cent bij. M edio februari arriveerde voor de
Arbeiderspers bijna 19 ton aan groente (op de bonnen kon men toen
slechts suikerbieten krijgen: één keer per drie weken 3 kilo) —gehuwden
kregen er 40 kilo van, ongehuwden 25. In maart volgde nog een zending
aardappelen: 8 ton; gemiddeld kregen de personeelsleden er 15 kilo van.
Een en ander betekende dat bijvoorbeeld de ongehuwden onder de
personeelsleden in de maanden januari, februari en maart de 13 kilo
aardappelen waarop zij op hun bonnen recht hadden, konden aanvullen
met ca. 35 kilo uit deze extra-zendingen.

1 D oc II-43, b -i.
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Bedrijven o f diensten die over eigen transportmiddelen o f over goede
relaties in het transportwezen, in het bedrijfsleven in het algemeen o f op
het platteland beschikten, hadden het natuurlijk gemakkelijker dan an
dere bij w ie dat niet het geval was.1 Zo haalde de N oord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij met de eigen reddingboten uit Friesland
aardappelen, peulvruchten en tarwe ten behoeve van de bemanningen
van de reddingsstations. D e directie van de Stoomvaartmaatschappij
‘N ederland’ liet uit Gelderland een schuit met aardappelen komen (‘de
gewone vracht wordt betaald en die is f 2 per ton maar voor de olie,
benodigd om de schuit naar Amsterdam te brengen, moet f2 5 000 worden
neergeteld.’2) Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van N oord-H olland
droeg zorg voor ca. honderd uitreikingen aan het personeel, ‘sommige
groot, andere klein’ ; het trad op, aldus het naoorlogse verslag, ‘als
aardappel-, groente- en fruithandelaar, als kruidenier, drogist, tabakshan
delaar, slager, grutter, kaasboer, kachelleverancier’ (noodkacheltjes) ‘en
wat niet al.’3 Confessionele gestichten van ouden van dagen kregen
menigmaal extra zendingen levensm iddelen van hun pachters o f hypo
theekhouders op het platteland, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te
Amsterdam liet een aantal Volendamse botters 50 ton aardappelen uit
Friesland aanvoeren. Het Gem eentelijk Gasbedrijf van Den Haag, dat
een voorraad gasolie had achtergehouden, gebruikte deze voor voedsel
transporten uit het oosten en noorden des lands die ten dele aan het
personeel ten goede kwamen. De Nutsspaarbank te Haarlem kocht 3 ton
suikerbieten en een ongespecificeerde hoeveelheid tarwe voor het per
soneel in waardoor dit dagelijks enkele sneden brood met suikerbietenstroop kon krijgen. De Amsterdamse scheepvaartverzekeringsfirma Langeveldt Schröder stelde in de eerste maanden van '45 aan alle personeels
leden aardappelen ter beschikking (begin januari 25 kg per gezinslid),
voorts groenten, tulpenbollen en 50 kg hout voor de noodkacheltjes. De
Lettergieterij Amsterdam liet groenten komen uit de kop van N oordHolland, suikerbieten uit Aalsmeer en aardappelen en andere levensm id
delen uit Groningen; als Kerstgave-1944 kregen alle ruim tweehonderd
1 V o o r het personeel van de n.v. Sigarettenfabriek Ed. Laurens ‘viel het’, aldus in '70
het personeelsorgaan, ‘met de honger nogal m ee dank zij de rokertjes die in beperkte
mate v o o r de m edewerkers gereserveerd bleven. Een pakje sigaretten kon worden
geruild tegen een grote zak h o u t. . . o f bijvoorbeeld een broodbon.’ (Personeelsorgaan
n.v. Sigarettenfabriek Ed. Laurens, V , 4 (april 1970), p. 5). 2 (Stoomvaartmij. ‘N ed er
land’) J . W . de R o ever: De ‘Nederland’ in de tweede wereldoorlog (19 5 1), p. 265. 3 (Prov.
N o ord-H o lland ) Provinciaal Electriciteitsbedrijf: Zeven magere maanden. Ter herinnering
aan een moeizaam doorworstelde oorlogswinter (1945), p. 79.
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personeelsleden benevens de zestig gezinnen van gepensioneerden,
wachtgelders, in Duitsland tewerkgestelden, onderduikers en weduwen
w ier man personeelslid was geweest, een halve mud cokes en op zijn
minst (wie een gezin had, kreeg meer) 5 kg aardappelen (officieel w eekrantsoen 1 kilo), 500 gram vlees (officieel weekrantsoen 125 gram) en
voorts o.m. 250 gram tarwemeel, 125 gram boter en 500 gram vis —
levensmiddelen die toen op de bonnen in het geheel niet meer verkrijg
baar waren; in februari werd ruim 47000 kg levensmiddelen verdeeld
waardoor de alleenstaanden en de gezinnen van personeelsleden o f
ex-personeelsleden van het bed rijf gemiddeld o.m. 15 kilo aardappelen
ontvingen (officieel weekrantsoen 1 kilo) en 30 kilo suikerbieten (officieel
maandrantsoen toen 4 kg) en voorts 25 lcilo bloembollen en 50 kilo
groenten: levensmiddelen welke men in februari via de distributie in het
geheel niet kon krijgen.
Er is, dat staat voor ons vast, naast dit alles heel veel méér gebeurd:
alleen de gepubliceerde o f in enkele rapporten neergelegde gegevens
konden w ij weergeven — zij vormen, veronderstellen w ij, slechts een
miniem klein deel van wat w ij de bedrijfshulp hebben genoemd.
D ie bedrijfshulp is, aldus onze indruk, geheel buiten de overheid om
van start gegaan èn tegen haar wens — vandaar dat Schuhmacher eind
novem ber noteerde dat ‘aardappelen . . . absoluut, evenals groenten enz.
in beslag genom en’ werden. Er is enige tijd later althans ten aanzien van
aardappelen welke met vergunningen van de voedselautoriteiten werden
aangevoerd, een andere regeling van kracht geworden: bedrijven die kans
zagen, hetzij uit de plattelandsgebieden van de drie westelijke provincies,
hetzij uit het oosten en noorden aardappelen naar de grote en kleine
steden van het westen over te brengen, moesten het aangevoerde in
tweeën delen —zij mochten de helft z elf verdelen en moesten de andere
helft aan de voedselautoriteiten afstaan, meestal ter verwerking in de
warme maaltijden der centrale keukens. Natuurlijk was deze tweede
regeling volledig in strijd met het algemene beleid dat Hirschfeld en
Louwes van meet a f aan ten aanzien van de distributie hadden gevoerd,
immers: dat algemene beleid was er op gericht dat iedereen evenveel zou
krijgen —hier werd aanvaard dat zij die van de bedrijfshulp profiteerden,
méér kregen, ja soms aanzienlijk méér dan alle overigen. Dat verschil
werd door Hirschfeld en Louwes als pijnlijk ervaren en zulks mede
daarom omdat wat door het particulier initiatief aan extra levensmiddelen
werd aangevoerd, ook al niet naar diegenen ging die ze bij uitstek nodig
hadden: de lijders aan de hongerziekte. Hirschfeld en Louwes gingen het
als wenselijk zien dat er een aparte hulporganisatie zou worden opgericht
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ten behoeve van die hongerpatiënten; zij namen bovendien aan dat het
bestaan van zodanige organisatie stimulerend zou werken op de in het
oosten en noorden des lands levende behoefte, het westen te hulp te
komen. Inderdaad, met v e rlo f van de bezetter kwam er zulk een aparte
organisatie: de Interkerkelijke Bureaus, oftewel de IK B ’s, vrucht van de
samenwerking van de grootste protestantse kerkgenootschappen1 en het
katholiek Episcopaat, w elke in het begin van de bezetting tot stand was
gekomen en zich nadien voortdurend had verdiept.
Toen die IK B ’s eenmaal waren begonnen te functioneren, werd door
de bezetter met instemming van Hirschfeld en Louwes een nieuwe
regeling getroffen die op 25 januari van kracht werd: voorraden granen,
peulvruchten, boter, slaolie en kaas mochten aan de Afsluitdijk, bij de
bruggen en veerponten over de IJssel en in de als enige goedgekeurde
afvoerhavens Harlingen, Stavoren, Lemmer en Zwartsluis alleen door
gelaten worden indien de Nederlandse vervoersvergunningen afgestem
peld waren door de Hauptabteilung Ernahrung und Landwirtschaft van het
Reichskommissariat o f door een van de Referenten van deze Hauptabteilung
bij Seyss-Inquarts provinciale Beauftragten, en indien de ladingen bestemd
waren voor de normale distributie o f voor de IK B ’s. Voorraden aardap
pelen en vlees vielen buiten die regeling, tenzij zij kennelijk bedoeld
waren om in de zwarte handel te worden verkocht. Onder die nieuwe
regeling zou de controle aan de Afsluitdijk, in de afvoerhavens en bij de
bruggen en veerponten over de IJssel tot aan Dieren worden uitgeoefend
door de Verstarkter Grenzaufsichtsdienst, de Duitse douanepolitie, en in en
boven Dieren door een van de Duitse divisies welke tot Rauters leger
korps behoorden. De lezer kwam het bestaan van die nieuwe regeling al
tegen in het relaas van de twee medewerkers van het rijksbureau voor
hout, w ier met zoveel moeite verkregen lading (deze bestond hoofdza
kelijk uit aardappelen) begin februari in Kampen in beslag werd genomen
en die deze pas weer vrijkregen ‘na dramatische onderhandelingen met
Voedselcommissaris, Ortskommandant en Zollgrenzschutz.’

★

1 D it w aren de N ederlandse H ervorm de Kerk, de G ereform eerde Kerken in N ed er
land, de Christelijke G ereform eerde Kerk, de G ereform eerde Kerken in Hersteld
Verband, de Rem onstrantse Broederschap, de A lgem ene D oopsgezinde Sociëteit, de
Evangelisch-Lutherse Kerk en het Hersteld Evangelisch-Luthers Kerkgenootschap.
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Het zijn niet de Interkerkelijke Bureaus geweest die er als eerste instantie
toe overgingen, voedselhulp te bieden aan hen die daarvoor bovenal in
aanmerking kwamen, w èl kan men zeggen dat de IK B ’s, welke eind
januari begonnen te functioneren, aan die hulpverlening een meer alge
meen karakter hebben gegeven. Van de instanties die vóór januari al met
die hulp bezig waren, hebben w ij geen volledig overzicht —met betrek
king tot sommige plaatsen zijn gegevens beschikbaar, met betrekking tot
andere niet. Zo weten w ij dat er in Leiden, voordat het Leidse IKB werd
opgericht, al v ijf instanties waren die zich beijverden op het gebied van
de voedselhulp: de z.g. Habo-actie (‘ H abo’ was de afkorting van: ‘Hulp
aan behoeftige ondervoeden’), de Com m issie voor noodvoedselvoorziening aan inwoners van de Leidse gestichten van ouden van dagen, het
Com ité voor massa-kindervoeding, het Com ité voor kwaliteitsvoeding
aan kinderen op medisch advies en, tenslotte, de z.g. Prof. Eerlandcommissie.
Om met die laatste commissie te beginnen: in Groningen had prof.
dr. L. D. Eerland, hoogleraar in de chirurgie, in oktober het initiatief
genomen om met steun vooral van de plattelandsmedici voorraden
voedsel in te zamelen w elke speciaal bestemd waren voor de ziekenhui
zen en sanatoria in het westen des lands; in elke plaats waar zich een o f
meer van die instellingen bevonden, was een Prof. Eerland-commissie
gevormd welke zorgdroeg voor de verdeling van het aangevoerde voed
sel. Hoe groot de totale hoeveelheden waren, weten w ij niet maar zij
moeten w el aanzienlijk zijn geweest aangezien alleen al de Leidse com 
missie voedselhulp verstrekte aan ca. drieduizend personen. Hulp aan de
Leidse jeugd werd ten dele gegeven door de Habo-actie maar vooral door
het Com ité voor m assa-kindervoeding: dit Com ité droeg er zorg voor
dat vijftienduizend Leidse scholieren met zekere regelmaat een warme
maaltijd extra kregen. Waar kwam het voedsel vandaan? Dat is niet
precies bekend —w ij hebben de indruk dat de eind novem ber in Leiden
opgerichte Stichting ‘Verzorgingsraad voor Leiden’ de functie had om in
het westen maar vooral in het noorden des lands het voedsel bijeen te
brengen dat de hulpgevende instanties (behalve de apart bevoorrade Prof.
Eerland-commissie) nodig hadden. De genoemde Stichting deed eind
novem ber o f begin december enkele binnenschepen naar het noorden
vertrekken die in januari in Leiden aankwamen met meer dan 700 ton
voedsel, waaronder 650 ton aardappelen.1
1 T o t aan de bevrijding heeft de Stichting ‘Verzorgingsraad vo o r Leiden’ in totaal ca.
4 000 ton aan levensm iddelen aangevoerd.
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In Utrecht werd in oktober besloten, speciaal de kinderen te helpen,
in Haarlem viel eenzelfde besluit in november.
In Utrecht werd het initiatief genomen door de plaatselijke afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis die alle kerkgangers van de kansels af
liet opwekken, kinderen uit arme gezinnen te laten mee-eten (dergelijke
opwekkingen zijn ook elders gedaan); ca. tweeduizend kinderen profi
teerden daar van, doch slechts enkele weken: in novem ber waren speciaal
in Utrecht de rantsoenen zo gering dat maar weinigen het zich konden
permitteren één mond extra te voeden. Gelukkig waren toen ook al
enkele aparte keukens voor kindervoeding in gebruik genomen welke
korte tijd later vervangen werden door de grote keuken van de z.g.
Centrale Com m issie Kindervoeding. Deze commissie begon met hulp te
bieden aan de ca. drieduizend Utrechtse kinderen die er volgens de
medici het eerst voor in aanmerking kwamen, maar zij kreeg na enige
tijd voldoende voedsel om aan ca. veertigduizend kinderen van één tot
veertien jaar (bijna 90 % van alle Utrechtse kinderen in die leeftijdsgroep)
eenmaal per w eek een warme maaltijd te verstrekken met een voedings
waarde van ca. I 000 calorieën: meer dan het dubbele van wat men aan
de dagrantsoenen kon ontlenen.
In Haarlem werd in december, toen gebleken was dat in HaarlemN oord kinderen van illegale werkers al enkele weken lang extra-maaltijden kregen, met medewerking van de organisatoren van die hulp een
Centraal Bureau voor Kindervoeding opgericht; daarbij waren predikan
ten en bestuursleden van tal van charitatieve verenigingen betrokken
alsmede het clandestiene bestuur van ‘Nederlands Volksherstel’ : een
illegaal voorbereide organisatie (wij komen er in een later hoofdstuk op
terug) welke na de bevrijding zou moeten voorzien in de dan bestaande
sociale noden. Het Centraal Bureau begon met tussen Kerstmis en
N ieuw jaar ca. drieduizendvijfhonderd kinderen een stevige warme maal
tijd aan te bieden - die hulp werd in de komende maanden voortgezet,
maar alleen aan die kinderen die er het meest behoefte aan hadden; hun
aantal was in maart bijna zestienhonderd, in april bijna zeven-en-tw intighonderd. D ie extra-maaltijden waren kosteloos — uit collectes in de
kerken en andere inzamelingen bracht het Centraal Bureau, dat ca. twee
honderd helpsters had, er bijna f200000 voor bijeen.
In Den Haag was het eind novem ber de Gereform eerde Kerk van Den
Haag-W est die ging bepleiten dat aan alle kinderen uit noodlijdende
gezinnen in dat stadsdeel voedselhulp zou worden geboden. Daartoe
werd een Interkerkelijk C om ité opgericht waarin ook een vertegenwoor
diger van het openbaar onderwijs werd opgenomen, en van begin januari
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a f kregen vervolgens ca. zesduizend kinderen uit Den Haag-W est drie
maal per week een warme m aaltijd; in de loop van januari kwam het tot
een overeenkomstige hulpverlening in Den Haag-Oost, Voorburg, R ijs
w ijk en Loosduinen, zodat eind januari ca. vijftienduizend en van begin
februari a f zelfs ca. dertigduizend kinderen driemaal per week een warme
maaltijd kregen.
In Amsterdam geschiedde iets dergelijks, maar aanvankelijk louter
voor kinderen (en onderduikers) op de Eilanden (een oostelijk stadsge
deelte) —hier was de secretaris van de hervormde gemeente er in geslaagd,
bijna 200 ton levensm iddelen aangevoerd te krijgen uit Friesland en
Groningen, zulks met hulp van meer dan vijftig hervormde gemeenten
in die provincies.'
W ij nemen aan dat in novem ber-december '44 in andere dan de
genoemde steden soortgelijke initiatieven werden genomen. Was niet
een algemener opzet w enselijk en m ogelijk, d.w.z.: kon niet bereikt
worden dat deze vormen van hulp en de pogingen van bedrijven en
overheidsdiensten om in de ergste voedselnood van hun eigen m ede
werkers te voorzien, als het ware opgingen in een algemeen streven om
regelmatig aanvulling te geven op de hongerrantsoenen ten behoeve van
allen die daarvoor op medische indicatie in aanmerking kwamen?
Hirschfeld en Louwes waren daar van harte voorstander van en hun leek
het het beste die hulp te doen organiseren door de samenwerkende
kerkgenootschappen: deze konden voldoende verbindingen leggen met
de kerkelijke gemeenten in het oosten en noorden des lands om te
bereiken dat de boeren, als zij aan hun leveringsplicht aan de overheid
hadden voldaan, het voedsel dat dan nog over was, aan een in het westen
des lands werkende kerkelijke organisatie ter beschikking zouden stellen.
Hieruit zouden om vangrijke voedseltransporten kunnen voortvloeien;
dat betekende evenwel dat de bezetter er zijn toestemming toe moest
verlenen. Denkbaar was echter dat die bezetter zou eisen dat de ‘foute’
organisatie de Nederlandse Volksdienst bij die hulp zou worden betrok
ken en dat was voor de kerken onaanvaardbaar. G ing de bezetter met die
kerkelijke aanvoer accoord, dan hoopte Louwes ook te bereiken dat
voortaan voorkom en zou worden dat vervoerders om zich tegen het
risico van inbeslagneming van hun vrachtauto’s en schepen te dekken een

' In dit verband verm elden w ij nog dat het gemeentebestuur van Am sterdam begin
novem ber een grote zending levensm iddelen (o.a. 77 ton aardappelen) als geschenk
van de bevolkin g van T exel kreeg toegezonden; ze w erden toegew ezen aan zieken
en aan tehuizen van jo ngeren en van ouden van dagen.
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exorbitant groot deel van de lading als vrachtprijs bedongen; één geval
had zich voorgedaan waarbij een transportondernemer de helft van de
lading van zijn vrachtauto had mogen behouden —verkoop van die helft
op de zwarte markt had hem bijna f iooooo doen verdienen.
M eer nog. N iet alleen was voor het westen meer voedselhulp nodig
maar ook leek het wenselijk, zoveel m ogelijk kinderen uit de hongerprovincies naar het oosten en noorden des lands over te brengen: schepen
die met levensmiddelen het IJsselm eer zouden oversteken, zouden bij
het terugvaren kinderen kunnen meenemen. O ok daarvoor evenwel was
ve rlo f van de bezetter noodzakelijk.
Begin december werd het denkbeeld, de algemene noodvoeding en
de evacuatie der kinderen door de kerken te doen organiseren, besproken
in het Interkerkelijk Overleg. Hieruit vloeide voort dat een van de
afgevaardigden van de Doopsgezinde Broederschap in dat kerkelijk sa
menwerkingsorgaan, A. J. Th. van der Vlugt, opdracht kreeg, de zaak voor
te leggen aan het Reichskommissariat.
Van der Vlugt, de in Den Haag wonende Finse consul-generaal, had
in ju n i en ju li '41 na het begin van de, door Finland gesteunde, Duitse
invasie van de Sow jet-U nie enkele malen toespraken voor Radio H il
versum gehouden die in de lijn lagen van de Duitse propaganda maar
die toespraken hadden niet in brede kring de aandacht getrokken en in
elk geval aan zijn naam geen ernstige schade toegebracht. Hij was nadien
in contact gebleven met Duitse instanties, vooral met Seyss-Inquarts
Haagse Beaufiragter Schwebel, maar hij bezat ook talrijke verbindingen
in illegale kringen; hij had zich van eind '42 a f veel moeite gegeven om
in Nederland ‘kampadressen’ van in Duitsland opgesloten illegale w er
kers te verzamelen —die adressen had hij (hij bezat een permanent visum
voor reizen naar Berlijn) doorgegeven aan de man die van de Duitse
hoofdstad uit zoveel m ogelijk hulp bood aan Nederlandse gevangenen
in Duitse tuchthuizen en concentratiekampen: A. Millenaar, de hoofd
assistent bij het bureau van de rijkslandbouwconsulent die, toen de
Nederlandse legatiestaf in mei '40 naar Zwitserland mocht vertrekken,
in Berlijn werkzaam was gebleven bij de Zw eedse delegatie.
Via Schwebel kon van der Vlugt omstreeks de 10de december in
Apeldoorn doordringen tot Seyss-Inquart die hem vroeg, de volgende
dag terug te komen. Op die volgende dag kreeg van der Vlugt te horen
dat de Reichskommissar met de door de kerken te bieden voedselhulp
accoord kon gaan, mits Hirschfeld en Louwes zich met de opzet van die
hulp zouden verenigen en er tegen gewaakt zou worden dat het extra aan
te voeren voedsel ter beschikking zou komen van illegale groepen; ook

246

H U L P D O O R DE K E R K E N
het denkbeeld, kinderen uit het westen des lands te evacueren, werd door
Seyss-Inquart goedgekeurd. Op inschakeling van de Nederlandse Volksdienst drong hij niet aan, althans niet op een duidelijke wijze.'
Het spreekt vanzelf dat het Interkerkelijk O verleg met voldoening
kennisnam van het belangrijke resultaat dat van der Vlugt had bereikt.
Er moesten nu twee dingen geschieden: in het westen moest een nieuwe
kerkelijke hulporganisatie worden opgericht en in het oosten en noorden
moest de m edewerking worden verkregen van de voedselautoriteiten en
van de boeren. Voor de nieuwe organisatie werd een bestuur gevormd,
bestaande uit ds. K. H. E. Gravem eijer (voorzitter), dr. A. A. L. Rutgers,
dr. mgr. Th. J. F. Verhoeven (afgevaardigden in het Interkerkelijk O ver
leg van resp. de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken
en het Episcopaat) en van der V lugt; deze laatste werd tevens gedelegeer
de bij een Centraal Interkerkelijk Bureau dat in Den Haag werd gevestigd
en dat onder leiding kwam te staan van dr. J. C. Hooykaas.2 Dat bureau
moest er zorg voor dragen dat in alle grote en kleine steden in het westen
des lands Interkerkelijke Bureaus, IK B ’s, zouden worden opgericht die
zow el de voedselhulp als de kinderevacuatie (over die evacuatie straks
meer) ter hand zouden nemen.
In opdracht van het Interkerkelijk O verleg verlieten een Haags her
vormd predikant, ds. J. Ravesloot, en dr. Rutgers op zaterdag 16 december
Den Haag met een auto welke Louwes ter beschikking had gesteld,
’s Avonds laat kwamen zij in Groningen aan waar de Provinciale Voedselcommissaris, E. H. Ebels, menend dat er twee predikanten uit het
westen waren gekomen louter om voedsel voor hun eigen gemeenten
in de wacht te slepen, op zondag aanvankelijk niet meer dan een kwartier
tijd voor hen vrijmaakte. ‘W e komen niet pleiten voor ons eigen standje’,

1 ‘ D eze toezegging van Seyss-Inquart is’ , vertelde van der V lugt later aan de Enquê
tecom m issie, ‘naderhand door B erlijn aangevochten en van af dat ogenblik heeft
eigenlijk m ijn hele w e rk . . . bestaan uit een permanente strijd met de Rijkscommissaris,
vertegenw oordigd in D en Haag door S c h w e b e l. . . D eze permanente strijd . . . kwam
praktisch altijd neer op inschakeling van de nationaal-socialistische organisaties . . .
Dat is door mij namens het Iko’ (het Interkerkelijk O verleg) ‘permanent gew eigerd’
(getuige A. J. Th. van der Vlugt, Enq., dl. V c, p. 225) — bij die w eigering heeft
Seyss-Inquart zich neergelegd. H oe deze zijn beleid tegenover ‘B erlijn’ heeft verde
digd, weten w ij niet; er zijn terzake geen stukken bewaardgebleven. 2 Hooykaas,
directeur van de n.v. H ollandse O ptiekfabriek in D en Haag, die lichtspoorgranaten
voo r het N ederlandse afweergeschut had vervaardigd, had, gelijk in ons deel 4
verm eld, in '40 gew eigerd, die productie ten behoeve van de Wehrmacht te hervatten;
hij was in '41 door de bezetter afgezet.
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zei evenwel ds. Ravesloot, ‘doch voor de vier-en -een -h alf m iljoen ver
hongerde Nederlanders in het westen. En om het te concretiseren: w ij
komen óók pleiten voor de aldaar w onende communisten, al verdoem
ik hun beginsel!’ 1 Ebels kon met de hem voorgelegde opzet geheel
instemmen en toen ds. Ravesloot vervolgens zei dat hij op dinsdagoch
tend 19 december alle predikanten uit N oord- en Zuidwest-Groningen
in de M artinikerk w ilde toespreken, alsook ‘de kopstukken uit landbouw
en schipperij’ , zei Ebels: ‘Kap die er maar af. Ik ken Groningen en het
gehele noorden. W ie de predikanten heeft, heeft de gehele gemeente.’2
Het kostte ds. Ravesloot volgens zijn eigen relaas enige moeite, in de
M artinikerk de medewerking te verkrijgen van de Groninger predikanten
die zich in den beginne tegenover zijn verhaal over de hongersnood in
het westen nogal sceptisch zouden hebben opgesteld (de mededeling dat
de bezetter met de opzet van de hulp accoord was gegaan, had ook al
wantrouwen gewekt), maar tenslotte w on ds. Ravesloot (naar w ij aanne
men: met steun van dr. Rutgers) het pleit en ‘als gevolg hiervan’, aldus
ds. Ravesloot, ‘verklaarden zich alle aanwezigen bereid, alle m ogelijke
moeite bij hun gemeenteleden te w illen doen om W est-Nederland te
redden van de hongerdood.’3
Daarna begaven ds. Ravesloot en dr. Rutgers zich naar Winschoten,
Leeuwarden, Assen, Meppel en Z w o lle waar zij telkens een beroep deden
op de m edewerking van de geconvoceerde predikanten —een medewer
king die van harte werd toegezegd.4
D it alles betekende dat het Centraal IKB in Den Haag er van mocht
uitgaan dat de plaatselijke IK B ’s in toenemende mate levensmiddelen uit
het oosten en noorden zouden ontvangen, vooral natuurlijk wanneer de
kanalen w eer ijsvrij zouden zijn; de bezetter, gelijk vermeld, verleende
in zoverre m edewerking dat voor de IK B ’s bestemde hoeveelheden
levensm iddelen ook na 25 januari over de IJssel werden doorgelaten.
In het westen vond de oprichting van de IK B ’s geen algemene instem
ming. Hier en daar waren er kerkelijke gemeenten die al voordat de IK B ’s
van start gingen, hun eigen noodvoorziening bevredigend hadden gere
1 J . R avesloot: D e houding van de kerk in de bezettingstijd 19 4 0 -19 4 5 (1952?), p. 31.
2 A.v., p. 32. 3 A.v., p. 33. 4 O p 25 januari begonnen ds. Ravesloot en dr. Rutgers
aan een tw eede tocht naar het noorden die drie w eken duurde; zij vroegen toen om
steun vo o r de kinderevacuatie en bevorderden voorts m et instem m ing van Louwes
dat in voorkom en de gevallen voedselvoorraden buiten het apparaat van de provinciale
voedselcom m issarissen om zouden w orden verzam eld die dan echter w el met m ede
w erking van de vervoersafdelingen dier commissariaten naar het westen zouden
w orden getransporteerd.
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geld en er w einig voor voelden, in de IK B ’s op te gaan (dat gold
bijvoorbeeld voor de Gereform eerde Kerken in Rotterdam die veel extra
voedsel kregen van de Zuidhollandse eilanden1), maar dit waren, schijnt
het, uitzonderingen. Vooral Gravem eijer vond het van het hoogste
belang dat de kerken gemeenschappelijk optraden en bovendien niet ten
behoeve van hun eigen lidmaten maar van het gehele volk (zulks onder
de leus ‘D óór de kerken — vóór allen’); dat laatste lag in de lijn van
Gravem eijers hoop (wellicht verwachting en in elk geval wens) dat een
vernieuwde Nederlandse H ervorm de Kerk na de bevrijding als een ware
‘volkskerk’ centraal zou staan in de samenleving en daarop een bepalende
invloed zou uitoefenen.
Uiteraard vergde de organisatie van de IK B ’s, die tal van uitdeelposten
moesten oprichten, veel geld. D e kerken vormden hier een fonds voor
en lieten in februari en maart speciale collectes houden; uit de opbrengst
daarvan kregen zij de oorspronkelijk verstrekte gelden terug die zij
vervolgens verdubbelden en a fonds perdu aan het Centraal IKB ter
beschikking stelden, waarna de gehele organisatie, welke inmiddels de
vorm had gekregen van een stichting, geen financiële binding meer had
met de kerken; die stichting kreeg ook tal van giften van particulieren.
Z ij liet twee dubbeltjes per extra-maaltijd berekenen en was eind april,
aldus haar financieel deskundige, ‘een krachtig en gezond b ed rijf’ ge
worden.2
Waar kregen de IK B ’s de extra-levensm iddelen vandaan en hoe groot
waren de hoeveelheden? O pnieuw zijn onze gegevens schaars maar zij
geven toch w el een indruk van de omvang van deze kerkelijke hulpactie.
In de inzamelingsgebieden werden veelal interkerkelijke centra opge
richt, die zich eveneens als IK B ’s aanduidden; dat laatste geschiedde in

1 A lleen al de G ereform eerde K erk van Rotterdam -Centrum verdeelde in de hon
gerw inter extra-voedsel aan bijna tw eeduizend gereform eerde gezinnen, tezamen
bijna zevenduizend personen tellend (gem iddeld per persoon in ruim vier maanden
tijd o.m. 7 kilo aardappelen, 4 kroppen sla, 6 kilo andere groente en 6 porties soep).
‘ Er waren heel wat m ensen’, aldus het verslag van de desbetreffende N oodcom m issie,
‘ die zich plotseling herinnerden gedoopt te zijn o f belijdenis te hebben gedaan. Zij
wisten soms niet eens hoe hun w ijkpredikant heette o f noem den namen van predi
kanten die reeds lang vertrokken o f overleden w aren’ (Gereform eerde Kerk van
Rotterdam -C., N oodcom m issie: Oorlogswinter, 19 4 4 -19 4 5 (1945), p. 14) - o f dezulken
toch in het extra-voedsel zouden delen, werd aan de fungerende wijkpredikant
overgelaten. Deze G ereform eerde Kerk richtte tevens, in een schoolgebouw , een
noodtehuis voor ouden van dagen in. 2 ‘N otulen van de plaatselijke com m issie van
het I K B -’s-Gravenhage en omstreken, 23 april 19 4 5’ (IK B -’s-Gravenhage, 1 j).
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Groningen, Overijssel en de Achterhoek — elders, nl. in de W ieringermeer, de Zaanstreek, de N oord-V eluw e en op de Zuidhollandse eilanden,
kregen die centra geen speciale naam. In Friesland waren er twee die wèl
een naam droegen: de Hulpactie-W est en de actie ‘ Hier het voedsel’
w elke laatste Sneek als centrum had en uitging van de Landelijke Orga
nisatie voor Hulp aan Onderduikers, de LO. In Groningen togen, aldus
een plaatselijk relaas, ‘dorpscommissies van huis tot huis en wonderbaar
lijk was de offervaardigheid van allen, rijk en arm. Er behoefde niet over
gepraat te worden. Men g a f spontaan aardappelen, koolrapen, sjalotten,
eieren enz. En het was niemand teveel om het z elf te brengen naar de
verzamelplaatsen.’ Bovendien ging in Groningen ‘de Provinciale Voedselcommissaris’ (Ebels dus) ‘namens de landbouwers een flinke hoeveel
heid koren, zijnde een deel van het verm oedelijk overschot boven de
opgelegde aanslag per ha., er aan toevoegen.’ 1 W ij nemen aan dat het in
de overige inzamelingsgebieden niet w ezenlijk anders ging. De transpor
ten vonden plaats met vrachtauto’s en schepen2; vaak moest daar de
brandstof zwart voor worden aangeschaft, hetgeen grote bedragen vergde.
Bovendien moesten soms Duitsers worden omgekocht toen de bezetter,
van mening dat er teveel extra-voedsel naar het westen werd vervoerd,
in de tweede helft van februari begon tegen te werken; m ogelijk is
trouwens dat die bezetter er de lucht van had gekregen dat illegale
groepen bij de hulpactie waren betrokken en er soms voordelen aan
ontleenden voor hun activiteit. ‘D e auto’s’, aldus Het Grote Gebod, ‘namen
. . . ook koeriersters en onderduikers naar en van het westen mee.’3
Uiteraard had de IKB-actie enige tijd nodig om op gang te komen. Zo
ontving het IK B-D en Haag in januari 93 ton aan levensmiddelen (daar
onder 51 ton aardappelen), in februari 190 ton (104 ton aardappelen), in
maart 397 ton ( 1 1 6 ton aardappelen), in april 541 ton (259 ton aardappelen).
M et deze levensm iddelen: 1 2 2 1 ton in totaal, werd hulp geboden aan
een aantal personen dat van maand tot maand toenam en uiteindelijk bij
de drie-en-zeventigduizend kwam te liggen. Touw , de geschiedschrijver
van het hervormd verzet, geeft als schatting dat ‘van een bevolking van
ongeveer vier-en-een-h alf m iljoen in het westen des lands’ (juister lijkt
ons, uit te gaan van de ongeveer drie-en-een-half miljoen ‘stadsbewo

1 B. E. A. Sm it in: Bierum in de branding, p. 92. 2 Bij één gelegenheid w ist de prof.
Eerland-com m issie in Groningen enkele goederenw agons met graan te laden die
vervolgens brutaalweg aan een D uitse trein w erden gekoppeld w elke A m ersfoort als
bestem m ing had; daar w erden de w agons clandestien gelost. 3 Antoon C oolen in:
Het Grote Gebod, dl. II, p. 280.
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ners’) ‘ongeveer een half m iljoen kinderen, zieken en ouden van dagen
over een kortere o f langere tijd IK B-bijvoeding hebben gehad’ 1 —com 
binatie van dat halve m iljoen met de voor Den Haag verm elde drie-enzeventigduizend zou tot de conclusie leiden dat in totaal in het kader van
de IKB-actie ca. 8 500 ton aan voedsel is aangevoerd, maar dat laatste cijfer
houden w ij voor te laag aangezien volgens Het Grote Gebod alleen al uit
de provincie Groningen ca. 6 000 ton aan IKB-voedsel naar het westen is
verzonden (3 000 ton aardappelen en 3 000 ton granen, peulvruchten en
andere levensm iddelen)2; misschien is 10000 ton van een betere orde
van grootte. D ie laatste schatting zou dan betekenen dat het h alf m iljoen
personen dat in totaal IK B -b ijvoedin g ontving, in een periode van ruim
drie maanden (van de tweede helft van januari tot eind april), gemiddeld
20 kg extra levensm iddelen kreeg.
D ie personen werden zorgvuldig geselecteerd. Als medisch criterium
gold dat volwassenen slechts voor IK B-bijvoeding in aanmerking kwa
men indien zij een ondergewicht hadden van ten minste 30% (kinderen
van zes tot vijftien jaar ten minste 20% , jongere kinderen ten minste 15
%) o f aan hongeroedeem leden. Daaromtrent werd door een arts een
verklaring opgesteld en met die verklaring kon men dan dagelijks tegen
betaling van twee dubbeltjes in een van de eetlokalen van het plaatselijk
IKB een extra-maaltijd nuttigen o f bij een van de IKB-uitdeelposten zulk
een maaltijd laten halen. Kinderen van zes tot vijftien jaar (er zijn
aanwijzingen dat de IK B-bijvoeding voor meer dan de helft aan kinderen
ten goede is gekomen) moesten zich steeds bij een van de eetlokalen
vervoegen. Alleen al in Den Haag deden dat van begin februari a f ca.
acht-en-twintigduizend kinderen in die leeftijdsgroep; zij brachten dan
w el hun eigen eetgerei mee, maar er is, menen w ij, w einig fantasie voor
nodig om zich voor te stellen hoeveel moeite het in de omstandigheden
van de hongerwinter gekost heeft om in Den Haag een organisatie op te
bouwen die dagelijks naar diverse lokalen warm voedsel bracht dat daar
door acht-en-twintigduizend kinderen werd genuttigd —en dan boven
dien nog warm voedsel voor een veertienduizend jongere kinderen en
voor volwassenen w ier aantal klom van tweehonderd eind januari tot
bijna dertigduizend eind april. Dagelijks waren in Den Haag voor al dat
hulpwerk talloze helpers en helpsters in touw, allen onbezoldigd — wij
schatten hun aantal op enkele duizenden aangezien vaststaat dat in de stad
Utrecht alleen al bij de bijvoeding van ca. vier-en-twintigduizend zes1 H. C. T o u w : Het verzet der Hervormde Kerk, dl. I, p. 78.
Grote Gebod, dl. II, p. 280.
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tot veertienjarige kinderen ruim elfhonderd helpers en helpsters waren
ingeschakeld.
Veel van die helpers en helpsters waren gerecruteerd uit kerkelijke
kringen — het is m ogelijk dat ju ist het confessioneel karakter van het
IK B -w erk de IKB-hulpverlening in Amsterdam heeft geremd, zulks
ondanks het feit dat de organisatie in de hoofdstad onder een andere
naam optrad, nl. die van ‘Hulporganisatie Amsterdam’. Bij de verdeling
van de hulp bleven hier trouwens officiële instanties als de Armenraad
ingeschakeld. Extra-maaltijden voor lijders aan de hongerziekte waren
in de hoofdstad pas beschikbaar van begin maart a f en het aantal dagelijks
uitgereikte porties was in april nog niet boven de 2 500 gekomen. Ten
behoeve van de schoolkinderen had de Hulporganisatie Amsterdam méér
bereikt: zij voerde een groot deel van het voedsel aan dat door een aparte
organisatie: de Onderlinge Hulp Noodtoestand Schooljeugd, werd ver
deeld, uiteindelijk onder tussen de dertig- en veertigduizend scholieren
(in totaal waren er in Amsterdam ca. honderdtwintigduizend scholieren).
D ie O H N S was te danken geweest aan het initiatief van een van de
hoofdambtenaren van de gemeente, mr. A. de Roos, in die tijd hoofd
van de gemeentelijke dienst voor kinderkleding en -voeding, en was
begonnen met het verstrekken van voedselhulp aan de scholieren van de
openbare instellingen van onderwijs —die van de bijzondere instellingen
kwamen er pas enige tijd later bij, de katholieke (zij hadden aanvankelijk
met succes een eigen hulpverlening in stand gehouden) het laatst.

★

G elijk eerder vermeld, had van der Vlugt bij Seyss-Inquart óók weten
te bereiken dat de samenwerkende kerken ve rlo f kregen, de evacuatie
van kinderen uit de hongerprovincies te organiseren. M et die evacuatie
waren ook anderen bezig: er hebben zich gevallen voorgedaan waarin
ouders in het westen, die fam ilieleden o f vrienden in het oosten o f
noorden des lands bezaten, er in slaagden, hun kinderen naar die fam i
lieleden o f vrienden te brengen —soms bracht de man er niet alleen zijn
kinderen maar ook zijn vrouw naar toe. Soms zelfs werden kinderen door
ouders uit de steden in het westen weggezonden met de boodschap: K ijk
maar net zo lang in het oosten o f noorden rond tot je een gezin hebt
gevonden dat voor je w il zorgen. ‘ Daar liepen ze dan plotseling in
Z w o lle ’s straten’ , aldus een naoorlogse schets, ‘de zwervertjes, meege
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komen met de grote trek’ (de trek van diegenen die op hongertocht
waren)
‘zo n d er fa m ilie , zo n d er kenn issen, geh eel alleen en van iedere leeftijd.
‘W at k o m en ju llie d o e n ? ’
‘Eten halen.’
‘W aar?’
‘B ij de b o eren .’
‘H eb b en ju llie dan ad ressen ? W eten de m en sen d a t je k o m t? ’
‘N e i.’
. . . ‘ W eten ju llie ouders er van en v in d e n die het g o e d ? ’
‘Jo a m e m o ed er zegt: goa naar ’t oosten. D aar hebb e ze n o g wat. H ie r is een
b riefie: ‘ M eh e er, ik ken m ijn kin d geen eten m eer gefe. M o g e G o d u zegen en .’ M

Niet anders in Amersfoort waar de rector van het seminarie van de
O ud-Katholieke Kerk na de bevrijding allen die in de hongerwinter zijn
seminarie waren gepasseerd, ‘nog eenmaal in de geest’ langs zich zag
gaan:
‘ D aar zijn die k lein e R o tterd am se jo n g e tje s van n a u w elijk s tien ja a r oud , b lo o tvoets en m et w at lo m p en o v e r het m agere, trillen d e lijf. N o g zie ik ze staan aan
d e deur m et h u n: ‘ R ector, k en n e m e h ier m isschien vannacht slape? En heb u
niet een stu kkie ro gg e b ro o d v o o r o n s? M o e d e r heeft geen eten m eer v o o r ons
en zei: gan e ju llie m aar naar d e bo eren op de V e lu w e en b li jf er m aar tot na de
o o rlo g .’ ’ 2

Naast die individuele gevallen werden kindertransporten georgani
seerd door de ‘ foute’ Nederlandse Volksdienst — het was speciaal die
N V D welke zich beijverde om de activiteit van het Centrale IKB en van
de plaatselijke IK B ’s terug te dringen; hij ontving daarbij dan steun van
Seyss-Inquarts Beauftragten en soms ook van ‘foute’ burgemeesters.3 In

1 L. C. Carstens in: In de strijd om ons volksbestaan (1947), p. 2 1 1 . 2 (O ud-Katholiek
Kerkgenootschap, Propagandabureau) B. A. van K leef: Mensen trokken voorbij. Het
Oud-Katholiek seminarie in de oorlogswinter 19 4 4 -19 4 5 (z.j.), p. 8. 3 Inzake het beleid
van Seyss-Inquart en Wehrmachtbefehlshaber Christiansen verdient nog verm elding dat
Christiansen op 16 maart '45 een Tagesbefehl deed rondgaan waaruit punt 4 als volgt
luidde: ‘Wie der Reichskommissar mitteilt, haben militarische Dienststellen und Einheiten,
namentlich im Westen des Landes, wiederholt Krajifahrzeuge zugunsten der Verschickung
niederlandischer Kinder nach dem Osten und Norden des Landes zur Verfügung gestellt.
Derartige Fahrten werden hiermit strengstens untersagt. Auch Leerraum darf fü r diesen Zweck
nicht zur Verfügung gestellt werden.' (Tagesbefehl 10/45 (W B N I, Tagesbefeltle))
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zake de kindertransporten van de N V D beschikken w ij nauwelijks over
nadere gegevens, maar w ij durven veronderstellen dat zij toch wel van
zekere omvang zijn geweest: in een verslag uit begin februari '45 wordt
nam elijk gesproken van ‘treinen v o l . . . N V D -kinderen . . . , die alle hier
in het noorden moeten worden ondergebracht. Leeuwarden bijv. zit al
aardig v o l’ — op 3 februari was in Groningen een NVD-transport van
duizend kinderen aangekomen.’
Eigenlijk zou een massale kinderevacuatie uit het westen een natuur
lijke taak hebben gevormd voor het Bureau A fvoer Burgerbevolking,
maar deze dienst van Binnenlandse Zaken, welke nog maar gebrekkig
functioneerde en al de handen vol had met het onderbrengen van enkele
honderdduizenden oorlogsevacué’s, liet de kinderevacuatie in haar alge
meenheid graag aan de IK B ’s over2, zij het dat het Bureau A fvoer
Burgerbevolking wel een eigen vertegenwoordiger kreeg bij het Centrale
IKB.
T ou w schat dat in het kader van de IKB-acties in totaal ca. vijftigdui
zend kinderen naar het oosten en noorden des lands zijn geëvacueerd3,
onder hen blijkens andere bronnen meer dan zevenduizendvijfhonderd
kinderen uit Amsterdam (met inbegrip van tweehonderd vijftig zuigelin
gen), meer dan zesduizend uit Utrecht, ca. vierduizenddriehonderd uit
D en Haag en meer dan zeshonderd uit Schiedam (cijfers met betrekking
tot andere steden ontbreken). Van die ca. vijftigduizend kinderen werden
er m eer dan twaalfduizend in O verijssel opgenomen en ca. duizend in
de stad Groningen (meer cijfers ontbreken). D ie vijftigduizend waren
maar een deel van de kinderen die aan de IKB-bureaus waren opgegeven
en die, na medische keuring (zij mochten niet aan een besmettelijke
ziekte lijden), voor de evacuatie waren aanvaard, want toen die evacuaties
begin april moesten worden gestaakt in verband met het oprukken van
de Geallieerde troepen in de richting van Groningen en Friesland, be
vonden zich in het westen enkele tienduizenden kinderen die men nog
niet had kunnen afvoeren.
D ie afvoer had soms plaatsgevonden in vrachtauto’s maar vaker met
schepen en de transporten geschiedden in verband met het gevaar van

1 ‘Verslag van kindertransport, 7 febr. 1945, m et bestem m ing Zuidlaren’ (IK B ’s-Gravenhage, 17 f). 2 Ons is slechts bekend dat het Centraal Evacuatiebureau te
Rotterdam , dat onder het Bureau A fvo er Burgerbevolking ressorteerde, in maart ca.
zeshonderd kinderen naar het platteland overbracht, van w ie er vijfhonderd in twee
schepen naar Groningen w erden vervoerd. 3 H. C. T o u w : Het verzet der Hervormde
Kerk, dl. I, p. 78.
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Geallieerde beschietingen bijna steeds des nachts. M oest daarbij het
IJsselmeer worden overgestoken, dan werden veel kinderen zeeziek. Er
was meestal één begeleider o f begeleidster op elke tien kinderen — de
animo om die begeleidende functie te mogen uitoefenen was groot, soms
groter dan het plichtsbesef van de betrokkenen want er waren verscheidenen onder hen die, als ze eenmaal in het oosten o f noorden waren
aangekomen, de geëvacueerde kinderen volledig aan hun lot overlieten.
Zeker, die kinderen werden met grote hartelijkheid opgevangen en door
de plaatselijke IK B ’s aan daarvoor geschikte gezinnen toegewezen, maar
daar vloeide zoveel extra werk uit voort dat w ie als begeleider o f
begeleidster was gearriveerd, niet om een taak verlegen behoefde te
zijn.
De IK B ’s wensten dat de te evacueren kinderen eetgerei en wasgerei
bij zich zouden hebben alsook de nodige extra kleren, een deken en een
handdoek; zij moesten voorts hun distributiestamkaart en de (derde)
distributienoodkaart meenemen. In talloze gevallen ontbrak veel aan dat
alles; vooral kwam vaak voor dat de ouders de distributiebescheiden
achterhielden om zo extra-rantsoenen in de wacht te slepen. Soms
vloeiden hier in de opnamegebieden tijdelijke moeilijkheden uit voort
maar over het algemeen was daar al na korte tijd duidelijk merkbaar dat
de kinderen w eer min o f meer normaal te eten kregen. Een begeleider
van een Haags transport waarbij in maart kinderen waren overgebracht
naar N ieu w W eerdinge (tussen Emmen en Ter Apel), rapporteerde aan
het IKB dat hij na drie weken al ‘een aanzienlijke verbetering bij alle
kinderen’ had geconstateerd, ‘de maximum gewichtstoename bedroeg 20
pond!’ 1, en de hoofdbegeleider van een transport van bijna vierhonderd
Haagse kinderen naar O verijssel kon berichten dat bij deze kinderen die
allen niet ver van Zw olle op het platteland waren ondergebracht, de
gewichtstoename varieerde van 10 tot 21 pond in één maand, ‘wèl een
succes voor de pleegouders’, schreef hij.2
Naast datgene wat de IK B ’s (en in mindere mate: de bureaus van de
Nederlandse Volksdienst) deden, gebeurde het ook w el dat enkele v o l
wassenen in de grote steden in het westen besloten een groep kinderen
te vormen om met die groep naar het oosten o f noorden te trekken; daar
waren dan geen transportmiddelen voor beschikbaar — zulk een groep
moest lopen. Eén groep uit Utrecht, welke ca. veertig jongens en meisjes
1 Rapport, 10 april 1945, van M. J. Roos aan het IK B -’s-Gravenhage (IKB, ’s-G ravenhage, 17 f). 2 Rapport, 24 april 1945, van L. Vacher aan het IKB ’s-Gravenhage
(a.v.).
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telde van e lf tot zestien jaar, begon op i maart met twee leiders de Veluwe
over te trekken. ‘Niemand van ons’, aldus later een dier leiders,
‘w as dit lopen g ew en d . B ijn a ied ereen had last van zijn voeten . Er w aren kinderen
w aarb ij het b lo e d uit de sokjes liep, m aar ze m ó esten v erd er . . . Ik heb n o o it
ge w e te n dat k in d eren zo m o e d ig en dapper k o n d en z ijn ; het w as een o pen barin g
v o o r me.
. . . W e heb b en uren en uren in de regen gelo pen . H e e l w at k in d eren hadden
geen j a s . . . b ij zich en liep en in hun blo es o f w in d ja c k te rillen van de kou. H et
w as n o g gu u r in de eerste dagen v an m aart en eten kregen w e niet te veel. Er
w aren plaatsen w aar v o o r alles gezo rgd w e rd . . . Er w aren o o k plaatsen w aar w e
uren lan g m et dóórn atte kleren in d e kou zaten te w ach ten tot w e een bord eten
o f soep v an de centrale k eu ken kregen.
. . . D e m eesten hadden geen gesch ikte schoenen. S o m m ig e n liepen op k lo m 
pen, één w as er m et een ron d stuk autoband o n d er als een hob b elp aard ; ho e hij
het u itgeh o u d en heeft, is m e n o g een raadsel.’ 1

Slechts één drang gold: w èg uit de steden waar honger werd geleden!
Voedsel was leven; men moest het vinden!

Hongertochten ’
In de steden in het gehele land waren er tallozen geweest die van een
vroeg stadium in de bezetting a f zo nu en dan o f regelmatig de boer op
waren gegaan om te zien o f zij wat extra levensmiddelen in de wacht
konden slepen, en een elk die vaste relaties had op het platteland,
bijvoorbeeld familieleden onder de boeren, trachtte te bereiken dat dezen
hem van tijd tot tijd pakketjes met levensmiddelen deden toekomen;
vooral roggebrood was zeer gezocht. W ij herinneren er aan dat al in de
lente en zomer van '44 grote delen van de agrarische productie, misschien
w el 20 tot 30% daarvan, buiten het distributiestelsel om bij de consu
menten belandde, veelal tegen ‘grijze’, niet tegen ‘zwarte’ prijzen — dat
betekende dat honderdduizenden wegen hadden gevonden om hun
rantsoenen aan te vullen. Het spreekt vanzelf dat die wegen veelvuldiger
werden ingeslagen toen de rantsoenen begin oktober '44 gevoelig werden
verlaagd. M enige stedeling die tijd kon vrijm aken, trok toen reeds op
1 ‘Ja c k ’ in: Vrij! ’n Filmisch beeld van strijd en bevrijding in Nederland en Nederlands
Oost-Indië 19 3 9 -19 4 5 ( 1 9 4 5 ). P- 236-39.
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zoek naar voedsel naar het nabije platteland, met name in de weken
waarin werd gedorst; men vertrouwde dat de betrokken akkerbouwer
meer graan zou verkrijgen dan hij officieel moest afleveren en hoopte
dat hij van het overschot een deel zou w illen verkopen. ‘Bericht komt
binnen’, aldus het rapport over donderdag 19 oktober van de Voedselcommissaris van Zuid-H olland,
‘ dat te W o u b ru g g e d o o r een la n d b o u w er w e rd gedorst, doch de to elo o p van
b urgers zo g ro o t w erd dat een v o lk o m e n on h o u dbare positie w as ontstaan,
hekken w e rd e n afgeb ro k en o m er m aar beter bij te kunn en, enz. M en spreekt
van du izen d m an, later op de dag k o m t d e h o o fd c o n tro leu r C C D binn en en deelt
m ee dat er zeven tie n h o n d erd m an op dat b e d r ijf zijn g e w e e st’ 1 —

zeventienhonderd, van wie, naar w ij aannemen, velen afkomstig waren
uit Leiden dat ruim 10 km ten westen van W oubrugge ligt. W ij nemen
voorts aan dat wat in W oubrugge geschiedde, geen geïsoleerd gebeuren
is geweest, zij het dat daar op de 19de oktober, naar het schijnt, w el sprake
is geweest van een excessieve toeloop.
D e toezending van voedselpakketten door plattelanders aan stedelin
gen werd in de herfst van '44 veel m oeilijker dan tevoren doordat de
posterijen hoogst gebrekkig gingen functioneren, met name na het uit
breken van de Spoorwegstaking (17 september). ‘Een zuiver incidentele
vervoerm ogelijkheid bood’, aldus dr. J. G. Visser in zijn studie over de
PTT in de bezettingsjaren,
‘ het m e eg e ven van stukken, v e e la l o n d er g e le id e van een postam btenaar, m et
au to ’ s van allerlei instanties2, exp editeu rs en ‘g e w o n e ’ particulieren. Z e lfs van
Wehrmacht-trein en . . . w e rd som s g eb ru ik gem aakt. T o ch w as dit alles bij lange
na niet v o ld o e n d e om een beperkt p o stverk eer gaande te houden. D aaro m w erd en
sto om b oo td ien sten o v e r het IJsse lm e e r en d iv erse an dere w aterw eg e n bij het
v e rv o e r ingeschakeld . . . H et v e rv o e r had . . . w e e r in h o ofd zaak het aanzien van
ruim een eeu w gele d en g ek regen , u itg ev o erd als het doorgaans w e rd d o o r

1 Voedselcom m issaris Z u id -H o llan d : ‘Verslag o ver 19 oktober 1944' (20 oktober
1944), p. 1 (dep. van Landbouw en V isserij, Rijksbureau vo o r de V oedselvoorziening
in O orlogstijd, Alg. Zaken, 8). 2 M ussert hoorde m edio oktober in D eventer van
de directeur-generaal van de PTT, de N S B ’er ir. W . Z. L. van der Vegte, ‘dat h ij’ , zo
noteerde Musserts adjudant in zijn dagaantekeningen, ‘een regelm atige verbinding
onderhield tussen Den Haag en D eventer en dat hij z e lf de aanwezige post uit Den
Haag medenam. Een niet veel voorkom end verschijnsel dat de directeur-generaal der
PT T ze lf de dienst van postbode op zich neem t!’ (K. A. E.: ‘Dagaantekeningen’, n
okt. 1944 (N S B , 30 a)).

257

HONGERWINTER
‘ schu iten - en w a g e n v e re n ’. S o m s g in g het n o g o u d erw etser toe do o rd at bepaalde
trajecten d o o r het person eel lo p en d e w e rd en a fg e le g d ’ 1 -

acht weken kon het duren voordat een in het oosten o f noorden geposte
b rief het westen bereikte.
Na het uitbreken van de Spoorwegstaking werd het verzenden van
aangetekende stukken en postpakketten gestaakt —brieven mochten even
w el een maximum gewicht hebben van 2 kilo en er werden toen talloze
kleine voedselzendingen als z.g. briefpakjes uit het oosten en noorden
naar het westen gezonden; over het IJsselm eer geschiedde het vervoer
dan per boot uit Kampen o f Lemmer naar Amsterdam. Eén boot van de
dienst Lemmer—Amsterdam zonk begin januari bij Urk, na een aanvaring
(vijf-en-tw intig opvarenden verdronken); het schip werd gelicht en ‘er
bleken’ , schreef later W. J. van Doorn in het Maandorgaan van de Doctimentatiegroep '40—'45, ‘270 zakken post aan boord te zijn. D e aanwezige
correspondentie omvatte 4 zakken; de rest bestond uit zakken met brief
pakjes met levensm iddelen!’2
Verzending van die briefpakjes was na medio januari niet meer m o
gelijk doordat toen bepaald werd dat brieven niet zwaarder mochten zijn
dan 200 gram. H oeveel pakjes vóór medio januari naar het westen zijn
gezonden, is niet bekend maar w ij veronderstellen dat het er van medio
september a f in totaal op zijn minst vele tienduizenden, misschien wel
enkele honderdduizenden zijn geweest die echter bij een veel geringer
aantal personen belandden: plattelanders zonden die pakjes in de regel
steeds aan dezelfde stedelingen toe; die hulp bereikte dus slechts een
klein deel van de drie-en-een-half m iljoen stedelingen in het westen.
Veruit de meesten dezer waren, voorzover zij niet met zekere regelmaat
van de eerder beschreven bedrijfshulp profiteerden, aangewezen op wat
zij op trektochten naar het platteland, de z.g. hongertochten, in de wacht
konden slepen.
★

Op grond van enquêtes onder autoriteiten, onder ca. dertienhonderd

1 J . G. Visser: P T T 19 4 0 -19 4 5 . Beleid en bezetting (1968), p. 264. 2 W. J. van D oorn:
‘ Het postvervoer in N ederland gedurende de hongerw inter’, Maandorgaan van de
Documentatiegroep '40—'45, febr. 1977, p. 73.
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hongertrekkers en onder ruim vierhonderd vijftig plattelanders alsmede
op grond van een huis-aan-huis enquête in bepaalde Amsterdamse stads
wijken kon dr. G. J. Kruijer in '5 1 een beeld geven van de hongertochten
welke van de hoofdstad uit waren ondernomen. Hij kwam op grond van
zijn (slechts gedeeltelijk gepubliceerd) cijfermateriaal' tot de volgende
conclusies.
Uit heel Amsterdam werden door 38% van de gezinnen géén hon
gertochten ondernomen: door 23 % niet omdat men er geen behoefte aan
had2, door 15 % niet omdat men er niet toe bij machte was.3 De 62 % van
de gezinnen die wèl op hongertocht gingen, ondernamen gemiddeld
bijna veertien tochten per gezin (wij veronderstellen dat daar talrijke heel
korte tochten bij zijn geweest)4; daarbij was een factor dat in de arbei
dersbuurten 5 1% van de gezinnen geen geld had voor aankopen, hoe
gering ook, op de peperdure zwarte markt (in het meer gegoede Amsterdam-zuid was 2 1 % van de gezinnen daartoe niet in staat5). In 66% van
de gevallen werd de hongertocht slechts door één gezinslid ondernomen,
in 34% gingen twee o f meer leden van een bepaald gezin er samen op
uit.6 O ver het algemeen begaven meer mannen dan vrouwen zich op
hongertocht: 58 resp. 42 % 7 — op zichzelf was de veelszins zware tocht
eerder een taak voor mannelijke dan voor vrouw elijke personen, maar
voor mannelijke personen van zeventien tot veertig jaar was het na het
begin van de Wehrmacht-razzia’s alsook na het inzetten van de LieseAktion riskant geacht, zich in situaties te begeven waarin men gem akkelijk
kon worden opgepakt. Van hen die op hongertocht gingen, fourageerde
76% louter voor zichzelf o f voor het eigen gezin —24% deed het tegelijk
voor derden.8 In N oord-H olland kon 62 % van de trekkers op boerderijen
overnachten waar dan 46 % gratis onderdak kreeg (drie op de vier N oordhollandse boeren die hulp verleenden, vroegen dus geen geld voor de
huisvesting)9; 40% van de hongertrekkers overnachtte hetzij op de boer
derijen (d.w.z. in de schuren o f op de zolders waar stro was gespreid),
hetzij elders in gemengde onderkomens, mannen en vrouwen bij elkaar,
en dat leidde, zo meende 6% van de trekkers, tot zekere ongebonden-

' Van G. J. Kruijers studie Hongertochten bevindt zich bij het Rijksinstituut voor
O orlogsdocum entatie een exem plaar met daarbij de niet-gepubliceerde statistische
tabellen. 2 W aar kreeg die 2 3 % dan voldoende voedsel vandaan? Hadden de
betrokkenen voldoende ‘oude’ voorraden o f profiteerden zij in voldoende mate van
de bedrijfshulp? W ij nemen aan dat die tw eede factor belangrijker is geweest dan de
eerste. 3 G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 116 . 4 A.v. 5 A.v., p. 112 . 6 A.v., p.
130. 7 A.v., p. 1 3 1
8 A.v., p. 99. 9 A.v., p. 257.
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heid.' Tijdens de hongertocht werd 12 % van de trekkers op zijn minst
eenmaal door lotgenoten bestolen.2
Waarheen trokken de Amsterdammers die op hongertocht gingen?
Bijna een-derde, 32% , van hun hongertochten had het veeteeltgebied
bezuiden de lijn Alkm aar-Hoorn ten doel, 51 % van de tochten werd naar
andere delen van N oord-H olland ondernom en3, 17 % van de tochten
vond dus naar een andere provincie dan N oord-H olland plaats. ‘Tarw e’ ,
zo bleek uit een speciaal onderzoek in Amsterdam-oost,
‘ (w erd) in gro te h o eve elh ed en uit de W ie rin g e rm e e r gehaald, ro gg e k w am m eer
uit D ren te en d e A chterho ek, te r w ijl N o o r d - H o lla n d v o o r aardappelen ver
b o ven aan staat. V o o r bonen w as het N o o rd h o lla n d se grasland het voornaam ste
g e b ie d ; o o k gro en te k w am b ijn a u itsluiten d u it N o o r d -H o lla n d . Eieren w erd en
het gu lst in de A ch terh o ek en in D ren te ge g e v e n , te rw ijl m e lk het m eest uit de
streek direct o m A m sterd am w e rd gehaald. B o ter w as m o e ilijk te v erk rijg e n :
Friesland en D ren te leverd en n o g iets o p ’4 —

een nuttige opsomming die evenwel aangevuld dient te worden met de
beschikbare cijfers over de hoeveelheden voedsel w elke werden bemach
tigd. D ie hoeveelheden werden mede bepaald door het feit o f men een
vervoerm iddel bij zich had en, zo ja, wat voor soort: een fiets, een bakfiets
o f een handkar. Blijkens Kruijers gegevens moest 2 % van de Amster
damse hongertrekkers zelf het voedsel dragen dat zij hadden weten te
vinden5, 76% beschikte over een fiets, 2 1 % over een handkar. Handkar
ren en bakfietsen werden het meest gebruikt bij hongertochten over
relatief kleine afstanden. ‘ Het gros van de fietsers’, aldus Kruijer, ‘ver
voerde een h alf mud aardappelen’ (35 kg), ‘ omstreeks 10 pond tarwe en
een paar flessen m elk’ , maar ook kwamen transporten van twee mud per
fiets voor en ‘afgeladen handkarren, van voren door middel van een touw
getrokken, van achteren geduwd, vervoerden w el 300 kg.’6 Gemiddeld
werd per hongertocht 42 kg extra voedsel vervoerd — uitgaande van de
bijna veertien hongertochten per gezin zou dus gemiddeld in de gehele
periode september ’44-april '45 meer dan 550 kg extra voedsel in de wacht
zijn gesleept door 62% van alle Amsterdamse gezinnen.
Wat de hongertrekkers uit andere steden dan Amsterdam betreft,

1 A.v., p. 2 13 . 2 A.V., p. 2 15 . 3 A.v., p. 162. 4 A.v., p. 159-60. 5 W ie geen fiets
had, kon soms een plaatsje vinden op een Duitse m ilitaire vrachtauto o f in een Duitse
goederentrein. 6 A.V., p. 177-78.
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beschikken w ij over de uitkomsten van twee kleine, in Rotterdam
gehouden enquêtes (beide onder ca. honderd Rotterdammers); Kruijer
vermeldt daaruit dat de Rotterdammers ‘in hoofdzaak naar het zuiden en
zuidoosten’ op hongertocht gingen, d.w.z. naar de Zuidhollandse eilan
den en de Bom m eler- en Tielerwaard; daarnaast ook naar de Veluw e en
Overijssel. ‘Een tocht naar het noorden’ (d.w.z. naar Drente, Groningen
o f Friesland) ‘had voor de Rotterdammers w einig aantrekkelijks. De
concurrentie met de andere Zuidhollandse steden en Amsterdam was daar
te groot.’ 1
Wat de prijzen betreft, die door de boeren werden berekend: uit niet
door Kruijer gepubliceerde tabellen blijkt dat begin januari '45 in N oordHolland gemiddeld zestig cent werd gevraagd voor een kilo aardappelen
(op de zwarte markt in de grote steden lag de prijs van aardappelen,
officieel een dubbeltje, toen al boven de f 50 per kilo); kon men niet met
geld betalen, dan werden goederen in betaling aangenomen — volgens
Kruijers gegevens w ilde ca. 30% van de boeren in de eerste plaats
textielgoederen ontvangen, 10 % schoeisel, de rest diverse andere artike
len; het kwam echter ook w el voor dat ‘betaald’ werd door het gratis
verrichten van diensten: de meeste boeren hadden altijd wel enig werk,
bijvoorbeeld voor een schoenmaker, een kleermaker o f een naaister.2
O ver de gemiddelde duur van de hongertochten heeft Kruijer geen
gegevens verzameld —w èl blijkt uit zijn materiaal (dat ligt ook voor de
hand) dat de Amsterdammers begonnen met de dichtbij de hoofdstad
gelegen plattelandsgebieden a f te stropen; w ie dan in september o f
oktober naar de Haarlemmermeerpolder, Amstelland, de Vechtstreek o f
Waterland trok o f nog iets verder: naar de streek tussen Alkmaar en
Hoorn, kon, als de hongertocht met een fiets werd ondernomen, veelal
op de dag van vertrek weer thuis zijn. Naarmate evenwel de hongerwinter
langer duurde, moest men verder w eg gaan om nog de hoeveelheden
voedsel te vinden die het ondernemen van een hongertocht zinvol
maakten - de tochten duurden dan langer: op zijn minst enkele dagen,
en wanneer men naar gebieden als de Achterhoek, Overijssel o f de drie
noordelijke provincies ging, kon het w el een week o f nog langer duren
voor men met zijn kostbare lading was teruggekeerd. Nem en w ij aan dat
een hongertocht gemiddeld drie dagen duurde en dat de voor Amsterdam
gevonden cijfers representatief zijn geweest voor de drie-en-een-half
m iljoen stadsbewoners in het westen des lands, dan zouden elke dag
1 A.v., p. 165. 2 Volgens Kruijers gegevens verrichtte 2 % van de hongertrekkers
arbeid als betaling voo r verkregen levensm iddelen.
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gem iddeld meer dan honderdduizend personen op hongertocht zijn
geweest — verm oedelijk is dat cijfer te hoog, met name omdat, zo
veronderstellen w ij, van de kleinere steden uit, waar men meer relaties
had op het omringende platteland, in de regel kortere hongertochten
ondernomen werden; dat elke dag gem iddeld meer dan vijftigduizend
personen op hongertocht waren, lijkt ons evenwel een aannemelijke
veronderstelling. Een bevestiging daarvan vinden w ij in de resultaten van
de globale telling die in januari gedurende enkele dagen in N ijkerk werd
verricht (d.w.z. op de toen belangrijkste verbindingsweg naar Overijssel
en de drie noordelijke provincies): ‘men kwam ’, aldus een plaatselijk
relaas, ‘op ongeveer twintigduizend mensen.’ 1 ‘Naar onze schatting’ , zo
schreef een politiefunctionaris te Harderwijk, ‘passeerden op de aller
drukste dagen vijftien- a twintigduizend personen per dag.’2 ‘Elke dag’,
aldus een illegaal werker over de N oord-V eluw e, ‘passeerden er ongeveer
zeventienduizend trekkers.’3 Een schatting uit Olst, dat benoorden D e
venter aan de IJssel ligt, luidt ‘dat per dag deze gemeente bezocht werd
(door) gemiddeld ten minste vijftienhonderd’ hongertrekkers (‘w ij zagen
vooral veel vrouwen en m eisjes’)4 —in O m m en (maar dat ligt 25 km ten
oosten van Z w olle: heen en terug 50 km extra fietsen) was het maximum
aantal hongertrekkers op één dag ruim duizend5 en op een van de
belangrijkste toegangswegen tot de W ieringermeer (de w eg uit de rich
ting Alkmaar) werden er volgens Kruijer op één dag vijf-en-tw intighonderd geteld6 — een boer die in het zuidelijke (en dus drukste) deel van
de polder woonde, had hem doen weten ‘dat per dag gemiddeld tweehonderdvijftig mensen aan de deur kwamen.’7
Achter al deze zakelijke gegevens moet men de werkelijkheid zien,
waarbij w ij in de eerste plaats aan de weersomstandigheden denken: de
kille en sombere oktobermaand —novem ber: kil, somber en met zware
slagregens —december: eerst kil en somber en vervolgens, na een periode
van rustig weer, koud —januari: vrij strenge vorst, tien etmalen waarop
het ook overdag vroor, veertien etmalen met sneeuwval (de wegen
werden glad), met barre sneeuwstormen zelfs - februari vrij zacht, maar

1 Th. C. O udem ans: ‘Jaren v o l spanning! ‘Schovenhorst’ in 1944 en 19 4 5’ (gestencild,
1946), p. 26. 2 H. Kraaijenbrink: ‘ Politierapport 19 4 0 -19 4 5 ’, V, p. 37. 3 ‘Jack ’ in
Vrij!, p. 242. 4 A. Korten: Olst 19 4 0 -19 4 5 , p. 30. 5 Aan de bronnen van het verzet. De
strijd der gemeente Ommen tegen de Duitse overheersing 19 4 0 -19 4 5 (1945?), p. 23a. 6 G.
J . Kruijer: Hongertochten, p. 163. 7 A.v., p. 164.
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somber en in de eerste helft opnieuw met uitzonderlijk veel regen —en
langs eindeloos schijnende wegen bewogen zich de hongertrekkers
voort, de meesten per fiets. Maar wat voor een fiets! Slechts weinige
hadden nog goede banden en wanneer men dan, soms na lang gezocht
te hebben, huiswaarts keerde, bewerkstelligde de zware vracht m enig
maal dat men een lekke band kreeg. Openbaar vervoer was er niet meer
(soms konden enkele gelukkigen meerijden op een Duitse trein) en wie
naar het oosten o f noorden des lands w ilde gaan en de lange fietstocht
over de Afsluitdijk o f de Veluw e w ilde verm ijden, had de grootste
moeite om ruimte te vinden op de Lemmerboot. In Amsterdam kon men
er plaats op bespreken van negen uur ’s morgens a f - telkens stonden er,
w eer o f geen weer, al kort na vier uur talloze mensen in de rij die dan
te horen kregen dat zij twee, drie, zelfs vier weken moesten wachten
voor er voor hen plaats was. Dan maar liever toch fietsen!
‘W ie beschrijft’, aldus later de Haagse journalist J. G. Raatgever jr.,
‘d e ellen d e van d e stakkerds die daar v o o rtz w o e g d e n op d e k ale la n d w eg en van
d e K o p van N o o r d -H o lla n d o f op de verlaten vlak ten van de V e lu w e w aar de
o o ste n w in d d e ru lle sn eeu w v o o r zich u itd re e f en o nb arm hartig g eseld e alles w at
zich b uiten w a ag d e? Ik heb ze zien z w o e g e n v o o r hun karren o f achter het stuur
van hun bakfiets, d o o r een decim eters d ik k e laag sn eeu w , pal tegen d e gieren d e
o o ste n w in d op, m aar ik zag ze o o k lig g en , langs de w e g , in elkaar gezakt van
v erm o e id h e id , b evan ge n van d e ko u d e, vaak sterven d van o n tb erin g .’ 1

Kruijer nam in zijn studie de volgende beelden op uit brieven en
dagboeken alsmede uit opstellen van scholieren, kort na de bevrijding
geschreven. Zij hadden gezien:
‘ M en sen m et stu kgelopen v o eten d ie het b lo ed in de schoenen stond, en zelfs
een ro o d spo or achterlieten in de b lanke sn eeu w . M en sen zo n d er schoenen,
ju tez ak k e n ron d de v o e te n .’
‘ M en sen d ie op b lo te v o eten liep en daar hun schoen en kapot w aren o f te v eel
p ijn ded en .’
‘ K in d eren van tien op blo te v o e tje s en h a lf gek leed liepen m et k in d erw agen s
d e b o e r af.’
‘O u d e m en sen die niet m eer v o o rt k o n d e n .’
‘ M an n en d ie geen stap m eer k o n d e n d o en o m d at ze aan h o n gero ed eem led en ;
v ro u w e n en k in deren zaten langs d e w e g , u itgeh o n gerd en ziek.’

1 J. G. Raatgever jr.: Van Dolle Dinsdag tot de bevrijding, p. n o .
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‘D aar zag ik een v ro u w flau w vallen . Z e had een zw are last op de fiets en ze
zag er b le ek en m ager uit.’
‘ M e n sen die op de w e g b ew u stelo o s v ie le n .’
‘ O o k k w a m e n w e een jo n g e t je tegen m et een handkar w aarin zijn gesto rven
jo n g e r e b ro ertje lag.’ 1

In N oord-H olland voerde de w eg soms door polders die door de
Wehrmacht waren geïnundeerd. ‘D e rijke vruchtbomen’, aldus de schrij
ver J. C. P. Alberts in zijn relaas over een vlak voor Kerstmis '44 van
Amsterdam uit ondernomen hongertocht,
‘ steken hun d o rre kruinen net b o v e n d e m eersp iegel uit. B o e re n k o o l is d o o r al
dat w ater b lijk b aar hard gaan g ro eien en b ijn a even h o o g opgesch oten als de
appelb om en . N a een paar k ilo m eters zw o e g e n , tem id d en van een stroo m van
ram m elen d e v o ertu igen , karren, k in d erw agen s en voetgan gers, begin t d e w e g
aardig o n d er w a ter te staan. D an k o m t d e groo tste versch rikk in g, d ie al het
aan ram m elen d e m isè re -v e rk e e r m et sto m h eid slaat: d e w e g is plots o v e r een
o n afzien b are afstand o n d er het w a ter v e rd w e n e n en één g e w o rd e n m et d e zee
ter rech ter- en ter lin k erzij.
S o m m ig e n trekken ten ein d e raad schoen en en kousen uit en d u w en hun
karretje zo de oceaan in. E en e n kele b lijft m et de m o ed der w an h o o p op zijn fiets
zitten. Ik b l i j f zitten. Ik heb h eel w at, en in v e le w e re ld d elen , m eegem aakt, m aar
ik ben n o g zeld en zo ban g g ew e e st als daar, op m ijn w a n k ele, beladen fiets, in
dat ein d e lo ze w ater, dat h o o g o pspuit en w a aro n d er ergens een onzichtbare w e g
ligt, d ie m isschien, w at G o d v erh o e d e , v errad erlijk e ku ilen heeft.’

Alberts zette door ‘ M aar in H o o rn staan de arm e A m sterd am m ers m et hun scham ele karretjes en
hun b lek e, in g e v allen gezich ten w a n h o p ig op de k e ie n ; er is geen kam er m eer
te b ek o m en , alle hotels zijn v o l, w e k e n van te v o re n besproken, en eten kan je
alleen in het v o o rm a lig e station k rijg e n , dat als volksgaark eu k en o f cafetaria is
in gerich t en dat in de v o o rm id d a g al is u itverkocht. N a v eel zoeken en vragen
d rin g ik brutaal d e K eizersk ro o n b in n en (w aarop een b o rd je ‘g e slo te n ’ staat) en
v raag o f ik aan de (pik-zw arte) m aa ltijd kan deeln em en . E r is al een lijst van
n e g e n tien lie fh e b b ers en v é é l eten is er niet. Ik slaag er in als tw in tigste en laatste
o p d e lijst te k o m e n .’2

D e schrijfster Henriëtte M ooy over haar tocht naar de W ieringermeerpolder:
1 G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 194.
novelle (z.j.), p. 14 -17 .

2 Jo h . C. P. Alberts: Eten halen. Een honger-
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‘ M aar o, d e m en sen, d ie als in een lan gsliertige nachtm errie telkens in n ieu w e
g o lv e n op j e a f k o m en , de m an nen , de v ro u w e n , w ijd o p en g esp a lk te bolstaande
ogen , in g e v a lle n w an gen , in ged ru k te slapen, b ezw ete v o o rh o o fd e n m et an gstigd ik k e b lau w e ad eren ; de grau w e, de g e le ho ngergezichten . K o u d had ik het, koud,
koud, k o ud , koud. O o k nu en dan een o p h o p in g op de d ijk , die de doortocht
v o o r anderen v ersp erd e; de fa m ilies lieten dan hun v e rv o e rm id d e le n m id d en op
de d ijk staan, o n d er b e w ak in g van een heel b leek en heel dun k in d , daalden dan
a f naar het p o ld erlan d , recht op een b o erd erij aan, die, b eh alve het toegangspad,
ro n d o m in het w ater lag, a fg rijs e lijk g ezic h t!’ 1

Toen op 23 december in de loop van de middag een sneeuwstorm over
de Veluw e streek, waren de wegen er in korte tijd onbegaanbaar. ‘De
stakkers’, zo noteerde de Harderwijker politieman H. Kraaijenbrink,
‘ die er m et slechte kleren, slechte fietsen en lege m agen op uit m oesten (en dat
z ijn er w e e r v e le du izen den ), hadden het n iet elle n d ig e r ku nn en treffen en v e le n
van hen v alle n b ij de w e g n eer . . . D e m et zakken aardappelen beladen rijw ie le n ,
de handkarren, de k in d erw agen s — het zijn ev en z o v e le m onsterachtigheden
g e w o rd e n w aarm ee d e uitgeputte stakkers geen raad m eer w e ten . . . Iem an d die
dit niet gezien heeft, zal zich n o o it o o k m aar een flau w e v o o rste llin g van de
o m v a n g en de ram pzaligheid van deze h o n gero ptoch t ku nn en m aken .’ 2

Een Amsterdammer zag op 1 januari bij de controlepost op de IJsselbrug bij Zw olle twaalf kinderwagens geparkeerd staan,
‘afgezien van de o ve rig e v o ertu ig en , van stijfselk istjes op w ie ltje s tot van g e g o lfd
p laatijzer geïm p ro vise erd e sleden toe, beladen m et lev en sm id d elen . D e v o o r het
m eren d eel eigenaressen er van stond en daar te w ach ten in de h o o p dat een o f
an dere auto hen m ee zou n e m en .’

Tallozen waren ook op die Nieuwjaarsdag op pad:
’ Er w a re n m en sen b ij uit R o tterd am , D en H aag, A m sterd am , B ussum , G o ud a,
W o e rd en , w aarvan er zelfs lo p en d e naar D ren te en G ro n in g e n g ew eest w aren.
M o eiza am tro k m en een karretje o f zoiets d o o r de sneeu w . Ik zag ze aan de kant
van de w e g zitten m et een karretje o f fiets w aarvan de w ie le n geb rok en w aren.
En ze zaten naar dat geb roken w ie l te staren o f het v a n z e lf w e e r zou helen .’3

1 Henriëtte M o o y : Het Duitse schrikbewind 19 4 0 -19 4 5 . Dagboek en herinnering (1970),
p. 10 1-0 2 . 2 H. K raaijen b rin k :‘Politierapport 19 4 0 -19 4 5 ’, IV, p. 158-59. 3 (Letter
gieterij Amsterdam) L. A . Gedenkboek, p. 53.
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Later in januari, een Zwollenaar:
‘ D e oprit naar de IJsse lb ru g is sp ieg elg lad ; zand w o rd t er niet gestro oid . Een
paar trekkers help ik de brug o p ; dan w e e r terug anderen helpen. Ik kan helaas
niet v erd e r helpen. W e m o eten z e lf o o k v erd er en n o g w e e r terug en b ijtijd s
thuis zijn. ’ t Is een elle n d ig gezicht, d ie m ag ere stum pers m et hun zw are karren,
d ie ze o n m o g e lijk alleen d e oprit k u n n en o pdu w en .
A an d e an dere kant v an d e brug een v ro u w tje naast een zw aar beladen fiets;
v o e tje v o o r v o e tje sch u ifelt ze v oo rt. Z e h eeft erg k o u d e voeten . Ik n eem even
de fiets van haar o ver, dan kan zij flin k d o o rlo p en o m haar v o eten te w arm en.
Z e kan niet m eer. D e v o rig e dag h eeft ze 40 km op zo m ersch o en tjes d o o r de
sn ee u w gelopen. H aar v o e te n zijn stuk. M o rg e n a v o n d den kt de arm e ziel in
U trech t aan te k o m en ! A ls ze een plaatsje op een open vrachtauto zou k rijgen ,
zo u ze de k o n in g te rijk zijn . Slech t gek leed , m et een lege m aag, op een open
vrachtauto in een ijz ig k o u d e w in d en j e dan n o g g e lu k k ig ge v o e le n !
. . . D rie v ro u w e n lopen v o o r ons, hun handkar is kapot. E én g lijd t uit en valt.
Ik help haar op. Z e h eeft zich bezeerd en h u ilt en dan g ilt ze p lo tselin g : ‘Ik w il
naar m ijn k in d e re n !’ D e b eid e an deren w o rd t het dan o o k te m achtig. W e ku nn en
d e ellen d e n iet lan ger aan zien.’ 1

Een beeld uit februari:
‘ Langs d e Z u id erzeestraatw eg d o o r N ijk e r k heen b e w o o g zich tussen de
o ch ten d - en avo n d u ren een o n afg eb ro k en stroom gelu k zo ek ers heen en terug.
H e en m et le g e karren en in d e o gen de glans van h o o p op succes, teru g m et
v o lb e la d e n v e rv o e rm id d e le n , steu nen d en zuchtend, tot schreiens toe v e rm o e id ;
a fg eb eu ld m et van de fietsen zakken de, o n h an d ig o p geb o n d en zakken m et
aardappelen; strom pelen d op afgetrapte schoen en m et b lo ed e n d e blaren aan de
h ie le n ; v e rv u ild v an het m et tien tallen sam en slapen, nachten achter elkaar, in
b o eren sch u ren ; b u n gelen d aan d e fietsen de k o n ijn e n en kippen, g eru ild bij
k o u d -b e re k e n e n d e b o e re n -S h y lo c k s tegen w o ek erw aa rd en aan tex tiel, sch o en 
w e rk en sieraden. O n d e rv o e d e k in d eren m et in g ev allen w an gen , een ju te zak
o m d e h u iv e ren d e schouders geslagen , zaten op lo m p ig e deken s b o v e n o p h an d
w a g e n s, v o o rtg e d u w d en aan to u w e n getro k k en d o o r ploegen zw o eg e n d e , h ij
g e n d e v ro u w e n in slo n zige ju rk e n , d o o rw e e k t b ij regen, sliertig e haren van de
b e zw e te v o o rh o o fd e n v e g e n d .’ 2

‘In de eerste dagen van maart’ zag een illegaal werker op de V eluw e
‘ m e er e lle n d e . . . dan o o it tevo ren . D ag en lan g passeerden w e een o n afgeb ro k en

1 H. N eerdhof: ‘V erslag’ (z.j.), p. 23 (Doc II-364, b -13).
‘ H erinneringen’ (1950), p. 179-80 (D oc I-10 9 1, c-i).
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stroo m trekkers. V o o r het groo tste ged eelte w a ren het v ro u w e n en m eisjes.
M e n s e lijk opzicht b esto n d niet m eer, w e zagen d eftig e dam es in bontjassen , die
op fietsen zo n d er ban den hun zw are vracht probeerd en thuis te brengen. S o m 
m igen hadden gaten in hun z ijd en kousen zo g ro o t als tw ee vuisten , b lijkb aar
van het v a lle n ; m aar niem an d k eek er zelfs naar. Ieder had gen o eg aan zijn eigen
taak. D e v re em d ste soo rten karren en w a gen tjes w e rd en geb ru ik t en v elen
m oesten het stellen m et ’n d o o d g e w o n e k in d erw agen , die to ren h o o g v o lg elad en
w as m et m u d d en aardappels en b ijn a b e z w e e k o n d er deze zw are vracht. O p v ele
plaatsen langs de w e g lagen w rakstu kken van w a gen tjes, die het o n d erw eg
b eg e v en hadden. B akfietsen en handkarretjes m et geb rok en assen zagen w e bij
tientallen.
U re n la n g heb ik de gezichten bestudeerd van d e du izen d en , d ie ons passeerden.
D e ro o d -o p g e lo p e n gezichten der o v e rv e rm o e id e n en de as-grau w e o f v aal-b lek e
gezichten d ergen en , die het v erm o eid h eid sp u n t al v e r had den o verschred en en
nu m et ’ n verb eten u itd ru kk in g m echan isch hun v o eten b ew o g en , om dat ze het
al dagen lan g zo gedaan hadden en ze m ee m o esten m et ’t tem po, dat de ein d elo ze
co lo n n e, w aarto e ze b eh o o rd en , aangaf.
. . . V e rsc h illen d e k eren zagen w e grote bakkerskarren o f bo eren w agen s, w aar
geen paard v o o r stond, m aar die getro k k en w e rd en d o o r tien o f tw in tig v ro u w e n
en m eisjes m et lange, ru w e to u w en o m hun m id d e l o f b o v e n lijf. Z e h elden
h elem aal v o o r o v e r in de to u w en en keken strak naar de gron d. Er w aren v ro u w e n ,
d ie op k o u sen vo eten liepen en andere, die op b lo te v o eten vo o rtzeu ld en o ver
ru w e straatstenen en d o o r grote plassen.
. . . V aak zagen w e , dat m en sen niet m eer k o n d e n en als d o o d langs de straat
n e erv ie le n o f lagen te rusten in het natte gras, ond anks het ko u d e, gure w eer.
. . . In deze stoet van ellen d e tr o f m en h o og leraren , advocaten, leraren van
m id d elb are scholen , h o ge am btenaren , d eftige dam es, m en sen d ie v ro e g e r een
eigen auto re d en ’ 1 -

allen werden voortgedreven door de drang tot zelfbehoud, door de wens
ook om het moeizaam vergaarde voedsel zo spoedig m ogelijk aan de
thuis wachtende gezinsleden ten goede te doen komen.
Niets was erger dan wanneer men dat voedsel geheel o f gedeeltelijk
kwijtraakte. G elijk eerder vermeld, werd 12 % van de Amsterdamse
hongertrekkers op zijn minst eenmaal door lotgenoten bestolen —daar
enboven bleek uit Kruijers gegevens dat bij 18 % van de trekkers goede
ren in beslag werden genomen: door de ‘foute’ Landwacht, door de
politie, soms ook door de officiële ‘politiedienst’ van Economische Za
ken: de Centrale Crisis-Controle-D ienst, oftewel de C C D . Deze be
schikte in N oord-H olland over tweehonderdvijftig controleurs —veel te

1 ‘Ja c k ’ in: Vrij!, p. 240-42.
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w einig om de hongertochten tegen te gaan. ‘Toen m en’, schrijft Kruijer,
‘inzag dat dit onm ogelijk was, accepteerde men gedeeltelijke sociale
desintegratie en maakte men het zich tot functie er op toe te zien dat de
verdeling nog zo eerlijk m ogelijk geschiedde. Zwarte handelaren en
personen die ‘te veel’ vervoerden, werden aangehouden.’ 1 In februari
werd voor de Noordhollandse C C D een duidelijke norm aangegeven:
trekkers die niet meer vervoerden dan bijvoorbeeld een halve mud
aardappelen, werden doorgelaten —het gemiddelde dat blijkens Kruijers
onderzoek vervoerd werd: 42 kg, lag daar iets boven, maar w ij nemen
aan dat dit in de meeste gevallen geen m oeilijkheden heeft opgeleverd;
w ij nemen trouwens óók aan dat van diegenen die op handkarren o f op
bakfietsen aanzienlijk m éér levensm iddelen vervoerden, sommigen geen
hinder ondervonden van de controleurs, maar bij anderen werd stellig
een deel, misschien w el het grootste deel van hun vracht in beslag
genomen. D e algemene opinie was, en bleef, dat er een reële kans bestond
om door de controle heen te komen — alleen aan de IJssel kwam dat
anders te liggen.
Daar gold, gelijk reeds vermeld, van 25 januari a f de regel dat parti
culieren geen granen, peulvruchten, boter, olie en kaas over de rivier
westwaarts mochten meenemen — inderdaad werden die producten van
de genoemde datum a f bij alle bruggen en veerponten in beslag geno
men: bij de IJsselbrug te D eventer in tien dagen tijd (t.e.m. 3 februari)
o.m. ruim 3 ton graan, 70 kg peulvruchten, n kg boter, 12 liter olie en
40 kg kaas, bij de IJsselbrug te Z w olle in vier dagen tijd (29 januari t.e.m.
1 februari) o.m. meer dan 8 ton graan en meel, ruim 50 kg boter, ruim
50 kg spek en ruim 125 kg kaas (meer cijfermateriaal ontbreekt). ‘ De trek
van voedselhalers is’, zo werd op 3 februari aan de politiechef te Z w olle
gerapporteerd, ‘sterk afgenomen, verm oedelijk omdat thans de controle
op de terugweg meer bekend w o rd t... Aardappels worden bij de controle
niet afgenomen, voorzover men niet meer dan 1 mud per persoon bij
zich heeft.’2 Allen die op hongertocht waren, konden in die tijd de IJssel
nog passeren, maar begin februari stelde Rauter op schrift dat hij ‘ in
nachsterZeit' dat passeren (zowel van west naar oost als omgekeerd) w ilde
verbieden tenzij de betrokkene een machtiging zou kunnen tonen van
een van de officieren van de Ordnungspolizei die als verbindingsofficier
aan de staven van Seyss-Inquarts Beaujtragten waren toegevoegd.3
1 G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 158. 2 Rapport, 3 febr. 1945, van opperluitenant
G. J . de Vries aan de Korpschef van politie te Z w o lle (C N O , 66 h). 3 Rondschrijven,
8 febr. 1945, van Rauter (H SSu P F , 10 c).
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D ie IJssel-Sperre werd op i maart van kracht. Wat Rauter heeft bew o
gen, hongertrekkers te verhinderen om in O verijssel en vandaar even
tueel elders te gaan fourageren, is ons niet duidelijk. Een van de gevolgen
van zijn maatregel was dat van diegenen die toch over de IJssel trachtten
te komen en daarbij werden gegrepen, de mannen van zeventien tot
vijftig jaar als spitters aan de Organisation Todt werden overgedragen; dat
is met wellicht omstreeks honderd mannen geschied.

★

U it Kruijers studie haalden w ij aan dat in N oord-H olland 62% van de
door hem geënquêteerde Amsterdamse hongertrekkers op boerderijen
overnachtte, waar 46 % gratis onderdak kreeg.
Waar sliepen diegenen (38 %) die niet bij boeren huisvesting vonden?
Dat is, wat N oord-H olland betreft, niet bekend, maar w ij veronderstellen
dat in verscheidene plaatsen schoolgebouwen en verenigingslokalen als
noodverblijven voor trekkers werden ingericht — aannemelijk is trou
wens dat trekkers ook w el onderdak vonden bij andere particulieren dan
de boeren. In Harderwijk werd de ambachtsschool tot noodverblijf
ingericht; in deze gemeente, verm oedelijk ook elders, maakten de afde
lingen van het Nederlandse Rode Kruis en van de vereniging Eerste Hulp
bij O ngelukken zich verdienstelijk bij het opvangen en verzorgen van
de trekkers.1 Er werden er in Harderwijk in de Ambachtsschool dikwijls
meer dan zevenhonderd gehuisvest, ‘afgezien dan nog van de velen’,
aldus een plaatselijke geschiedenis, ‘die bij particulieren de nacht (door
brachten).’ 2 In Zw olle ontfermde een plaatselijke coördinatiecommissie
welke door de directeur van de gem eentelijke dienst van sociale zaken
werd geleid, zich over meer dan honderdduizend hongertrekkers. Enkele
honderden Zwollenaren, mannen en vrouwen, waren hierbij als onbe
taalde hulpkrachten ingeschakeld, ‘dag en nacht werkten z ij’ (ook ten
behoeve van de ruim vijf-en-zeventigduizend oorlogsevacué’s die in die

1 B ij de Fino-fabrieken in H arderw ijk konden dagelijks gem iddeld ca. drieduizend
hongertrekkers een liter verm icellisoep k rijgen ; van ’s m orgens vroeg tot in het begin
van de avond stonden er lange rijen buiten te wachten (het eetlokaal bood slechts
plaats aan ca. tachtig personen). B ij deze fabrieken was ook een medische hulppost
ingericht. 2 E. A. van Kuik: Harderwijk in oorlogstijd. Kroniek van alle gebeurtenissen in
de bezettingsjaren 19 4 0 -19 4 5 (z.j.), p. 54.
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maanden Z w olle passeerden) ‘op een w ijze die’, zo schreef de bedoelde
directeur,
‘ b o v e n alle l o f v erh e v e n is. T re ffe n d e staaltjes van n aasten liefde, m o ed , g e lo o fs 
o ve rtu ig in g en eendrachtig sam en w erk en w e rd en in grote een vo u d , in sto ïcijn se
verb eten h e id en on d er b u ite n g e w o o n m o e ilijk e o m stan d igh ed en b eleefd . Er
w e rd een hechte gem eenschap g eb o ren , m et een b e s e f v o o r b u rgerzin , zoals
w e llic h t n o o it tevo ren .’ ’

D e Zw olse coördinatiecommissie bezat een nachtverblijf waar men
voor f i logies kreeg (avondmaaltijd en ontbijt inbegrepen). ‘D e zolders
liggen al bijna v o l’, aldus een beschrijving van dit n o o d v e rb lijf—
‘ strozak aan strozak, rij langs rij. E en du ffe n atte-k leren -lu ch t hangt d o o r het
g e h e le g e b o u w . R ije n staan v o o r d e to iletten , rije n staan v o o r de k eu ken, rijen
staan v o o r het dokterskam ertje. T ien ta llen v o eten w o rd en h ier iedere avon d
v erz o rgd zo g o e d en zo kw aad als het gaat. ‘ U m o et een paar dagen w achten
alvo re n s v e rd e r te trekken, u w lin k erh iel ziet er le lijk u it!’ ‘Ja , d o k ter’, en z o w e l
d e d o k ter als zij w eten dat dit ad vies n o o it w o rd t o p gevo lgd . G ed rev en d o o r de
gro te n o o d h eb b en ze deze o n m o g e lijk e h o n gertoch t aanvaard, m et haast b o v e n 
m e n se lijk e en e rgie zetten ze d o o r tot het bittere ein d e en als ze straks afgeto bd
m et o ntstoken v o eten en een u itgeput lichaam th u isko m en , lig g en ze som s w e k en
te b ed om w e e r b ij te k o m en van d e o n tb erin g en op deze tocht geleden .
. . . In d e eetzaal heerst n o g steeds drukte. D rie h o n d e rd -e n -v ijftig porties w arm
v o e d se l zijn al u itged eeld en n o g h o n d erd gasten ku nn en w o rd e n geholp en. Er
zal niets o v e rb lijv e n v an av o n d en het w o rd t sto u w en op de slaapzalen. ‘ D rie op
tw e e ’ is dan het v e rz o e k en zo n d er protest, w e ten d dat het v o o r hun lo tgen o ten
is, schikken ze zich m et drie person en op tw ee strozakken en delen de dekens.
H e t v r ijw illig e personeel, al d e g eh ele dag in to u w - w e hadden toch o o k een
dagtrein — helpt en sjo u w t, troost en b ev eelt, ze v in d e n het h eerlijk , iets v o o r de
ho n gertrekkers te kunn en doen.
Straks als allen hun plaatsje gek reg en hebben , w o rd t het b ro o d u itged eeld v o o r
m o rgen o ch ten d . E r is o o k kaas vand aag.’2

Is deze vorm van hulp tot Z w olle beperkt gebleven? Dat is niet
waarschijnlijk. Er zijn ons terzake geen nadere gegevens bekend, maar
w ij nemen aan dat in tal van plaatsen, zij het wellicht niet zo goed
georganiseerd als in de O verijsselse hoofdstad, hulp geboden is aan de
vele tienduizenden die dagelijks op doortocht waren.
' Verslag van de toestand der gemeente Zw olle over de jaren 19 4 0 -19 4 } (z.j.), hfdst XII
(Dienst voo r Sociale Zaken), p. 7. 2 A. J. J. Craghs in: In de strijd om ons volksbestaan,
p. 201.
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N iet al die hongertrekkers keerden naar de steden in het westen terug
—w ij maakten al melding van gevallen waarbij jo n ge kinderen oostwaarts
werden gezonden met de boodschap, er een adres te zoeken waar zij tot
het einde van de oorlog zouden kunnen blijven. Was dat laatste het geval,
dan werden zij in de betrokken bevolkingsregisters ingeschreven als
‘hongervluchtelingen’. Van dezen (jongeren èn ouderen) herbergde al
leen al de stad Groningen er eind maart meer dan vijfduizendvierhonderd
en op grond van dat enige ons bekende cijfer durven w ij veronderstellen
dat er in het land als geheel op zijn minst enkele tienduizenden van die
hongervluchtelingen zijn geweest.

★

D e naam van de boeren ging er in de hongerwinter niet op vooruit. Al
eerder in de bezetting had die naam schade geleden doordat het nogal
eens was voorgekom en, vooral in het westen des lands, dat boeren in de
zwarte detailhandel buitensporig hoge prijzen hadden gevraagd. ‘Talrij
ken onder hen, w ilden’, schreef Het Parool in de herfst van '43,
‘ in en k ele ja re n r ijk w o rd en ten koste van hun landgenoten . W ij w eten het:
gen eraliseren is o n b illijk en v e le n zijn er, g elu k k ig , d ie b lijk gev en van een
verh e ffen d gem ee n sch ap sgevo el. M aar in tallo ze g ev allen v iert een o n m en selijk e
schraapzucht h o o g tij en er zijn streken w aar de m an d ie zijn producten v o o r
re d e lijk e prijs verk o o p t, tot d e w e in ig e u itzo n d erin g en b eh o o rt’ 1 —

een passage waarbij w ij, toen w ij haar in deel 7 aanhaalden, opmerkten
dat men w èl moest bedenken dat de contacten van de redacteuren van
Het Parool in hoofdzaak in het westen lagen. In de andere delen des lands
waren er streken waar het precies omgekeerd lag: daar behoorde de man
die buitensporig hoge prijzen vroeg, tot de weinige uitzonderingen.
Kruijer heeft in zijn studie2 uit de verzamelde verslagen meer dan
honderdvijftig passages geciteerd waarin hongertrekkers herinneringen
aan hun contacten met de boeren weergaven o f een algemeen oordeel
over hen velden. De ene helft van die passages luidde bij uitstek gunstig,
de andere helft bij uitstek ongunstig. In de gunstige passages werd o.m.

1 Het ParooF, 59 (15 okt. 1943), p. 6-7.

2 N l. op de pagina’s 2 3 1 e.v.
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gesproken van boeren die zonder enige betaling levensmiddelen afston
den, die de hongertrekkers overvloedig te eten gaven en die hun eigen
kinderen op de grond lieten slapen opdat hongertrekkers een bed zouden
hebben — in de ongunstige passages werd verhaald van boeren die (met
honden, met zogenaamde waarschuwingen wegens m ond- en klauwzeer)
hun best deden, de trekkers van hun erf te weren, die hun nog geen
boterham gaven en hun alle onderdak weigerden, die hetzij in geld, hetzij
in goederen exorbitant hoge prijzen vroegen. Beide soorten boeren zijn
er geweest, dat is duidelijk, maar welke groep was het grootst? Van de
door Kruijer geënquêteerde Amsterdamse hongertrekkers oordeelden
velen ongunstig over de boeren.1 Stellig zullen daar eigen ervaringen een
rol bij hebben gespeeld maar als men naast dit negatieve oordeel het
zakelijk feit stelt dat volgens diezelfde Amsterdamse groep drie op de
vier Noordhollandse boeren die hulp verleenden, geen betaling vroegen
voor het verleende logies (en bij de helft kregen de trekkers bovendien
een gratis ontbijt en nog wat boterhammen mee voor onderweg), dan
mag men concluderen dat achteraf, en misschien ook in de tijd zelf, teveel
waarde is toegekend aan de ongunstige ervaringen. Veel mensen oorde
len over hun medemensen liever negatief dan positief; al vóór de oorlog
plachten talrijke stedelingen op de boeren neer te zien (de Nederlandse
taal laat daar vele voorbeelden van zien) en die laatdunkendheid was met
name in het westen des lands in de aan de hongerwinter voorafgaande
bezettingsperiode versterkt. Tegen die achtergrond waren, zo veronder
stellen w ij, velen bijzonder gevoelig voor verhalen waarin de boeren er
slecht a f kwamen — de meeste hongertrekkers hadden er daarenboven
geen denkbeeld van wat er op een boerderij allemaal omging, en volgens
de boeren traden niet weinigen van die hongertrekkers nogal aanmati
gend op. Van twee landbouwers uit de W ieringermeer berichtte de ene
aan Kruijer: ‘Geen twee procent nam de moeite behoorlijk aan te bellen;
men liep het erf op, gras noch bloemperken ontziende’, en de ander: ‘Alle
m ogelijke trucs werden te baat genomen om ons te beduvelen en dubbele
porties in de wacht te slepen’2 — sommige boeren klaagden bovendien
over diefstal door hongertrekkers. ‘Ja, ze konden hardvochtig zijn, die
boeren’, aldus Raatgever,

1 Van de arbeiders oordeelde 53 % ongunstig, van de leden van andere bevolkings
groepen 33 % ; gunstig oordeelde 25 % van de arbeiders en 52 % van de leden
van andere bevolkingsgroepen; w ij nem en aan dat deze verschillen verklaard m oe
ten w orden door het feit dat de arbeiders over m inder geld en goederen beschikten.
2 G. J. Kruijer: Hongertochten, p. 248-49.
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‘ m aar aan d e andere kant d ien t m en niet te vergeten dat ze vaak h a lf g ek gem aakt
w e rd en d o o r de n im m er e in d ig en d e stroom van sted elin gen d ie van v ro e g tot
laat het e r f o p k w am en m et het stereotiepe v erz o ek : ‘H eb t u som s iets te m issen ?’
O p een b o erd erij m o et hard g e w e rk t w o rd e n : het v e e m o et g em o lk en , het graan
ged orst, de v o ed erb ieten in g ek u ild , het is daar geen k ru id en ie rsw in k el w aar m en
steeds een b ed ien d e gereed v in d t o m de klanten te h elp en ’ ’ —

men stelle zich voor wat het voor de eerder vermelde boer in de
W ieringermeer betekende om per dag gemiddeld tweehonderdvijftig
hongertrekkers te woord te moeten staan!
N iet te ontkennen valt dat als gevolg van de betaling met goederen
een deel van de inhoud der linnenkasten van stedelingen bij de boeren
belandde; evenmin, dat sommige boeren, uitgaande van de zwarte markt
prijzen w elke in de steden golden, zich buitensporig verrijkten. In M iddenmeer in de W ieringermeer werden, aldus een polderbewoner, door
aanbiedingen die in het kader van de bedrijfshulp waren gedaan,
‘tw eed e h an d s au to ’ s en m o to ren v erru ild , resp. v o o r 8 en 4 m u d tarw e. C o m p lete
centrale verw arm in gsin stallaties, p a rketvlo eren en w at niet al w e rd en daar v e rsjaggerd v o o r tarw e . . . V an een der grootste bo eren is m ij bek en d dat h ij ‘in
v o o rraa d ’ had een tiental radio-apparaten, drie p ian o ’ s, tw ee o rgels, m instens een
d o z ijn accordeons, een ev en g ro o t aantal sch rijfm ach in es, enz. enz.’2

Deze en dergelijke schrapers waren het die van J. W. F. Werumeus
Bunings ‘Ballade van de boer’ een sarcastische versie deden ontstaan3
waaruit een der coupletten luidde:
‘ ‘A ch b oer, w ij in de gro te stad
h ebben geen v o e d se l m eer
en k o m en van heel v e r gestapt,
de k lein tjes h o n geren z e e r!’
— ‘ Ik g e e f toch n ik s’ , zo sprak hij toen,
‘V o o r m ijn part stik de m o o rd ,
o f g e e f j e k leren en j e sch o e n !’
En d e b o er, h ij p lo egd e v o o rt.’

Soms gebeurde het dat illegale groepen tegen bepaalde boeren die
woekerwinsten opstreken, maatregelen namen: hun boerderijen werden

’ J. G. Raatgever jr.: Van Dolle Dinsdag tot de bevrijding, p. 52-53. 2 G. J. Kruijer:
Hongertochten, p. 247. 3 Tekst in: Geuzenliedboek 19 4 0 -19 4 3 (1945), p. 192.
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overvallen en hun voorraden levensm iddelen ten behoeve van de ille
galiteit in beslag genomen (overvallen door illegale groepen die geheel
eigenmachtig optraden o f door groepen die zich voor illegale groepen
uitgaven, kwamen ook voor) —bij Barneveld werd een boer die steevast
hoge zwarte prijzen vroeg, aan een paal te schande gezet, in de Haarlem
m ermeer een ander in een schandblok gesloten. Een strijd tegen V olendamse vissers die ten behoeve van hun verkopen op de zwarte markt
politiemannen en C C D ’ers hadden omgekocht, werd door de Knokploe
gen pas gewonnen nadat drie Volendamse botters tot zinken waren
gebracht - tegen sommige Spakenburgse vissers traden de K P’ers op
dezelfde w ijze op.' Elders in het land, o.m. in de Zaanstreek en in Twente,
werden door de illegaliteit aan de boeren lijsten toegezonden waarop de
prijzen stonden die naar het oordeel der illegaliteit billijkerw ijs berekend
mochten worden: ‘grijze’ prijzen waren dat, geen ‘zwarte’.
‘W ij kunnen vaststellen’ , schreven van Graafeiland en Holtrop in hun
bezettingsgeschiedenis van Schagen (Noord-H olland),
‘dat in o n ze o m g e v in g d e b o eren in het algem een zeer v e e l hulp hebben verleend .
D at zij v o o r hun w aren go ed eren in ruil aannam en, w aaraan zij z e lf drin gen d
b eh o efte hadden, spreekt v an zelf. W ij h eb b en op o nverd achte w ijz e kunnen
v aststellen dat dat in ’t alg em een op re d e lijk e basis geschiedde. M aar in hun
e lle n d ig e toestand w aren d e m en sen vaak o n re d e lijk in hun oordeel. D e m eeste
b o ere n h erb ergd en iedere nacht trekkers en gaven hu n te eten, m aanden achtereen
w e e r an dere o n g elu k k ig en helpend . V e le b o eren gaven na het dorsen hond erd en
trekkers e n ig e ponden tarw e. N ie t v e e l v o o r een trekker, m aar een en orm e
h o e v e e lh e id v o o r d e boer. W ij k en n en er v e le n d ie zeven h o n d erd en m eer
person en na het dorsen hielpen. W ij k enn en er v e le n die ied ere nacht tientallen
zw e rv ers, som s tot tachtig toe, herbergden , te eten g aven en n o g w at m eegaven .
W e in ig v o o r d e trekker, m aar en o rm e h o eve elh ed en v o o r d e b o er; en vaak
b e la n g e lo o s!’ 2

Valt uit dit alles een algemene slotsom te trekken? Het is moeilijk,
maar wanneer men er nu van uitgaat dat in N oord-H olland, deel van het
nogal vercommercialiseerde westen, inderdaad door drie op de vier
boeren, voorzover dezen hulp verleenden aan hongertrekkers (hoe groot
de groep was die géén hulp verleende, is niet bekend), gratis logies werd
verstrekt en gedeeltelijk ook gratis te eten werd gegeven; dat dag-in,

1 Van de IJsselm eervis was v rijw el van het begin van de bezetting a f een groot deel
in de zwarte handel terechtgekomen. 2 A. van Graafeiland en K. H oltrop: Schagen
in oorlogstijd, p. 49.
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dag-uit in het bezette gebied als geheel meer dan vijftigduizend honger
trekkers op pad waren en dat dezen, na hulp ontvangen te hebben, er vele
malen opnieuw op uit zijn getrokken (gemiddeld bijna veertien maal
volgens Kruijers onderzoek), kennelijk in de verwachting dat zij er in
zouden slagen, nieuwe levensmiddelen te vinden tegen prijzen welke
niet volstrekt onbetaalbaar waren, dan zijn w ij van mening dat het
ongunstige oordeel over de boeren dat in de hongerwinter door velen
werd geveld, als onvoldoend gefundeerd moet worden afgewezen. Het
zijn de misdragingen van een minderheid geweest die aan de naam van
deze bevolkingsgroep schade hebben toegebracht — ten aanzien van de
Joodse bevolkingsgroep had zich, zoals w ij in deel 7 schetsten (in
hoofdstuk 3, in de paragraaf ‘Antisemitism e’), hetzelfde verschijnsel
voorgedaan.

Terugblik
M et onze beschrijving van de hongerwinter als zodanig zijn w ij nog niet
ten einde: de rantsoenen in de hongerprovincies hebben wij nog slechts
weergegeven voor de periode 1 oktober '44—17 februari '45 — hoe de
ontwikkeling was van 18 februari '45 tot aan de bevrijding, begin mei,
moet nog worden geschetst. In die latere periode heeft men evenwel niet
alleen te maken met het in bezet gebied z elf nog geproduceerde en
gedistribueerde voedsel maar ook met de hulp uit het buitenland welke
eind februari voor het eerst in verdeling kwam. Daardoor werd het totale
beeld gecompliceerder —w ij komen op de hongerwinter terug in hoofd
stuk 14, waarin w ij ook zullen weergeven welke moeite de regering in
Londen zich had gegeven om die hulp uit het buitenland te bevorderen.
Desondanks lijkt het ons zinvol, een terugblik te werpen op datgene wat
w ij in dit hoofdstuk hebben verhaald.
D e hongerwinter is een van de grote calamiteiten geweest in de
Nederlandse geschiedenis. Hongersnood was in het land sinds de M id
deleeuwen niet meer voorgekom en, ontbering wèl. Een deel van de
bevolking had ook ten tijde van de Republiek armoede gekend - armoede
was er geweest in de Franse tijd en de gehele negentiende eeuw door,
en ook in de eerste decennia van de twintigste hadden brede volksgroe
pen zich niet meer dan het allernoodzakelijkste voor hun levensonder
houd kunnen aanschaffen en soms ook dat niet eens. In het kader van die
armoede was ook wel honger geleden, maar er is een kwalitatief verschil
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tussen honger en hongersnood: hongersnood bedreigt het leven zelf, en
inderdaad: in de situatie w elke zich eind '4.4 in het westen des lands
ontwikkelde, hing die dreiging boven de levens van drie-en-een-half
m iljoen mensen. Die hongersnood was gevolg van een transportcrisis en
die crisis werd veroorzaakt door factoren van w elke er één van N eder
landse oorsprong was: de op 17 september '44 door de regering afgekondigde Spoorwegstaking, en een tweede aan alle m enselijke beïnvloeding
was onttrokken: de eind december invallende vorst; van de overige
factoren: het zes weken lang volgehouden voedselembargo, het onge
remd vorderen van transportmiddelen en de veel te geringe steenkoolleveranties, lag de oorsprong aan Duitse kant. Er was voor de bezetter
generlei dwingende noodzaak om op de Spoorwegstaking welke na twee,
drie weken geen ernstige schade meer toebracht aan zijn directe belangen,
te reageren zoals hij deed —zijn politiek was, zo schreven w ij eerder, in
wezen een van het nemen van redeloze wraak op weerloze burgers.
Voedsel was er genoeg in het land om, zij het met krappe rantsoenen,
de laatste bezettingswinter door te komen, binnenschepen waren er
genoeg om, ook toen de treinen niet meer reden, dat voedsel uit de
‘overschot-gebieden’ in het oosten en noorden des lands naar het westen
over te brengen. Zes weken lang evenwel, van eind september tot begin
november, werd aan vrijw el geen binnenschip gepermitteerd naar het
westen te varen en toen dat verbod werd opgeheven, hadden de vorde
ringen van de Wehrmacht een situatie doen ontstaan waarin de meeste
binnenschippers, vrezend hun schip, d.w.z. hun volledige bedrijfskapitaal,
de basis van hun bestaan, kw ijt te raken, zich er van onthielden, vrachten
naar het westen te aanvaarden. W ij zien het als een grote verdienste van
Hirschfeld en Louwes dat zij door middel van de oprichting van de
Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening hebben getracht, de trans
portcrisis te bezweren, mikkend op een w ekelijkse aanvoer over het
IJsselmeer van 20000 ton levensm iddelen. Inderdaad, in de derde week
van haar werkzaamheid (18—25 december) slaagde die rederij er al in,
ruim 13 000 ton levensm iddelen aan te voeren en dat cijfer zou verm oe
delijk zijn gaan stijgen als niet de kanalen naar de afvoerhavens waren
dichtgevroren; gevolg daarvan was dat in de acht weken van 18 december
'44 tot 12 februari '45 in totaal slechts ruim 4 1 000 ton aan levensmiddelen
over het IJsselm eer werd aangevoerd — de twee aardappeltreinen welke
Seyss-Inquart liet rijden: eind januari een met 300 ton aardappelen, begin
februari een met 220 ton, waren niet meer dan een druppel op een
gloeiende plaat en w ij zien geen reden om aan te nemen dat de bezetter
niet méér voedseltreinen had kunnen inleggen als hij dat had gew ild; in
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zoverre was die bezetter er verantwoordelijk voor dat de nood in januari
en februari ten top steeg (hij was er trouwens óók verantwoordelijk voor
dat het fourageren aan gene zijde van de IJssel van i maart a f praktisch
onm ogelijk werd gemaakt).
D e verbrandingswaarde der rantsoenen, in oktober gedaald tot i 300
calorieën per dag, in novem ber tot 950, in december tot 550, in januari
tot 460, kwam in februari op het dieptepunt te liggen van 340 — op de
bonnen had men in het westen des lands per week recht op het voedsel
dat men in normale omstandigheden per dag had moeten krijgen; en
daarbij stippen w ij slechts aan dat de hongerrantsoenen waarop men recht
had, soms niet eens in de winkels verkrijgbaar waren. Daar kwam de
kwelling van koude en kilte nog bij. M eer nog: óók het urenlang in de
rij staan bij de winkels, óók de dagelijkse worsteling om, voorzover men
het weinige warme eten dat beschikbaar was, niet van de centrale keukens
betrok (eind februari deden dat meer dan een m iljoen van de drie-eneen-half m iljoen stadsbewoners in het westen), het noodkacheltje bran
dend te houden; daarvoor in de eerste plaats werd in wellicht een tiende
van de woningen in de steden en stadjes in het westen de binnenbetimmering geheel o f gedeeltelijk gesloopt: die afbraak symboliseerde de
afbraak van het dagelijks leven, zoals de van hun bomen beroofde lanen,
pleinen, grachten en parken, de van hun brandbaar oppervlak ontdane
straten en paden, de stinkende vuilnishopen en de epidemische verbrei
ding van schurft en hoofdluis tekenend waren voor de afbraak van de
geordende samenleving.
Onze schatting was dat de hongerwinter in het westen direct en
indirect minstens twee-en-twintigduizend mensenlevens heeft gevergd
en dat één op de vijftien stadsbewoners korte o f lange tijd aan de
hongerziekte heeft geleden. Dat die cijfers niet nog veel hoger waren, is,
voordat eind februari de eerste Zweedse hulpzending in distributie
kwam, te danken geweest aan de mate waarin soms van bepaalde ge
meenten maar vaker van de bedrijven uit, en vooral door de hongertrek
kers, met succes getracht is, aanvullend voedsel te vinden op het platte
land, een en ander tegen de achtergrond van het feit dat wat in de steden
in de zwarte handel verkrijgbaar was (aardappelen tegen een prijs die
tenslotte duizend maal -, brood tegen een die tenslotte meer dan tweehonderdvijftig maal de normale was), door de grote massa der bevolking
niet kon worden aangeschaft. Noch van de om vang der gemeentelijke
hulp, noch van die der bedrijfshulp hebben w ij een overzicht, maar de
beschikbare gegevens doen vermoeden dat vooral in het kader van die
bedrijfshulp aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen naar de steden
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zijn aangevoerd. Ten aanzien van de hongertochten was onze schatting
dat per dag gemiddeld meer dan vijftigduizend personen op pad waren
en dat zou, uitgaande van Kruijers gegeven dat door de Amsterdammers
gemiddeld 42 kilo levensm iddelen in de wacht werd gesleept, en van
onze tweede schatting dat de hongertochten gem iddeld drie dagen duur
den, betekenen dat per week als gevolg van de hongertochten meer dan
5 000 ton aan voedsel de steden en stadjes in het westen binnenkwam;
dat was ruim een kwart van wat de Centrale Rederij voor de Voedsel
voorziening volgens de plannen had dienen aan te voeren.
Indrukwekkend achten w ij de mate waarin de aangetaste en geschon
den samenleving bescherming heeft geboden aan de jeugd en aan de
lijders aan de hongerziekte. In tal van steden en stadjes werden com ité’s
gevorm d om een groot deel van de jeugd per w eek drie o f meer warme
maaltijden extra te geven. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd gaf extra rantsoenen aan diegenen die aan de hongerziekte
leden, en duidelijk is voorts dat het de Interkerkelijke Bureaus zijn
geweest die hebben bevorderd dat een groot deel van het extra voedsel
dat uit het oosten en noorden werd aangevoerd, ter beschikking kwam
van hen die bijvoeding het meest nodig hadden. Eigen honger, zwakte
en verm oeidheid ten spijt hebben in het westen duizenden personen hulp
verleend aan het werk van diverse kindercomité’s en van de Interkerke
lijke Bureaus, zulks ook teneinde ca. vijftigduizend kinderen over te
brengen naar delen des lands waar voedsel genoeg was. N iet minder
indrukwekkend achten w ij de mate waarin andere duizenden zich op het
platteland en in de plaatsen en steden die door de hongertrekkers werden
gepasseerd, hebben beijverd om al die drommen op te vangen: te eten
te geven, huisvesting te verlenen, anderszins te helpen.
Desondanks: voor vele duizenden kwam de hulp te laat. D e calamiteit
van de hongersnood was te groot om er alle gevolgen van op te vangen,
ja de verbeten dagelijkse strijd tegen de honger (en tegen de koude!)
werd het allesoverheersend element in het denken en doen van drie-eneen-half m iljoen stedelingen. M eer nog dan de razzia’s werd het de
hongersnood die hun beeld van de bezetting ging bepalen: keek de massa
der bevolking in het westen in de eerste jaren na de bevrijding op de
bezetting terug, dan dacht zij in de eerste plaats aan de hongersnood en
het enkele feit al dat het onder de Duitse bezetter tot die hongersnood
was gekomen, bewerkstelligde dat, ongeacht de factor van de Spoorweg
staking, aan die bezetter de volle verantwoordelijkheid voor die calami
teit werd aangewreven.
Zo werd het, menen w ij, de gehele laatste bezettingswinter door
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gevoeld, misschien niet eens zozeer met felle haatgevoelens (voor die
haat bracht men in het westen de energie nauwelijks op) maar eerder
wellicht in een doffe gelatenheid waaraan evenwel een verdiepte afschuw
jegens de Duitser ten grondslag lag. Seyss-Inquart had al in het eerste
bezettingsjaar zijn politiek in zoverre zien mislukken dat hij met name
na de Februaristaking (25-26 februari '41) niet langer mocht aannemen
dat hij het Nederlandse volk met een zoet lijntje de N ieuw e Orde zou
kunnen binnenloodsen — nadien waren de instellingen en organisatie
vormen welke hij als kopieën van die van het Derde R ijk had opgericht,
de een na de ander een fiasco geworden. Wat de Reichskommissar nog aan
politiek heeft trachten te bedrijven, was al van een vroeg stadium a f
nauwelijks tot het Nederlandse volk doorgedrongen en dat volk was ook
in de hongerwinter volmaakt onverschillig voor wat hij beoogde. Niet
anders was de houding jegens diegenen die zich in politiek opzicht nog
steeds publiekelijk aan de zijde van de bezetter schaarden: men bracht
voor de stuiptrekkingen w elke op de ‘foute’ sector zichtbaar werden, geen
grein belangstelling meer op.
Dat betekent niet dat w ij de desintegratie van die sector mogen
overslaan.
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Seyss-Inquart / De ‘foute’ sector
Seyss-Inquart had, toen hij eind mei '40 door Hitler tot Reichskommissar
fü r die besetzten niederlandischen Gebiete werd benoemd, van zijn Führer een
dubbele taak gekregen die h ijzelf in het eerste rapport dat hij in ju li '40
aan deze uitbracht,1 aldus had weergegeven:
‘ M it der Bestellung zum Reichskommissar ist der A u jirag gegeben, in Wahrung der
Interessen des Reiches die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben sicherzustellen,
und die Aufgabe verbunden, die aus Griinden der Erhaltung der niederlandisch-indischen
Gebiete unabhdngig zu haltenden Niederlande, abgesehen von den militarischen Sicherungen, wirtschafilich möglichst an das Reich zu binden. Diese Aufgabe ist zu lösen, wenn
es gelingt, eine politische Willensbildung zustandezubringen, die die wirtschafiliche B in dttng der N iederlande an das Reich als Ausfluss des Willens des niederlandischen Volkes
erscheinen lasst.’

In deze bewoordingen kwam het werkelijke doel dat Hitler en SeyssInquart gingen nastreven, niet tot uiting: op den duur moest Nederland
op de een o f andere w ijze in een Duits o f een Germaans Reich opgaan
- ‘ unabhangig’ moest Nederland slechts blijven (d.w.z.: het mocht, anders
dan bijvoorbeeld grote delen van Polen, Elzas-Lotharingen en EupenM alm édy, voorlopig niet geannexeerd worden) met het oog op de positie
van Nederlands-Indië. D ie beperking viel w eg toen de Japanners in de
eerste maanden van '42 Nederlands-Indië veroverden. In die tijd, na ruim
anderhalf jaar bezetting, stond overigens reeds vast dat in Nederland geen
enkele ‘politische Willensbildung' tot stand was gekomen welke het voor
de buitenwereld kon doen voorkom en alsof de economische binding van
Nederland aan Duitsland ‘Ausfluss des Willens des niederlandischen Volkes'
was. Slechts één kleine groepering was toen nog actief die zich ten gunste
van een samengaan met Duitsland had uitgesproken: de N S B —‘samen
gaan met’, niet ‘ opgaan in’ , want van dat laatste was Mussert een beslist

1 Duitse tekst: Neur. doc. PS-997 (IM T, dl. X X V I, p. 4 12 -2 9 ); N ededandse tekst:
Nederland in oorlogstijd, orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dec. 1947,
p. 2-7.
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tegenstander; hoezeer nog hoog opkijkend tegen Hitler in wiens handen
hij in december '41 een (geheim gehouden) eed van trouw had afgelegd,
stak hij in besloten kring zijn wantrouwen jegens wat de Duitsers met
Nederland voor hadden, niet onder stoelen o f banken. Dat wantrouwen
gold met name de Reichsführer SS, Him m ler, diens zetbaas in Nederland,
Rauter, ja het gehele SS-com plex dat in de vorm van de politieke formatie
w elke zich ‘de Germaanse SS in Nederland’ noemde, een eigen verte
genwoordiging binnen de N S B had gekregen.
Musserts N S B was mislukt —daarover kon Seyss-Inquart zich van een
vrij vroeg stadium a f geen illusies meer maken. Zij mocht dan het
reservoir blijven waaruit een groot deel van de vrijw illigers voor de
Duitse militaire formaties en van de bestuurders van Nederland werd
geput (in de zomer van '44 waren van de e lf commissarissen der provin
cies zeven en van de ca. negenhonderd burgemeesters tweehonderdvijfen-zeventig lid van de N S B , onder die laatsten vooral burgemeesters van
grote en middelgrote gemeenten), maar haar aanhang onder de volwassen
burgers was niet boven de anderhalf procent uitgekomen. D ie aanhang,
met de nek aangezien door de overgrote massa van het Nederlandse volk,
ja gehaat als handlanger van de vijand/bezetter, leidde over het algemeen
een geïsoleerd bestaan waarin angst voor de toekomst een steeds groter
plaats was gaan innemen; deze angst was omstreeks en op ‘D olle Dinsdag’
(5 september '44) tot doorbraak gekom en: de verwachting dat de Geal
lieerden die in de eerste septemberdagen de Wehrmacht er toe hadden
gedwongen, vrijw el heel België prijs te geven, nu ook Nederland spoedig
zouden bevrijden, had een groot deel van de N S B ’ers er toe gebracht,
naar Duitsland te vluchten. Daar waren, zoals w ij in deel 10 a in het aan
D olle Dinsdag gew ijde hoofdstuk vermeldden, ca. vijf-en-zestigduizend
leden van ‘foute’ gezinnen terechtgekomen: ca. vijf-en-dertigduizend in
het gebied van Lüneburg, ca. dertigduizend elders. W el waren in de
meeste delen van Nederland ‘foute’ gezinnen achtergebleven (gezinnen
van N S B ’ers en van O ostfront-vrijw illigers die niet tot de N S B hadden
behoord), maar de N S B als zodanig was praktisch in elkaar gezakt.
Hetzelfde gold in ruime mate voor een aantal andere ‘foute’ organi
saties o f instellingen. U it N ijm egen was de landelijk leider van de
Nederlandse Volksdienst, mr. F. W. van Vloten, gevlucht en het landelijk
bureau van de dienst was er gesloten —aan de provinciale kantoren was
van Den Haag uit advies gegeven dat de stafleden zichzelf en hun
gezinnen in veiligheid moesten brengen. In Den Haag was het kantoor
van de Nederlandse O ost-Com pagnie verlaten. Mr. M. M. Rost van
Tonningen, secretaris-generaal van twee departementen (Financiën en
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Bijzondere Economische Zaken) alsmede president van de N eder
landse Bank en van de Nederlandse O ost-Com pagnie, was per auto naar
het oosten des lands getrokken, zo ook de pas benoemde secretaris
generaal van Verkeer en Energie, ir. E. van Dieren. Jhr. mr. S. M. S. de
Ranitz, waarnemend secretaris-generaal van Volksvoorlichting en Kun
sten, was met een deel van zijn staf uit Den Haag naar Groningen
verdwenen en uit Amsterdam was de hoofdzetel van het Nederlands
Arbeidsfront overgebracht naar Alm elo — de leider van dat front, de
N S B ’er H. J. Woudenberg, was naar Duitsland vertrokken teneinde er
zijn vrouw, zijn dochter en zijn drie kleinkinderen in veiligheid te
brengen. U it Amsterdam was eveneens de directeur van de in de zomer
van '40 gelijkgeschakelde Arbeiderspers, de N S B ’er H. J. Kerkmeester,
verdwenen.
Verplaatst was óók het hoofdkwartier van de N S B : uit Utrecht naar
het landgoed ‘B ellinckhof’ bij Alm elo. Mussert was op maandagavond
4 september naar Holten in O verijssel gereden waar hij zijn vrouw, zijn
achternichtje met wie hij een liaison onderhield, haar moeder en een
bevriend echtpaar in het hotel van een N S B ’er had ondergebracht — hij
was op 5 september naar Utrecht teruggekeerd waar toen het hoofdkw ar
tier van zijn beweging door alle belangrijke functionarissen was verlaten.
C. van Geelkerken, eerste plaatsvervangend leider der N S B (tot tweede
plaatsvervangend leider was in september '40 Rost van Tonningen be
noemd), was o.m. met de Commandant van de W eerafdelingen der N SB ,
oftewel de W A, mr. A. J. Zondervan, oostwaarts gevlucht —zij waren in
Beilen beland.
N iet alleen deze pogingen om het vege lijf te redden maar vooral ook
de haast, de verwarring, de nervositeit waarmee zij gepaard waren gegaan,
hadden op de Duitse autoriteiten die dat alles hadden gadegeslagen o f
tot w ie berichten omtrent het gebeurde waren doorgedrongen, een
deplorabele indruk gemaakt. W el te verstaan: ook de meeste van die
autoriteiten hadden het westen des lands verlaten, maar dat was in
betrekkelijk goede orde geschied en het was trouwens heel iets anders
o f men als Duitser dan wel als Nederlander in de richting van Duitsland
trok. Van de hogere functionarissen van het Reichskommissariat waren
onm iddellijk na D olle Dinsdag nog maar twee in Den Haag present:
Seyss-Inquarts provinciale Beaujtragter Schwebel en zijn persoonlijke
Presse-Referent W. W. Dittmar. Deze laatste was het die kort na D olle
Dinsdag in zijn contacten met hoofdredacteuren en journalisten van de
nog verschijnende legale bladen honend over de N S B sprak (en trouwens
ook over enkele hoofdambtenaren van het Reichskommissariat die er op
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eigen initiatief vandoor zouden zijn gegaan1) en de pers tot Musserts
woede stimuleerde tot openlijke kritiek op de N S B 2 —w ij kunnen ons
nauwelijks voorstellen dat Dittmar dat heeft gedaan zonder de instem
ming van Seyss-Inquart te hebben verworven. In elk geval dacht deze
laatste niet gunstiger over Mussert en diens volgelingen dan zijn pers
chef.
Er zijn van Seyss-Inquart niet veel uitlatingen bewaard gebleven
waaruit men zijn opvattingen in de laatste bezettingswinter kan opmaken.
Hij was een gesloten figuur die zelden met duidelijkheid zei wat hij
eigenlijk van de situatie vond. Bij één gelegenheid deed hij dat w èl: eind
oktober, in een gesprek dat hij na afloop van een eenvoudig diner in
Apeldoorn (in die tijd verbleef hij meestal daar en niet in Twente
waarheen de meeste bureaus van het Reichskommissariat waren verplaatst)
voerde met de secretaris-generaal van justitie, de N S B ’er prof. mr. J. J.
Schrieke. ‘W ij gingen’, verklaarde Schrieke een jaar later, ‘vroeg aan tafel
teneinde . . . naar een radiorede van dr. Goebbels te kunnen luisteren. De
rede’ (zij is op 27 oktober uitgezonden) ‘handelde over de oorlogsvooruitzichten’ (Goebbels zinspeelde op nieuwe geheime Duitse wapens die
een beslissende keer in de oorlog teweeg zouden brengen)
‘ en bracht het gesprek op de to ek o m st van N ed erlan d . O p een ta m e lijk directe
vraag m ijn e rz ijd s an tw o o rd d e d e R ijk sco m m issa ris m erkbaar gep rik k eld : ‘ D e
N ed erlan d ers hebben er, ondanks al o n ze lan gd u rige en g o ed b ed o eld e p o gin gen
o m ze tot han delen te b ren gen en tot eigen lo tsb ep alin g aan onze zijd e, de
v o o rk e u r aan g e g e v e n , hun to ek o m stig e lo t geh eel van d e m ilitaire beslissin g
afh a n k e lijk te stellen. D e N S B h eeft het finaal laten lig g en en is in de septem 
berdagen v o o r de eigen la n d g en o ten o p d e vlu ch t gegaan. Z e lfs geen p o g in g heeft
m en e e r M ussert aan gew en d o m zich en zijn v o lg e lin g e n ju is t te doen g e ld e n ;
zij heb b en d e zo rg v o o r le tte rlijk alles aan óns o vergelaten . En dat w as de m an
d ie m ij nacht en dag m et m achtsaanvaarding en m achtsoverdracht heeft achter

1 Dittm ar uitte die kritiek o.m. met betrekking tot dr. F. Bergfeld, hoofd van de
Kulturabteilung van het Generalkommissariat zur besonderen Verwendung van Ritterbusch.
Bergfeld die D en H aag na overleg met Ritterbusch had verlaten, diende vervolgens
bij een Duitse rechtbank een klacht tegen Dittm ar in en deze kreeg eind maart '45 te
horen dat hij door de rechtbank was veroordeeld w egens belediging. Naar het schijnt
was dat een van de factoren die D ittm ar er toe brachten, in de nacht van 3 op 4 april
samen met zijn vro u w in D en Haag zelfm oord te plegen. 2 O p 2 oktober moest
D ittm ar in een gesprek met M ussert erkennen dat hij zich te generaliserend negatief
o ver de N S B had uitgelaten; hij bood M ussert toen zijn verontschuldigingen aan voor
de publieke aanvallen op de N S B waartoe hij de pers had aangezet.
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v o lg d ! N u , w a t m ij betreft, had m en w e l een p r o e f ku nn en n e m en .' Z o u die op
iets anders dan op blam age zijn u itg elo p en ? O f m een t u van n ie t? ’
T o e n ik n iet d a d e lijk a n tw o o rd d e , v e rv o lg d e dr. S eyss-In q u art: ‘In ied er geval,
d e zaak is nu afgedaan en al naar d e m ilitaire b eslissin g valt, zu llen d e N e d e r 
landers hu n to ek o m stige status hetzij v an ons, hetzij van d e G eallieerd en opgelegd
k rijg e n : het zal ze niet m eev allen , w a n t d e A m erik an en zu llen van Europa een
k o lo n ie m ak en en w ij heb b en ied ere zen d in gsged ach te ten aanzien van het
n a tio n aal-so cialism e laten v aren .’
V raag: ‘ D it is w e l een b eslissin g in h o o g st resso rt?’
D r. S e y ss-In q u art: ‘Ja , daaraan w o rd t niet m eer getornd. M e n w e e t te b e v o e g d er plaatse precies w at h ier te lan d e is v o o rg e v a lle n en u kent ons o o rd e el: ‘J ed er
H ollander war ein Verrater.’
V raag: ‘ E n M u sse rt? ’
D r. Sey ss-In q u art haalde zijn schouders op.
V raag: ‘ D an kan m en alleen m et d e groo tste span ning d e m ilitaire beslissin g
afw achten . H et zou interessant zijn , v an een d esk u n d ig e een n a u w k eu rige schat
tin g van d e kansen o ver en w e e r te v ern e m e n .’
D r. S e y ss-In q u art: ‘ D e kansen staan v o o r D u itslan d n o g altijd 50:50. W ij
heb b en o n ze laatste tr o e f n o g niet op tafel g e le g d ; dat h eeft u zo ëv en n o g van
G o e b b e ls k u n n en ho ren .’ ’2

Belangrijke uitlatingen van de Reichskommissar! 'Jeder Hollander war ein
Verrater’ -. dat zal w el een reactie zijn geweest op de explosie van uitbun
dige vreugde w elke zich op D olle Dinsdag had voorgedaan en op de
snelheid waarmee nog geen twee weken later het door de regering te
Londen uitgegeven parool tot een algemene spoorwegstaking was opge
volgd. Dan: ‘D e Nederlanders zullen hun toekomstige status . . . van ons
opgelegd krijgen . . . W ij hebben iedere zendingsgedachte ten aanzien van
het nationaal-socialisme laten varen’, anders gezegd: als Duitsland de
overw inning zou behalen o f als er een compromisvrede tot stand zou
komen, waarbij Nederland in het Duitse machtsgebied zou blijven
liggen, dan zou het Nederlandse volk niet als ‘Germaans’ volk een
voorkeursbehandeling ten deel vallen maar zou het als onderworpen
natie worden behandeld, zeg: als de Tsjechen. Dat betekende tegelijk dat
Seyss-Inquart niet alleen de N S B maar ook alle nieuwe, op het Derde
R ijk geïnspireerde instellingen w elke hij had opgericht, als een afgedane
zaak beschouwde.

' In de tw eede helft van '42 was Seyss-Inquart tot die p ro ef bereid gew eest maar zijn
desbetreffend voorstel was door H itler verw orpen. 2 P O D -D en Haag: p.v. J. J.
Schrieke (26 okt. 1945), p. 3-4 (Doc I-15 3 0 , a-i).
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De gelijkschakeling opgegeven
Vooral in de eerste twee bezettingsjaren (jaren waarin Seyss-Inquart nog
vast vertrouwde op een Duitse overwinning) had in het beleid van het
Reichskommissariat het begrip ‘gelijkschakeling’ centraal gestaan: de voor
oorlogse organisatievormen w elke de Nederlandse samenleving had
gekend, moesten verdw ijnen om plaats te maken voor die van het Derde
Rijk. De radio-omroepverenigingen waren vervangen door een staats
bed rijf dat gecontroleerd werd door de Rundfunkbetreuungsstelle, de pers
was onderworpen aan een straffe leiding welke in toenemende mate werd
uitgeoefend door een nieuw departement: Volksvoorlichting en Kun
sten, onder dat departement functioneerde een Nederlandse Kultuurka
mer welke uit diverse Gilden bestond (één voor de pers, andere voor de
verschillende kunsten), voor het werk op sociaal gebied waren de W in
terhulp Nederland en de Nederlandse Volksdienst opgericht, alle boeren
en vissers golden als leden van de Nederlandse Landstand, voor de
arbeiders was er het Nederlands Arbeidsfront, jongeren moesten van hun
achttiende jaar a f een half jaar scholing ondergaan in de Nederlandse
Arbeidsdienst.
Wat was van dat alles in de laatste bezettingswinter nog over?
Van de radio niet veel: door in de zomer van '43 te gelasten dat alle
Nederlanders, behalve diegenen die ‘fout’ waren, hun radiotoestel moes
ten inleveren, had de bezetter het luisteraarspubliek dat hij w ilde beïn
vloeden, in hoofdzaak beperkt tot hen die aangesloten waren op een
radiodistributiecentrale, de z.g. draadomroep. Voor die draadomroep was,
evenals trouwens voor de toestellen in de ‘foute’ gezinnen, van de herfst
van '44 a f geen stroom meer beschikbaar. Radio Hilversum ging deson
danks door met uitzendingen in het Nederlands. W el te verstaan: de
N S B ’ers die binnen het bed rijf van de Nederlandse Omroep de lakens
hadden uitgedeeld, waren na D olle Dinsdag verdwenen - daarvan had
het hoofd van de Rundfunkbetreuungsstelle, de Duitser B. K. Th. F. Taubert,
gebruikgemaakt om de leiding van de programma’s die nog in het
Nederlands werden uitgezonden, op te dragen aan enkele Nederlandse
S S ’ers. De propaganda-uitzendingen van de N S B werden gestaakt, die
van de SS voortgezet. D e praatjes van M ax Blokzijl, die w el pro-Duits
maar nooit duidelijk pro-N SB waren geweest, bleven gehandhaafd en
Paul Kiès, die in '40 de z.g. Troelstra-beweging had opgericht en zich in
'41 bij de N S N A P h ad aangesloten, droeg zorg voor anti-communistische
commentaren; voorts werden de propaganda-uitzendingen in het N e 
derlands van Radio Bremen gerelayeerd. Naast dit alles organiseerde
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Taubert van begin oktober a f een programma in het Engels, 'Arnhem
Calling, dat de bedoeling had, het moreel van de Geallieerde strijdkrach
ten aan te tasten, alsmede een z.g. zwarte zender, ‘Het V rije Zuiden’,
w elke alles wat er in het bevrijde deel des lands misging, breed uitmat
en de bevolking in het Noorden w ilde waarschuwen tegen de gevolgen
van voortgezette oorlogvoering.' D ie zwarte zender was veel te zwak om
buiten de provincie Utrecht (daar stonden de zendmasten) gehoord te
worden. W ij nemen aan dat, los nog daarvan, het luisteraarspubliek
bijzonder klein is geweest en dat hetzelfde heeft gegolden voor de
overige uitzendingen waarvoor Taubert zich zoveel moeite gaf.
O ok over de pers kunnen w ij kort zijn.
Doordat de papierproductie was gestaakt, waren de nog verschijnende
bladen aangewezen op de voorraden krantenpapier die in september '44
aanwezig waren. Het formaat van de dagbladen werd beperkt tot m axi
maal twee pagina’s van halve grootte (alleen de Deutsche Zeitung in den
Niederlanden behield het normale formaat); ze werden praktisch volledig
gevuld met nieuws uit Duitse bron. Veel krantendrukkerijen werden
samengevoegd. D e oplaag van de kranten werd medio september gehal
veerd: elke abonné kreeg nadien zijn krant slechts om de andere dag
(voor hem bleven de aankondigingen ten aanzien van de distributie van

1 V o o r ’ Het V rije Z u id en’ w erden veel teksten geschreven door de afgezette h o ofd 
redacteur van D e Telegraaf, W im Sassen, en door de publicist W . H. M . van der H out
die, zoals w ij in deel 7 verm eldden, het D uitse propagandablad De G il goeddeels had
volgeschreven. De G il werd in de herfst van '44 opgeheven maar van der H out stelde
nadien vo o r Taubert de program m a’s van de z.g. Radio G il-clu b samen. Hij deed nog
m eer: hij schreef in opdracht van het Frontaufkldrungskomtnando 2 13 , dat de taak van
de Abwehr in N ederland voortzette, een aantal pamfletten w elke door de linies naar
het Zuiden gesm okkeld moesten w o rden ; v o o r de verspreiding van die pamfletten
w erden in een kamp bij Am ersfoort enkele geheim e agenten opgeleid - voorzover
bekend, is geen hunner er in geslaagd, de grote rivieren over te komen.
W ij verm elden in dit verband dat onder verantw oordelijkheid van het genoem de
Frontaufkldrungskomtnando ook spionage- en sabotage-agenten w erden opgeleid voo r
de inzet bezuiden de grote rivieren. Enkele spionage-agenten w erden daar gearres
teerd, wat de sabotage betreft, w eten w ij slechts dat bij één gelegenheid, maar pas in
april '45, de spoorlijn D en B o sch -N ijm egen w erd opgeblazen. D oor het Kommando
w erd voorts een net van geheim e zenders in het westen des lands opgebouw d om,
als dat zou zijn bevrijd, berichten naar Duitsland door te geven. V eel had dat zendernet
niet om het lijf. D e Duitse organisatoren waren, aldus een later rapport van het Bureau
N ationale V eiligheid, ‘dermate in de zwarte handel verw ikkeld . . . dat zij voor de
u itvoering van de hun opgedragen werkzaam heden nauw elijks tijd over gehad kunnen
hebben.’ (B N V : 'A m t Auslandnachrichten und Abwehr, B erlijn ’, p. 30 (Doc II-4, a-2))
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betekenis) —als hij hem kreeg! Het vervoer vooral buiten de steden was
uiterst moeilijk.
W ij voegen hieraan toe dat het anti-revolutionaire dagblad De Stan
daard medio december werd verboden en dat prof. Snijder, de medewer
ker van de Amsterdamse Beaufiragte Schröder, eind '44 van Seyss-Inquart
op de vraag, ‘wat men naar zijn mening nog aan de pers zou kunnen
zeggen’ , slechts met één w oord antwoord kreeg: 'DurchhaltenF' Dat was
een wel heel mager advies.
N u de overige bovengenoem de organisaties.
Van het naar Groningen overgeplaatste departement van volksvoor
lichting en kunsten ging vrijw el niets meer uit; secretaris-generaal de
Ranitz zei in maart tegen de chef van de buitendienst, die niet in
voldoende mate voor vervoerm iddelen had kunnen zorgen, dat hij ten
departemente alleen ‘handige lieden’ nodig had —‘intellectuelen’ kon hij
missen, want voor alle intellectuele arbeid zorgde hij zelf.2
D e Kultuurkamer was met al haar Gilden praktisch ter ziele. In de
kantoren werd vrijw el niet meer gewerkt; van de honderden m edewer
kers waren niet meer dan enkele tientallen over die in Den Haag in één
perceel werden geconcentreerd o.m. omdat dan, zo werd in november
aan de Ranitz gerapporteerd, ‘de nerveuze stemming beter te bestrijden
is.’3
V oor de Winterhulp Nederland werden geen inzamelingen meer
gehouden, maar w ij nemen aan dat de organisatie aan behoeftige N eder
landers op gereduceerde schaal uitkeringen is blijven doen; dat ook de
Nederlandse Volksdienst in stand was gebleven, vermeldden w ij al toen
w ij in het vorige hoofdstuk de kinder-evacuaties behandelden.
D e Nederlandse Landstand en het Nederlands Arbeidsfront bestonden
in die laatste bezettingswinter alleen nog maar op papier — voor de
Landstand gold dat al vóór D olle Dinsdag, het N a flo ste zich op doordat
op die dag alle personeelsleden met vier maanden salaris naar huis werden
gezonden en toen die periode was verstreken, begin januari '45 dus,
waren de omstandigheden niet van dien aard dat hervatting van het werk
enige zin had.
<
Tenslotte de Arbeidsdienst.
In deel 10 a vermeldden w ij dat in de opwinding fan D olle Dinsdag

1 PR A-Am sterdam : p.v. G. A. S. Snijder (4 okt. 1946), p. 33 (Doc I-160 3, a -i). 2 Brief,
20 maart 1945, van S. M . S. de Ranitz aan P. H. Ch. K. (D V K , 1 1 4 K B 1945). 3 Brief,
13 nov. 1944, van de wnd. algem een bestuurder van de N ederl. Kultuurkamer aan
S. M . S. de Ranitz (Nederl. Kultuurkam er, Organisatie, 2 c).
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de kampen van deze dienst werden verlaten —aan het einde van de dag
waren er van de ca. dertienduizend personen die in de N A D waren
opgenomen (‘arbeidsmannen’ èn kader) niet veel meer dan vijftienhon
derd jongeren en vijfhonderd kaderleden (die laatsten waren bijna allen
N S B ’er) over. Eén dag later, 6 september, nam de Duitse toezichthouder
op de Arbeidsdienst, Generalarbeitsführer Bethmann, de leiding over het
restant op zich. Dat restant werd ingeschakeld bij de aanleg van de nieuwe
Duitse stellingen in Drente. Eind '44 werden nieuwe rangaanduidingen
en distinctieven ingevoerd: die van de Duitse Reichsarbeitsdienst. In januari
'45 kwamen zowaar nog nieuwe arbeidsmannen op (dit zijn jongeren
geweest die aangetrokken werden door het naar verhouding overvloe
dige voedsel dat in de Arbeidsdienst werd verstrekt1) — gevolg hiervan
was dat de numerieke sterkte van de dienst toenam, wellicht tot ca.
vierduizend personen. Van hen ging een deel er van door toen de
Canadese troepen begin april '45 in Drente doordrongen; de overigen
werden medio april in D elfzijl in smerige lichters geladen en naar Emden
gevaren — nadien werden sommigen daar en elders in Oost-Friesland
opnieuw aan het graven gezet.
Het lijkt ons de moeite waard hierbij op te merken dat dit gebeuren
met de Arbeidsdienst aantoonde hoe juist de waarschuwingen waren
geweest die van begin '41 a f in de illegale pers waren geuit: daarin was
er keer op keer op gewezen dat de bezetter, als hem dat in zijn kraam te
pas kwam, de duizenden in de Arbeidsdienst aanwezige jongeren zou
gebruiken voor het aanleggen van Duitse versterkingen.

★

Eén instelling was er die pas in de hongerwinter werd gelijkgeschakeld:
het Nederlandse Rode Kruis. Zeker, aan het hoofdbestuur van de orga
nisatie was in ju li '42 een N S B ’er, W. B. Engelbrecht, commissaris van
de provincie Utrecht, als voorzitter opgedrongen maar deze had zich geen
enkele moeite gegeven om nationaal-socialistische denkbeelden ingang
te doen vinden o f wijzigingen aan te brengen in de staven van mede
werkers. Het Rode Kruis gold als ‘goed’ en er waren niet weinige
functionarissen in die, geheel tegen de wensen van het hoofdbestuur in

1 In de Arbeidsdienst kreeg m en nam elijk dezelfde rantsoenen als in de Wehrmacht.
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dat jegens de Duitsers volstrekt ‘correct’ w ilde blijven, nauw samenwerk
ten met illegale groepen. Aan die groepen kon het Rode Kruis belangrijke
diensten bewijzen: met papieren van het Rode Kruis kon men gemak
kelijk Duitse controles passeren en de organisatie bezat met het oog op
een snelle hulpverlening bij calamiteiten zoals zware bombardementen
een vrij uitgebreid autopark; de Wehrmacht had in september, toen
personen- en vrachtauto’s op grote schaal in beslag werden genomen, de
ca. 600 auto’s van het Rode Kruis gespaard.
Al in september gingen sommige illegale groepen gebruik maken van
Rode Kruis-auto’s, o.m. voor het vervoer van gedropte wapens. Zij
meenden daartoe gerechtigd te zijn omdat men op enkele plaatsen in het
land had geconstateerd dat de Wehrmacht munitie vervoerde in wagens
die het Rode Kruis-teken droegen. Kolonel Koot, commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten, vond misbruik van het Rode Kruis-teken
ongepast; hij liet begin oktober een bevel uitgaan1 naar de sem i-militaire
verzetsgroepen aan welke hij verzocht, ‘er tegen te waken dat .. . op grove
w ijze misbruik wordt gemaakt van het Rode Kruis-em bleem ter bescher
m ing van ernstige verzetshandelingen.’ Dat bevel had de volledige in
stemming van het Centraal Bureau van de LO dat zijnerzijds al eind
september in een van zijn ‘M ededelingen’ het gebruik van het Rode
Kruis-teken voor illegale werkzaamheden had afgekeurd —‘laten w ij de
faire w eg bewandelen’, had het Centraal Bureau geschreven.2 ‘Faire w eg’
jegens een bezetter die de ene schanddaad op de andere stapelde? Wij
zijn er van overtuigd dat er illegale groepen zijn geweest die dat advies
verwierpen — een feit is in elk geval dat de Wehrmacht in oktober en
novem ber bij controles verscheidene malen constateerde dat auto’s van
het Rode Kruis voor verboden doeleinden werden gebruikt, o.m. voor
het vervoer van particuliere post waaronder zich (dat vervoer viel buiten
de normale Duitse controle op de PTT) spionageberichten o f andere
stukken van illegale aard konden bevinden, maar ook voor wapen
transporten.
O nder druk van de Wehrmacht besloot Seyss-Inquart in te grijpen. Dat
hij dat zou doen en dat hij dan de ‘foute’ Nederlander C. Piek (de eerste
directeur-generaal van de Winterhulp Nederland) tot secretaris-generaal
van het Rode Kruis zou benoemen, drong tot het hoofdbestuur door; dat
besloot om, zodra Piek zou zijn benoemd, a f te treden — ook werden

1 Exemplaar d.d. 6 okt. 1944 in LO /LK P, 3 E. 2 ‘M ededelingen van het Centraal
Bureau der L O ’ (z.d., eind sept. 1944) (a.v., 1 A).
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maatregelen voorbereid w elke de strekking zouden hebben dat Piek niet
veel meer dan een lege huls in handen zou krijgen. Inderdaad, toen hij
m edio novem ber werd benoemd (enkele dagen tevoren waren alle auto’s
van het Rode Kruis door de Wehrmacht in beslag genomen - ruim 200
werden er later toch w eer vrijgegeven), legden alle bestuursleden, be
halve Engelbrecht, hun mandaat neer en zijn functie als secretaris
generaal aanvaardend, betrad Piek een leeg gebouw ; bijna alle archieven
waren verdwenen en ook aanzienlijke hoeveelheden medicamenten en
andere hulpgoederen waren in veiligheid gebracht. Piek begon zijn werk
zonder een actief bestuur boven zich te hebben —voorzitter Engelbrecht
die in Utrecht zijn werk had, bem oeide zich niet met de zaken; om in
die lacune te voorzien, benoemde Seyss-Inquart begin december de
vroegere Nederlandse consul-generaal in München, W. Dyserinck, tot
plaatsvervangend voorzitter, maar deze kon, in Den Haag aangekomen,
slechts constateren dat Piek volstrekt geïsoleerd was.1 Zeker, Piek had
nieuwe medewerkers aangetrokken, maar dat betekende niet dat het
Haagse hoofdbureau ook maar in de verste verte de tevoren gebruikelijke
activiteit kon ontplooien. In den lande zetten de meeste kringen en
afdelingen van het Rode Kruis hun arbeid voort (een arbeid die, zoals
w ij reeds deden uitkomen, van groot belang was voor de spitters en de
andere razzia-slachtoffers) zonder zich van Piek iets aan te trekken;
sommige afdelingen werden in gem eentelijke diensten omgezet, andere
vluchtten onder de vleugels van het Bureau A fvoer Burgerbevolking, nog
andere bleven zich ‘Rode Kruis’ noemen maar legden alle stukken welke
zij uit Den Haag ontvingen, eenvoudig naast zich neer. Zo goed en zo
kwaad als het ging, werd het werk dus landelijk gecontinueerd. Direc
tieven gingen daarbij uit van enkele vroegere medewerkers van het
hoofdbureau die door de directie van een Haagse verzekeringsmaatschap
pij in staat waren gesteld, een clandestien kantoor in te richten voor een
‘zwart’ Nederlands Rode Kruis; als leider daarvan trad jhr. G. M. Verspyck
op, een van de naaste medewerkers van de secretaris-generaal van het
Rode Kruis, dr. H. K. Offerhaus, die per 1 september '44 was afgezet.
A llen die bij het Rode Kruis een betaalde functie hadden gehad, ontvin
gen van eind novem ber a f hun salaris hetzij van het Nationaal Steun
fonds, hetzij uit een fonds dat door de Nederlandse Hervormde Kerk

1 Eind novem ber zond M edisch Contact, de verzetsorganisatie der artsen, een b rief
aan Seyss-Inquart waarin krachtig w erd geprotesteerd tegen de gelijkschakeling van
het R ode Kruis — óók tegen de razzia’s en de veel te lage rantsoenen.
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was gevormd en waaruit in totaal bijna f 50 000 werd geput, ‘ Piek’, schrijft
Touw , de geschiedschrijver van het hervormd verzet, ‘was een veldheer
zonder leger.’1
Zo was dus ook Seyss-Inquarts laatste poging tot gelijkschakeling van
een Nederlandse organisatie deerlijk mislukt. Nergens kon de Reichskom
missar in bezet gebied rondkijken zonder er de ruïnes van zijn politiek
te aanschouwen. G elijk gezegd: dat gold vooral ook voor de N SB.

De N S B ’ers in Duitsland
H oeveel personen uit N SB -gezinnen 2 als gevolg van de D olle Dinsdagcrisis in Duitsland terechtkwamen, gaven w ij eerder al weer: ca. v ijf-en dertigduizend in het gebied van Lüneburg (t.w. in de Gau Hannover-Os/),
ca. dertigduizend elders. Van de wederwaardigheden van die laatste groep
weten w ij maar heel weinig, behoudens dan dat zich in oktober in de
Gau Hannover-Sü*/ ca. tweeduizend Nederlandse vluchtelingen bevon
den en dat in die tijd een vrij groot aantal meisjes uit N SB-gezinnen aan
het werk was gezet in textielfabrieken in Nordhorn waar zij tot hun
ergernis niet eens de bioscoop mochten bezoeken; zij waren gelijkgesteld
aan Russische arbeidsters en Italiaanse krijgsgevangenen. W ij nemen aan
dat ook de anderen uit de groep van de dertigduizend die nog tot werken
in staat waren, tot arbeid werden verplicht en dat zij daarvoor op de
normale w ijze werden betaald; allen die niet konden werken (daartoe
behoorden ouden van dagen, jo n ge kinderen en de moeders van die
kinderen), kregen een uitkering van de National-Sozialistische Volkswohlfahrt (oftewel de N S V ): per dag Rm 7,20 voor hun levensonderhoud en,
voorzover zij volwassen waren, per maand Rm 33 als zakgeld.3

1 H. C. T o u w : Het verzet der Hervormde Kerk, dl. I, p. 270. 2 Gem akshalve schrijven
w ij in deze paragraaf over ‘N S B -g ezin n en ’ , maar behalve uit gezinnen waarvan de
man en soms ook de v ro u w lid waren van de N S B , zijn in Duitsland tevens niet bij
de N S B aangesloten leden van pro-D uitse gezinnen terechtgekom en waaruit één o f
m eer mannen Waffen 55 -vrijw illiger waren dan w el dienst hadden genom en in andere
m ilitaire o f sem i-m ilitaire Duitse formaties. 3 W ij nem en aan dat de meesten uit
de groep van de dertigduizend vluchtelingen die verspreid raakten, hulp ontvingen
van particuliere Duitse relaties. D ie dertigduizend hebben dan de algem ene m oeilijk
heden van het bestaan in Duitsland in de laatste fase van de oorlog gedeeld, maar hun
positie m oet iets gunstiger zijn gew eest dan die van de vluchtelingen in de Gau
H annover -Ost.
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D iezelfde financiële regeling gold voor een deel van de v ijf-en dertigduizend vluchtelingen die met treinen van de Nederlandse Spoor
w egen1 overgebracht waren naar de Gau Hannover-Os/, nl. voor allen
die niet in kampen werden gehuisvest maar bij particulieren. In eerste
instantie werden al die vijf-en-dertigduizend in de genoemde Gau
opgevangen door medewerkers en medewerksters van de /VSI^en bij die
opvang waren veelal ook leden van de Hitler Jugend en van de Bund
Deutscher Madel betrokken. Eerder waren in de Gau al meer dan twee
honderdduizend Duitsers ondergebracht die uit gebombardeerde Duitse
steden afkomstig waren —men had er dus ervaring in het opvangen van
grote aantallen vluchtelingen. Mussert zond in de tweede w eek van
september een opperheerbanleider van de W A, A. H. Dam hof, naar
Lüneburg om er de leiding op zich te nemen van de zorg voor de
geëvacueerde N S B ’ers en deze schreef in zijn eerste rapport: ‘Het moet
mij van het hart dat de zorg van de N S V voor onze mensen vanaf het
begin van het overschrijden van de grens tot in de kwartieren boven alle
lo f verheven is en dat alle medewerkers van de N S V zich uitgesloofd
hebben’2 — daarna, in de kwartieren dus, begonnen de moeilijkheden.
Voordat de vluchtelingen in die kwartieren aankwamen, waren zij
ondergebracht in haastig ontruimde scholen, in kazernes, in sporthallen
en in andere gebouwen die geschikt waren voor het tijdelijk huisvesten
van honderden personen. U it die eerste verblijven werden zij verplaatst
naar hun definitieve kwartieren. D e meesten hadden gehoopt dat zij in
woningen van Duitsers één o f m eer kamers toegewezen zouden krijgen,
maar die vorm van huisvesting was slechts voor ongeveer de helft van
de vluchtelingen m ogelijk; de andere helft belandde opnieuw in geïm 
proviseerde ‘kampen’. Er kwamen daar meer dan vierhonderd van, vele
gelegen in eenzame plattelandsgebieden waar de bevolking zich jegens
al die nieuwelingen nogal stug opstelde. Vaak, maar niet altijd, werd er
voldoende eten verstrekt, het was evenwel ‘D uits’ eten en het smaakte
velen niet. Doordat de meeste vluchtelingen hun w oningen in Nederland

1 E r w e r d e n ji extra-treinen ingelegd, w aarvoor de N ederlandse Spoorw egen f9 3 000
incasseerden. V o o r de totale evacuatie mocht krachtens een beslissing van SeyssInquart een bedrag van een h a lf m iljo en gulden w orden uitgegeven. In februari '45
beklaagde Seyss-Inquart zich erover dat er vo o r de gedane betalingen vrijw el geen
bew ijsstukken aanwezig waren. W ij voegen hieraan toe dat huren van w oningen die
door N S B 'e rs w aren verlaten, w erden doorbetaald door het Bureau A fvo er Burger
bevolking. 2 A. H. D am hof: ‘V erslag van de toestand in Lüneburg betr. de Nederl.
geëvacueerden’ (z.d.), p. 1 - 2 (N S B , 34 c).
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overhaast hadden verlaten, hadden zij w einig kleding bij zich, in het
bijzonder geen winterkleding, en ook aan goed schoeisel bestond groot
gebrek. De sanitaire voorzieningen in de ‘kampen’ waren bijna steeds
hoogst primitief. M en begon voorts met er op de grond op stro te slapen,
pas na enige tijd kwamen in de meeste ‘kampen’ britsen ter beschikking.
A l bij al waren de levensomstandigheden m oeilijk maar daar is nog niet
alles mee gezegd.
De meeste vluchtelingen zagen de toekomst somber in. Z ij voelden
zich in Duitsland niet thuis (velen spraken geen woord Duits). Contact
met Nederland hadden zij nauwelijks en de contacten in Duitsland
kwamen moeizaam en pas na geruime tijd tot stand. Weken verstreken
er voordat men op het bureau dat D am hof in Lüneburg had geopend,
een behoorlijk overzicht had van de verblijfplaatsen der vluchtelingen.
Het had D am hof overigens veel moeite gekost om dat bureau erkend te
krijgen. Van Berlijn uit waren nam elijk vertegenwoordigers van Gottlob
Bergers SS-Hauptamt eerder in Lüneburg verschenen dan hij en die
vertegenwoordigers hadden er, optredend namens een tot het 55-com plex behorende Deutsch-Niederlandische Gesellschajt1, een eigen bureau
ingericht waar een Nederlandse vrijw illiger uit de Waffen-SS, Untersturmführer A. Pieters, de scepter zwaaide (en zich, waarover straks meer, veel
moeite gaf, alle daarvoor in aanmerking komende jongeren te bewegen
tot toetreding tot de Waffen-SS). Daaromtrent ingelicht, zond Mussert
eind september de hem zeer toegedane N S B ’er G. Stroink (deze was in
de Waffen-SS tot de rang van Obersturmführer opgeklommen) naar Lüne
burg. Het eerste wat Stroink daar deed, was het bureau van de DeutschNiederlandische Gesellschajt bezoeken. ‘M ijn verbazing en verontwaardi
gin g’, zo verklaarde hij na de oorlog,
‘ w aren g ro o t to en ik, na m ij langs een hele rij zo ju ist aan gek o m en led en van de
N S B heen g e w o rste ld te hebben , d ie als to o n b eeld en v an ellen d e en ram pzalig
heid in het portaal en op d e trap zaten, op d e d eu r van het vertrek w aarin het
bureau w as g ev e stig d , een g ro o t bord b ev estig d zag w aarop m et en o rm e letters
stond gesch ild erd : ‘ Utiser G russ ist H e il H itler’ . . . Ik g in g naar b in n en en groette

1 D e Deutsch-Niederlandische Gesellschajt was, zoals w ij al in Voorspel verm eldden, in
’37 in Berlijn opgericht met steun van het Brira-Ribbentrop; haar streven was er toen
op gericht, de N ederlandse zaken- en society-w ereld in contact te brengen met de
Duitse. Van die Deutsch-Niederlandische Gesellschajt had de 55 zich meester gemaakt
— ju ist deze naam hield in '44 een politiek program in, aangezien van '42 a f de
Deutsch-Vlamische Gesellschajt (oftew el de DeVlag) in Vlaanderen min o f m eer dezelfde
rol vervuld had als in N ederland de Germaanse SS.
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van ze lfsp rek en d m et ‘H o u Z e e ’ , hetgeen o n g e v e e r het effect had van een b o m

d ie in slo eg , tem eer w aar ik in u n ifo rm lie p 1 en de rang van Obersturmführer had.
Ik d ee ld e Pi eters m ee dat h ij zijn w erk zaam h ed en m aar m o est b e ë in d ig e n .’2

Dat werd door Pieters geweigerd. Stroink kon toen bereiken dat het
conflict besproken werd in een vergadering waaraan zowel de Höhere S S und Polizeiführer uit de betrokken SS-Oberabschnitt als de Gauleiter van
Hannover-Os/ deelnam en daar werd beslist dat het bureau van Dam hof,
fungerend als deel van de Gauleitung, zij het met beperkingen (er mochten
in de ‘kampen’ bijvoorbeeld geen toespraken namens de N S B worden
gehouden), met de zorg voor de N SB-vluchtelingen zou worden belast.3
Geen geringe taak! De ‘kampen’ waarin de helft van de vijf-en -dertigduizend vluchtelingen waren ondergebracht, lagen in een uitgestrekt
gebied en de problemen waren legio. Onder die vluchtelingen bevonden
zich zieken (alleen al ca. tweehonderd lijders aan tbc) en tamelijk veel
asocialen: omstreeks tweeduizend. Voorts had de N S B van meet a f aan
veel rancuneuze elementen gekend en de niet-leden die meegevlucht
waren (personen dus uit gezinnen waaruit vrijw illigers voor de Duitse
militaire dienst waren voortgekomen), ‘behoren’, zo stelde een van
Dam hofs naaste medewerkers eind september op schrift, ‘niet tot het
aantrekkelijkste gedeelte van het Nederlandse volk.’4 Het is trouwens de
vraag o f D am hof zelf en zijn bureau van de opgedragen taak veel
terechtbrachten, althans: begin december ontmoette een N S B ’er in D am 
hofs woning te Lüneburg Ernst Voorhoeve (de leider van het Dietsfascistische Verdinaso die zich in novem ber '40 bij de N S B had aange
sloten en tot in '43 hoofd van de afdeling propaganda van het hoofd
kwartier der N S B was geweest) ‘gelegen op de divan en’, zo schreef de
bedoelde N S B ’er aan V oorhoeve’ s opvolger, ‘zijnde de gelukkige bezitter
van een Pernod-kater. D e werkzaamheid van het bureau D am h o f, zo
ging hij voort, ‘schijnt zich te specialiseren in drinkgelagen en aanver
wante amusementen. Ik had reeds een en ander daarover gehoord en de
verhalen leken mij zeer onwaarschijnlijk totdat ik . . . een kijkje kon
nemen waarbij de onwaarschijnlijkheid totaal verdween.’5

1 D.w.z.: in het uniform van de Waffen-SS. 2 PR A-U trecht, p.v. inz. C. van G eel
kerken (afgesl. 15 aug. 1948), B, p. 1 7 - 1 8 (getuige G. Stroink). 3 D am h o f z e lf was in
B erlijn zijn beklag gaan doen bij het Reichssicherheitshauptamt maar hij had daar slechts
te horen gekregen dat het gerezen conflict aan H im m ler en Borm ann zou w orden
voorgelegd. 4 Rapport, 29 sept. 1944, van J. H. L. de B. (Doc I—
233, b-4). 5 Brief,
9 dec. 1944, van J. O . aan H. J. L. (N S B , 110).
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Het is m ogelijk dat Dam hofs bureau in de eerste weken beter heeft
gefunctioneerd, tenminste: het slaagde er toen in, uit Nederland twee
binnenschepen en een aantal goederenwagons te laten komen met ge
bruiksvoorwerpen en geneesmiddelen. W ij betw ijfelen intussen o f die
aanvoer voldoende was en vast staat dat, al bevond zich ook onder de
vluchtelingen een tiental artsen, aan de medische verzorging van de
vluchtelingen veel ontbrak. Vooral zuigelingen werden daar het slacht
offer van: van hen stierven er binnen enkele weken omstreeks twintig
en aangezien in één ‘kamp’ waar tweehonderdzeventig vluchtelingen
waren ondergebracht, op 12 novem ber ‘reeds zeven kinderen tengevolge
van verschillende ziekten, hoofdzakelijk veroorzaakt door te w einig o f
verkeerde voeding overleden’ waren (aldus het verslag van de medede
lingen van een N S B ’er die het ‘kamp’ had bezocht)1 en een tweede
N S B ’er eind januari vernam dat ‘onder de kinderen en speciaal de
zuigelingetjes in één enkel ‘kamp’ er reeds zeven-en-dertig gestorven’
waren,2 is het niet onwaarschijnlijk dat verscheidene honderden jo n g 
geborenen het v e rb lijf in Duitsland niet hebben overleefd.
Diverse bewaardgebleven stukken bieden een aanschouwelijk beeld
hoe het er in de ‘kampen’ der vluchtelingen uitzag — een reeks van die
beelden mag hier, dunkt ons, niet ontbreken.
‘O ver het algemeen’, aldus een uit eind september daterende brief van
een groepje N S B ’ers,
‘ m ag o v e r het eten niet geklaagd w o rd en . D e m en sen zo u d en graag eens stam ppot
h eb b en , m aar geb rek aan aardappelen laat dit helaas niet toe . . . D e kam eraden
z ijn m eestal n e rveu s, h etgeen zich go ed laat b egrijp en . . . D e geest (is) . . . o ver
het algem een v e r b en eden p e i l . . . D a g aan dag op het stro slapen en steeds m aar
soep v o o r het m idd ageten , valt o o k niet m ee.’3

Een van Dam hofs medewerkers noemde begin oktober in een brief
aan Mussert ‘het Duitse eten een probleem .. . Vooral het eeuwige gesoep
wordt door de Nederlanders al gauw snerterig gevonden.’ Hij schreef
voorts: ‘Er is thans een regeling getroffen dat althans de academisch
gegradueerden (niet-technici) in het onderwijs aan betrekkingen worden
geholpen. Journalisten en aanverwante artikelen worden door het Propaganda-Ministerium geplaatst.’ De briefschrijver vond dat de meeste
’ 'M ededelin g van kameraad J. H. M. omtrent zijn bevindingen in het kamp ‘ Ritterhude’ tijdens zijn bezoek aan zijn v ro u w op 12 t.e.m. 20 novem ber 1944’ (a.v., 34
c). 2 Brief, 23 jan . 1945, van S. A. L. A. aan een van zijn dochters (Doc I-4,
a-2). 3 Brief, 25 sept. 1944, van ‘Jo e p en aanhang’ aan een ‘kameraad’ (N S B , 30 b).
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vluchtelingen zich in die beginfase goed aan de nieuwe situatie hadden
aangepast, maar:
‘Het spreekt vanzelf dat er ook ongunstige uitzonderingen zijn, er zijn kame
raden en kameraadskes die ... schelden en kankeren. Dan zijn er ook de beroerde
gevallen. Moeders met kinderen die het leven in de lagers beslist niet kunnen
uithouden en kwijnend tragisch zitten te staren . . . Er zijn ook schooiers die de
toestand misbruiken om stemming tegen de Beweging te maken, hier en daar
met succes, en tenslotte zijn er ‘kameraadskes’ die zich zonder meer misdragen
. . . Ook van Duitse zijde worden hier en daar fouten gemaakt, natuurlijk deugt
het niet, als onze kameraden naast Russische gevangenen aan het puinruimen
worden gezet; vanzelfsprekend is het verkeerd als kameraadskes in een kroeg met
twee Poolse meiden moeten werken.’1
M edio oktober noemde een Nederlandse Waffen-SS’cr, die twee
‘kampen’ had bezocht,
‘de ligging verschrikkelijk... ook wat het eten betreft. Des morgens twee sneedjes
brood en iedere middag koolsoep. In een betrekkelijk klein vertrek zijn tachtig
mensen ondergebracht, waaronder gezinnen met acht kinderen. In dit vertrek,
waar in stro geslapen wordt, moet ook het eten genuttigd worden, de was
gedroogd en er heerst een ondragelijke stank, van ontsmetting tegen luizen die
hier met bosjes voorkomen.’2
Eind oktober zond een hopman van de W A Mussert een rapport over
de situatie in een aantal ‘kampen’ die hij had bezocht. Hij vond er
‘de toestand, zowel wat betreft het onderdak alsook de mentaliteit beneden elke
verwachting. De stemming is van dien aard dat geruchtenmakers, roddelaars,
‘slappe was’-nationaal-socialisten en communistische stokers, resp. communis
tisch aangelegde elementen, welke laatsten ook zeer sterk in deze kampen
vertegenwoordigd zijn, een goed voorbereide en vruchtbare voedingsbodem
vinden.
. . . Onderdak wordt verstrekt in . . . scholen, schuren, gymnastieklokalen,
kegelbanen, schuren, enz. In deze gebouwen zijn dan . . . tweehonderd tot
vierhonderd mensen ondergebracht... (Het) komt voor dat in verwachting zijnde
vrouwen, moeders met kinderen vanaf drie maanden, families met tien en meer
kinderen, jongens en meisjes van alle leeftijden, mannen en oude mensen alsook
met erfelijke ziekten belaste families in één ruimte zijn ondergebracht, met alle
daaraan verbonden zedelijke en lichamelijke gevaren . . . Dekmateriaal is over
1 B rief, 3 okt. 1944, van H. C. N . aan M ussert (a.v., 34 c).
(naam onleesbaar) aan M ussert (a.v.).
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h et algem een lang niet v o ld o e n d e aan w ez ig . . . (M en ) kan zich m et het o o g op
d e n aderend e w in te r v o o rstellen ho e het v e le n te m o e d e is . . . D aarbij gev o eg d
h et v o lk o m e n o ntb reken van gem een sch ap sgevo el, de van alle leiderscapaciteiten
gespeen de kam pleiders also o k het teg en w erk en op e lk geb ied v an d e kam p be
w o n e rs, kan m en zich v o o rstellen dat een toestand d reigt te ontstaan die . . .
g e e ste lijk een v o e d in g sb o d e m schept, gu n stig v o o r alle m o g e lijk e asociale en
an ti-n ation aal-socialistisch e ten d en zen .’ 1

M edio novem ber bracht een (al eerder geciteerde) N S B ’er een acht
daags bezoek aan zijn vrouw die met tweehonderdzeventig lotgenoten
in een schoolgebouw in Ritterhude was ondergebracht. ‘D e wasgelegen
heid’ , zo berichtte hij,
‘w as zeer p rim itie f: er w aren slechts een drietal k lein e fo n tein tjes. C lo sets en
d e rg e lijk e w aren v o o r het m eren d eel defect. G ele g en h eid o m te baden w as niet
aan w ezig. H et w assen van k leren en o n d ergo ed w as praktisch o n m o g elijk . O o k
o n tb rak w a rm w ater. E r w as v e e l o n ged ierte zoals luis aanw ezig.
. . . D es m o rgen s w e rd en d rie sn eed jes b ro o d verstrekt. M eestal m et iets ja m
o f k u n sth o n in g, b ijn a n o o it boter. In de acht dagen dat ik in deze sch o o l v e rb le e f,
is het slechts tw eem aal v o o rg e k o m e n dat een zeer k lein b eetje b o ter op de
b o terh am m en te v in d e n w as . . . D es m idd ags om 13 uur w e rd een dunne
w aterachtige soep verstrekt. M eestal kon een ied er h iervan tw ee a d rie bord en in
o n tvan gst nem en. V o o rz o v e e l dit te b eo o rd elen is, w as geen v et in deze m id 
dagm aaltijd en te vin d en . D es avon d s m eestal soep o f waterpap. Z e e r sporadisch
b ro o d . . . O o k vlees w o rd t n o o it verstrekt.
. . . D e stem m in g o nd er d e aan w ezigen is zeer slecht . . . M e n is van m en in g
dat het bureau te L ü n eb u rg zeer w e in ig ter v erb eterin g d o e t . . . D e geh ele affaire
is een grote teleu rstellin g g e w o rd e n .’2

‘Bij de brooduitreiking dezer dagen gebeurde het’, schreef in datzelfde
kamp een N S B ’er op de dag waarop de zojuist geciteerde zijn bezoek
beëindigde,
‘ dat een kam eraadske van v ijf-e n -ta c h tig ja a r tw ee sned en b ro o d kreeg d ie m et
sch im m el b edekt w aren. T o e n ze daar an dere v o o r v ro e g , w e rd haar d o o r de
h elp er-b ro o d u itreik er g ean tw o o rd : ‘In H o llan d zal j e o o k w e l eens b esch im m eld
b ro o d gegeten hebben , j e k rijg t niet anders.’
B ij al deze b eleven issen k o m en dan n o g de tranen d ie gesch reid zijn d o o r
m o eders die v o o r hun k in d eren niet ku nn en k rijg en w at zij b e h o e v e n ; de soepen
1 Rapport, 3 1 okt. 1944, van F. J . G. aan M ussert (a.v.). 2 ‘M ededeling van kameraad
J. H. M . omtrent zijn bevindingen in het kamp ‘ Ritterhude’ tijdens zijn bezoek aan
zijn vrou w op 12 t.e.m. 20 novem ber 1944’ (a.v.).
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d ie som s n iet gaar zijn , w e lk e d o o r de k in d eren b ijn a [niet] o f niet gegeten
w o r d e n ; m aagpatiënten d ie de k o o lso ep en niet k o n d en verd ragen en geen ander
eten k rege n ; een tbc-patiënt d ie geen extra v o e d in g k rijg t; een m o ed er die bij
de teraard eb estellin g van haar k in d o v e r het g r a f v alt en u itk rijt: ‘Ik k o m bij je ,
schatje, ik k o m bij j e ’, o f een an der d ie b ij het g r a f roept: ‘V ad er ko m t j e h alen ’,
w a n t de vad e r k o n niet tijd ig a an w ez ig zijn. A l deze din gen ze w e rk en in bij de
een tot een ve rb e ten zou ik zeggen vasth o u d en aan ons begin sel, bij an deren tot
als het w a re een soort van c o m m u n ism e, afb ro k k e lin g v an ons nation alism e,
v e rb itte rin g en haat tegen alles w a t z.g. leid ers z ijn .’ 1

Eveneens over het ‘kamp’ in de school te Ritterhude doch ook over
enkele andere ‘kampen’ in die streek schreven twee N S B ’ers uit Hengelo
begin december een voor Mussert bestemd rapport. ‘In het Lagervcrband',
zo merkten zij o.m. op,
‘trachten de v ro u w e n d ie o v e r v o ld o e n d e karaktervastheid beschikken, zich no g
g e e ste lijk ‘ op d e b een ’ te h o u d en , do ch o o k hun w eerstand heeft d o o r de
e rvarin gen in de d iverse kam pen reeds een g ro n d ig e tik gekregen. D e slechte
elem en ten bepalen dus v rij sp o ed ig de sfeer v an het geheel. H et g e v o lg hiervan
is dat m en van D u itse z ijd e geen aan knopingspu n ten m et de H o llan d se v ro u w e n
zoekt, doch al h eel spo edig n eu so p h alen d zegt: 'Die lausigen Höllanderinen (histo
risch) . . . Z ie t m en op straat een v ro u w m et k lo m p sch o en en lopen , dan kan m en
haar rustig m et ‘ H o u Z e e ’ groeten. Z ij is dan N ed erla n d s n a tion aal-socialiste.’2

O p Oudejaarsdag '44 voelden D am hof en het hoofd van zijn medische
afdeling zich genoopt, van Lüneburg uit een speciale b rief aan Mussert
te verzenden. ‘Een v e rb lijf van ongeveer vier maanden temidden der
geëvacueerde Nederlanders (voor het merendeel N S B ’ers o f met het
nationaal-socialisme eng verbondenen) heeft ons’, schreven zij, ‘op ont
stellende w ijze de ogen geopend en ons het feit geopenbaard dat onder
deze Nederlanders . . . onnoem elijk velen zijn die elk ethisch begrip
missen en hoegenaamd niets van het nationaal-socialisme in zich dra
gen.’3
M edio januari (het vroor toen al drie weken) brachten H. C. van
M aasdijk en een andere officier van de Landwacht, een bezoek aan een
tiental ‘kampen’. ‘ Het waren’, schreef van M aasdijk later in zijn ‘H erin
neringen’,
1 ‘ Belevenissen van kameraad C .G .’ (20 nov. 1944) (Doc II-566, a-4). 2 A. S. en M.
K.: ‘ Rapport o ver de toestanden in de ‘Lagers’ der N S V te Ritterhude en O sterholzScharm beck’ (8 dec. 1944) (N S B , 34 c).
3 Brief, 3 1 dec. 1944, van A. H. D am h o f en
V. W . aan M ussert (a.v.).
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‘ sch o k k en d e ervarin gen die w ij opdeden. In sch o o llo k alen o f op tochtige do rpsv e re n ig in g szalen lagen m et tien tallen tezam en de N ed erlan d ers van alle le e ftij
den en klassen do o reen , echtparen op leeftijd , h a lfv o lw assen jo n g e n s en m eisjes,
k le in e k in d eren en m o ed ers m et zu ig elin g en , te rw ijl zij zich o verd a g m oesten
o p h o u d en in d ik w ijls slecht v e rw a rm d e lo k aliteiten , w aar zij m id d en op de dag
één pan sm aaltijd en k regen. D e voed selran tso en en w aren uiteraard karig, er w e rd
van het eten b o ve n d ie n (in w e lk kam p gebeu rt dat niet!) gesto len . . . , sanitaire
installaties, b erek en d op m assaal geb ru ik, w aren zeld en o f n o o it aan w ezig,
ge n ee sk u n d ig e hulp w as uiterst g eb rek k ig . . . D e k am p b ew o n ers (hadden) vaak
sedert hun aan kom st n o g niets van hun fa m ilie le d e n v ern o m en . . . O n d er de
v lu ch te lin g en m aakten asociale, o n z in d e lijk e , o n tevred en elem en ten een a v e 
rechtse reclam e v o o r het v e rre w e g o v e rw e g e n d b e h o o rlijk e , d o o r hun b eh o o r
lijk h e id m in d er o p vallen d d eel der N ederlan d ers.
[M ijn m etgezel] en ik w e rd e n in de kam pen bestorm d d o o r onze lan dgen o ten
die som s in diepe e m o tie zich aan ons vastklam pten , ons b ezw o eren om toch het
m o g e lijk e v o o r een terugtransport naar N ed erla n d te doen , som s in verb itterin g
vad erlan d , D u itslan d , B e w e g in g en m en sh eid v erw e n ste n .’ 1

En tenslotte w illen w ij dan uit de b rief die een geëvacueerde N S B ’er
eind januari aan een van zijn dochters schreef, weergeven dat naar de
mening van deze briefschrijver
‘d e ge zin d h e id der in w o n ers ten opzichte van d e h ier aan w ezige H o llan d ers . . .
er niet op (is) verb eterd sedert o n ze k o m st h ier . . . H et sch o rriem o rrie dat is
m e eg e k o m en , h eeft zich in a llerlei opzichten zó m isdragen dat de fa tso en lijk e
m en sen zich schaam den, N ed erlan d ers en N S B ’ers te zijn. D e staaltjes die ik
daarvan zou ku nn en v e rtellen , grenzen aan het o n g e lo o flijk e .’2

★

Voorzover bekend, ontving Mussert nauwelijks inlichtingen over de
groep van de dertigduizend uit ‘foute’ gezinnen afkomstige personen die
verspreid in Duitsland waren terechtgekomen, maar in de loop van
oktober drong w èl tot hem door hoe het er met de groep van de
vijf-en-dertigduizend voorstond die in de Gau Hannover-Osf waren
ondergebracht; D am hof zond hem enkele rapporten toe en de leider van
de N S B ergerde zich vooral aan de politieke tegenwerking welke Dam 1 H. C. van M aasdijk: ‘ H erinneringen’ (1948), p. 1 7 1 (Doc I-10 9 1, c-i).
jan. 1945, van S. A. L. A. aan een van zijn dochters (Doc I-4, a-2).
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hofs bureau ondervond (en aan de mate waarin de 55 jongeren was gaan
ronselen voor dienst in de Waffen-SS). Het overbrengen van zoveel
tienduizenden N SB-vluchtelingen naar Duitsland had niet Musserts
instem ming gehad: hij had ten tijde van de D olle Dinsdag-crisis gewenst
dat er slechts een evacuatie zou plaatsvinden uit het zuiden en westen
des lands naar het oosten en noorden, niet naar Duitsland. Tegen het
einde van '44 besloot hij te bevorderen dat de groep van de v ijf-en dertigduizend naar Nederland zou worden teruggebracht; dat vergde
treintransporten die in die fase van de tweede wereldoorlog (midden
december was het Duitse Ardennen-offensief van start gegaan) niet
eenvoudig te organiseren waren. M idden januari (het A rdennen-offensief
was inmiddels mislukt) kreeg Mussert verlof, de groep in Hannover-Os/
te bezoeken. D e Gauleiter aldaar keurde goed dat de vijf-en-dertigduizend, voorzover zij nog aanwezig waren en zulks wensten, naar N eder
land zouden terugkeren. Daarvan deed Mussert m ededeling in een ver
gadering te Lüneburg, welke door afgevaardigden uit een groot aantal
van de honderden ‘kampen’ werd bijgewoond. ‘Hierop klonk’ , aldus
Musserts adjudant in een in '48 geschreven verslag, ‘een oorverdovend
applaus op en men brak de zaal bijna af, zo verheugd was men bij het
horen van dit nieuws.’
‘’s A vonds’, zo vervolgt dit verslag,
‘w as M u ssert u itg en o d ig d op de Dienststelle v an d e Gauleitung o m aldaar v o o r
vooraanstaand e fu n ctio narissen d er partij en plaatselijk e autoriteiten iets o v e r de
gesch ied en is van d e N S B te vertellen .
. . . M u ssert b eg o n m et zijn v e ro n tsch u ld ig in g en te m aken v o o r zijn geb rek k ige

k en n is v an de D u itse taal . . . D e h o o g st aan w ez ig e 5 5 -offtcier, die een handig
spreker w as, v ro e g aan M u ssert ho e h ij d e p o sitie van N ed erla n d zag na de oorlo g.
H ie ro p a n tw o o rd d e M ussert dat hij dat rustig aan de Führer ko n overlaten in

w ie n h ij het v o lste vertro u w en stelde.
. . . In v erb an d m et en ige argu m en ten van het gezelschap o v e r [deze] k w estie
zei M u ssert n o g in d e lo o p v an de av o n d dat de D u itsers b eh alve v e le g o ed e
eigenschappen de g ave bezaten o m zich in de kortst m o g e lijk e tijd bij de andere
v o lk e re n o n b e m in d te m aken , ja sterker gezeg d : zij bezaten d e gave o m zich zo
sn el m o g e lijk v an v rien d tot v ija n d te m aken . . . D e z e o p m erk in g m aakte
k e n n e lijk in d ru k .’ 1
★

1 K. A. E.: ‘ D e evacuatie der N S B in september 1944’ (1948), p. 1 2 - 1 3 (Doc II-566,
a-2).
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Het denkbeeld, de vluchtelingen uit het gebied van Lüneburg naar
Nederland terug te brengen, werd door Seyss-Inquart en Rauter goed
gekeurd. D e transporten (enkele duizenden vluchtelingen prefereerden
het, in Duitsland te blijven) vonden plaats in februari. De meeste vluch
telingen, ca. twintigduizend, kwamen in de provincie Groningen terecht,
de overigen in Drente en Friesland. O ok daar was het nauwelijks m oge
lijk, behoorlijke onderkomens voor hen te vinden. De burgemeesters
ontvingen opdracht, woningen voor hen te vorderen, maar dat werd door
de n ie t-N S B ’ers onder die burgemeesters naar vermogen gesaboteerd.
G evolg was dat grote groepen tot aan de bevrijding van dit deel des lands
gehuisvest bleven in schoolgebouwen e.d., in de stad Groningen duizend
vluchtelingen o.m. in het volledig ontruimde Praedinius-gymnasium.
‘Aan het nijpend tekort aan slaapruimte voor zovelen poogde m en’, aldus
het Gedenkboek v an deze onderwijsinstelling,
‘te g e m o et te k o m en d o o r alle gan gen v o l te legg en m et stro. D it b le e f perm anent
lig g e n , b eh alve in d e b en ed en g an g w aar het ’ s m o rgen s in een h o ek w e rd
gesto u w d . D e o ve rg ro te m eerd e rh eid van d e n ie u w e b ew o n ers w as ziek en
v e rv u ild , v o o ral de k in deren w a ren ernstig b esm et m et scabies1, te rw ijl de m eest
elem en taire h ygiën isch e m aatregelen w e rd en verw aarlo o sd . V e le n onttrokken
zich aan de verp lichte k e u rin g ’ 2 —

m ogelijk is dat zich onder die ‘velen’ mannen en oudere jongens bevon
den die er niet voor voelden, alsnog goedgekeurd te worden voor de
militaire o f sem i-militaire dienst. Van de D olle Dinsdag-crisis a f name
lijk hadden diverse Duitse instanties en had vooral de S S er naar ge
streefd, allen die daarvoor in aanmerking kwamen, te maken tot wapen
dragers van het Derde Rijk.

Militarisatie
In deel 10 a wezen w ij er bij de beschrijving van de D olle Dinsdag-crisis
op dat Mussert op de avond van 4 september '44 voor Rauters toezegging
tot hulp bij de evacuatie der N S B ’ ers (Rauter had toen beloofd, de
Nederlandse Spoorwegen tot m edewerking te zullen verplichten) een

1 Schurft. 2 Gem eente G roningen, Praedinius G ym nasium , P. J. van H erw erden:
Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen (1947), p. 16 1.
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dubbele politieke prijs had moeten betalen: de over het gehele land
verspreide groepjes van de Nederlandse Landwacht (een soort hulppoli
tie, begin '44 gevormd, die form eel onder leiding stond van een inspecteur-generaal: van Geelkerken, eerste plaatsvervangend leider der N SB)
zouden uitgebreid, als grotere eenheden geconcentreerd en rechtstreeks
onder de Befehlshaber der Ordnungspolizei worden geplaatst en Mussert zou
alle daartoe geschikte m annelijke N S B ’ers, onder hen ook de Landwachters, oproepen, toe te treden tot de (in '43 gevormde) Landstorm N eder
land, die een onderdeel was van de Waffen-SS. ‘Dat laatste betekende’,
zo schreven w ij, ‘dat de leider der N S B zijn nog resterende mannelijke
volgelingen goeddeels zou doen opnemen in een formatie welke, anders
dan de Landwacht, niet alleen form eel’ (de Landwacht had van meet a f
aan indirect onder de Ordnungspolizei geressorteerd), ‘maar ook feitelijk
tot het kamp van de SS-vijan d behoorde.’
W ij w illen nu eerst over de Landwacht schrijven.
Haar rechtstreekse onderschikking onder de Ordnungspolizei werd al
dus geregeld dat de v ijf Landwachtformaties die samenvielen met de v ijf
gewesten der procureurs-generaal, hun bevelen voortaan ontvingen van
de in die gewesten werkzame verbindingsofficieren der Ordnungspolizei.
Het gewest-D en Bosch speelde spoedig geen rol meer en wat het gebied
van de overige vier gewesten betreft (Den Haag, Amsterdam, Arnhem,
Leeuwarden), werden de Landwachters voor een groot deel in het oosten
des lands geconcentreerd.
V óór september '44 waren er ca. twaalfhonderdvijftig z.g. beroepslandwachters en bijna negenduizend hulplandwachters geweest. Van die ca.
tienduizend man deserteerde ten tijde van de D olle Dinsdag-crisis on
geveer de helft: sommigen doken onder, anderen wisten ondanks de in
de treinen toegepaste controle Duitsland binnen te komen. N ieuw e
groepen mannelijke N S B ’ ers werden toen tot dienst in de Landwacht
geprest —in maart '45 waren er weer bijna achtduizend bijeen: een kleine
zesduizend in de beroepsdienst, ca. tweeduizend (hoofdzakelijk in het
noorden des lands) in de hulpdienst. Geadministreerd werd deze Land
wacht van Meppel uit (daar bevond zich ook de staf van de Befehlshaber
der Ordnungspolizei), waar eind oktober een stafbureau tot stand kwam
met als chef-staf de vroegere gewestelijke commandeur van de Land
wacht in N oord-H olland en Utrecht, W. A. Slob, een aan Mussert
verknochte, kundige organisator. Slob kwam spoedig in conflict met
inspecteur-generaal van Geelkerken die meer en meer onder invloed van
Rauter kwam te staan. Wat Rauter wenste, was duidelijk: de Landwacht
moest geheel van Mussert worden losgeweekt en zij moest er zich
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bovendien op voorbereiden om deel te nemen aan de militaire strijd
tegen de Geallieerden. D e animo voor dat laatste was onder de Landwachters zeer gering; een oproep van Mussert d.d. 13 september1 had er
bijna vier weken later slechts toe geleid dat zich van de duizenden
Landwachters welgeteld twee-en-tachtig voor de Landstorm hadden
aangemeld — medio januari schreef een SS-gezinde Landwachter aan
Feldmeijer, de Voorman van de Germaanse SS, over zijn m ede-Landwachters: ‘Zij denken: aan het front is het ongezond, daar vliegen de
kogels.’2 Intussen kreeg Rauter in zoverre zijn zin dat in de tweede helft
van januari (van Geelkerken was inmiddels als eerste plaatsvervangend
leider der N S B door Mussert afgezet, waarover straks meer) aan alle
Landwachters werd meegedeeld dat zij, als de Geallieerden zouden
naderen, bij de z.g. Ortsverteidigung als militairen zouden worden ingezet.
Hier en daar is dat in maart en april in het oosten des lands ook geschied.
Voordien had de Landwacht de bezetter andere diensten bewezen.
D ie diensten bestonden uit het bewaken van militaire objecten (benzine-opslagplaatsen, maar vooral de spoorwegen), uit het tegengaan van
clandestiene voedseltransporten en uit hulpverlening aan de SD. Ten
behoeve van het beschermen der spoorwegen tegen sabotage-aanslagen
werd een Spoorwacht gevormd die vooral de doorgaande lijnen naar
Duitsland bewaakte; daarbij waren naar schatting ca. vijf-en-tw intighonderd Landwachters ingedeeld. De hulpverlening aan de SD bestond uit
het bewaken van SD-bureaus en -gevangenissen en uit het opsporen van
illegale werkers en gedropte wapenvoorraden. Bij tijd en w ijle verleen
den bovendien Landwachters in het westen des lands hulp bij de razzia’s
w elke w ij in hoofdstuk 2 beschreven. Mussert, die voor zichzelf de fictie
niet kon prijsgeven dat hij voor de belangen van het Nederlandse volk
opkwam, kon zich met de meeste van die taken niet verenigen. ‘In
december 1944 heeft h ij’, aldus later een waarnemend compagniescom
mandant van de Landwacht (de formatie had inmiddels een indeling
gekregen in compagnieën en bataljons),
‘tegen m ij gezeg d dat ik . . . m ij alleen te b em o eien had m et m ijn taak o m de
g e w o n e p o litie terzijd e te staan, doch in geen gev al d e Land w acht in te zetten

1 U it die oproep (tekst: N S B , 3 1 e) citeren w ij: ‘D e strijd w ordt gew onnen. N ederland
groter, sterker en w elvarender dan ooit. D it is ons doel. G eeft vo o r dat grootse doel
het uiterste. Later zult gij met grote voldoening daaraan terugdenken, als de overw in
ning bevochten zal zijn.’ 2 Aangehaald in N . K. C. A. in ’t V eld : De S S en Nederland,
dl. I, p. 304.
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teg en het eigen vo lk. M e d io ja n u a ri 1945 h eeft M u ssert m ij bij zich geroepen
v o o r het h o u d en van een besprekin g. H ij d ee ld e m ij m ed e dat de toestand zo
w as dat ons v o lk w erd o p gejaagd als w ild e beesten, dat h ij m et d e le id in g van
de Land w acht n iet accoord g in g , noch m et d e h an d elin gen die d o o r de Landw acht
g ep leegd w e rd e n . . . H ij v e rte ld e m ij teven s dat het hem van D u itse zijd e
v e rb o d e n w as, Landw achtkazernes en terrein en van de Land w acht te betred en o f
d e Landw achters to e te spreken.’ 1

In diezelfde tijd, m edio januari '45 dus, nam Slob ontslag. Een van
zijn laatste beleidsdaden was de verzending van een dagorder geweest
waarin aan de Landwachters bevolen was, voortaan louter de groet ‘Hou
Z ee’ te gebruiken en waarin voorts duidelijk te verstaan was gegeven dat,
zo verklaarde Slob na de oorlog, ‘van de staf geen m edewerking meer
kon worden verwacht voor het gebruik van de Landwacht voor bewaking
van SD -gevangenen, bewaking van Weermachtsgebouwen en voor de
Weermacht belangrijke objecten en de bewaking der spoorwegen’2 —
Rauter droeg er zorg voor dat deze order prompt werd ingetrokken.

★

In bezet gebied hadden de Landwachters zich van het eerste moment a f
waarop zij op de openbare w eg verschenen (dat was in februari '44
geschied), gehaat gemaakt. Hun uitrusting en bewapening waren niet
imponerend maar met de jachtgeweren die zij bezaten, kon raak gescho
ten worden. Kleinere en grotere plunderingen door Landwachters waren
veelvuldig voorgekomen, trouwens: bij de bestrijding van de illegaliteit
had de Landwacht al vóór september '44 een actieve rol gespeeld, gehol
pen door het feit dat met name de in hun woonplaatsen vertoevende
Hulplandwachters op het platteland over het algemeen goed op de hoogte
waren van de plaatselijke omstandigheden. Wat het gehalte van de
Landwachters betreft, lijkt ons, na alles wat w ij terzake al in deel 7 hebben
verm eld (nl. in de paragraaf‘ Nederlandse Landwacht’ in hoofdstuk 10),
voldoende, uit het rapport over de maand ju li '44 van de commandeur
van gewest I te citeren dat de hulpdienst belast was ‘met een hele hoop
kneusjes en slappelingen, die in de praktijk voor de dienst toch onbruik-

1 PR A -U trech t: p.v. inz. C. van G eelkerken (afgesl. 15 aug. 1948), A, p. 102 (getuige
A. J.) (Doc I-50 1, b -i) 2 A.V., p. 67 (getuige W . Slob).
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baar waren’ (d.w.z. voor de beroepsdienst) ‘o f met een aantal individuen,
w ier strafregister zo zwart is als de nacht’, en ‘dat zich in de beroepsdienst
een meer dan afschuwelijk groot deel onbruikbaar materiaal bevindt dat
de stemming vergalt.’ 1
Dat alles werd er na de september-crisis niet beter op, behalve dan dat
de Landwachters hun jachtgeweren mochten inleveren en oude N eder
landse legergeweren uitgereikt kregen. Aan hun verdere materiële ver
zorging b leef veel ontbreken, zodat bij een deel hunner de neiging om
onder bedreiging met de wapens eenvoudig te roven wat zij wensten te
bezitten, nog werd versterkt. ‘ /« letzter Zeit\ aldus een rapport van de
Sicherheitspolizei d.d. i novem ber '44,
‘ haufen sich wiederum Anklagen gegen dic Landwacht. In allen Teilen des Landes werden
Stimmen laut, die auf das ungebührliche Betragen der Landwacht hinweisen. Taglich muss
gegen das Auftreten der Landwacht von deutscher Seite vorgegangen werden, da die
Landwacht sich plündernd beteiligt und illegale Beschlagnahmen am laufenden Band
durchführt.'2

Rauter eiste streng optreden tegen dit soort misdragingen, maar dat
was aan dovemansoren gepraat. Bijna vier maanden later, eind februari
'45, beklaagde de N S B ’er die burgemeester was van Zutfen, zich schrif
telijk bij Mussert over het optreden van de Landwacht ter plaatse — de
formatie, welke zich al schuldig had gemaakt aan ‘onwettige ‘vorderin
gen’ . . . waarbij spiritualiën en levend vee bijzonder attractief waren’,
had nu notabene het kringhuis van de N S B bezet, ‘zodat de laakbare
activiteit van de Landwacht ten dele op het konto der Beweging komt,
mede in verband met het feit dat de Landwachters allen lid der N SB
zijn.’3
Deze en dergelijke misdragingen waren niet tot de Achterhoek beperkt
geweest; alleen aan de Betuwe bleven zij, althans van midden oktober
af, bespaard maar dat was louter gevolg van het feit dat de Feldgendarmerie
de gehele roverstroep van de Landwacht uit dit gebied had verwijderd.
U it Twente en andere delen van O verijssel b leef het klachten regenen:
links en rechts namen Landwachters jenever, andere sterke dranken en
vee in beslag. ‘Ik heb’, zo verklaarde begin januari een caféhouder uit

1 N ederl. Landwacht, Gew est I, com m andeur: ‘ Rapport over de maand ju li 1944’ (27
ju li 1944), p. 5 (H SSuPF, 356 d). 2 Aangehaald in de brief, 6 nov. 1944, van Rauter
aan C. van G eelkerken (a.v.,346 e). 3 Brief, 22 febr. 1945, van J. A. T. aan M ussert
(C N O , 33

g).
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Raalte aan de plaatselijke marechaussee, ‘liever te doen met duizend
soldaten der Duitse Weermacht dan met één Landwachter.’ 1 ‘Onze posten
langs de lijnen’, zo had H. C. van M aasdijk, onderstormleider van de
Landwacht en ingezet bij de spoorwegbewaking in O verijssel, in oktober
aan zijn vrouw geschreven, ‘hebben geiten, kippen, varkens enz. en
hebben een verzorging als nooit tevoren. Als ik hier nog een paar weken
b l i j f . . . , zal ik dik worden.’2
K w alijke impulsen aan de Landwacht gaf in O verijssel en om geving
vooral ook een van de naaste medewerkers van Rost van Tonningen, F.
L. Rambonnet, die in '41 was benoemd tot plaatsvervangend secretaris
generaal van het departement voor bijzondere economische zaken en tot
algemeen gemachtigde voor de oorlogsschade. Rambonnets standplaats
was Deventer waarheen het genoemde departement in '43 was geëvacu
eerd. Hij trad er op als een roofridder (op D olle Dinsdag had hij zich
persoonlijk bij de Nederlandse Middenstandsbank in Deventer vrijw el
de gehele liquidatie-opbrengst der z.g. Marxistische partijen laten uitbe
talen: f3 5 000), hij drong voortdurend aan op een militaire inzet van de
gehele Landwacht en hij achtte bij verhoren van gearresteerde illegale
werkers alle middelen geoorloofd om hen tot bekentenissen te dwingen:
in de kazerne van de Landwacht te D eventer bevond zich een cel, ‘waar
m en’, aldus een Landwachter na de bevrijding, ‘noch in kon zitten, noch
ook in kon staan’ — ‘Rambonnet gebruikte op zijn kamer sterke lampen
voor een z.g. derdegraads-verhoor, terwijl wapens als karwats en hon
denzweep steeds op zijn bureau voor het grijpen lagen. In de buitencellen
op de binnenplaats werden door hem somtijds naakte mannen opgesloten
voor wel meer dan veertien dagen.’3 O ok elders, o.m. in Friesland en
Drente, gingen sommige Landwachters zich aan sadistische martelingen
te buiten — de formatie als geheel vorm de bepaald een gevaar voor de
illegaliteit, zij het dat w ij niet nauwkeurig kunnen aangeven hoeveel
acties van illegale groepen door Landwachters zijn verijdeld en evenmin
hoeveel onderduikers door hen bij razzia’s zijn gegrepen o f hoeveel
illegale werkers door hen zijn opgespoord en aan de S D overgeleverd.
Samenvattende rapporten zijn niet bewaardgebleven. Tekenend evenwel
zijn twee stukken, beide daterend uit midden januari '45. Het eerste is
een dagorder van van Geelkerken d.d. 15 januari waarin de ‘uitstekende

1 M arechaussee gew est Arnhem , afd. N ijverdal, groep Raalte: p.v. H. Th. Poppe, 8 jan.
1945, p. 1 (a.v., 45 f). 2 Brief, 10 okt. 1944, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote
(D oc I-10 9 1, a-8). 3 Politietroepen, Sectie I: p.v. inz. F. L. Ram bonnet, 17 ju li 1945
(getuige C. D.) (Doc I-13 7 5 , a-3).
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resultaten’ werden geprezen, behaald door ca. honderdveertig Landwach
ters die deelgenomen hadden aan ‘een actie tegen onderduikers en
terroristen te O tterlo’,1 het tweede een rapport d.d. 19 januari van de
compagniescommandant van de Landwacht te Emmen, waarin deze
nauwkeurig beschrijft hoe hij er in een periode van niet veel meer dan
een week in was geslaagd, in het gehele zuiden van Drente een belangrijk
deel van het kader van de O D en de BS op te rollen — trots somde hij
er de negen-en-twintig illegale werkers en vier onderduikers in op die
hij allen had ‘overgegeven aan de S D te Assen.’2

★

Na de Nederlandse Landwacht de Landstorm Nederland.
D e drie bataljons van deze militaire, tot de Waffen-SS behorende
formatie namen in september deel aan de gevechten in het noorden van
België en het zuiden van Nederland: het Iste in de streek van Hasselt,
later bij Sittard, het Ilde in het gebied tussen Antwerpen en het Hollands
Diep, het lilde bij Oosterbeek. In die tijd deden zich ongeveer duizend
gevallen van desertie voor. Ingezet werden óók de compagnieën van een
tweede tot de Waffen-SS behorende formatie, het SS-Wachbataillon Nordwest, welke het concentratiekamp Amersfoort bewaakten; die compag
nieën werden op 17 september '44 ingevoegd in de z.g. Westgruppe die
van Ede uit de Britse Airbornes verjoeg van de heidevelden benoorden
Renkum. Daarbij leden de militairen van het SS-Wachbataillon zware
verliezen.
Het krijgsverloop in de laatste maanden van '44 stelde de Duitsers in
staat, de Landstorm Nederland volledig te reorganiseren; hij werd het
verzamelbekken van allen die in Nederland aan Duitse zijde wilden
meevechten. Getracht werd, zoveel m ogelijk Landwachters naar de Land
storm over te hevelen (dat streven had maar w einig succes); wat er van
het Wachbataillon restte, werd in novem ber in de Landstorm opgenomen
en in diezelfde maand werden van de Germaanse SS in Nederland de
leden gemobiliseerd en de bureaus gesloten — de SS ’ers hadden nu
primair een militaire taak, geen politieke.
1 N ederlandse Landwacht, inspecteur-generaal: Dagorder 504 d.d. 15 jan. 1945 (B R vC ,
doos 10 1/5 0 (C. van Geelkerken), map W).
2 N ederlandse Landwacht, lild e batal
jo n , 12de com pagnie: Rapport d.d. 19 jan. 1945 (Doc II-582, i-i).
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Druk geronseld werd ook in Duitsland; daar had de Nederlandse
SS-organisatie een soort filiaal gehad in de vorm van de Germatiische
Sturmbanne — velen die zich daarbij aangesloten hadden, werden in de
laatste maanden van ’44 door het SS-Hauptamt opgeroepen voor dienst
in de Landstorm; andere oproepen gingen uit naar Nederlandse arbeiders
die bijvoorbeeld lichte overtredingen hadden begaan o f hun verblijfs
vergunning moesten verlengen, en daarnaast waren er niet weinigen die,
zonder ooit met de ‘foute’ troep van de Germanische Sturmbanne in contact
te zijn geweest, een schijnaanmelding bij de recruteringsbureaus van de
Waffen-SS als middel gebruikten om naar Nederland te worden terug
gebracht waar zij wensten onder te duiken. Dat laatste ging vrij vlot. De
treintransporten van die echte en schijn-vrijw illigers vonden plaats naar
Hoogeveen waar zich het depot-bataljon van de Landstorm Nederland
bevond (met als kern het personeel van de vroegere SS-Schule ‘A vegoor’
te Ellecom) en die transporten stonden vaak niet o f nauwelijks onder
bewaking; het heet dat van allen die Hamburg verlieten met Hoogeveen
als bestemming, slechts één derde aldaar aankwam. W ie er in het depotbataljon w erd opgenomen, kreeg een militaire training en moest de
gebruikelijke eed op Hitler afleggen alvorens naar het front te vertrekken;
enkelen die in dat late stadium om welke reden ook tegen die eedsafleg
ging en de daaruit voortvloeiende inzet als militair bezwaar hadden,
werden naar de al in hoofdstuk 2 genoemde psychiatrische inrichting Port
Natal gezonden, waar talrijke spitters waren gehuisvest —de weigerach
tige vrijw illigers kwamen er aanvankelijk in de strafcompagnie terecht.
D e Landstorm ging uiteindelijk ca. achtduizend militairen tellen, van
w ie op zijn minst duizend uit Duitsland, d.w.z. in de regel uit de
Germanische Sturmbanne, afkomstig waren; tot die achtduizend behoorde
ook een aantal z.g. hongervrijwilligers uit het westen des lands: personen
die louter aangetrokken waren door de militaire rantsoenen en, zo
veronderstellen w ij, aannamen dat de persoonlijke risico’s welke zij bij
hun inzet zouden lopen, w el zouden meevallen.
Wat die inzet betreft: alvorens in de Landstorm op te gaan, voerde het
SS-Wachbataillon in Am ersfoort enkele acties tegen spoorwegstakers uit
w elke w ij in hoofdstuk 6 zullen beschrijven. N a de opneming in de
Landstorm werd het bataljon op de Veluw e gelegerd met het hoofdkwar
tier in een hotel te U ddel; op de V eluw e nam het aan razzia’s deel en
het werd óók mèt andere onderdelen van de Landstorm in novem ber
ingezet bij de door Rauter persoonlijk geleide grote razzia in de N oordoostpolder. In december vertrok het bataljon naar Hoogeveen.
Van begin '45 a f werd de Landstorm Nederland aangeduid als de 34ste
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SS-Freiwilligen-Grenadier-Division ‘Landstorm Nederland'; die divisie telde
twee regimenten: no. 83 en no. 84. Haar waarde werd door de Duitse
militaire leiding niet hoog aangeslagen. De Kommandeur van het 83ste
regiment, SS-Obersturmbannführer Sepp Krafft (in deel 10 a genoemd als
een SS-officier die op 17 september '44 bij Arnhem bij uitstek slagvaardig
optrad tegen de Britse Airbornes) 'hatte', verklaarde na de bevrijding de
Inspektionsrichter van de Waffen-SS, E. Hartel, 'über die ganze 34ste Division
dieselbe Auffassung wie ich. Sie bestandfü r uns alle nur au f dem Papier, sie war
viel mehr Belastung als Entlastung fü r die höhere Führung.'x Hiermee hing
samen dat de twee regimenten geplaatst werden aan een frontgedeelte
waar geen zware gevechten werden verwacht: het 83ste regiment in de
Betuwe en de Bommelerwaard, het 84ste aan de zuidelijke Veluwezoom.
Militairen van beide regimenten maakten zich menigmaal schuldig aan
plundering en wat het 84ste regiment betreft (hierin was het SS-Wachbataillon Nordwest opgegaan), verdient verm elding dat in zijn sector in
februari, maart en april twintig Nederlanders wegens z.g. spionage w er
den doodgeschoten; zij hadden zich, de meesten om kleding en andere
goederen te halen uit de woningen die zij na de Slag om Arnhem hadden
moeten verlaten, zonder verlofpapieren in het verboden gebied van de
zuidelijke Veluwezoom bevonden.

De S S in de aanval
Toen w ij eerder vermeldden dat van de Germaanse SS in Nederland in
novem ber de bureaus werden gesloten, merkten w ij daarbij op dat de
S S ’ers nu primair een militaire taak hadden, geen politieke. D ie tegen
stelling mag niet verabsoluteerd worden: de militaire taak werd door de
rechtgeaarde SS’er gezien als aanloop tot effectiever uitvoering van de
politieke in een later stadium. D ie S S ’ers beschouwden de N S B als
definitief in diskrediet gebracht door de D olle Dinsdag-crisis en er
werden dan ook onm iddellijk nadien van het SS-m ilieu uit pogingen
ondernomen om aan de N S B bepaalde machtsposities te ontrukken. De
vlucht van de N S B ’er die in '40 tot directeur van de Arbeiderspers was
benoemd, H. J. Kerkmeester, gaf de SS aanleiding om op 9 september,
vier dagen na D olle Dinsdag, met machtiging van Rauter het bed rijf aan

1 P R A -D en Haag: p.v. E. Hartel (9 m ei 1947), p. 6 (Doc I-663, a-i).
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het Hekelveld te Amsterdam te bezetten —die bezetting werd door Rauter
w eer ongedaan gemaakt toen hij erop was gewezen dat het bedrijf
normaal doorfunctioneerde. M en zou het voorts als onderdeel van het
SS-offen sief kunnen zien, c.q. als onderdeel van het streven van sommige
Duitsers om de SS naar voren te schuiven, dat de hoofdredactionele
leiding van de bladen van het Telegraaf-concern aan S S ’ers werd toever
trouwd en dat S S ’ers in het b ed rijf van de Nederlandse Omroep plaatsen
gingen bezetten welke tevoren door N S B ’ ers waren ingenomen. De
verschijning van Storm-SS, het weekblad van de Germaanse SS, werd
voortgezet: het blad werd zow el in Amsterdam als in Groningen gedrukt,
in beide steden door de Arbeiderspers. Toen in oktober aan Feldmeijer,
Voorman van de Germaanse SS, werd voorgesteld, Storm-SS van Berlijn
uit te laten verschijnen, reageerde hij afw ijzend: ‘Al zouden’, schreef hij,
‘de Engelsen bij Assen staan, dan moet Storm nog vanuit Winschoten
worden uitgegeven.’1 Dat Rauter de bureaus van de Germaanse SS sloot,
had bepaald niet Feldmeijers instem ming: deze wist te bereiken dat een
klein kernbureau in stand b leef en toen hij begin januari naar Duitsland
vertrok om daar een opleiding tot bataljonscommandant te volgen (hij
wenste Kommandant te worden van een binnen de Landstorm te vormen
Bataillon-Feldmeijer), noemde hij het noodzakelijk dat de Germaanse SS
tot nieuwe politieke activiteit zou overgaan. ‘ Het belangrijkste zal zijn’,
schreef hij aan de SS ’er die als zijn waarnemer zou optreden, ‘overal
tussen de nog aanwezige Begunstigende Leden der Germaanse SS en de
nog aanwezige actieve leden der Germaanse SS opnieuw een band te
leggen en kleine kernen te vorm en die in w oord en schrift de SS-gedachte
verbreiden.’2
Dat politieke SS-offensief had een merkbaar succes bij de jongeren in
de ‘foute’ groep: zij voelden zich door het radicalisme waarvan de SS
getuigde, aangetrokken. ‘W anneer het waar is’, schrijft in ’t Veld in de
aparte verhandeling over de z.g. Jeugdstorm -rebellie die in zijn De SS
en Nederland is opgenomen, ‘dat jeugd steeds tot radicalisme neigt, dan
geldt dit zeker voor de nationaal-socialistisch geïndoctrineerde jeugd . . .
H oeveel grootser dan het streven naar een Nederland volgens de normen
van de N S B ’ (een in beperkte mate zelfstandig Nederland) ‘was het in
de S S gepredikte ideaal van een Grootgermaans R ijk !’3
Van meet a f aan had dat ideaal een zekere aantrekkingskracht gehad
1 B rief, 17 okt. 1944, van H. Feldm eijer aan W. J. H eubel (H SSuPF, 380 b). 2 Brief,
5 jan. 1945, van H. Feldm eijer aan G. R. (a.v., 380 c). 3 D e S S en Nederland, dl. I, p.
426.
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op sommige leden van de jongeren-organisatie der N SB , de Nationale
Jeugdstorm , maar deze organisatie was tot in de zomer van 44 trouw
gebleven aan Mussert en daartoe had haar leider, ‘hoofdstorm er’ van
Geelkerken, in de jaren '4 0 —43 een zekere bijdrage geleverd. In '44
evenwel bemoeide hij zich in hoofdzaak met de Nederlandse Landwacht.
Z ijn greep op het Jeugdstorm -kader verslapte. Enkele van de hoogste
kaderleden liepen kort na de D olle Dinsdag-crisis openlijk naar het kamp
van de 55 over; zij werden door van Geelkerken geschorst maar konden
zich met Rauters hulp prompt naar Berlijn begeven waar zij als nieuwe
leiding van het nationaal-socialistisch deel van de Nederlandse jeugd
erkend werden door de Reichsjugendfiihrung. Er werd daar de oprichting
aangekondigd van een geheel nieuwe organisatie: de Germanische HitlerJugend Niederlande —die oprichting evenwel (ze zou internationaal geïn
terpreteerd kunnen worden als bewijs van een openlijk Duits streven,
bezet Nederland in Groot-Duitsland te laten opgaan) werd in maart door
Seyss-Inquart verijdeld.
De naar de 55 overgelopen kaderleden van de Jeugdstorm (door
Mussert werden zij begin novem ber in een toespraak ‘m einedigen’ en
‘verraders’ genoem d1 en in een telegram aan de Reichsjugendfiihrung drong
de leider der N S B er op aan dat ‘deze misdadigers’ naar Nederland zouden
worden overgebracht ‘alwaar zij zich voor het partijgerecht zullen hebben
te verantwoorden’2) ontplooiden in Duitsland een aanzienlijke activiteit.
Onder de naar de Gau Hannover-Os/ geëvacueerde jeugdige leden van
N SB-gezinnen zetten zij het werk voort waartoe daar eerder al de
vertegenwoordigers van de Deutsch-Niederlandische Gesellschajt waren
overgegaan; wijzend op het volstrekt falen van de N S B en van Mussert
persoonlijk trachtten zij zoveel m ogelijk van die jeugdigen te winnen
voor de Waffen-SS. Jongens die zestien-en-een-half jaar o f ouder waren,
(soms ook nog jonger!), stimuleerden zij, eventueel tegen de w il van hun
ouders, naar de opleidingskampen van de Waffen-SS te gaan, jongens van
veertien tot zestien-en-een-half jaar alsook meisjes werden door hen
aangeworven voor hulpdiensten bij het Duitse luchtafweergeschut. De
bedoeling was om uit de in de bedoelde opleidingskampen opgenomen
jongens een apart bataljon te vormen voor de SS-Panzerdivision ‘HitlerJugend’, maar voor de uitvoering van dat plan bleek de tijd te ontbreken.
M et dat al schat in ’t Veld dat als gevolg van de grote druk die op hen
werd uitgeoefend, op zijn minst vier- tot vijfhonderd jongens uit de
1 A.v., p. 433.
(N S B , 33 j).

2 Telegram , 1 1 nov. 1944, van M ussert aan de Reichsjugendfiihrung
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groep van de N SB-vluchtelingen in de Waffen-SS terechtkwamen en dat
verscheidene honderden jongens en meisjes Flakhelfer o f -hel/erin w er
den; hoevelen hunner in de laatste maanden van de oorlog zijn gesneu
veld dan w el zwaargewond geraakt, is niet bekend.
O ok in Nederland had de rebellie van het Jeugdstormkader zekere
gevolgen: het deel van het kader dat zich voor het SS-ideaal had laten
winnen, had zich het weekblad van de Jeugdstorm , De Stormvlag, toe
geëigend; het blad werd in Groningen gedrukt en elk nummer bevatte
hatelijke uitvallen tegen de N S B en haar leiding, van Geelkerken werd
er begin december ‘een drinkebroer’ in genoemd en ‘een man met w einig
hart en belangstelling voor zijn jongens en meisjes, een arrogante hoog
vlieger.’ 1
Drongen dergelijke uitlatingen nog door buiten het milieu van die
genen die ‘fout’ waren? W ij betw ijfelen het. O ok de illegale pers be
steedde er geen aandacht aan. Had zij dat wèl gedaan, dan had zij de
Jeugdstorm -rebellie kunnen schetsen als typerend symptoom van het
verder uiteenvallen van de N SB .

Desintegratie van de N S B
In deel 10 a hebben w ij al onderstreept dat er in de zomer van '44 van
de N S B als politieke beweging nog maar w einig uitging en dat de D olle
Dinsdag-crisis de N S B als het ware de doodsteek toebracht. In het westen
des lands was toen aan de kaderleden verboden te vluchten, maar velen
hunner hadden dat verbod naast zich neergelegd en wat in dat westen
nog aan kaderleden over was, werd in de tweede helft van september
naar het oosten overgebracht. Daar kwamen de meesten, samen met een
aantal met hen mee evacuerende ‘gew one’ leden van de N S B , allen
tezamen ruim vierhonderd personen, in Drente terecht waar zij bijna
allen als betaalmeesters en opzichters gingen fungeren bij het aanleggen
van de nieuwe stellingen; dat vond daar plaats volgens aanwijzingen van
de Organisation Todt en onder verantwoordelijkheid van functionarissen
van de N SD A P . In Drente lag de leiding van dat werk in handen van de
Duitser Blomquist (tot in '43 leider van de Hitler-Jugend in Nederland)
en deze, die van de inzet aan het O ostelijk front als overtuigd aanhanger
van de SS-ideologie was teruggekeerd, verbood in de loop van oktober
1 De Stormvlag, 5 dec. 1944, p. 3 (a.v., 33 i).
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al die betaalmeesters en opzichters om werkzaam te zijn in het N S B uniform. D e secretaris-generaal van de N S B , C. J. Huygen, die in Assen
was terechtgekomen, ging tegen Blomquists beslissing in beroep bij
Generalkommissar Ritterbusch, werd in het gelijk gesteld en bereikte
verder niets: Blomquist trok zich van Ritterbusch niets aan. Het slot van
het lied was dat ruim honderd van de in Drente ingezette N S B ’ers, alle
vertogen van Huygen ten spijt, zich bereidverklaarden hun werk zonder
N SB -uniform voort te zetten en dat de meesten van de overigen naar
Arnhem werden overgebracht waar zij, voorzover niet onderweg ver
dwenen (een deel trok w eer naar het westen), in de Betuwe onder
m oeilijke omstandigheden een stelling gingen aanleggen welke de ver
dediging van de Rijnbrug moest vergemakkelijken. Deze N S B ’ers waren
in Arnhem ondergebracht in de Deutsche Schule\ Mussert tro f er begin
novem ber ca. honderdvijftig van zijn volgelingen aan en ‘wenste’, zo
noteerde zijn adjudant, ‘dat er minstens duizend kameraden aan de
schanswerken zouden deelnemen.’ 1
Naar verhouding waren in het noorden des lands nog de meeste
NSB-kaderleden op post gebleven, maar aan activiteit ten behoeve van
de N S B kwamen zij nauwelijks toe. Eind novem ber berichtte de gewes
telijk propagandaleider in de drie noordelijke provincies aan het hoofd
kwartier dat de ‘ervaringen der laatste w eken’ hem ‘de absolute indruk’
hadden gegeven, ‘dat het organisatie-apparaat door de omstandigheden
dusdanig gehavend is dat een effectieve propagandavoering door de
Beweging zelf momenteel in het algemeen onm ogelijk is.’2 Tevoren
hadden het dagblad van de N S B , Het Nationale Dagblad, en het weekblad
van de beweging, Volk en Vaderland, althans in de ‘foute’ milieus een
zekere propagandistische uitwerking gehad, maar de oplaag van Het
Nationale Dagblad was van ca. 20 000 tot beneden de 7 000 gedaald en van
Volk en Vaderland, waarvan w ekelijks maximaal meer dan 200000 exem 
plaren waren verkocht, werden nog maar ruim 15 000 gedrukt (‘De leider
wenst’, aldus medio oktober zijn adjudant, ‘dat dit wordt opgevoerd tot
100 ooo’3). Maar wat ook mocht verminderen, niet de geldbehoefte van
de N SB . Ze was van 1 januari '41 a f gesubsidieerd door het Reichskom
missariat en die subsidies hadden spoedig 80 % o f meer van de uitgaven
van het Hoofdkwartier gedekt. D e maandelijkse subsidie werd eind '43
op f300000 bepaald - dat bedrag werd na de D olle Dinsdag-crisis tot
1 K. A. E.: ‘Dagaantekeningen’, 7 nov. 1944 (a.v., 30 a). 2 Brief, 23 nov. 1944, van
de gew estelijke propagandaleider der N S B in Friesland, Groningen en Drente aan de
propagandaleider (a.v., 110). 3 K. A. E.: ‘Dagaantekeningen’ , 16 okt. 1944.
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f200000, vervolgens opnieuw tot ruim f 100000 verlaagd, een en ander
geheel buiten medeweten, laat staan goedkeuring, van Mussert. SeyssInquart beweerde in een gesprek met Mussert begin december dat ook
hij van die verlagingen geen weet had gehad (dat betwij felen w ij) en M us
sert vroeg toen o f de maandelijkse subsidie tot f20 0 000 kon worden ver
hoogd; o f het toen inderdaad tot die verhoging is gekomen, is onbekend.
Verm eld zij nog dat van de uit het zuiden, westen en midden des lands
gevluchte NSB-burgem eesters ongeveer tachtig door de desbetreffende
Beaujtragten tot waarnemend burgemeester in het oosten o f noorden
werden benoemd. De NSB-burgem eesters die ten tijde van de D olle
Dinsdag-crisis op post waren gebleven, werden door het Reichskommis
sariat gehandhaafd, met dien verstande dat de NSB-burgem eester van
Den Haag, prof. Westra, die niet meer tegen de moeilijkheden was
opgewassen, medio maart '45 werd vervangen door de N S B ’er mr. H. C.
van Maasdijk, die, gelijk reeds vermeld, tot op dat moment als officier
van de Landwacht bij de Spoorwacht in O verijssel ingezet was. Een van
de eerste dingen die van Maasdijk, eenmaal in Den Haag aangekomen,
deed, was zijn vrouw en kinderen naar Drente zenden. Kort voordien,
medio februari (een maand na de volledige m islukking van het Arden
nen-offensief) had hij zijn vrouw nog een b rief gestuurd waaruit blijkt
dat hij innerlijk niet kón aanvaarden dat het Derde R ijk zijn ondergang
tegemoet ging. ‘Het w il er’, had hij geschreven,
‘ n o g steeds n iet bij m ij in dat d e g e w e ld ig e , n o b ele en v erh e ven gedachten van
H itle r en de o n n o e m e lijk e , h eld h aftige prestaties van het sterke D u itse v o lk sedert
19 3 3 v o o r niets g ew eest zo u d en zijn en dat d e Eu rop ese K u itu u r op dit m o m en t
zo u ein d ig en in een reusachtige debacle. Ik g e lo o f dat m et het o n tw ak en van
n ie u w e krachten in de natuur o o k de Führer m et n ie u w e d in gen op d e proppen
zal k o m en en in ied er g ev al is er v o o r ons geen an dere m o g e lijk h e id dan to the
bitter end o n ze plicht te b lijv e n d o en in de v o lle zekerh eid dat w ij het go ed e
w ille n en aan de kant van een z in v o lle n ie u w e o rd e staan.’ 1

Z o w aren er meer: N S B ’ers, w ien het onm ogelijk viel, hun vertrouwen
in een uiteindelijke Duitse overwinning, althans in een stabilisatie van
de fronten, prijs te geven; dezulken klampten zich vooral ook vast aan
geruchten omtrent de spoedige inzet van nieuwe geheime Duitse wapens.
Anderen zagen de situatie nuchterder in, beseften dat Duitsland binnen
afzienbare tijd zou bezwijken, maakten uit vrees voor ‘Bijltjesdag’ plan-

1 B rief, 18 febr. 1945, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote.
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nen om onder te duiken, eventueel in de Wehrmacht (eind oktober kreeg
de Wehrmacht instructie om, als de Geallieerde bevrijders naderden, aan
N S B ’ers-gezagsdragers die dat wensten, gele armbanden uit te reiken
waardoor zij Wehrmachtangehörige zouden worden), o f gingen hun best
doen om hun juridische verdediging voor te bereiden — ter versterking
van die verdediging ging deze en gene onder hen zijn activiteit beperken1
o f zelfs hulp verlenen aan de illegaliteit.
H oeveel N S B ’ers zich in de hongerwinter nog in het westen des lands
bevonden (wij bedoelen: N S B ’ers die niet deel uitmaakten van de
Landwacht), weten w ij niet precies maar wat aan stukken bewaardgebleven is, doet vermoeden dat velen hunner aan grote verbittering ten prooi
waren. Zij leden honger; zij wisten dat Rijksduitsers dubbele rantsoenen
ontvingen en bovendien van de National-Sozialistische Volkswohlfahrt een
behoorlijke bijvoeding kregen en dat het overheidspersoneel van medio
februari a f bijvoeding kreeg uit de centrale keukens —zij, die voor hun
gevoel jarenlang gestreden hadden voor de zaak van het nationaalsocialisme, kregen niets extra.2 ‘ Dat er’, schreef in februari, het dieptepunt
van de hongerwinter, een vooraanstaand N S B ’er uit Den Haag aan
Musserts secretaresse, C. W. van Bilderbeek,

1 T ot staking van alle activiteit trachtte de pro-D uitse president van de H oge Raad,
prof. mr. J. van Loon, over te gaan. Het college was in '42 naar N ijm egen verplaatst;
N ijm egen was evenw el in september bevrijd en zoals wij in deel 10 a verm eldden,
had de minister van justitie, mr. dr. G. J. van H euven Goedhart, van Loon en twee
raadsheren die als ‘fou t’ bekend stonden, ontslagen en de overige raadsheren gestaakt
dan w e l geschorst. Van die maatregelen had Radio O ranje op 13 oktober m ededeling
gedaan. O mstreeks die tijd eiste prof. Schrieke (de N S B ’er die secretaris-generaal van
justitie was) dat de H oge Raad zijn werkzaam heden zou hervatten in D en Haag, waar
zich van Loon en bijna alle raadsheren bevonden. Van Loon was, schreef deze na de
bevrijding, ‘op volkenrechtelijke gronden van m ening dat de leden van de H oge Raad
daaraan niet mochten m eew erken. Immers, de zetel van de H oge Raad was N ijm egen.
N ijm egen was bevrijd en daardoor was de H oge Raad w eer onder het directe gezag
der N ederlandse regering gekom en.’ (J. van Loon in W. M. A. W eitjens: Ter informatie
(z.j.), p. 6). Van Loons standpunt werd door de raadsheren en de procureur-generaal
bij de H oge Raad gedeeld, maar Schrieke w ild e niet verder gaan dan eind novem ber
bij verordening te bepalen dat cassatie bij de H oge Raad alleen kon w orden aange
vraagd in gevallen die in het belang van de wet waren en dat het college arrest kon
w ijzen met slechts drie raadsheren. 2 V oorzover ons bekend, heeft Mussert, die
begin februari aan Seyss-Inquart voorstelde dat de Provinciale Voedselcom m issarissen
een tiende van het voedsel w aarover zij de beschikking kregen, aan de N S B zouden
afstaan, niet méér bereikt dan dat Seyss-Inquart m edio maart 45 100 voedselpakketten
liet uitreiken aan N SB-functionarissen in het westen des lands.
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‘ kam erad en zijn die letterlijk van d e h o n g er g ra u w zien, o o k o n d er de geg o ed e
kam erad en d ie n o g altijd te fa tso e n lijk zijn o m zich ten koste van hu n m e d e 
m en sen te b e v o o rd e le n en d ie d aard o or intussen m et hu n k in d eren langzaam
m aar zeker te g ro n d e gaan, is een n iet w e g te reden eren fe it.’ 1

‘D e Beweging, o f laten w e zeggen de ‘kameraden’ in het oosten des
lands’, schreef in diezelfde maand een tweede N S B ’er aan een relatie in
Drente,
‘ (laten) ons h ie r in het w e sten e e n v o u d ig . . . stikken. G e e n en kele ‘kam eraad’
d en kt er aan, o o k m aar iets v o o r ons te doen . G e e n en k ele N S B -b u rg e m e e ste r
zal een g e m ee n te in het w e sten adopteren en ten m in ste trachten het lev en van
z ijn k am erad en te redden. W an t het gaat nu o m ons leven . W ij zijn uitgeput en
u itgeh o n gerd . . . M aar toch laat m en ons stikken en b esch o u w t m en ons daar als
id io te n , ja zelfs als deserteurs, o m d at w ij te flin k w a ren o m het b e v e l van de
L eid er op te v o lg e n en lafh artig w e g te vlu ch ten zoals die heren die in de eerste
septem b erdagen w egren d en .
. . . H e t spijt m ij dat ik dat alles m o et sch rijven , m aar als ik zie h o e de kam eraden
h ie r v e rh o n g e re n , ho e m ijn v r o u w en k in d er aan to e zijn , dan v e rv lo e k ik alles
w a t zich kam eraad durft n o em e n en ron dhangt zo n d er iets te d o en dat nut en
w aard e h eeft.’ 2

‘Ik w eet’, zei begin februari in Utrecht de organisatieleider van de N S B
tegen een vooraanstaand lid van de Germaanse SS (die zijn uitlatingen
onm iddellijk aan Rauter overbriefde),
‘dat de hele B e w e g in g een fa ja d e is en dat achter deze fa^ade niets m eer leeft. Ik
d u r f m ij praktisch b ij geen e n kele k rin g leid er te verto n en . D e eerste vraag die
een d e rg e lijk e k rin g leid er aan m ij stelt, is: ‘H eb j e aardappelen v o o r ons, kun je
ons w a t te eten g e v e n ? ’ — en w ij d o en im m ers niets. M ijn en ig e h o o p is dat w ij
d o o r deze n arigh eid h een k om en . G o d w e e t hoe, en dan zal het e en vo u d ig e lid
zegge n : auch das habe ich überstandett.’3

★

Enkele weken na de D olle Dinsdag-crisis had Mussert een poging on
dernomen om het prestige van de N S B ietwat op te vijzelen: begin

1 B rief, 22 febr. 1945, van G. J. F. S. aan C. W . van Bilderbeek (N S B , 33 g). 2 Brief,
20 febr. 1945, van Th. B. B. aan A. P. H. (a.v.). 3 N otitie, z.d., van G. L. Jansonius van
een gesprek met M . Kardoes op 9 febr. 1945 (H SSu P F , 380 c).
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oktober had hij een Bijzondere Rechtbank in het leven geroepen die
beoordelen moest, ‘w elke leden der bew eging’, zo noteerde zijn adju
dant, ‘die op i september j.1. belangrijke vertrouwensposten innamen,
zich in de maand september in positieve o f negatieve zin hebben onder
scheiden’ 1 ; die rechtbank kreeg een leider (de vroegere gewestelijke
leider van de N S B in Zuid-H olland) en twee leden, tot ‘ leider van
opsporing voor onderzoek en voorlegging’ werd op voorstel van van
Geelkerken de al eerder genoemde Rambonnet benoemd. In afwachting
van de uitspraken van deze rechtbank (zij heeft zich, voorzover ons
bekend, alleen met ‘negatieve’, niet ook met ‘positieve’ gevallen bezig
gehouden) werden later in oktober tien vooraanstaande N SB-functionarissen door Mussert geschorst (het bericht omtrent die schorsing werd in
Volk en Vaderland gepubliceerd). Vier maanden later, eind februari '45,
waren uitspraken gedaan tegen twee van die tien, vier waren vergeefs
opgeroepen (één, de al genoemde van Vloten, tot vijfm aal toe), de
resterende zaken waren nog in onderzoek. Daar waren nog méér zaken
aan toegevoegd: twaalf.
W ij achten het niet nodig, ze alle op te sommen: in de D olle Dinsdagcrisis hebben niet enkele tientallen NSB-gezagsdragers gefaald maar veel
meer en er zijn enkele N S B ’ers voor de Bijzondere Rechtbank gedaagd
aan w ie men in redelijkheid nauwelijks iets kon verwijten. Bovendien
heeft de Bijzondere Rechtbank haar werk niet kunnen voltooien — zij
heeft wèl binnen de N S B een groot gevoel van onzekerheid geschapen,
hetgeen samenhing met het feit dat Mussert voor de functie van ‘ leider
van opsporing voor onderzoek en voorlegging’ nauwelijks een figuur had
kunnen kiezen die daar minder geschikt voor was dan de onbeheerste
Rambonnet. Van de zittingen van de Bijzondere Rechtbank drong na
m elijk naar buiten door dat Rambonnet in zijn z.g. requisitoiren als zijn
opinie verkondigde dat men personen die ten tijde van de D olle D insdag-crisis waren gevlucht, eigenlijk zonder vorm van proces had moeten
neerschieten.
Dit fanatisme bleef niet zonder uitwerking.
Een van diegenen omtrent w ie talrijke ‘negatieve’ verhalen de ronde
deden, was de penningmeester van de N S B , F. W. van Bilderbeek, een
broer van Musserts secretaresse. Hij werd op 1 1 december opgeroepen,
zich een tiental dagen later in Deventer te komen verantwoorden voor
de Bijzondere Rechtbank, ‘een grover belediging’ , zo schreef hij aan

1 K. A. E.: ‘Dagaantekeningen’ , 3 okt. 1944.
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Mussert, ‘had men mij niet kunnen aandoen . . . Op grond van het feit
dat ik u en de beweging meer dan tw aalf jaar plichtsgetrouw en eerlijk
heb gediend, verzoek ik u deze oproep te doen intrekken’ 1— maar nog
voordat Mussert terzake een beslissing had genomen, werd van Bilderbeek op de 14de december in Assen doodgeschoten door een lid van
Musserts lijfwacht: een man van zwakke verstandelijke vermogens die,
toen hij kort tevoren door de Bijzondere Rechtbank als getuige was
gehoord, sterk onder de indruk was geraakt van Rambonnets vertogen.
D e laatste functie evenwel w elke de pleger van de aanslag2 had uitgeoe
fend, was die geweest van chauffeur van van Geelkerken —van Bilderbeeks zuster (Musserts secretaresse dus) was er van overtuigd dat het van
Geelkerken was geweest die tot de moord op haar broer had aangespoord.
Wat Musserts opinie terzake was, weten w ij niet —w èl dat van Bilderbeek
Musserts vertrouwen had verloren; Mussert had begin novem ber van
M aasdijk laten polsen o f deze bereid was, van Bilderbeeks functie over
te nemen. ‘ Ik voel daar niets vo o r’, had van M aasdijk toen aan zijn vrouw
geschreven, ‘ omdat ik niet g e lo o f dat het Mussert zal lukken, de N SB
w eer op te richten.’3
D e form ulering toont aan dat er, ook naar het oordeel van een zo
vooraanstaand N S B ’er als van Maasdijk, van de N S B nauwelijks meer
iets over was: ‘een fagade’ , aldus de al geciteerde organisatieleider van de
N S B , achter welke ‘niets meer leeft’.4 G elijk eerder vermeld, had Mussert
in de nacht van 4 op 5 september zijn echtgenote, het achternichtje
waarmee hij een verhouding had, haar moeder en een bevriend echtpaar
naar een hotel in Holten gebracht. Musserts officiële adres werd ‘De
B ellinckh of’ bij Alm elo, het grote buiten van een Twentse textielindus
trieel. O ok zijn lijfwacht werd daar ondergebracht: een troep ruwe kerels
die door Mussert zelf als dieven werden beschouwd, althans: tegen twee
hunner zei hij in oktober ‘dat er’, zo noteerde zijn adjudant, ‘voor de
zoveelste maal gestolen is door de Lijfwacht.’4 Zo vaak hij kon, reed
Mussert naar Holten en de voortgezette relatie met zijn achternichtje5
1 Brief, 1 1 dec. 1944, van F. W . van B ilderbeek aan M ussert (N S B , 33 f). 2 Hij is
aan de N ederlandse politie overgedragen die hem op haar beurt volgens Duits bevel
overdroeg aan de SD. D e S D stelde de man in vrijheid op voorw aarde dat hij mee
zou vechten in de rijen van de Waffen-SS\ daarbij is hij gesneuveld. 3 Brief, 2 nov.
1944, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote. ' K .A . E.: ‘ Dagaantekeningen’ ,
13 okt. 1944. 5 M et haar rondw andelend op een jachtterrein bij de H olterberg werd
M ussert in de herfst van '44 een keer aangesproken door een jachtopziener die inzage
vroeg in de persoonsbewijzen. ‘Kent u mij dan n iet?’ , was Musserts verw onderde
vraag, ‘ bovendien voegde h ij’, aldus een plaatselijk relaas, ‘hieraan toe: ‘Z eg maar tegen
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bleef ergernis wekken bij al zijn volgelingen die er weet van hadden.
Het bevriende echtpaar trok in januari naar Groningen en de man van
dat echtpaar zei begin februari tegen van M aasdijk, dat hij, aldus van
M aasdijk aan zijn echtgenote,
‘d e h em el (dankt) dat hij uit die ro tzo o i w e g is. H et b lijk t dat de Baas in de
septem berdagen zich v o o rtd u ren d b ij dat kind o p h ield , en ik b eg rijp langzam er
hand dat er van een leid in g in die dagen geen sprake kon zijn. Ik h o ord e no g
v e el m eer w at ik j e naderhand w e l zal vertellen m aar ik kan j e w e l vertellen dat
het een schandaal van de eerste o rd e is en een k w a lijk e zaak. O n b e g rijp e lijk . H et
is a ls o f alles in elkaar stort in z o ’ n tijd en er geen sprake m eer is van fatsoen .’ 1

W ij hebben geen volledig overzicht van Musserts activiteiten in de
laatste oorlogswinter. Hij trok veel rond, mede doordat er maar w einig
telefoonverbindingen waren en de posterijen uiterst langzaam werkten.
Rondtrekkend maakte hij gebruik van een door Seyss-Inquart en Chris
tiansen ondertekend, uit '42 daterend doorlaatbewijs. ‘ Sinds september
1944 had ik echter’, zo stelde hij een jaar later op schrift,
‘ m et m ilitaire posten last . . . M e n zei so m tijd s: dat gaat niet, w an t het b e w ijs
. . . is vero u d erd . O m daaraan een ein d e te m aken , zou ik m ij tot de R ijk s c o m 
m issaris m o eten w e n d e n om een n ie u w passe-partout. Ik v reesd e echter dat dan
h etgeen ik had, zou w o rd en in g en o m en en ik een n ie u w w e l niet zou zien . . .
D aaro m ben ik tot eigen hulp o vergegaan , zo m en w il: tot schriftvervalsin g. Ik
heb n a m e lijk de

2 van 1942 v eran d erd in een 4.’2

Bij zijn tochten door het land werd Mussert vergezeld door zijn
adjudant en veelal ook door zijn verbindingsman met Generalkommissar
Ritterbusch, SA-Oberfiihrer Walter Siebel. Siebel hield Ritterbusch van
Musserts plannen op de hoogte en een van zijn notities doet zien wat
de jachtheer dat ik het volgend jaar hier overal de baas ben.” D e jachtopziener
waarschuwde de plaatselijke illegaliteit die korte tijd overw oog, M ussert dood te
schieten. ‘ Van dit aanvankelijk voornem en is m en’, aldus hetzelfde relaas, ‘afgekom en
door de o verw egin g dat dit gebeuren w ellicht vo o r de buurtschap zeer ernstige
gevolgen zou kunnen hebben en dat aan de andere kant M ussert, hoew el de dood ten
v o lle verdiend hebbend, een te onbenullige en onbelangrijke figuur was om vele
slachtoffers te maken.’ (J. U. de Kem penaer: Haarle in de oorlogsjaren 1940—194} (1946?),
P-

15)

' Brief, 16 febr. 1945, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote. 2 Mussert:
‘Vragen w elke mij op 13 september [1945] ter hand gesteld zijn namens de procureurfiscaal van het Bijzonder G erech tshof', p. 23-24 (B R v C : Dossier-M ussert, portef. J).
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Mussert voornemens was van maandag 16 t.e.m. zaterdag 2 1 oktober te
doen.
Op maandag zou hij in Utrecht een bespreking hebben met de organisatieleider van de N SB , afdelingen van de Landwacht bezoeken in
Utrecht en om geving en vervolgens naar Rotterdam gaan voor een
langdurig onderhoud met de burgemeester, de N S B ’er ir. F. E. M üller,
in wiens oordeel hij meer en meer vertrouwen was gaan stellen. Dinsdag
zou hij in Den Haag prof. Westra ontmoeten en vervolgens, na een
bezoek aan Leiden, in Utrecht een bespreking hebben met de burgemees
ter, de N S B ’er C. van Ravenswaay, en de commissaris van de provincie,
de N S B ’er Engelbrecht. Op woensdag zou hij des ochtends in Apeldoorn
appèl afnemen aan enkele onderdelen van de Landstorm Nederland en
des middags in Deventer een bespreking hebben met van Geelkerken,
Rambonnet en de leider van de Bijzondere Rechtbank. Op donderdag
en vrijdag w ild e hij op ‘D e Bellinckhof’ werken en op zaterdag zou hij
in de Achterhoek enkele plaatsen bezoeken waar zich nog uit het westen
des lands geëvacueerde N S B ’ ers bevonden, en eventueel naar Venlo
doorgaan. M en ziet: de leider van de N S B zat niet stil.
Wat dacht hij van Duitslands kansen?
‘M en heeft m ij wel gevraagd’, schreef hij in gevangenschap,
‘ o f ik tot het laatste toe g e lo o fd e in H itlers o v e rw in n in g . H et an tw o o rd h ierop
is dat ik als re d e lijk den kend m en s m ij n iet ko n v o o rstellen dat H itler één dag
lan ger de v e rw o e stin g van zijn land zou laten voo rtd u ren als hij w ist dat de
o o r lo g v e rlo re n w as. M ijn s in zien s m o et h ij tot het laatste toe g e lo o fd hebben
in de m o g e lijk h e id om aan de n ederlaag te o n tk o m en .’ 1

O ok in vertrouwde kring uitte Mussert zich meestal optimistisch. In
december kon van M aasdijk in Alm elo ‘een lang onderhoud’ met hem
hebben ‘over de algemene politieke toestand. W eliswaar hoopte en
geloofde ook h ij’, schreef van M aasdijk in zijn ‘ Herinneringen’,
‘dat D u itslan d n o g grote reserves achter de hand had en w e llich t tijd ig m et n ie u w e
w apen s v o o r de dag zou k o m en d ie een k en terin g in d e o o rlo g zo u d en te w e e g 
bren g en , m aar h ij w as v erv u ld van t w ijfe l o f het d e D u itsers o o it zou gelu k k en
o m n ie t-D u itse v o lk e ren v o o r zich te w in n e n m et hun g ro v e m ethodes. Steeds
o p n ie u w v ie l h ij teru g in h eftige k ritiek op alles w a t D u its w as.’2

1 M ussert: ‘ D e N S B in oorlogstijd. D e offergang vo o r v o lk en vaderland’ (1945), p.
33 (a.v.). 2 H. C. van M aasdijk: ‘H erinneringen’, p. 162-63.
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M eer dan ‘hoop’ op ‘een kentering in de oorlog’ had Mussert dus niet
—naast die hoop was er een groeiende tw ijfel waaraan hij evenwel in het
publiek nooit uiting gaf. W ij herinneren er aan dat op 13 september in
zijn oproep tot de Landwachters om toe te treden tot de Landstorm
Nederland de woorden voorkwam en: ‘De strijd wordt gewonnen.’ ‘ Ich
habe es’, rapporteerde Siebel eind september aan Ritterbusch,
'in den drei Wochen, die ich Jast taglich mit dem Leider unterwegs war, nicht ein einziges
M a l erlebt, dass er den M annern und Frauen der N S B gegenüber anders als zuversichtlich
aujtrat. Ob es sich um die Unterhaltung mit einer Fam ilie oder um die Begegnung mit
einer H andvoll M anner der Landwacht, um die zufdllig angetroffene Versammlung von
sechs Landbürgermeistern in Dordrecht, um einzelne besondersgefahrdete M anner, um ein
Sammellager von hundert politischen Leitern am IJssel oder um Landsturmmanner handelte, die aus dem Einsatz kamen und von ihren gefallenen Kameraden erzahlten: stets
war der Grundton und das letzte Wort: ‘Trotz allem glaube ich, dass A d o lf H itler doch
den Sieg erringt.” '

Ruim twee maanden later, 7 december, zette Mussert in Assen aan de
secretaris-generaal der N S B , Huygen, en enkele andere vooraanstaande
N S B ’ ers uiteen, hoe Nederland na Duitslands overwinning opnieuw zou
worden ingedeeld in ‘Gewesten, streken en vrije steden’,2 en op de 14de,
toen hij ter gelegenheid van het feit dat de N S B dertien jaar tevoren door
hem was opgericht, in Utrecht een groot aantal N S B ’ers toesprak, voor
spelde hij dat de N S B in het veertiende jaar van haar bestaan grote
triomfen zou beleven, want in Duitsland was 1933, het veertiende jaar
na het einde van de eerste wereldoorlog, ook ‘een geluksjaar’ geweest.3
Wat was dat laatste anders dan pure getallenmystiek? Heeft Mussert
zich daar echt aan vastgeklampt? Het kan zijn, maar hij ging daarnaast
meer en meer rekening houden met de m ogelijkheid dat Duitsland wel
degelijk de oorlog zou verliezen en hij zich voor de Nederlandse rechter
zou moeten verantwoorden. In novem ber liet hij zijn gehele geheime
archief benevens enkele particuliere eigendommen (een paar kostbare
fototoestellen en Perzische tapijten) op een vrachtauto laden ter over
brenging naar het gebied van Lüneburg. ‘Ik heb’, verklaarde een jaar later
de leider van de transportafdeling der N S B die als chauffeur van die
vrachtauto was opgetreden,

1 W . Siebel: N otitie, 27 sept. 1944, vo o r W . F. A. Ritterbusch (N S B , 29 c).
E.: ‘ Dagaantekeningen’ , 7 dec. 1944. 3 A.v., 14 dec. 1944.
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‘M u ssert er n o g op g ew ezen o f er geen gevaar bestond dat deze bescheid en bij
een even tu ele b ezetting van D u itslan d in han den van de v ija n d zo u d en vallen .
H ie ro p h eeft h ij verklaard, dat dit dan n o g n iet erg zou zijn , daar zij in d it geval
alleen zo u d en zien ho e go ed h ij het m et het N ed erla n d se v o lk gem een d had. In
L ü n eb u rg zo u d en zich daar b ev in d en d e fu n ctio narissen der B e w e g in g zich m et
p artijge n o ten der N S D A P in v e rb in d in g stellen en de lad in g zo rg v u ld ig o pber
gen’

Musserts bedoeling was, zich bij zijn verdediging op al die stukken te
beroepen.2
★

Zonder het ooit ten volle te beseffen was Mussert van het begin van de
bezetting a f slechts een pion geweest op het Duitse schaakbord —in geen
enkel opzicht had hij ooit het beleid van de bezetter wezenlijk kunnen
beïnvloeden. Dat kon hij ook in de hongerwinter niet. Van belang was
dat hij zich in die tijd niet kon losmaken van de tweestrijd waarin hij
zich bevond: aan de ene kant was hij Nederlander genoeg om veront
waardigd te zijn over de w ijze waarop de bezetter speciaal van september
’44 a f ging optreden, aan de andere kant wenste hij dat het Derde Rijk
zich zou kunnen handhaven en kon hij dus de maatregelen van de
bezetter w elke Duitsland in militair opzicht ten goede kwamen, innerlijk
niet afkeuren. Hij was, zonder dat ooit in het publiek te zeggen, tegen
stander van het voedselembargo waartoe Seyss-Inquart had besloten
— met de grote Wehrmacht-razzia’s kon hij daarentegen in beginsel accoord gaan. In een brief aan Siebel d.d. 23 oktober3 nam hij als punt 4
op:
‘ Westelijk Nederland. H o n g e rsn o o d in aantocht, geen v erw arm in g. D e D uitsers
h eb b en in g e en en k el opzicht daar iets tekort. D e teg en stellin g is zeer schril. Jo n g e
m an n en van 1 7 —40 ja a r allen g evan g en en w e g g e v o e rd . E en zeer b e g rijp e lijk e
m ilitaire m aatregel, die p o litiek v o o r d e lig had ku n n en zijn als zij anders was
u itg e v o e rd .’
1 P O D -D e n Haag: p.v. H. F. A. E. (22 nov. 1945), p. 1 (D oc I-425, a-i). 2 Musserts
geheim e arch ief w erd opgeslagen in een schuilplaats op de Liineburger Heide en het is
daar in de allerlaatste fase van de oorlog op last van de Gauleiter van H annover-O s/
in brand gestoken; in de herfst van 1949 heb ik in W ashington nog enkele half
verschroeide papieren aangetroffen w elke door onbekende Geallieerde m ilitairen uit
de ashoop te voorschijn waren gehaald. 3 N S B , 3 1 a .
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Elders in deze zelfde b rief noemde Mussert de wantoestanden in een
deel van de ‘kampen’ in het gebied van Lüneburg ‘een bijna ondragelijke
zielsbelasting’ en sprak hij van de Nationale Jeugdstorm als ‘één groot
schandaal van verraad, intriges, enz.’ Onder punt 5 schreef h ij:
‘ Politieke toestand. Intriges en p o gin gen tot afbraak der N S B w o rd e n lustig
voo rtgezet. W e in ig interessant. D e B e w e g in g is tro u w als altijd. G e le id e lijk
versterkt zij zich w eer. D e L an d w ach t w o rd t m eer en m eer betro u w baar en nuttig.
V e rh o u d in g m et R ijk sco m m issa ris u itstekend .’

G elijk gezegd, schreef Mussert dat laatste op 23 oktober; vier dagen
later zei Seyss-Inquart, zoals eerder vermeld, in Apeldoorn tegen prof.
Schrieke dat de N S B het ‘finaal (had) laten liggen’ en dat aan de N eder
landers, kreeg Duitsland daar de kans toe, ‘hun toekomstige status opge
legd’ zou worden — ‘en M ussert?’ had Schrieke toen gevraagd; ‘dr.
Seyss-Inquart haalde zijn schouders op.’ W elk een minachting de Reichs
kommissar voor hem koesterde, was Mussert zich niet bewust, SeyssInquarts hoffelijkheid doorzag hij niet.
In novem ber besloot Mussert een poging te ondernemen om tot Hitler
door te dringen. Maar hoe? Het beste leek hem, Hitler een nota voor te
leggen waaruit zijn vertrouwen zou blijken dat Duitsland een flink deel
van Europa, Nederland inbegrepen, in handen zou kunnen houden en
hij nam aan dat Hitler, na het stuk gelezen te hebben, bereid zou zijn er
met hem van gedachten over te wisselen. Van die nota, gew ijd aan
‘Kern-Europa’ , schreef hij verschillende versies, zijn laatste concept1
besprak hij op 3 december met Seyss-Inquart en een dag later met
Ritterbusch. ‘ Kern-Europa’ zou, zette hij uiteen, bewoond worden door
de Duitsers, de Zweden, de Noren, de Denen, de Nederlanders (daartoe
rekende hij ook de Vlamingen), de ‘Bourgondiërs’ (‘Walen, de bewoners
van Noordoost-Frankrijk en w estelijk Duitsland’), ‘de Noord-Italianen’,
‘de bewoners van Kroatië’, de Hongaren, de Slowaken, de Polen en de
Tsjechen; ‘doel van de kernvorm ing’ was: ‘te komen tot een samenwer
king van Europese naties op militair en economisch gebied’, waarbij
evenwel ‘het volkseigene onaangetast’ moest blijven: ‘de nationale trots,
de taal, de zeden, de godsdienst, het eigen culturele leven is het minste
dat gewaarborgd moet zijn.’ Binnen dat ‘Kern-Europa’ moest dan, be
pleitte Mussert, een aparte ‘ U n ie’ worden opgericht door de ‘leiders’ van

1 Tekst in (RvO ) V ijf nota’s van Mussert aan Hitler over de samenwerking van Duitsland
en Nederland in een Bond van Germaanse volkeren, 19 4 0 -19 4 4 (1947), p. 9 8 -110 .
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N oorw egen, de Nederlanden, W allonië, Italië en Hongarije (Mussert zag
die ‘U n ie’ uiteraard als tegenwicht tegen het preponderante Duitsland)
— de oprichting van die U nie zou kunnen plaatsvinden in het Haagse
Vredespaleis, een en ander ‘ onder het wakend oog van de Führer.'
Er kwamen in Musserts laatste concept verscheidene passages voor die
scherpe kritiek inhielden op het beleid van de Duitsers in de bezette
gebieden in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Eén luidde:
‘W il . . . Duitsland voortgaan ons te knechten, te ontrechten en uit te
buiten, dan kan het na een gewonnen oorlog ons Nederlanders inlijven,
maar dan voorspel ik dat de strijd ondergronds en bovengronds zal
doorgaan tot de dood toe van generatie op generatie.’ Tegen die kritische
passages maakten Seyss-Inquart en Ritterbusch bezwaar - zij werden alle
door Mussert geschrapt; daarentegen voegde hij in de definitieve versie,
een stuk in het Duits, aan het slot o.m. toe: ‘ Ich bin bereit, als Führer des
niederlandischen Volkes im Interesse der Verwirklichung des von mir vorgeschlagenen Planes alles das zu tun, was der Führer bestimmt.'
Ritterbusch nam de laatste versie van Musserts nota samen met een
brief waarin Mussert om een onderhoud verzocht, op 7 december mee
naar het Führerhauptquartier; o f Hitler de tijd heeft vrijgemaakt om ook
maar één blik te slaan in het volslagen irreële stuk, weten w ij niet — in
elk geval ging Musserts hoop, dat hij Hitler (hij was in december '43
voor het laatst door deze ontvangen) opnieuw zou kunnen spreken, niet
in vervulling. H ij kwam niet verder dan dat Seyss-Inquart die begin
februari w èl een bezoek aan Hitler had kunnen brengen, hem enige tijd
later Hitlers ‘ allerherzlichste Grüsse’ overbracht. ‘Na hem daarvoor bedankt
te hebben, zei ik’ , zo noteerde Mussert,
’dat ik het erg v rie n d e lijk v o n d , m aar dat ik in d ecem b er o m een on d erh o u d had
verzo ch t en m ij er o v e r verbaasd e dat dit to tn o gto e niet is gesch ied , m aar de
R [ijk s]C [o m m issaris] daarentegen w è l bij h em g ew eest is.
D e R C m erk te op dat h ierb ij in aan m erk in g te n em en is dat hij o m zo te
zegge n b eh o o rt tot het ‘Hauspersortal des Führers’ en dat een o n d erh o u d m et
m ij v o o rb e re id in g v ereist en de n o d ig e tijd . D e z e o n tbreek t op het o g e n b lik
. . . N a aflo op v an dit gesprek, d aaro ver v e rd e r sprekende m et G feneraal]
C [o m m issaris] Ritterbusch zei deze, dat het o n d erh o u d o n o m sto te lijk vast stond
do ch dat ind erd aad op het g u n stige tijd stip n o g ev en gew ach t m o est w o r d e n ’ 1 —

een uitvlucht die door Mussert kennelijk niet werd doorzien.
1 M ussert: ‘ Bespreking met de Rijkscom m issaris te Apeldoorn op 12 februari 1945’
(N S B , 27 a).
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★

In de laatste oorlogswinter voltrok de desintegratie van de N S B zich ook
in dier voege dat het tot een breuk kwam tussen Mussert en de eerste en
tweede plaatsvervangende leiders van zijn beweging, van Geelkerken en
Rost van Tonningen. Mussert had in '3 1 samen met van Geelkerken de
N S B opgericht, had met deze met name in de vooroorlogse jaren nauw
samengewerkt en had tijdens de bezetting lange tijd een goede verstand
houding met hem gehad — van zulk een verstandhouding met Rost van
Tonningen was nooit sprake geweest. Dat de Duitsers in ju li—augustus
'40 hadden gepoogd, Rost leider te maken van een veel bredere N eder
landse nationaal-socialistische beweging dan de N S B was, was Mussert
niet ontgaan en in september '40 was hem Rosts benoeming tot tweede
plaatsvervangend leider afgedwongen als een concessie welke hij had
moeten doen om door Hitler te worden ontvangen. Dat tweede plaats
vervangend leiderschap was nimm er een realiteit geworden; ook al door
het feit dat Rost zich voortdurend op zijn relatie met H im m ler beriep,
was deze binnen de N S B volstrekt geïsoleerd geraakt. Daar had ook zijn
onbeheerste aard toe bijgedragen. Op D olle Dinsdag vluchtte hij, gelijk
reeds vermeld, uit het westen des lands naar Deventer. ‘Hij heeft het
klaargespeeld’, schreef van M aasdijk begin oktober aan zijn vrouw, ‘nu
met iedereen ruzie te maken, zelfs met Rambonnet’ (die van '40 a f een
van Rosts naaste medewerkers was geweest).1
Bij Mussert verkorf Rost het definitief door begin december in het
weekblad D e Waag met enthousiasme te schrijven over diegenen uit de
Nationale Jeugdstorm die zich tegen de N S B hadden gekeerd. ‘ De jeugd
heeft gekozen’ , aldus zijn lofzang —
‘Z ij koos het hakenkruis als zin n eb eeld v o o r d e herrijzenis der eeu w en o u d e
R ijk sged ach te in N ed erlan d . Z ij k o os v o o r A d o lf H itler, w ien s sm ettelo o s leven
één lange o ffe rgan g is v o o r zijn b ep ro efd v o lk . Z ij k o os de nation aal-socialistische
w e reld b esch o u w in g , om dat zij b lo e d is van het b lo ed dat v lo e it uit de bron der
o n ste rfe lijk e sib b egem een sch ap der G erm an en . Z ij, de je u g d , . . . staat lijn rech t
tegen kleinstaats gepraat, tegen de verrad ers v an het R ijk , tegen d e veelpraters,
d e lafaards van de 5de septem ber, tegen co n fe ssio n e le knoeiers, w an t haar w e t is
d ee l der scheppingsorde, w aaruit haar w e re ld b e sch o u w in g is geput. Eén b lo ed ,
één v o lk , één R ijk , één

Führer!2 —

1 Brief, 5 okt. 1944, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote.
1944.
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het was van begin tot eind een aanval op Mussert en Rost zette die aanval
voort door, achter Musserts rug om, in een lange b rief aan Seyss-Inquart
d.d. 27 december1, ‘jetzt, wo die deutschen Waffen wieder siegreich vorwarts
schreiten’ (Hitlers Ardennen-offensief was tien dagen gaande), scherpe
kritiek te uiten op de N S B (de organisatieleider was, schreef hij, een
’Achteljude’, de scholingsleider een ‘J uden- und Negermischling’) en zich aan
te bieden als degeen die een nieuwe, ‘ reichstreue Leitung der Partei' zou
kunnen waarborgen.
D iezelfde dag, 27 december, deelde Mussert aan Seyss-Inquart mee
dat hij besloten had, Rost op grond van zijn artikel in De Waag als tweede
plaatsvervangend leider a f te zetten. Seyss-Inquart had hier geen bezwaar
tegen maar ried hem aan (naar w ij aannemen: rekening houdend met het
feit dat Rost aan H im m ler een verontwaardigd protest zou voorleggen),
als m otief slechts ‘reorganisatie der Bew eging’ te noemen —dan evenwel,
aldus (volgens Musserts verslag) Seyss-Inquart, diende óók de eerste
plaatsvervangend leider, van Geelkerken, te verdw ijnen en was het dan
niet wenselijk, een nieuwe plaatsvervangend leider te benoemen, nl.
M üller, de burgemeester van Rotterdam? Dat leek Mussert (deze had op
de naar het SS-kamp afglijdende van Geelkerken al heel wat tegen en
doorzag niet dat Seyss-Inquart met M üller heel andere plannen had,
waarover straks meer) een gelukkig denkbeeld. Eén dag later, 28 decem
ber, ging een identieke b rief van Mussert uit naar Rost2 en van Geelker
ken. ‘ Ik sta voor de noodzakelijkheid’, zo stond daarin, ‘de topleiding
der Beweging op ingrijpende w ijze te reorganiseren. In het belang der
Bew eging zie ik mij genoopt om u met ingang van 1 januari a.s. als
plaatsvervangend Leider te doen opvolgen door kameraad M üller.’
Rost reageerde als door een adder gebeten. ‘ Ich bin’, aldus zijn w oe
dende brief aan Seyss-Inquart,3
‘sprachlos über die Tat Musserts. Wie kommt es, dass er es wagen kann in diesent
Augenblick mich als einen der altesten grossgermanischen Exponenten dieses Landes
gegenüber Reich und Führer aus der Leitung zu entfernen, wo fast sein ganzer enger
Freundeskreis in den Septembertagen restlos versagt hat. Diese Gleichstellung mtiss mich
aufs Tiefste in meine Ehre beleidigen' —

nu, dat laatste liet Seyss-Inquart onverschillig en het gevolg was dat Rost

1 Selectie vo o r ‘Correspondentie van mr. M . M . Rost van T o nn in gen’, dl. II, no.
675. 2 A.v., no. 678. 3 B rief, 30 dec. 1944, van M . M . Rost van Tonningen aan
Seyss-Inquart (a.v., no. 679).
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in de eerste maanden van '45, de ruïne van zijn carrière overziende en
niet anders verwachtend dan dat Duitslands nederlaag hem het leven zou
kosten, zich in een steeds groter verbittering terugtrok waarbij hij ook
van M aasdijk, die o.m. mede-oprichter van de Nederlandse Oostcompagnie was geweest, geheel van zich wist te vervreem den; deze noemde
hem medio februari in een brief aan zijn vrouw ‘een reuze b o ef die ik
niet heb doorzien’, en een man bovendien ‘die de handen van een baviaan
heeft.’ 1 Geen Duitser gaf zich moeite, ook Rauter niet, ook Him m ler niet,
om de Rost aangedane ‘belediging’ ongedaan te maken.
★

Dat laatste was in zoverre bij van Geelkerken w èl het geval, dat deze
verzekerd kon zijn van Rauters steun. Voor de Höhere S S - und Polizeiführer
was van Geelkerken nuttig als inspecteur-generaal van de Landwacht,
zulks te meer omdat van Geelkerken in de herfst van '44 steun was gaan
zoeken in het SS-m ilieu. Dat laatste was Mussert niet ontgaan. In het
gesprek met Seyss-Inquart op 27 december drong Mussert er op aan, ook
de gehele leiding van de Landwacht te reorganiseren: hij w ilde van
Geelkerken als inspecteur-generaal en Zondervan en Feldmeijer als de
twee inspecteurs vervangen door één ‘commandant’ : de chef-staf van de
Landwacht, Slob. Te dien aanzien w ilde Seyss-Inquart hem geen enkele
toezegging doen en voorlopig kwam de zaak niet verder dan dat vastge
steld werd dat van Geelkerken als eerste plaatsvervangend leider der N SB
zou verdwijnen. Hij ontving hetzelfde korte briefje als Rost maar daar
was een tweede brief aan toegevoegd waarin Mussert hem zijn dank
betuigde voor de aan de N S B bewezen ‘grote diensten . . . vooral in de
jaren vóór 1940 en ook in de jaren 1940, 1941 en 1942’, en hem uitnodigde
voor een gesprek op ‘De B ellinckh of’.2
D ie uitnodiging werd door van Geelkerken afgeslagen; in plaats van
naar Alm elo reed hij spoorslags samen met Zondervan naar Apeldoorn
waar hij Rauter meedeelde dat hij, als zijn ontslag als plaatsvervangend
leider der N S B gehandhaafd bleef, zijn functie als inspecteur-generaal
van de Landwacht zou neerleggen en dat Zondervan zich zou terugtrek
ken als inspecteur. Rauter, die wist dat van Geelkerkens afzetting als
plaatsvervangend leider een denkbeeld van Seyss-Inquart was geweest,
' Brief, 13 febr. 1945, van H. C. van M aasdijk aan zijn echtgenote.
1944, van M ussert aan C. van Geelkerken (N S B , 33 c)
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antwoordde dat aan die afzetting niets te doen was en dat van Geelkerken
en Zondervan zich als gemobiliseerden moesten beschouwen die, als zij
hun functies in de Landwacht niet bleven uitoefenen, met hun vrouwen
en kinderen in Duitsland zouden worden geïnterneerd. Bij van Geelker
ken werd een pleister op de w onde gelegd: Rauter voelde er voor, hem
tot Kommandeur van de Landwacht te benoemen, en zou zich moeite
geven, voor hem een hogere SS-rang te verwerven. Van Geelkerken en
Zondervan slikten hun voornem en om ambteloos burger te worden in,
van Geelkerken (zijn rangsverhoging werd spoedig door H im m ler goed
gekeurd) ‘ versprach’, aldus Rauters telexbericht aan de Reichsführer-SS,
‘ Tausende von Nationalsozialisten zur Landwacht neu hinzuzubringen und,
unter dem Schutz des Reichsführers stehend, alles daran zu setzen, um die
Landwacht im Sinne des R F -S S auszugestalten.’ 1
Pas eind januari kwam het weer tot een ontmoeting tussen Mussert
en van Geelkerken. Hun gesprek vond plaats in Den Haag en op verzoek
van van Geelkerken waren er enkele getuigen bij aanwezig, onder wie
M üller, de burgemeester van Rotterdam (deze had inmiddels geweigerd,
plaatsvervangend leider der N S B te worden). Het werd een daverende
ruzie die Musserts overtuiging versterkte dat aan van Geelkerken de
leiding van de Landwacht moest worden ontnomen. T w ee weken later,
in februari, droeg hij hem schriftelijk op ‘om onverw ijld uw aanvraag
tot ontslag als inspecteur-generaal van de Landwacht bij de Rijkscom 
missaris in te dienen.’2 Van Geelkerken weigerde en Mussert deelde
vervolgens op 22 februari aan Seyss-Inquart mee dat hij van Geelkerken
als lid van de N S B zou royeren. Seyss-Inquart nam die mededeling voor
kennisgeving aan. De exemplaren van Volk en Vaderland evenwel waarin
van dat royem ent d.d. 25 februari m ededeling werd gedaan, mochten op
last van Rauter niet verspreid worden3 en van Geelkerken, die zich
inmiddels bereid had verklaard, de Landwachters op te roepen om in
geval van nood zij aan zij met de Wehrmacht te vechten tegen de
Geallieerden, werd eind maart in de rang van Oberführer (‘brigade

1 Telexbericht, 2 jan. 1945, van Rauter aan H im m ler (De S S en Nederland, dl. II, p.
1460).
2 B rief, 14 febr. 1945, van M ussert aan C. van Geelkerken (N S B , 29
d). 3 D it waren de exem plaren van het num m er dat op 2 maart diende te verschijnen.
In het vorige num m er, dat van 23 februari, had de hoofdredacteur na overleg met
M ussert een artikel opgenom en waarin onder de titel ‘H et schandaal’ geprotesteerd
w erd tegen het gedeeltelijk verbod om levensm iddelen over de IJssel westwaarts te
vervoeren. D e hoofdredacteur w erd door de S D gearresteerd en de uitgeverij van de
N S B kreeg een boete van f 100000 opgelegd.
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generaal’) volgens Rauters denkbeeld tot Kommandeurvan de Landwacht
benoemd, hetgeen betekende dat de bijna achtduizend mannelijke
N S B ’ers die in de als zelfbeschermingskorps van de N S B opgerichte
Landwacht waren opgenomen, nu onder bevel stonden van een man die
door Mussert persoonlijk uit de beweging was gestoten.
De positie van volstrekte machteloosheid waarin de leider van de N SB
zich bevond, kon m oeilijk duidelijker worden aangetoond; zelf wist hij
niet meer, welke Duitser hij wèl, welke hij niet kon vertrouwen, ja a f
en toe bekroop hem de angst dat de SS-krachten die in het Duitse milieu
werkzaam waren, hem rechtstreeks o f via anderen uit de w eg zouden
ruimen, zoals zij dat, gelijk hij (ten onrechte) meende, in de zomer van
'43 met Generalkommissar Schmidt zouden hebben gedaan. Toen Feld
meijer, de Voorman van de Germaanse SS in Nederland, begin januari
vertrokken naar Duitsland om er, gelijk eerder vermeld, een opleiding
als bataljonscommandant te volgen, na zijn terugkeer naar Nederland op
22 februari door een Geallieerde jachtbommenwerper dodelijk was ge
troffen en Mussert vier dagen later tijdens een van SS-m ystiek doortrok
ken afscheids-‘dienst’ in Apeldoorn het woord voerde, had hij zijn
adjudant, aldus een latere verklaring van deze, ‘opdracht gegeven om
tijdens de plechtigheid speciaal op Rost en van Geelkerken te letten en
voor alle zekerheid zijn pistool in de zak van zijn overjas schietklaar te
houden.’ 1
Er werd voor de Voorman, die rijkelijk in diskrediet was gebracht2,
geen opvolger o f vervanger benoemd.

1 K. A. E.: ‘H et conflict met van G eelkerken’ (1947), p. 9 (Doc I-5 10 , h-2). 2 Binnen
de SS was veel geklaagd over Feldm eijers bandeloosheid, speciaal over zijn drankmis
bruik. In ingew ijde kringen was voorts bekend dat hij zich in '44 in B erlijn ten behoeve
van zijn v ro u w een bontmantel had toegeëigend. V o or dat laatste feit had Feldm eijer
in novem ber '44 H im m ler excuses aangeboden. ‘Ich weiss, Reichsführer', had hij toen
geschreven, 'dass mich ein angeborener Leichtsinn gelegentlich dazu verführt, Dinge zu tun,
die im Hinblick a u f die mir iibertragene Verantwortung und Aufgaben besser nicht getan werden
sollten.' (brief, 26 nov. 1944, van H. Feldm eijer aan H im m ler, B D C , 4537). H im m ler
was, zo berichtte deze aan Rauter, ‘ über den Tod von Feldmeijer . . . sehr betrübl.
Übermitleln Sie bitte seiner Frau meine herzlichste Anteilnahme. Feldmeijer war in meinen
Augen ein absoluter Zukunfistnann. Herrn Mussert brauchen Sie meine Anteilnahme nicht
auszusprechen. E r hat ja nie verstanden, was er an F. hatte.' (Telexbericht, 23 febr. 1945,
van H im m ler aan Rauter, De S S in Nederland, dl. II, p. 1483)
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Is het uiteenvallen van de N S B voor Seyss-Inquart een probleem ge
weest? W ij menen: neen, voorzover het hem minder moeite kostte dan
ooit om Mussert met loze toezeggingen a f te schepen, ja, voorzover het
geen simpele taak vormde om te bevorderen dat van die desintegrerende
groepering uit toch nog een maxim um aan steun werd geboden aan het
Derde R ijk — militaire steun; de politieke was niet meer van betekenis.
Dat laatste blijkt ook uit het feit dat Seyss-Inquart zich in december
'44 en januari '45 moeite gaf, in het westen des lands een soort interimbewind te vormen dat als voornaamste taak zou hebben een einde te
maken aan de Spoorwegstaking en de voedselvoorziening op een hoger
peil te brengen. M en zou kunnen zeggen dat dit interimbewind eerder
een technisch dan een politiek karakter zou dragen en Seyss-Inquart moet
w el voorzien hebben dat deze opzet kritiek zou uitlokken bij rechtge
aarde nationaal-socialisten, ook in het kamp van de 55. Moeten w ij het
als een defensieve maatregel zijnerzijds zien dat hij medio december
besloot, voor Volk en Vaderland, het weekblad van de N S B , een artikel te
schrijven waaruit zou blijken dat hij nog steeds trouw was aan het ideaal
van de vorm ing van een Grootgermaans R ijk? Wellicht. In dat artikel,
in het Nederlands getiteld: ‘Z u r Aujkldrung’ (het stuk was door prof.
Snijder vertaald), werd dat ideaal inderdaad duidelijk verkondigd. Wat
Seyss-Inquart had geschreven, werd kort voor Kerstmis '44 aan Mussert
voorgelegd en deze bracht de kracht niet op, plaatsing van het stuk, dat
dwars tegen zijn opvattingen inging, te weigeren. Notabene, met een
alleszins duidelijke toespeling op de rebellie van de Nationale Jeu gd 
storm eindigde Seyss-Inquarts lange beschouwing, die van begin tot eind
op de Blut-und-Boden theorieën was gebaseerd, in Snijders vertaling met
deze slotzin: ‘Daarom klinkt uit de harten der strijders en der jeugd de
roep tot alle mensen van Noordse aard: ‘ ein Reich — ein Führer'.'
Mussert zei op 27 december tegen Seyss-Inquart dat zijn bijdrage zou
worden geplaatst. ‘O ver 'ein Führer” , zo noteerde Mussert omtrent zijn
gesprek met de Reichskommissar, ‘geen verschil van mening mogelijk.
O ver ‘ ein Reich' de vraag wat men daaronder verstaat. Ik heb meegedeeld
dat ‘germanisches Reich deutscher Nation' natuurlijk onzin was, ‘ ein Reich’ in
de zin van ‘ Kern-Europa’ daarentegen volmaakt accoord’ 1 — maar in die
laatste zin had Seyss-Inquart het begrip ‘ Ein Reich' niet gebruikt. Zijn
1 M ussert: 'Bespreking met de R[eichs] K[ommissar] op 27 decem ber 1944’ (N SB ,
27 a).
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beschouwing verscheen anoniem als hoofdartikel in het nummer van
Volk en Vaderland dat op $ januari '45 uitkwam.
T w ee dagen later, 7 januari, hield Seyss-Inquart een lange redevoering
voor Radio Hilversum waarin hij uiteenzette dat er in het land als geheel
voldoende voedsel was en dat, ‘ unter der Voraussetzung, dass alle Teile der
Bevölkerung eifrigst an der Bereitstellung, Heranschaffung und Verteilung mitwirken’, de rantsoenen in de hongerprovincies verdubbeld, zo niet ver
drievoudigd zouden kunnen worden. O ok steenkolen waren er voldoen
de —in Duitsland. ‘ Es ist nun die Frage, wie die Kohle herangeschafft werdeti
kann.’ ‘Jedenfalls glaube ich', aldus de in politiek opzicht belangrijkste
passage uit zijn toespraak (Seyss-Inquart liet haar in de versie die als
brochure werd gedrukt, kursiveren),
‘ dass por allem ein einheitlicher W ille z u r Ordnung erwachen tnuss und erwachen kann,
denn das gemeinsame Handanlegen z u r Beseitigung der N ot unter einer ordnenden
Führung, die aus Niederlandern selbst besteht und der von deutscher Seite nichts als
Förderung zuteil werden würde, scheint der einzige Weg zu sein um die heutige Situation
z u bestehen.’ 1

Sprekend over de tweede wereldoorlog die hij schetste als een strijd
ter bescherming van de Europese beschaving, zei Seyss-Inquart aan het
slot:
‘ F ü r die Niederlander waren drei Möglichkeiten gegeben, in dieser Auseinandersetzung
ihren P latz zu beziehen, denn ein Abseitsstehen gab es nicht: entweder an der Seite des
Reiches diesen K a m p f zu fü h ren , oder in einer unbeirrbaren D isziplin unter einer
Besatzung der O rdnung der Entscheidung entgegenzublicken, oder nach dem Hineintreten
in die kampferische Auseinandersetzung die M ühsalen und Gefahren einer Besatzung der
Eroberung zu tragen. Gew iss sind heute schon manche Entscheidungen gefallen, die den
Weg festzulegen scheinen. Dennoch besitzen auch heute noch die Niederlander die M ög
lichkeit, ihr Schicksal zu beeinflussen. Was nun? ’ -

ook die laatste twee zinnen werden in de brochure-versie van de toe
spraak kursief gedrukt.
Wat bedoelde Seyss-Inquart toen hij sprak van een ‘ ordnende Führung,
die aus Niederlandern selbst besteht und der von deutscher Seite nichts als
Förderung zuteil werden würde’, en van een ‘ Besatzung der Ordnung’ ? Dat
waren vage termen, maar w ij menen dat w ij een deel van die vaagheid
kunnen ophefFen.
1 Seyss-Inquart: Was nun?, p. 15.
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Begin december was, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, de
Centrale Rederij voor de Voedselvoorziening opgericht met een bestuur
dat bestond uit Hirschfeld, Louwes, Voute (de pro-Duitse burgemeester
van Amsterdam) en M üller (de N S B ’er die burgemeester van Rotterdam
was). In feite hadden Voute en M üller in dat bestuur geen enkele invloed,
maar Seyss-Inquart zag het, veronderstellen w ij, als een feit van betekenis
dat twee ‘goede’ Nederlanders als Hirschfeld en Louwes zich bereid
hadden verklaard, plaats te nemen in een college waarin twee ‘foute’
Nederlanders zitting hadden, en hij schijnt gehoopt te hebben dat Hirsch
feld en diens vertrouwde adviseur en mentor W oltersom (directeur van
de Rotterdamse Bankvereniging en voorzitter van de Raad voor het
Bedrijfsleven) bereid zouden zijn, ook toe te treden tot een apart interimbewind voor het westen des lands dat zich moeite zou geven, de Spoor
wegstaking te beëindigen — een bewind dat onder voorzitterschap zou
komen te staan van M üller. Als deel van die opzet w ilde Seyss-Inquart
aanvankelijk Müllers positie binnen de N S B versterken (vandaar dat hij
er eind december bij Mussert op aandrong, M üller tot plaatsvervangend
leider van de N S B te benoemen) —korte tijd later besefte de Reichskom
missar, zoals ook M üller z elf deed, dat ju ist het onderstrepen van Müllers
lidmaatschap van de N S B het voor anderen als Hirschfeld en Woltersom
onm ogelijk zou maken, van zulk een interim -bewind deel te gaan
uitmaken. Toen Seyss-Inquart op 7 januari sprak, was al twijfelachtig o f
M üller de uitnodiging om plaatsvervangend leider van de N S B te w or
den, zou accepteren.
T w ee dagen later, 9 januari, had Voute een bespreking met SeyssInquarts Beaujtragter in Amsterdam, Schröder, waarna Voute o.m. het
volgende aantekende:
‘ M ee rd e re m alen had d e bu rgem eester van A m sterd am g ew ezen op de n o o d 
zak e lijk h eid van het in stellen v an een centrale regerin g ad interim, w e lk e r m achtssfeer het w e ste lijk ged eelte van N e d e rla n d zou om vatten. In het b ijzo n d er was
h ie rb ij gedacht aan het con cen treren van alle m ach tsm id d elen in d e persoon van
d e heer H irsch feld . T e g e n o v e r zu lk een plan staat nu o o k de R ijksco m m issaris
b lijk b aar n iet g e h eel en al afkerig. D o o r d e m o g e lijk e b en o em in g van de heer
M ü lle r, een ern stig pretendent v o o r het v e rv u lle n van een fu n ctie bij de centrale
regerin g, to t plaatsvervan gend leid e r van d e N atio n aa l-S o cialistisch e B e w e g in g
d er N e d erla n d en rijzen [ev en w el] m o e ilijk h e d e n v an po litiek e aard. O v e r het
algem een is m en van o ordeel dat d e rol van d e N S B uitgespeeld is ___ A n d erzijd s
ad viseert d e heer Ritterbusch d e R ijk sco m m issa ris o m ju is t nu, nu de b en o em in g
van d e heer M ü lle r tot p laatsvervan gen d leid e r der N S B v o o r de deu r staat, hem
teven s te b en o e m en tot v o o rzitter van m eerg en o em d e centrale regering.
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D e b u rgem eester van A m sterd am , w ie n o o k is verzo ch t in b ed o eld e regerin g
zittin g te n e m en , m aakt tegen d eze gan g van zaken ernstig bezw aar, z o w e l uit
o v e rw e g in g dat een b e n o e m in g v an d e heer M ü lle r tot plaatsvervan gend leid er
b ele m m eren d zou w e rk en v o o r d e centrale regerin g, als uit o v e rw e g in g dat een
b u rgem eester van A m sterd am nu eenm aal n o o it o n d er de le id in g kan staan van
d ie van R otterdam . M e t b etrek k in g tot de eerste o v e rw e g in g van d e bu rgem eester
van A m sterd am is het w e l als zek er te achten dat o o k de heer H irsch feld er w e in ig
v o o r v o e lt, alsdan zittin g in een ev en tu ele centrale regerin g te n em en .’ 1

Op 12 januari sprak M üller met Hirschfeld, Woltersom, Voute en
Westra (de N S B ’er die burgemeester was van Den Haag). M üller zei toen,
aldus een als ‘geheim ’ aangeduid, ca. 20 januari opgesteld memorandum,
dat Mussert overwoog, hem tot plaatsvervangend leider der N S B te
benoemen en dat Seyss-Inquart hem ‘zekere volmachten (zou) willen
geven voor het besturen van het westen van het land’, waarbij Hirschfeld,
W oltersom, Voute en Westra zouden worden ‘ingeschakeld’. ‘D e discus
sie’, aldus verder het memorandum,
‘leid d e tot de v o lg e n d e punten d ie n ader o v e rw o g e n zo u d en m o eten w o rd e n en
m et de R ijk sco m m issaris zo u d en m o eten w o rd e n besproken.
H e t bestaande contact zou in het licht d er n ie u w e o m stan d igh ed en m oeten
[w ord en ] v o o rtg e ze t doch het zou niet in het p u b liek m o gen w o rd en gebracht.
A lg em e en uitgangspunt zou m o eten zijn een afspraak m et de h o ogste D u itse
au toriteiten, dat de p o litiek in het w esten van het land van w eersk an ten zou
w o rd e n u itgesloten . E ven tu eel te n em en m aatregelen zo u d en uit de n o o d g e b o 
ren m o eten w o rd en . T ev en s zo u d en de actie van de heer L iese en de w e rk zaam 
hed en van Rüstung und Kriegsproduktion in o rd en telijk e banen gekan aliseerd
m o eten w o rd e n . N agegaan zou m o eten w o rd e n , in h o everre in het o v e rle g n og
n ie u w e vooraanstaand e p erso o n lijk h ed en zo u den ku nn en w o rd en b etro k k en ’ —

aan w ie daarbij werd gedacht, weten w ij niet.
Het geheime memorandum vervolgde:
‘ N aar aan le id in g van deze besprekin g had op 15 en 16 jan u ari j . 1. h ern ieu w d
contact m et d e R ijk sco m m issaris plaats.2 T ijd e n s het lan gd u rig o n d erh o u d k w a 
m en de v o lg e n d e gedachten naar voren.
1 E. J. V o u t e :‘ Kroniek, 1 ja n u a ri-17 april 19 4 5’, p. 1-2 (D oc I-1828, c-12). 2 O p de
16de januari spraken, gelijk eerder verm eld, H irschfeld en W oltersom met SeyssInquart — de Reichskommissar stelde toen voo r dat een ‘gem achtigde’ voo r de spoor
w egen zou w orden benoem d. U it hoofdstuk 6 zal nog blijken dat H irschfeld en
Louw es zich in die tijd m oeite gaven de N ederlandse regering te w innen voo r het
denkbeeld dat de Spoorwegstaking gedeeltelijk zou w orden opgeheven.
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D e heer M ü lle r zou en ige v o lm ach ten van d e R ijk sco m m issaris op bestuurs
g e b ie d v o o r het w esten des lands k rijgen .
D e heer H irsch feld heeft naast d e b e v o eg d h ed en w aaro v er hij reeds beschikt,
reeds en ige b ev o egd h ed en op het v erk eersg eb ied gek regen . D e zaak zal zo
b ek ek en w o rd e n dat bij hem d e b e v o eg d h ed en op econ om isch geb ied liggen .
D e heer W o lte rso m representeert het au to n o m e b ed rijfslev en .
D e d rie heren staan op één lijn , zodat subo rdin atie h ier niet zal v o o rk o m en .
H et contact m et d e bu rgem eester van A m sterd am b lijft bestaan.
N agegaan zal w o rd en o f n o g an deren in het contact ku n n en w o rd e n betrokken,
d esn oo d s op basis van advies.
D e p o litiek w o rd t van b e id e z ijd e n buiten het w esten gehou den .
E r w o rd t niet in het p u b liek g ew erk t, proclam aties en verk la rin g en b lijv e n
ach terw ege.’ 1

In een nieuw stuk d.d. 23 januari werd deze opzet nader uitgewerkt.
Het stuk (wij weten niet w ie het heeft opgesteld2) bevatte een soort
regeringsprogram voor het geheime interim -bewind maar daarin werden
blijkens het enig bewaardgebleven exemplaar3 enkele woorden en pas
sages doorgestreept, w elke doorstreping w ij kenbaar maken door plaat
sing tussen rechte haken. Het ‘regeringsprogram’ luidde:
‘ 1. D e w e ste lijk e p ro vin ciën zu llen als een au to n o o m g eb ied w o rd e n b e
schou w d . In dit geb ied zal een N e d erla n d s bestuur w o rd en u itg eo efen d d o o r
speciale gem ach tig d en v o o r : a. econ om isch e zaken en v e rk e e r 4; b. het au to n o m e
b e d rijfs le v e n 5; c. bin n en lan d se zaken, [o n d erw ijs,] ju stitie, en fin an ciën 6. A lle
N e d erla n d se organen , w erk zaam op een dezer geb ied en , zijn aan de betrokken
g em ach tig d e ondergeschikt.
2. D e gem ach tigd en b lijv e n ie d e r zelfstan d ig en rechtstreeks aan d e R ijk s c o m 
m issaris v e ra n tw o o rd e lijk v o o r hun arb eid sgeb ied . . .
3. D e taak v an de Beaujïragten . . . zal beperkt b lijv e n tot het h o u d en van
algem een toezicht en het w aarb o rgen der D u itse interessen.
4. D e instanties van d e Wehrmacht zu llen zich beperken tot zu iver m ilitaire
opgaven. In m e n g in g van de m ilitaire o verh eid op het g eb ied van het c iv iele
b estuur zal w o rd e n gestaakt.
5. Sp eciale opdrachten v an D u itse autoriteiten w o rd e n o n v e rw ijld ter kennis
v a n d e gem ach tig d en gebracht. A a n g een actie w o rd t een b egin van u itvo erin g
g e g e v e n , alvo ren s d e gem ach tig d en zich daarom trent hebb en k u n n en uitspreken.
[D e d o o rv o e rin g der acties zal gesch ied en o v ereen k o m stig de in o v e rle g m et de
. . . fu n g eren d e gem ach tigd e op te stellen richtlijnen .]

1 M em orandum , z.d. (Doc I -118 8 , a-2). 2 Het stuk draagt de plaatsaanduiding
Am sterdam en is daar dus opgesteld (wellicht door Voute?) o f vastgesteld. 3 Doc
I-118 8 , a-2. 4 H irschfeld. 5 W oltersom . 6 M üller.
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[6. B ij het n em en van b eslissin gen t.a.v. de w e ste lijk e geb ied en d o o r de D u itse
o verh eid en haar organen zu llen geen an dere m aatstaven geld en dan de N e d e r 
landse b elan gen en de directe b elan gen van de D u itse o o rlo g v o e rin g in N e d e r 
land.]
7. A lle p o litie k e activiteit zal z o w e l van N ed erla n d se als van D u itse zijd e
w o rd e n gestaakt.
8. B e n o e m in g e n gesch ied en , ied er v o o r zijn arb eid sgeb ied , d o o r de gem ach
tigd en . . .
9. V e ro rd en in g e n en b eslu iten , geld en d e v o o r d e w e ste lijk e geb ied en , gesch ie
den, ie d er v o o r zijn arb eid sgeb ied , v a n w e g e de gem achtigden .
[10. D e g em ach tigd en hebben het recht zelfstan d ig v rijs te llin g van de arbeids
d ien st' te v e rlen e n aan alle v o o r d e v o e d se lv o o rz ie n in g alsm ed e v o o r het N e 
d erland se open bare lev en o n o n tb e e rlijk e personen.]
1 1 . D e gem ach tig d en zu llen het recht hebben , u it de in het o verig e N ed erla n d
aan w ezige v o o rrad en o n geh in d erd naar het w esten a f te v o eren d e h o eve elh ed en
le v e n sm id d e len w e lk e v o lg e n s d e rantsoenen van jan u ari 1944 aldaar n o o d zak e
lijk zijn. D e d aarvo or b e n o d ig d e scheepsruim te w o rd t d o o r de autoriteiten
v rijg e g e v e n .
[12 . V erd e re v o rd erin g en v an go ed eren , m achinerieën, v erv o e rm id d e le n , paar
den, v ee , lev e n sm id d e le n en burgers v o o r de tew erk stellin g elders zu llen w o rd en
b eëindigd.]
13 . D e N e d e rla n d se po litie zal u itsluitend w o rd en g eb ezigd v o o r d o elein d en
in het b elan g van het N ed erla n d se v o lk .’

Na w elk contact o f na w elke contacten de door ons tussen rechte haken
geplaatste woorden en passages in dit stuk werden doorgestreept, weten
w ij niet, zo min als w ij weten o f het stuk, als tot dusver weergegeven,
in zijn oorspronkelijke o f gew ijzigde vorm de instemming had van
Hirschfeld en Woltersom. Het stuk vervolgde:
‘ N a aan vaarding van het plan d o o r de R\eichs\K[ommissar]:
I.
O p ro ep in de b laden en op aan plakbiljetten om sp o orw egp erso n eel van h o o g
tot laag op te w e k k e n , zich aan te m eld en v o o r d ien stn em in g bij d e o rganisatie
die in het le v e n is geroepen o m d agelijk s en ige go ed eren trein en te laten rijd en
v o o r de aan vo er v an lev e n sm id d e le n naar het w esten des lands. D eze oproep te
on d ertek en en d o o r b u rgem eester van R otterdam , burg. A m sterd am , burg. D en
H aag, C [om m issaris] d[er] P[rovin cie] Z u id -H o lla n d 2, C d P N o o r d -H o lla n d 3 en

1 Bedoeld w ordt: de arbeidsinzet. 2 V erm oedelijk werd de waarnem end com m is
saris mr. E. J. M . H. Bolsius bedoeld die niet ‘fo u t’ w as; de in '42 tot commissaris
benoem de N S B ’ er mr. R. van Genechten was in de eerste maanden van '43 psychisch
ingestort. 3 D e N S B ’ er mr. A. J. Backer.
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C d P U tre c h t1. O n d er deze oproep, zo m o g e lijk , een ad h esieb etu igin g van in 
v lo e d r ijk e person en u it k rin gen van han del, ind ustrie, scheepvaart, v o lk sg e z o n d 
heid, enz. In d e oproep to ezeg g en : v rijs te llin g van Arbeiteinsatz, extra to ed elin g
van le v e n sm id d e le n , enz. . . .
2. T e g e lijk e rtijd le id in g en directie v o o r de n ie u w e organisatie2 inrichten.
L e id in g in han den te stellen van d eg en en d ie d e le id in g hebben van de C risisred erij. D it is o o k van b elan g v o o r het op ju is te w ijz e coö rd in eren van het
le v e n sm id d e le n v e rv o e r te w a ter en te land . . .
3. V ia d e heren H irsch feld en L o u w es w o rd e n d e V o ed selco m m issarissen
in gesch ak eld v o o r d e v e rd e lin g v an d e aan gevo erd e le v en sm id d elen o v e r de
v e rsc h ille n d e ge b ied en . .

Het stuk eindigde:
‘H e t spreekt v a n z e lf dat, in d ien van D u itse z ijd e d e n o d ig e m ed ew erk in g
w o rd t g e g e v e n v o o r het d o en rijd e n van trein en ten b eh o ev e van de v o e d se l
v o o rz ie n in g in het w esten des lands, van N ed erla n d se z ijd e de bin d en d e v erk la
rin g zal m o eten w o rd e n a fg eleg d , dat in dat gev al o o k v o o r d e b eh artigin g van
d rin gen d e D u itse belangen , m et in b egrip v an die der Wehrmacht, z a lw o rd e n gere
den. H ie r m o e t inderdaad sprake z ijn v a n e e n lo y a le sam en w erk in g o v e r en w e e r.’

In een bij dit stuk behorend memorandum3 werd nog becijferd dat de
aanvoer naar het westen van per week 15000 ton voedsel vergde dat,
afgezien nog van ‘stationspersoneel, baanpersoneel, personeel voor de
werkplaatsen, administratief personeel [en] . . . werkkrachten benodigd
voor het laden en lossen’, twaalfhonderd spoorwegstakers naar hun
gewone werk zouden moeten terugkeren en ‘tevens mag niet uit het oog
verloren worden dat de Duitse Wehrmacht gebruik zal maken van het
treinenverkeer, zodra de spoorwegen w eer zouden gaan rijden. Dit zou
de transporten aanzienlijk verhogen.’
Z ijn Hirschfeld en W oltersom accoord gegaan met de indiening van
het ‘regeringsprogram’ d.d. 23 januari? W ij zien geen enkele reden om
dat aan te nemen. De geschetste opzet is er, zo veronderstellen w ij, een
geweest van M üller en Voute die beiden hoopten dat Seyss-Inquart er
zijn goedkeuring aan zou hechten. M üller b leef enkele weken voor zijn
plan ijveren en weigerde, teneinde aanvaarding door niet-‘foute’ Neder
landers niet bij voorbaat onm ogelijk te maken, een benoem ing tot
plaatsvervangend leider van de N SB . Tegen een V-Mann van de Rotter

1 D e N S B ’ er Engelbrecht.
gen. 3 D oc I - i 188, a-2.

2 T.w. de organisatie op het gebied der spoorwe
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damse S D zei hij trouwens eind januari o f begin februari dat hij zich
‘ innerlich ... vollstandig von der N S B gelost' had.1 zijn terughoudendheid
baatte hem niet: toen puntje bij paaltje kwam, liet Seyss-Inquart het
denkbeeld van een ‘ ordtiende Führung, die aus Niederlandern selbst besteht’,
vallen2 — de verwezenlijking daarvan had trouwens w einig zin van het
moment a f dat Hirschfeld en W oltersom duidelijk hadden gemaakt dat
zij het in de openbaarheid treden van zulk een ‘ ordnende Führung' afw e
zen; duidelijk is, menen w ij, dat het Hirschfeld om niets anders te doen
is geweest dan binnenskamers de bevoegdheden uitbreiden die hij bezat
en dat hij en W oltersom er geen bezwaar tegen hadden om via SeyssInquart te trachten een einde te maken aan de Duitse roofpartijen en de
Duitse razzia’s. Op dat punt was evenwel ook de Reichskommissar mach
teloos: de acties van Fiebig en van Liese alsook die van de Wehrmacht
werden bepaald door de centrale bestuursinstanties van het Reich.
O ok op het enige terrein waarop hij volledig competent was: het
bepalen van de politiek in engere zin, was de positie van Seyss-Inquart
m oeilijk geworden, niet alleen door de met de desintegratie van de N SB
samenhangende scherpere tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders
van een opgaan van Nederland in een Grootgermaans Reich, maar ook
door het feit dat die voorstanders van Duitsland uit via een versterkte
greep op de Nationale Jeugdstorm , de Landstorm en zelfs de Landwacht
hun invloed in Nederland trachtten uit te breiden en daarmee afbreuk
deden aan Seyss-Inquarts machtspositie. Was dit de factor die hem er toe
bracht, zijn bevoegdheden door Hitler duidelijk onderstreept te krijgen,
o f waren er ook andere, ons onbekende factoren, die hem noopten een
beroep op Hitler te doen? W ij weten het niet. Vast staat intussen dat
Seyss-Inquart eind januari-begin februari Hitler bezocht, dat hij aan deze
een uiteenzetting gaf over de gehele situatie in bezet Nederland en dat
Hitler op 5 februari instructie gaf, ‘ dass', zo werd Him m ler ingelicht,
‘ die in den Niederlanden zu verfolgende politische L in ie nach den Weisungen des Führers
ausschliesslich von Reichskommissar Seyss-Inquart zu bestimmen sei und dass sich alle in

' Brief, 3 febr. 1945 van het Einsatzkommando Rotterdam van de Sicherheitspolizei und
S D a n d e Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S D (C D I, 16.0077-78). 2 M üllers
actie had slechts dit resultaat dat hij begin februari de bevoegdheid kreeg om , wat de
provincies N oord-H olland , Z u id -H ollan d en Utrecht betrof, aanwijzingen te geven
aan het in D en Haag gevestigde restant van het departement van binnenlandse zaken
en aan de daaronder ressorterende diensten; korte tijd later bepaalde Seyss-Inquart
voorts dat Schw ebel, zijn Beaufiragter in D en Haag, in de drie genoem de provincies
als zijn vertegenw oordiger zou optreden jegen s de N ederlandse overheid.
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den Niederlanden tatigen militarischen und zivilen deutschen Dienststellen, auch soweit
sie dem Reichskommissar nicht unterstehen, uneingeschrankt an die vom Reichskommissar
festgelegtepolitische L in ie zu halten haben.''

Kort na zijn bezoek aan H itler2 sprak Seyss-Inquart met Himmler.
O ver dit gesprek zijn in het geheel geen bijzonderheden bekend. Ja m 
mer! Zoals uit een later hoofdstuk zal blijken, ging H im m ler in die tijd
overhellen naar het denkbeeld dat hij contact zou opnemen met Engeland
en de Verenigde Staten teneinde gemeenschappelijk front te maken tegen
de Sow jet-U n ie en dat denkbeeld sprak ook Seyss-Inquart aan. Heeft de
een bij de ander trachten te peilen hoe hij over de situatie dacht nu
Duitsland volledig en definitief in het defensief was gedrongen? Wij
kunnen die vraag niet beantwoorden, maar men zou de stelling kunnen
verdedigen dat de passage in Seyss-Inquarts radiotoespraak van 7 januari
waarin hij voor bezet Nederland 'das gemeinsame Handanlegen zur Beseitigung der Not unter einer ordnenden Führung' had bepleit, óók bedoeld was
geweest als een heel voorzichtig teken aan de Geallieerden dat, wilden
zij voorkom en dat Duitsland geheel o f grotendeels aan de Sow jet-U nie
zou toevallen, zulk een samenwerking ook met betrekking tot Duitsland
overweging verdiende. H im m ler ging zo ver dat hij, Reichsführer v an de
orde w ier devies luidde: ‘Meine Ehre heisst Treue’, er meer en meer over
dacht, zich van Hitler los te maken. Bij Seyss-Inquart lag dat anders: zijn
verering voor de man die de eenwording van Duitsland en Oostenrijk
had bewerkstelligd, was zo groot dat hij elke vorm van openlijke onge
hoorzaamheid aan de Führer b leef afwijzen.
Hoe uitzichtloos ook de situatie werd waarin het in het nauw gebrachte
Derde R ijk zich bevond, Seyss-Inquart ging voort zich te voelen als de
man die in bezet Nederland over de Duitse belangen had te waken.
Intussen had hij Nederland in de meer dan vier-en -een -h alf jaar van zijn
Reichskommissariat voldoende leren kennen om te beseffen dat hij er die
belangen het best bevorderde wanneer de maatschappelijke rust niet
verder werd verstoord dan volgens de eisen van de nationaal-socialisti
sche ideologie en de oorlogvoering noodzakelijk was. In die zin was hij

1 T elexbericht, 5 febr. 1945, van H. H. Lam m ers aan H im m ler (De S S en Nederland,
dl. II, p. 1484). 2 H. J. N eum an vernam later van Seyss-Inquarts echtgenote dat zij
na Seyss-Inquarts bezoek aan H itler door haar man was opgebeld en dat deze van zijn
b ew ondering vo o r Hitlers vastberadenheid had getuigd. ‘ Unglaublich’, had hij gezegd,
'der M ann ist geballte Energie.' (H. J. N eum an: Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een
Duitse onderkoning in Nederland (1967), p. 304)
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voorstander gebleven van wat hij voor een ‘Besatzung der Ordnung' hield.
D e situatie in bezet gebied was evenwel in wezenlijke opzichten aan zijn
controle ontsnapt: hij had zich door de Spoorwegstaking laten provoceren
tot het voedselembargo dat naast de w ilde vorderingen door de Wehr
macht de belangrijkste factor was geworden waaruit de noodsituatie in
het dichtstbevolkte deel van Nederland was voortgevloeid, hij had de
massale jacht op de mannen niet kunnen voorkom en en hij was met dit
alles in verhoudingen beland waarin zijn praten over een ‘Besatzung der
Ordnung’ tot de overgrote massa van het Nederlandse volk niet eens
doordrong; die massa had trouwens voor datgene wat Seyss-Inquart o f
welke Duitser ook beweerde, sinds lang geen grein belangstelling meer.
Zou zij zich in Seyss-Inquarts betoog wèl hebben verdiept, dan
zou de uitdrukking 'Besatzung der Ordnung’ haar overigens als hoon in de
oren hebben geklonken, niet in de laatste plaats door de ongeremde
terreur waartoe, in het formeel nog steeds door Seyss-Inquart bestuurde
gebied, de S D van september '44 a f was overgegaan.
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I erreur
U itoefening van terreur was van meet a f aan een w ezenlijk onderdeel
geweest van het beleid van het Derde R ijk: in strijd met de beginselen
der menselijkheid waren politieke tegenstanders en personen die behoor
den tot minderwaardig geachte volksgroepen vervolgd. Voorzover de
terreur op die politieke tegenstanders was gericht, had hij een dubbele
functie gehad: zij moesten van voortzetting van hun actie worden w eer
houden en voorkomen moest worden dat die actie door anderen werd
overgenomen. Bij de uitoefening van de terreur had in het eerste jaar
van het bestaan van het Derde R ijk de SA van de N S D A P de belangrijkste
rol gespeeld maar die rol was, nadat de oorspronkelijke & 4-leiding op
30 ju n i '34 gewelddadig was uitgeschakeld, in toenemende mate over
genom en door de 55. H im m ler, de Reichsführer-SS, had na enkele jaren
de leiding over de gehele Duitse politie gekregen; onder hem ressorteer
den zowel de ‘gew one’ politie, de Ordnungspolizei, en de ‘gew one’
recherche, de Kriminalpolizei, als de politieke recherche, de Sicherheits
polizei (in Nederland meestal ‘de S D ’ genoemd), en de binnenlandse
geheime inlichtingendienst, de Sicherheitsdienst o f SD. Kort na het uitbre
ken van de tweede wereldoorlog waren Sicherheitspolizei en Sicherheits
dienst onder de centrale leiding geplaatst van het Reichssicherheitshauptamt,
een van de belangrijkste Hauptamter (departementen) van de ‘ staat in de
staat’ w elke H im m ler had weten op te bouwen. Dat Reichssicherheitshaupt
amt stond aanvankelijk onder leiding van Reinhard Heydrich, later, nadat
Heydrich aan de gevolgen van een aanslag was bezweken (begin ju n i
'42), van Ernst Kaltenbrunner.
In Nederland, als in alle andere door Duitsland veroverde landen,
werden onm iddellijk na het begin der bezetting eenheden van de Ord
nungspolizei gelegerd en deden Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst hun
intocht. D ie laatste twee formaties kwamen er onder bevel te staan van
een Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S D (meestal aangeduid als: de
BdS) die in Den Haag een eigen grote staf kreeg; onder die BdS ressor
teerde een aantal Aussenstellen en onder de meeste van die Aussenstellen
werden Aussenposten opgericht — zo had de BdS een Aussenposten in
Utrecht die geplaatst was onder de Aussenstelle Amsterdam en een in
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Leeuwarden die geplaatst was onder de Aussenstelle Groningen. Wat de
verantwoordelijkheid naar boven betrof, waren er twee instanties waar
aan de BdS ondergeschikt was: het in Berlijn gevestigde Reichssicherheitshauptamt en de in Den Haag fungerende Höhere S S - und Polizeiführer,
Rauter, die in Nederland de hoogste vertegenwoordiger was van H im m lers ‘staat in de staat’.
BdS was in de hongerwinter dr. K. G. E. Schöngarth wiens persoon
lijkheid en levensloop w ij schetsten in deel 10 a (nl. in de paragraaf
‘Dagelijks leven / Duitse druk’ in hoofdstuk 2). Schöngarth was van eind
'40 tot herfst '43 BdS geweest in het niet door Duitsland geannexeerde
deel van het vooroorlogse Polen, het z.g. Generalgouvernement; hij was in
ju n i '44 tot BdS in bezet Nederland benoemd.
Schöngarth, de vierde BdS in Den Haag, was een onbeheerste figuur
(hij was vaak dronken) die er nauwelijks naar streefde, de chefs van de
Aussenstellen en Aussenposten in de hand te houden. Daar kwam nog bij
dat hij zijn taak ging uitoefenen in een situatie waarin zowel door het
verloop van de oorlog als door de toegenomen verzetsactiviteit de
verhoudingen waren verscherpt en bovendien krachtens een uit eind ju li
'44 daterend besluit van Hitler de gehele Duitse berechting van illegale
werkers was komen te vervallen.1 Dat dit besluit op komst was, hadden
Seyss-Inquart, Christiansen en Rauter begin ju li vernomen — in het
midden van die maand had Rauter al in enkele gevallen bepaald, ver
m oedelijk na overleg met Kaltenbrunner, dat gearresteerde illegale w er
kers onm iddellijk na hun arrestatie zonder vorm van proces moesten
worden gefusilleerd.
D e nieuwe, op last van Hitler opgestelde en door de chef van het
Oberkommando der Wehrmacht, generaal Keitel, rondgezonden richtlijnen
hielden in dat op heterdaad betrapte ‘ Terroristen’ (gewapende illegale
werkers) ‘ und Saboteure’ ter plaatse moesten worden neergeschoten, dat
later gegrepenen aan de S D (nu weer door ons bedoeld als aanduiding
van: Sicherheitspolizei und SD ) moesten worden overgedragen en dat
'Mitlaufer' ‘zur Arbeit einzusetzen' waren; dat laatste gold ook voor allen,
‘ die die Sicherheit oder Schlagfertigkeit der Besatzungsmacht in anderer Weise als
durch Terror- und Sabotageakte gefahrden.’
1 N adien zijn voo r het Duitse Landesgericht en Obergericht (beide waren in september
'44 naar D elden verplaatst), nog w èl enkele processen gevoerd, maar niet tegen illegale
werkers, overigens alleen processen die al vó ó r ju li '44 aanhangig waren gemaakt. Eén
groep gevangenen die m en in D elden niet kon berechten, werd naar een gevangenis
in D ieburg (Hessen) overgebracht waar de behandeling redelijk was. Het Obergericht
heeft daar nog negen zaken behandeld.
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Wat betekende dat ‘zur Arbeit einzusetzen’ ? ‘M en zou het’, schreven
w ij in deel 10 a, ‘kunnen interpreteren als transport naar een concentra
tiekamp’, maar in bezet Nederland ging de S D veel verder. Hij had in
die tijd ruim elfduizend gevangenen in handen die in Nederland opge
sloten zaten. Besloten werd, de belangrijksten hunner (zij zaten in het
concentratiekamp Vught opgesloten) onverw ijld dood te schieten. W ie
die belangrijksten waren, werd, op grond van de voorstellen uit lagere
regionen, uiteindelijk bepaald door Erich Deppner, de chef van Abteilung
I V (Gegnerbekampfung) van de staf van de BdS, en zijn aanwijzingen
leidden er toe dat tussen eind ju li en begin september '44 in het genoem 
de concentratiekamp op zijn minst vierhonderdvijftig illegale werkers
werden geëxecuteerd. ‘ De bezetter’, schreven w ij in deel 10 a, ‘zweeg
over wat hij had aangericht. Geen enkele publiciteit gaf hij er aan, zelfs
niet ter intimidatie van de bevolking als geheel o f van de illegale groepen
die uit die bevolking waren voortgekom en.’
Dat de bezetter op zichzelf w el degelijk op intimidatie was gebrand,
bleek duidelijk in de periode tussen D olle Dinsdag (5 september) en het
begin van de grote Geallieerde luchtlandingen (17 september). Op 1 1
september deed Schöngarth met Rauters machtiging aan al zijn Aussen
stellen en Aussenposten een bevel toekom en1 dat gebaseerd was op de uit
het Führerhauptquartier en het Reichssicherheitshauptamt ontvangen instruc
ties. In dit stuk, het z.g. ‘Niedermachungsbefehl' (‘Afm aakbevel’) (wij her
halen wat w ij reeds in deel 10 a weergaven, nl. in de paragraaf ‘R o o f en
terreur’ van hoofdstuk 5) heette het: ‘ Für die Dauer des Ausnahmezustandes’
(die Ausnahmezustand, een soort Duitse staat van beleg, was op 4 septem
ber afgekondigd)
‘ ist es unzweckmdssig, nach den sonst üblichen Methoden Terrorgruppen und besondere
Widerstandsorganisationen durch langere mit Sorgfdlt geführte V -M an n-Spiele zu durchsetzen und erst dann zuzuschlagen. E s kommt vielmehr je tz t daraufan , durch möglich
wirkungsvolle Aktionen den Niederlandern vor Augen zu Jüh ren, dass die Sicherheitspo
lizei gerade je tz t überall hart zuschlagt.
Wenn sich irgendwo Widerstandszentra zeigen, insbesondere wenn irgendu/o die A b haltung illegaler Versammlungen bekannt ist, so sind diese Versammlungen rücksichtslos
zu sprengen und die Teilnehmer niederzumachen, sofern nicht besondere G riinde f ü r eine
Festnahme sprechen. Es bestellen keine Bedenken dagegen, Wohnungen mit englischem
Sprengstoff2 und Handgranaten auszurauchern' —

bedoeld werden de woningen waar zulk een illegale bijeenkomst was
1 Tekst: D oc II-260, a -i.

2 U it de voorraden van het Englandspiel.
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ontdekt, niet willekeurige, want, schreef Schöngarth ook nog: ‘Die Bevölkerung . . . muss fühlen, dass die Sicherheitspolizei hart ist, aber doch
diszipliniert und massvoll vorgeht. ’
Intimidatie dus.
Enkele dagen na het rondzenden van dit Niedermachitngsbefehl gaf
Rauter persoonlijk opdracht tot een nieuwe vorm van schrikaanjaging:
hij liet op 1 3 september in Zaandam vier illegale werkers uit de Zaanstreek
die daags tevoren waren gearresteerd, doodschieten en gaf opdracht dat
hun lijken op de openbare weg tentoongesteld moesten worden; voorts
dreigde hij (de bezetter was op zoek naar negen bemanningsleden van
een Amerikaanse bommenwerper die na hun noodlanding verborgen
waren door de Zaanse illegaliteit) dat hij, als die negen Amerikanen zich
niet kwamen aanmelden, achttien inmiddels opgepakte gijzelaars zou
laten fusilleren en, als dat niet hielp, honderd tot honderdvijftig andere
Zaankanters. D e Amerikanen gaven zich toen over. ‘Een typerend gebeu
ren’ , aldus onze opmerking in deel 10 a, ‘typerend vooral omdat het
aantoonde dat de Höhere S S - und Polizeiführer was gaan denken in terreurbegrippen die voordien in het beleid dat de Reichskommissar en hij
jegens het ‘Germaans’ geachte Nederlandse volk hadden gevolgd, niet
waren voorgekom en.’ Thans voegen w ij daaraan toe dat dit ‘denken in
terreurbegrippen’ bepaald niet beperkt was tot het SS-com plex — de
Wehrmacht volgde dezelfde gedachtengangen en dat gold in het bijzonder
voor Wehrmachtbefehlshaber Christiansen. W ij herinneren aan diens eerste
reactie op de overval bij Putten: ‘ Dasganze Nest muss angesteckt werden und
die ganze Bande an die Wand gestellt. ’ In die geest reageerde hij vaker
wanneer hem bericht bereikte over sabotagedaden die nadeel aan de
Wehrmacht hadden berokkend o f over aanvallen op individuele Duitse
militairen. In Putten was de Wehrmacht-z e lf tot represailles overgegaan
maar het nemen van die represailles was eigenlijk taak van de Sicherheits
polizei en het kwam menigmaal voor dat Christiansen een straf eiste die
zelfs de S D te zwaar vond.

Apparaat van de S D
In enkele belangrijke opzichten verschilde het apparaat van de Sicherheits
polizei und S D in de hongerwinter van dat in de gehele voorafgaande
bezettingsperiode: de staf was gedecentraliseerd, het aantal locale bureaus
(als zodanig kon men de Aussenstellen en Aussenposten beschouwen) was
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toegenomen en in het apparaat waren uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk
afkomstige groepen SD ’ers opgenomen. Tenslotte trad op de politiesector
ook nog één van vier uit Duitsland afkomstige z.g. SS-Jagdkommandos
op.
Voordat w ij op deze punten ingaan, w illen w ij er op w ijzen dat de in
Schöngarths Niedermachungsbefehl opgenomen richtlijn: dat men de ‘ mit
Sorgfaltgeführte V-Mann-Spiele’ moest nalaten en bij illegale bijeenkom 
sten gearresteerde illegale werkers in het algemeen ter plaatse moest
‘ ttiedermachen’, spoedig in feite kwam te vervallen (de richtlijn werd
form eel niet ingetrokken). M et die richtlijn hing samen dat Schöngarth
in september de Sicherheitsdienst (Abteilung II I v an zijn staf en de corres
ponderende Referate van de Aussenstellen en Aussenposten) ophief en de
desbetreffende medewerkers in eerste instantie indeelde bij de Sicherheits
polizei, t.w. bij de tot Einsatzkommandos resp. Aussenkommandos herdoopte
Aussenstellen resp. Aussenposten. D oor verscheidene van die medewerkers
werd in werkelijkheid hun vroegere arbeid vrij snel hervat. Schöngarths
opheffing van de Sicherheitsdienst was kennelijk geschied in de verwach
ting dat heel Nederland spoedig strijdtoneel zou worden, maar al in
oktober ging het er naar uitzien dat de Wehrmacht zich achter de linie van
de grote rivieren zou kunnen handhaven, anders gezegd: dat Nederland
benoorden die rivieren nog op zijn minst geruime tijd ‘normaal’ bezet
gebied zou blijven. Allerlei Duitse instanties wensten de beschikking te
houden over de gebruikelijke rapporten, bijvoorbeeld inzake de econo
mische situatie en de verhoudingen binnen de N S B (die bleven de
bezetter interesseren) —dat vergde voortzetting van het werk althans van
de betrokken specialisten van de Sicherheitsdienst. Inderdaad kwam het tot
die voortzetting; eind '44 o f begin '45 werd Abteilung II I zelfs formeel
heropgericht.
O ok voor de voortzetting van de V-Mann-Spiele bleek tijd genoeg te
zijn, trouwens: het in het algemeen onm iddellijk ter plaatse neerschieten
van bij illegale bijeenkomsten gearresteerde illegale werkers zou w einig
efficiënt zijn; rationeler leek het, te trachten om uit elk van die arrestanten
een maximum aan nieuwe gegevens te persen. Daarvoor had Schöngarth
een achterdeurtje opengezet in zoverre dat hij in zijn Niedermachungsbe
feh l het onm iddellijk neerschieten slechts had gelast, ‘sofern nicht besondere
G ründefür eine Festnahme sprechen.’ D ie ‘ besondere Gründe' bleken bijna
steeds aanwezig te zijn.
Nu de decentralisatie.
Op D olle Dinsdag bevond Schöngarths staf zich grotendeels in Den
Haag, de rest was toen in Zeist ondergebracht. Op 17 september gaf Rauter
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Schöngarth bevel, de gehele staf in laatstgenoemde plaats te concentreren.
Schöngarth ging er op de 18de heen; verwachtend dat de Geallieerden
de grote rivieren zouden passeren, voegde hij de meesten van zijn
stafleden in speciale Einsatzkommandos samen welke opdracht kregen, alle
militair belangrijke punten van de IJssellinie, de bruggen in de eerste
plaats, te beschermen tegen spionage en sabotage —hij zelf vestigde zich
ruim twee weken later met enkele medewerkers in een van de villa’s die
bij het Judendurchgangslager Westerbork waren gebouwd. Hij zat daar
nogal excentrisch en was er bovendien gescheiden van zijn telexbureau
dat in Beilen en van het belangrijkste deel van zijn staf (met name van
de inmiddels opgerichte Befehlsstelle der Einsatzkommandos) dat in Zw olle
was ondergebracht. Op i december vestigde ook Schöngarth zich in
Zw olle. Blijkens een overzicht d.d. 15 februari '45' was Zw olle toen nog
steeds zijn standplaats en bij hem bevonden zich o.m. de chefs van
Abteilung I I P en van twee andere afdelingen die eveneens weer in het
leven waren geroepen: Abteilung I V (chef was nog steeds Deppner maar
deze werd op 1 maart opgevolgd door SS-Obersturmbannführer en Oberregierungsrat dr. Hans Kolitz, door Schreieder geschetst als ‘een jo n g, zeer
arrogant persoon’3) en Abteilung V (de afdeling van de Kriminalpolizei).
Van Abteilung II I bevonden zich, behalve in Zw olle, afdelingen in
Utrecht (voor bij uitstek effectieve spionage tegen de N SB), Deventer,
Hengelo, Beilen en Groningen, van Abteilung IV, behalve in Zw olle, in
Oldenzaal, Velp en Den Haag4, van Abteilung V, behalve in Zw olle ook

1 BdS: Verteilerplan, 15 febr. 1945 (C D I, 15.0993-4). 2 C h e f van Abteilung I I I was
sinds ju n i '44 de Duitse econom ische specialist H. J. Fahrenholtz; zijn voorganger, F.
Knolle, was toen naar de Balkan overgeplaatst. 3 P R A -D en Haag: p.v. inz. J. H. L.
M unt (afgesloten 15 mei 1947), p. 18 (getuige J . Schreieder) (Doc I-487, a-4). 4 B o 
vendien had het Judenreferat I V b 4 een z.g. Ausweichstelle gekregen in de buurt van het
concentratiekamp Ravensbrück. D e ch ef van dat Referat, W. Z öp f, was daar in septem
ber heen getrokken om toezicht te houden op de bew erking van het docum entatie
materiaal van het Referat, voorzover dat betrekking had op de afstam m ing van
individuele Jo d e n , vooral van hen die door de bem oeienissen van W im m ers h o ofd 
ambtenaar C alm eyer en anderen tot hele o f halve ‘A riërs’ waren om getoverd. Z ö p f
w ild e al die z.g. C alm eyer-gevallen opnieuw in onderzoek nemen, ‘ um’ , zo schreef
hij eind september '44 aan de ch ef van het SS-Rasse- und Siedlungshauptamt, ‘ bei einer
militarischen Wendung der Lage in den Niederlanden die beabsichtigten sicherheitspolizeilichen
Zugriffe vornehmen zu können' (brief, 27 sept. 1944, van Z ö p f aan de Stabsführer van het
SS-Rasse- und Siedlungshauptamt (Doc I - 1955, a-3)) —Z ö p f hoopte te kunnen aantonen
dat de afdeling van C alm eyer zich in veel gevallen opzettelijk had laten bedriegen,
zoals inderdaad het geval was geweest. W ij voegen hieraan toe dat van de in Am ster
dam gevestigde, door Aus der Fünten geleide Zentralstelle fü r jüdische Auswanderung na
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nog in Enschede.1 M en ziet: Schöngarths staf was nogal uiteengeslagen,
waarbij w ij evenwel opmerken dat het deel dat zich aan de bestrijding
van de illegaliteit w ijdde (dat was het belangrijkste deel), in Zw olle was
geconcentreerd.
Einsatz-, respectievelijk Aussenkommandos van de BdS (wij hebben niet
de indruk dat die twee benamingen op een w ezenlijk verschil in func
tioneren w ijzen en zullen dus gemakshalve voortaan slechts de term
Einsatzkommando gebruiken) waren in februari '45 om te beginnen gesta
tioneerd in de steden waar zich voordien Aussenstellen respectievelijk
Aussenposten van de BdS hadden bevonden: Amsterdam, Den Haag (daar
was de staf van de BdS tot begin '44 tegelijk staf van de Aussenstelle
geweest), Rotterdam, Utrecht, Arnhem2, Zw olle, Assen, Groningen en
Leeuwarden. Daarnaast kwamen er ‘ nieuw e’ Einsatzkommandos in één
plaats in Zuid-H olland: Gouda, in twee in Gelderland: Apeldoorn en
Doetinchem, in drie in O verijssel: Deventer, Enschede en Steenwijk, in
één in Drente: Meppel, in één in Groningen: D elfzijl, en in twee in
Friesland: Heerenveen en Sneek. Het SD-apparaat was dus vooral in het
oosten en noorden des lands merkbaar sterker geworden.
V oor die versterking was mede gebruik gemaakt van groepen SD ’ers
de D o lle Dinsdag-crisis niets m eer o ver w as; Aus der Fünten was in de hongerw inter
ingedeeld bij Abteilung IIIv a n Schöngarths staf, tot hij in april '45 nog de leiding kreeg
van het (nieuwe) Einsatzkommando-Amersfooit van de BdS.
1 D e ch ef van Abteilung V klaagde in maart '45 dat van het centraal opsporen van door
de S D gezochte personen (onder w ie Duitse deserteurs) niet veel m eer terechtkwam;
hij liet er de B d S toen alle Einsatz- en Aussenkommandos op w ijzen dat de Fahndungsnachweis (het centraal opsporingsregister) van de S D sinds oktober '44 w eer in druk
verscheen, maar: ‘ Wie wenig die Sicherheitspolizei dieses Fahndungshilfsmittel beachtet, erhellt’ , aldus het desbetreffende rondschrijven van de B dS, ‘ der vorliegende Tatigkeitsbericht
der zentralen Fahndungsstelle über den Monat Februar, nach dem nur von den E[insatz]
K[ommandos] Groningen und Heerenveen j e eine Festnahme gemeldet wurde.’ (Rondschrij
ven, 20 maart 1945, van de BdS aan alle Einsatz- en Aussenkommandos, C D I, 16.0022-25).
B ij Schöngarths staf bevond zich in de herfst van '44 ook nog een (in Enschede
ondergebracht) Referat VI: de vertegenw oordiging van het door W alter Schellenberg
geleide Am t V I van het Reichssicherheitshauptamt dat van ju n i '44 a f een groot deel van
het w erk van het Amt Ausland-Abwehr van het Oberkommando der Wehrmacht had
overgenom en. Via Schöngarth drong dit Referat V I er begin oktober '44 bij alle
Einsatz- en Aussenkommandos op aan, zo spoedig m o gelijk groepen te vorm en die, als
bepaalde delen van N ederland zouden w orden bevrijd, daar de spionage en de
sabotage ter hand zouden nemen. W ij hebben niet de indruk dat deze aansporing
gevolgen van enige om vang heeft gehad — trouwens, het Referat V I kom t in het
overzicht d.d. 15 februari '45 niet m eer voor. 2 Het Arnhem se Einsatzkommando was
in V elp ondergebracht.
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die in de laatste dagen van augustus en de eerste van september '44 uit
N oord-Frankrijk en België waren gevlucht; gedeeltelijk waren dit Duit
sers, gedeeltelijk pro-Duitse Belgen en Fransen (maar ook wel personen
van andere nationaliteit) — die Belgen en Fransen werden door de
Nederlanders meestal aangeduid met het begrip ‘de Rexisten’.1 Het zijn
deze met ‘Rexisten’ versterkte groepen geweest die zich in de betrokken
delen des lands aan talrijke wreedheden hebben overgegeven; daarvan
zullen w ij nog voorbeelden geven. Samenvattend willen w ij hier ver
melden dat in Apeldoorn een uit ca. vijf-en-dertig personen bestaand
Einsatzkommando van de Sicherheitspolizei und S D uit Antwerpen terecht
kwam, in Heerenveen een ongeveer even sterk Einsatzkommando uit
Rijssel, in Meppel een ander deel van het Rijsselse Einsatzkommando, in
Leeuwarden een Einsatzkommando (zeven-en-twintig mannen en één
vrouw) uit Gent. Van het Einsatzkommando-Apeldoom, geleid door de
Duitser SS-Hauptsturmfiihrer K. Fielitz en ter plaatse ondergebracht in de
W illem III-kazerne, stelde het Bureau Opsporing Oorlogsm isdrijven in
'46 vast dat door zijn activiteit op zijn minst honderdvijftien Nederlan
ders om het leven waren gekomen — Th. A. Boeree, die voor een ge
schiedenis van het verzet op de V eluw e de dossiers van de leden van dit
Einsatzkommando had kunnen nagaan, kwam enkele jaren later tot een
aanzienlijk hoger cijfer. ‘Ik heb’, schreef hij toen, ‘hun levensloop gedu
rende die zes maanden’ (van oktober '44 tot maart '45)
‘ n au w k eu rig nagegaan en rek en d e uit dat ruim tw e e h o n d e rd v ijftig bew on ers van
d e V e lu w e d o o r hun to ed o en het lev en v e rlo re n ; g e d e e lte lijk verm o o rd d e n zij
d e m en sen zelf, g e d e e lte lijk gaven ze hen o ver aan het vu u rp elo to n , g e d eelte lijk
stuurden zij hen naar D u itslan d , van w e lk e tocht zij n im m er teru gkeerden .’2

Het Einsatzkommando-Heerenveen, geleid door de Oostenrijker S SHauptsturmführer E. K. Kronberger en ter plaatse gevestigd in huize
‘Crackstate’, was, aldus P. W ybenga in het derde deel van zijn Bezettings
tijd in Friesland, ‘een vreemdsoortig allegaartje...: Duitsers, Oostenrijkers,
Tsjechoslowaken, Fransen, Belgen, Hongaren, een Pool en een Oekraï
ner. H alf januari kwamen er nog twee Nederlanders bij.’3 Hoeveel
slachtoffers dit Einsatzkommando in totaal heeft gemaakt, is na de bevrij
ding niet vastgesteld en hetzelfde geldt voor het door SS-Hauptsturmjüh-

1 Zulks naar de fascistische bew egin g ‘ R e x ’ die in mei '36 in B elgië was opgericht
door Léon D egrelle. 2 Th. A. Boeree: ‘N ederland in de septemberdagen 1944’ (ca.
1950), p. 34. 3 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 19 1.
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rer P. Thüm m el geleide Einsatzkommando-Meppel en voor het speciale
Einsatzkommando dat onder leiding van SS-Hauptsturmführer A. W. A lbrecht in Leeuwarden neerstreek. Vast staat w èl dat door de Einsatzkom
mandos van Kronberger en Albrecht op het Friese platteland een enorme
terreur is uitgeoefend —trouwens, het uit Maastricht afkomstige Einsatzkommando-Sneek, dat geleid werd door SS-Hauptsturmführer M. Strobel,
liet zich evenmin onbetuigd. D oor alle drie Einsatzkommandos werden
personen die illegaal werk hadden bedreven o f daarvan werden verdacht,
aan martelingen onderworpen en leden van de Kommandos plachten deel
te nemen aan razzia’s op het platteland waar nu eens hier, dan w eer daar
ter intimidatie enkele mannen o f jongens werden doodgeschoten. Spe
ciaal bij de uit België en N oord-Frankrijk afkomstige SD ’ers zaten de
revolvers los in de zak —het Einsatzkommando-Heerenveen ‘maakte’, aldus
de Friese historicus dr. Y . N. Ypma, ‘zijn entree door . . . zo maar . . . twee
voedselhalers uit Amsterdam neer te schieten.’ 1
Wat de SS-Jagdkommandos betreft: dit waren kleine eenheden, beho
rend tot de voor geheime operaties bestemde groepen welke onder Amt
VI van het Reichssicherheitshauptamt werden georganiseerd. D e vorm ing
van dergelijke groepen was oorspronkelijk een van de taken geweest van
het Amt Ausland-Abwehr (wij herinneren er aan dat het die Abwehrgroepen waren geweest die in de M eidagen van '40, gebruik makend van
allerlei nagemaakte Nederlandse uniformen, getracht hebben zich mees
ter te maken van de bruggen over het Julianakanaal, de Maas, het
Maas-Waalkanaal en de IJssel); onder de Abwehr waren zij tenslotte
uitgebreid tot de z.g. Dwision Brandenburg en daarin samengevat. O ok deze
vorm van geheim werk kwam in de lente van '44 op de SS-sector te
berusten, organisatie en leiding werden toen toevertrouwd aan Otto
Skorzeny, de man die er in september '43 in was geslaagd, M ussolini te
bevrijden uit zijn detentie in de Apennijnen. Skorzeny deed in de eerste
plaats een beroep op jeugdige Waffen-SS' e rs, vooral ook op diegenen
hunner die uit Frankrijk, België en Nederland afkomstig waren. Een groot
aantal van die W affen-SS’ e rs, in Amerikaanse uniformen gestoken, werd
in december '44 samen met eveneens verklede militairen van de Wehr
macht ingezet als Panzerbrigade 150 bij het A rdennen-offensief — regel
was evenwel dat zij in veel kleinere eenheden ageerden: de SS-Jagdkommandos.
Vier van die eenheden werden in de hongerwinter naar bezet Neder1 Y . N . Y pm a: Friesland annis domini i g 4 0 - ’43. Bijdrage tot de geschiedenis van het
georganiseerd verzet in Friesland (1953), p. 273.
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land gezonden om van daaruit sabotage in het bevrijde Zuiden te bedrij
ven; zij hebben op dat gebied w einig o f niets tot stand kunnen brengen
maar er is onder die eenheden één geweest die zich, zonder enige
bevoegdheid daartoe te bezitten, op de politiesector is gaan bewegen: het
SS-Jagdkommando-Pieters. Dit was een groep van ca. vijf-en -tw in tig ge
deeltelijk Nederlandse W affen-SS’ ers, geleid door een jeugdig Oostfront-vrijw illiger, Andries Jan Pieters, door de journalist Joost de Klerk
die zijn proces had bijgewoond, beschreven als ‘een ondoorgrondelijk
mengsel van burgermansfatsoen en dierlijke gevoelsafstomping.’ 1 Pieters’
Jagdkommando vestigde zich eind maart '45 (de Canadezen zouden toen
spoedig via het oosten des lands in de richting van Groningen en
Friesland trekken) in Brummen op de Veluwe. Het Kommando arresteerde
er een aantal ondergedoken marechaussees en illegale werkers die tijdens
hun verhoren barbaars werden mishandeld. Toen de Canadezen de V e
luwe bevrijdden, trok het Kommando naar Loosdrecht waar het zich met
betrekking tot ca. veertig onderduikers en illegale werkers aan gelijke
wreedheden schuldig maakte; een jeugdige Joodse onderduiker bezweek
er tijdens zijn martelingen — zijn lijk werd in een van de Loosdrechtse
plassen geworpen. In Loosdrecht verkrachtte Pieters de vrouw van een
van zijn arrestanten en zijn Kommando ging daar, zoals het al in Brummen
had gedaan, tot plunderingen op grote schaal over. Lages liet Pieters en
zijn gehele groep enkele dagen voor de bevrijding van het westen des
lands arresteren. Hadden zij het dan bonter gemaakt dan bijvoorbeeld de
Einsatzkommandos van de Sicherheitspolizei und S D in Apeldoorn, Heeren
veen en Leeuwarden? Neen. Maar zij waren net iets te lang doorgegaan.

★

Als geheel vervulde de Sicherheitspolizei und S D tijdens de hongerwinter
stipt de hem opgedragen taak maar daarbij manifesteerden zich soms
tegengestelde verschijnselen. Er was bij de S D ’e rs nog wel hoop dat de
oorlog een keer zou nemen door de inzet van nieuwe geheime wapens,
maar letten zij op wat er aan de fronten gebeurde, dan was er voor
Duitsland geen redden meer aan, en de Geallieerde overwinning zou
betekenen dat alle S D ’ers persoonlijk ter verantwoording zouden worden
geroepen. Dat vooruitzicht stimuleerde sommigen tot het ongeremd
1 Jo o st de Klerk: D e weg omlaag. Een poging tot het verkrijgen van een inzicht in de
sociaal-psychologische aspecten van de oorlogsmisdaad (19 5 1), p. 78.
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uitleven van hun sadisme en tot het maken van een maximum aan
slachtoffers, anderen gingen daarentegen zekere matiging betrachten. De
m ogelijkheden zowel voor het een als voor het ander waren groter
geworden dan tevoren doordat de bevoegdheden van de S D waren
uitgebreid en van Schöngarth geen krachtige centrale leiding uitging.
Enkele malen geschiedde het dat gegrepen Joodse onderduikers die
volgens de voorschriften naar het kamp W esterbork moesten worden
gezonden, werden doodgeschoten —anderzijds deden zich meer gevallen
dan vroeger voor waarin illegale groepen gevangen kameraden konden
vrijkopen tegen betaling van enkele tienduizenden guldens (alleen al het
illegale Nationaal Steunfonds, ‘de bankier van de illegaliteit’, stelde in
de hongerwinter voor die betalingen in totaal f380000 ter beschikking),
maar voor het vrijlaten van minder belangrijke gevangenen waren soms
enkele kostbaarheden voldoende — in Putten kreeg men er in maart '45
twee vrij in ruil voor 40 flessen wijn.
Veel hing a f van het beleid dat de chef van het betrokken Einsatzkom
mando wenste te voeren — in Groningen betrachtte Haase soms zekere
matiging (maar des te ongeremder trad zijn ondergeschikte Lehnhoff op),
in Amsterdam zette Lages de bestrijding van de illegaliteit aldaar en in
de provincies N oord-H olland en Utrecht met fanatisme voort, hetzelfde
deed in Rotterdam W ölk die, eind oktober '44 terugkerend van Wester
bork waar hij met zijn collega’s een bespreking had gehad met Schön
garth, tegen een van die collega’s zei: ‘ Es wird jetzt nur noch umgelegt und
auf der Flucht erschossen'', in Den Haag deed J. H. L. M unt nogal eens zijn
best, de levens van illegale werkers te sparen —deze en dergelijke variaties
speelden uiteraard bij de naoorlogse berechting van de genoemde en van
andere hoge SD-functionarissen een rol, zonder dat zij overigens het
algemene beeld van de S D aantastten: sterker nog dan tevoren was hij
een terreurapparaat geworden, sterker ook dan tevoren concentreerde hij
zich op de illegale werkers.
W el te verstaan: daarbij werd een zekere rationaliteit betracht. Verzet
en illegaal werk hadden een dergelijke omvang aangenomen dat het
eenvoudig niet m ogelijk was, allen vast te houden die voor bestraffing
in aanmerking kwamen. Een groot aantal z.g. lichte gevallen (personen
bijvoorbeeld die gevangen waren genomen omdat zij naar de Londense
uitzendingen hadden geluisterd o f een illegaal blad in bezit hadden
gehad) was al in september '44 vrijgelaten en tot een nieuwe vrijlatings1 B G -D e n Haag, proc.-fiscaal, parket: Rapport inz. H. J. W ölk (31 jan. 1948), p. 35
(D oc I-190 7, b-4).
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actie kwam het in novem ber.1 H oeveel gevangenen toen in het bezette
gebied als geheel zijn vrijgelaten, is niet bekend. Trouwens, in het
algemeen ontbreekt alle statistische materiaal met betrekking tot de SD gevangenen in de hongerwinter —w ij weten slechts dat de gevangenissen
tot aan de bevrijding propvol zijn gebleven en dat feit onderstreept dat
het SD-apparaat als geheel, gelijk reeds gezegd, stipt is blijven functio
neren.
Dat was ook de algemene teneur van Schöngarths aanwijzingen. De
BdS eiste gehoorzaamheid. Toen Haase medio augustus '44 bezwaar had
gemaakt tegen het uit het Führerhauptquartier en Berlijn ontvangen N iedermachungsbefehl, was Schöngarth daarover, aldus Haase in '47 (wij
citeerden zijn verklaring al in deel 10 a), ‘stark entrüstel und erklarte mir,
dass er persönlich auch nichtfragen konnte oder ge/ragt wurde, ob ihm etwas passe
oder nicht, seine Befehle seien eindeutig . . . und deshalb durchzuführen, und
jeder, der die obliegenden Pjlichte nicht erjülle, werde von ihm persönlich vor ein
Standgericht gestellt.’2
Inderdaad, twee S D ’ers, beiden in bezet gebied ondergedoken, w er
den, na gearresteerd te zijn, tot de doodstraf veroordeeld en op last van
H im m ler opgehangen: een S D ’er uit Den Haag, Kriminalsekretar Fritz
Hillesheim , die daags na D olle Dinsdag aan een schuilplaats was gehol
pen, en één uit Enschede, een functionaris van de Zentrale Fahndungsstelle,
van w ie w ij niet weten wanneer hij zijn arbeid in de steek heeft gelaten.
D e eerste werd opgehangen in december '44, de tweede in februari '45
en in beide gevallen gelastte Schöngarth dat de voltrekking van het
doodvonnis aan alle S D ’e rs moest worden meegedeeld. Bij het tweede
ophangingsgeval (het vond plaats bij Deventer) was Schöngarth persoon
lijk aanwezig en hij had gelast dat zijn gehele staf de executie moest
aanschouwen. ‘ Das Aujtreten Schöngarths dabei ivar’, aldus later Kolitz
(Deppners opvolger als chef van Abteilung I V die zich toen aan het
inwerken was), ‘ besonders briisk. Ohne jeden besonderen Anlass hielt er eine
Drohrede in dem Sinne, dass es ‘einem jeden ebenso ergehen werde, der seine
Pjlicht nicht bejehlsgemass erfülle’.'3
1 In het Huis van B ew aring I aan de W eteringschans te Amsterdam zaten toen ca.
tachtig lichte gevallen maar een van de bewakers, D. L. G. W akker, wist de S D ’er die
over de vrijlatingen ging, te bew egen, in totaal ruim tw eehonderd gevangenen vrij
te laten; eenmaal buiten gekom en, ‘slingerden’ , schreef W akker later, ‘de uitgelaten
mannen hun wasgoed tot boven op de rijdraad van de toch niet rijdende tram.’
(D. L. G. W akker: Dit gebeurde in de Weteringschans (19 5 1), p. 242) 2 P R A -G ro n in gen :
p.v. B. G. Haase (15 febr. 1947 en volgend e dagen), p. 15 (Doc I-6 12, a-5). 3 H. Kolitz:
‘ Verteidigungsschrifi’ (9 nov. 1950), p. 9 (Doc I-940, a-6).
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Op het geval-H illesheim (deze werd na beraad in Haagse illegale
kringen in Duitse handen gespeeld) komen w ij in dit hoofdstuk nog
terug.

★

Wat was bij al die van de S D uitgaande terreur de rol van de Nederlandse
politie en van de marechaussee?
Van de secretaris-generaal van justitie, mr. J. C. Tenkink, waren eind
'40 en begin '41 instructies uitgegaan welke de strekking hadden, de
politie mede tot een verlengstuk te maken van de SD. Tenkink had in
maart '41 zijn functie neergelegd en deze was toen door mr. J. P. H ooy
kaas, raadadviseur ten departemente, overgenomen, totdat per 1 ju li '41
de N S B ’er prof. mr. J. J. Schrieke tot secretaris-generaal was benoemd.
Deze had in verscheidene opzichten steun gegeven aan het streven van
Rauter, de politie grondig te nazificeren. Bij het korps als geheel evenwel
alsook bij de marechaussee had dat streven slechts een beperkte mate van
succes gehad en dat was ook hierin tot uiting gekomen dat in de
plaatselijke korpsen met name in de grote steden aparte groepen ‘foute’
politiefunctionarissen waren gevorm d welke bij de S D gedetacheerd
waren en deze op het gebied van de Jodenvervolging en de bestrijding
van de illegaliteit terzijde waren gaan staan. Zeker, op beide gebieden
hadden, afgezien nog van de dienstkloppers, ook wel andere politiefunc
tionarissen feitelijke steun aan de S D geboden, maar dat was niet van
harte gegaan en die steunverlening kon afgewisseld worden met stille
tegenwerking. M et het voortschrijden van de tijd was de neiging tot die
tegenwerking sterker geworden — de bezetter was meer en meer gaan
beseffen dat politie en marechaussee als geheel voor hem een onbetrouw
baar element waren geworden en ook een niet geheel ongevaarlijk
element, want politie en marechaussee waren gewapend.
In september '44 kwam het tot een crisis in Amsterdam. Enkele leden
van de gekazerneerde eenheid van het Amsterdamse korps, het z.g.
Politiebataljon Amsterdam, doken onder, anderen uitten zich anti-Duits
en het gevolg was dat een deel van de politiemannen zijn wapens moest
inleveren en vervolgens bij de waarnemend commandant werd geroepen,
‘die hun’, aldus later een hunner, ‘stuk voor stuk de volgende situatie
voorlegde: ‘Er is onrust in Weesp en nu krijgen ju llie de opdracht om
de orde te herstellen. O nderweg stuiten ju llie op Geallieerde troepen. Je
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m o etje plicht doen ... Wat doen ju llie ? ’ ’ —de waarnemend commandant
‘wees er daarbij duidelijk op, dat zij, om herstel van orde en rust te
bereiken, er niet voor moesten terugdeinzen om zich eventueel door
Geallieerde patrouilles heen te slaan.’ 1 De gegeven antwoorden waren
over het algemeen w einig bevredigend. De Kommandant van de
Ordnungspolizei riep toen het Politiebataljon bijeen en vroeg o f diegenen
die niet bereid waren, alle te geven orders uit te voeren, naar voren
wilden treden. In eerste instantie trad één politieman naar voren maar
het slot van het lied was dat enkele tientallen, onder wie velen die
aanvankelijk bij de politie in Tilburg dienst hadden gedaan en pas medio
augustus in het Politiebataljon Amsterdam waren opgenomen, onder
bewaking naar de Oranje-Nassau-kazerne te Amsterdam werden over
gebracht. Enkele politiemannen ontsnapten daar uit, de overigen werden
enkele dagen later voor de keus gesteld, alsnog gehoorzaamheid te
beloven dan w el ontslag te vragen hetgeen hun met het predikaat ‘on
eervol’ zou worden verleend. Omstreeks veertig politiemannen weiger
den de belofte van gehoorzaamheid; zij werden op 16 september naar
het concentratiekamp Amersfoort overgebracht en vandaar een maand
later naar Neuengamme getransporteerd hetgeen voor vier-en-dertig van
de veertig de dood betekende.2
In oktober werden uit Amsterdam de meeste politiemannen die tot de
bij de S D gedetacheerde groepen hadden behoord, naar het noorden en
oosten des lands verplaatst; ca. honderd werden er aan de Einsatzkom
mandos van de Sicherheitspolizei und S D toegevoegd en onder hen waren
verscheidenen die bij het bedrijven van wreedheden niet achterstonden
bij de kwalijkste SD ’ers. In Deventer werd in dezelfde tijd een Sonderkommando van Nederlandse politiemannen gevormd, hoofdzakelijk be
staande uit de stafleden van het in N ijm egen gevestigde directoraatgeneraal van politie die op 17 september, na het bericht van de Am eri
kaanse luchtlanding bij Groesbeek, naar Deventer waren gevlucht; in
samenwerking met het plaatselijk Einsatzkommando van de Sicherheitspo
lizei und SD arresteerde dit Sonderkommando illegale werkers en onder

1 B G -A rn h em : Sententie, 10 maart 1949, inz. W .H.T., p. 4-5 (getuige J.C .V .) (Doc
I-16 7 3 , a-3). 2 In diezelfde tijd werd een detachement van het Politiebataljon
Am sterdam dat eerder in '44 de taak van het bew aken van het kamp W esterbork had
overgenom en van de marechaussee, vo o r de keus gesteld, bij de Ordnungspolizei te
w orden ingedeeld dan w el in het kader van de arbeidsinzet naar Duitsland te worden
gezonden. D e ‘ foute’ elem enten uit het detachement prefereerden het eerste, de
overige het tweede. W esterbork werd nadien bewaakt door afgekeurde Waffen-SS'ers.
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duikers en bood het hulp bij razzia’s, huiszoekingen en straatcontrole.
In het westen des lands vond een nieuwe ingreep tegen het resterende
niet-‘foute’ deel van de politie medio januari plaats. Delen van de korpsen
uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag (uit Amsterdam ruim honderd
man — cijfers voor Rotterdam en Den Haag zijn niet bekend) werden
onverhoeds ontwapend en onder bewaking overgebracht naar de gebou
wen van de nationaal-socialistische politie-opleiding in Schalkhaar bij
Deventer. Van daaruit moesten zij toezicht houden op groepen spitters
maar na enkele weken werden de meesten naar plaatsen in Duitsland
overgebracht waar zij allerlei w erk te verrichten kregen — ca. vijf-en dertig die als recalcitrant werden beschouwd (dit waren hoofdzakelijk
Amsterdammers), kwamen in het concentratiekamp Ommen terecht.
D e ingrepen van de S D tegen de politie in het westen des lands hadden
tot gevolg dat deze numeriek steeds zwakker werd; bovendien vertrouw
den de Duitsers de resterende politiemannen zo weinig dat ook aan velen
hunner de wapens werden ontnomen. In Amsterdam bijvoorbeeld was
de resterende politie in februari '45 voor twee-derde ontwapend; het
korps had alle auto’s, motorfietsen en paarden moeten afstaan, voor de
straatdienst waren in plaats van de vooroorlogse tweeduizendtweehonderd man nog maar twaalfhonderd man beschikbaar. M et die geringe
sterkte kon de politie, mede gelet op het feit dat de meeste agenten geen
dienstrevolver meer hadden, niet effectief optreden tegen de talloze
roverijen waartoe het in de hongerwinter kwam. Trouwens, de politie
(dat gold ook voor het oosten en noorden des lands) moest telkens een
deel van haar sterkte afstaan voor het bewaken van Duitse opslagplaatsen
en bureaus en van andere objecten welke voor sabotage in aanmerking
kwamen, zoals openbare nutsbedrijven. Plaatselijk werd w el van de
politiemannen gevergd dat zij tw aalf uur aan één stuk dienst deden. Dat
werkte het ziekteverzuim in de hand; bovendien: de velen in de korpsen
die niet ‘fout’ waren, verrichtten hun werk over het algemeen met grote
tegenzin. Het aantal onderduikers nam toe. M et betrekking tot de politie
zijn dienaangaande geen cijfers bekend; van de marechaussee weten w ij
dat eind '44 in alle afdelingen in de provincies Gelderland en Overijssel,
voorzover deze gegevens hadden verstrekt, van in totaal bijna zeshonderd
krachten ruim tachtig waren ondergedoken. Velen van die onderduikers
traden toe tot illegale groepen. Dat gold ook voor de onderduikers uit
de politie en daarbij merken w ij nog op dat er onder diegenen die hun
werk niet neerlegden, verscheidenen waren die steun verleenden aan de
illegaliteit. De politie betekende door dat alles in de hongerwinter veel
minder voor de S D dan in eerdere bezettingsjaren — een nogal nauwe
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samenwerking tussen de S D en de politie bleef, voorzover ons bekend,
alleen bestaan in Den Haag. Daar zette niet alleen de bij de SD gedeta
cheerde ‘foute’ groep haar werk voort maar kwam ook een speciale
afdeling van de politie tot stand w elke zich op Duits verzoek toelegde
op de bestrijding van roofovervallen, gepleegd door illegale werkers o f
door personen die zich als zodanig uitgaven. Het heet dat die speciale
afdeling in totaal omstreeks honderd personen heeft gearresteerd die aan
de S D werden overgedragen, en van die honderd zijn velen door de SD
als Todeskandidate bestempeld (straks meer daarover) en in het kader van
represailles wegens sabotagedaden o f wegens aanslagen op individuele
Duitse militairen gefusilleerd.

De kampen Ommen en Amersfoort
Er waren begin '4.4 in bezet Nederland drie concentratiekampen: Vught,
Amersfoort en Ommen. D e eerste twee behoorden tot het 55-com plex,
het kamp ‘ Erica’ in O m m en was een instelling van het Generalkomtnissariat
z.b. V tot september '44 had dat Generalkomtnissariat namelijk de leiding
van de arbeidsinzet en in Om m en waren, naast ‘gew one’ gevangenen
van de Nederlandse justitie (naar Om m en overgebracht omdat er in de
‘Nederlandse’ afdelingen van de Nederlandse gevangenissen geen plaats
genoeg was), vooral weigeraars van de arbeidsinzet terechtgekomen
alsmede z.g. contractbrekers (personen die, in Nederland met verlof, niet
naar hun werkgever in Duitsland waren teruggekeerd) en ook nog
‘asocialen’ ; die weigeraars en ‘contractbrekers’ waren sinds de zomer van
'43 opgespoord door een uit de bewakers van Ommen gevormd speciaal
korps, het Kontrollkommando. Om m en was evenwel, zoals w ij in deel 8
van ons werk vermeldden, in februari '44 onverhoeds gesloten. K. L.
Diepgrond, de Lagerführer (Kommandant was de Duitser W erner Schwier,
hoofd van het Referat ‘Internationale Organisationen’ van het Generalkommissariat z.b.V ., maar deze was vaak afwezig), had, schijnt het, eigener
beweging een aantal ‘asocialen’ vrijgelaten, het kamp was toen door een
detachement van de Ordnungspolizei bezet, alle bewakers en Diepgrond
waren gearresteerd en de gevangenen waren naar het kamp Amersfoort
overgebracht. Schwier droeg er toen zorg voor dat de bewakers en
Diepgrond spoedig vrijkwam en. Bij dit gebeuren was van belang dat de
bezetter in die eerste maanden van '44 Ommen niet meer nodig had —hij
beschikte immers over het grote concentratiekamp Vught. Begin septem
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ber werden echter, zoals w ij in deel 10 a vermeldden, vrijw el alle
gevangenen uit Vught naar concentratiekampen in Duitsland overge
bracht, het kamp werd spoedig nadien gesloten. Dat in Ommen werd
toen weer in gebruik genomen, nu onder supervisie van de Ordnungspo
lizei. Een aantal leden van het Kontrollkommando, in de lente van '44
overgeheveld naar de Arbeitskontrolldienst die een zelfde functie had als
het Kommando, kwam in de Waffen-SS terecht (de Arbeitskontrolldienst was,
nu aan de ‘administratieve’ arbeidsinzet een einde was gekomen, opge
heven), andere leden gingen samen met bewakers die tot in februari '44
in O m m en waren gebleven, weer de oude functie uitoefenen en D iep
grond werd w eer Lagerführer; Schwier en hij bestreden met ijver de
illegaliteit in de wijde omtrek van O m m en en vooral Schwier maakte
daarbij talrijke slachtoffers.
H oeveel gevangenen er in de hongerwinter in totaal in Ommen zijn
geweest, is niet bekend —eind '44 zaten er ca. vierhonderdvijftig. Even
min is bekend waarom al die gevangenen in Ommen zijn beland, wèl
dat onder hen velen waren die zich aan het spitten hadden onttrokken
en anderen die van illegaal werk werden verdacht. Eén van die laatste
gevangenen, midden oktober ’s morgens in alle vroegte uit zijn huis
gehaald, kreeg van een van de bewakers te horen: ‘Bij de eerste poging
tot ontvluchten schiet ik je tot puin.’ D e man moest, in het kamp
aangekomen, voorover op de grond gaan liggen, kreeg, toen hij vroeg
o f hij even zijn zakdoek mocht gebruiken, twee trappen tegen zijn
achterhoofd, barstte toen in tranen uit, antwoordde op de vraag ‘Waarom
huil je , lelijke gereformeerde rothond?’ : ‘Och meneer, de nek doet me
zo’n pijn’, en ontving vervolgens met een biljartkeu een paar harde
klappen op zijn achterste, ‘zodat ik’, schreef hij later, ‘niet meer kon zitten,
staan, lopen o f liggen’ ; de twee bewakers die hem onder handen hadden
genomen, waren intussen ‘engelen, vergeleken met dr. Zw iers’ (Schwier),
die ‘met een eiken knuppel (sloeg) waar hij maar raken kon ... Toen het
bloed me over het gezicht liep, zei hij dat ik m ijn eigen bloed zou moeten
drinken als ik niet bekende.’ 1
Bij binnenkomst in O m m en werden alle gevangenen kaalgeschoren.
D e barakken waren even prim itief als zij tevoren waren geweest, er
heerste bovendien een luizenplaag. Zeep werd er niet verstrekt en hand
doeken waren er niet. Het voedsel was er aan de krappe kant maar niet
uitgesproken onvoldoende. Van de gevangenen werd gevergd dat zij op
1 W . de Jo n g e in: Nederland gedenk. Gedenkboek van het Nederlandse concentratiekamp
‘Erica’ te Ommen (1946), p. 1 1 4 - 1 5 .
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het land werkten. Daarbij traden naast de oorspronkelijke bewakers ook
wel naar het kamp overgebrachte politiemannen als bewaker op. Het
regime was hard (wie iets misdreef, kwam in de z.g. bunker terecht waarin
men veelal tot aan de navel in het water stond), zij het dat (zulks was
een overblijfsel uit de tijd waarin het Reichskommissariat de kerken liefst
geen aanleiding gaf tot het uiten van nieuwe protesten) op zondag
kerkdiensten in het kamp gepermitteerd waren en de bewakers zich na
de mislukking van Hitlers Ardennen-offensief met enige terughoudend
heid gingen gedragen. Zij roofden toen ook minder. Voordien was het
regel geweest dat zij, wanneer zij naar bepaalde personen op zoek waren,
uit de woningen der gezochten alles wegsleepten wat los en vast was en,
aldus een der gevangenen, ‘wat niet weggehaald kon worden, werd
grondig vernield.’1
Er zijn, voorzover ons bekend, in die laatste fase van het kamp Ommen
geen gevangenen door de behandeling die men er ondervond, om het
leven gekomen, wèl vielen er in januari als gevolg van een beschieting
door Geallieerde vliegtuigen drie doden en vijftien zwaargewonden. De
laatste gevangenen, enkele honderden, werden in de eerste dagen van
april, toen de Canadezen van het zuiden uit O verijssel binnendrongen,
in de richting van Drente gedreven; daar werden zij, voorzover zij niet
onderweg waren ontsnapt, bevrijd.
★

Het onder de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S D ressorterende
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, in de eerste maanden van '43
ontruimd (de gevangenen waren toen naar het pas geopende Vught
overgebracht), was in mei '43 w eer in gebruik genomen. Er kwamen
nadien tot aan de bevrijding in april '45 in totaal bijna zes-en-tw intigduizend gevangenen terecht van w ie bijna achttienduizend naar Duits
land werden getransporteerd. De meesten van die gevangenen waren
weigeraars van de arbeidsinzet en ‘contractbrekers’ maar velen, aldus ir.
A. Lely, een illegaal werker die van begin augustus '43 tot midden mei
'44 in Amersfoort opgesloten was, zaten er gevangen
‘v o o r alles en n o g w at: p o litiek en , on d erd u ik ers, Jo d en b eg u n stig ers en Jo d e n ‘ klappers’ (d.w.z. lui d ie Jo o d s g o ed hadden verd uisterd), zw arte handelaren,

1 H. van Faassen in a.v., p. 120.
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B e lg e n die tabak sm o k k eld en , lu i d ie een radio had den o f naar de E n gelse zen der
lu isterd en , enz. enz., tot zelfs v o o r het bezitten van één zilveren rijk sd aald er
to e ' . . . O o k zaten er w e l helem aal v o o r niets, dat w aren de gijzelaars. Ergens
w as iets geb eu rd en dan w a ren p lo tselin g in z o ’n plaats alle m an nen van achttien
tot v ijf-e n -tw in tig m et so m m ig e o ud eren opgep ikt en als gijzelaars naar A m e rs
fo o rt gestuurd. D ie gijzelaars zaten . . . v o o r zes tot acht w e k en , o f la n g e r . . . T o en
ik w e g g in g , w aren er, g e lo o f ik, pl.m . v ijfh o n d e rd .’ 2

O ok Joden kwamen in het kamp terecht, daarnaast ook personen
die uit Duitse militaire o f sem i-m ilitaire formaties waren gedrost, en
N S B ’ers die overtredingen hadden begaan. V óór september ’44 duurde
het in de regel ca. twee maanden voor men uit Amersfoort oostwaarts
werd getransporteerd. Dat gebeurde vóór de genoemde maand, van mei
'43 a f gerekend, met ca. twaalfduizend slachtoffers van de arbeidsinzet
—de meesten hunner werden eerst naar Arbeitserziehungslager getranspor
teerd en dan aan Duitse bedrijven ter beschikking gesteld, maar in april
'44 belandden ca. vijfhonderd hunner in het concentratiekamp Buchenwald.
Lagerkommandant in Am ersfoort was in die tijd SS-Untersturmführer
K. P. Berg; hij ging zich van '43 a f ietwat in acht nemen. Dat laatste gold
niet voor zijn plaatsvervanger, SS-Oberscharführer J. J. Kotalla, een psy
chisch gestoorde, primitieve man die herhaaldelijk gevangenen, vooral
ook de Joden onder hen, ernstig mishandelde. Onder deze en de overige
kam p-SS’ers was er een hiërarchie van gevangenen; Lagerdltester, hoofd
dus van de gevangenen-hiërarchie, was van februari '44 a f een van
verduistering verdachte inkoper voor de Wehrmacht en het Ostministerium,
F. H. M. van de Laar; ‘het grootste deel van het Lager kon hem’, schreef
later een gevangene, ‘vermoorden, een ander deel ging voor hem door
het vuur.’3 Inderdaad, van de Laar trad soms uiterst hardhandig tegen
medegevangenen op, maar daar stond tegenover dat hij de dieven uit de
gevangenen-hiërarchie verwijderde, bezwarend materiaal uit dossiers
van illegale werkers liet wegw erken, gevangenen die extra gevaar liepen,
in Kommandos (werkploegen) opnam waar zij een kans hadden te vluchten
en in het leven in het kamp m eer afwisseling bracht: hij verw ierf o.m.
ve rlo f tot het houden van voetbalwedstrijden en tot filmvertoningen. Op
D olle Dinsdag werd hij in vrijheid gesteld — een door hem uitgekozen
1 D e b evolking had in september '42 al het zilvergeld m oeten inleveren; daarbij was
van de rijksdaalders m eer dan 9 7 % niet ingeleverd. 2 A. Lely: ‘H erinneringen aan
de tijd van 24 ju n i 19 4 3 -15 mei 1944' (1944), p. 76. 3 S. C. van der Steen: ‘V erslag’
(z.j.), p. 5 (GC).
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andere gevangene, de Limburger Joep Schols, werd zijn opvolger; over
deze werd minder geklaagd dan over van de Laar.
M et de ‘officiële’ Duitse concentratiekampen vergeleken, was Am ers
foort een wanordelijk en slordig kamp. Dat viel, zoals w ij al in deel 8
vermeldden, vooral de gijzelaars op die in september ’44 uit het ontruim
de kamp Vught (Vught was zulk een ‘officieel’ Duits kamp —het ressor
teerde onder het SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt) naar Amers
foort werden overgeplaatst: vijftien z.g. Indische gijzelaars (personen die
in '40 in gijzeling waren genomen teneinde de Nederlands-Indische
autoriteiten te bewegen, de geïnterneerde Rijksduitsers vrij te laten) en
een aantal strafgijzelaars. Een van die laatsten kwam in Amersfoort in
barak 10 terecht, ‘bekend’, schreef hij later, ‘om zijn vlooien en luizen’
(daar waren de andere barakken ook van vergeven) ‘ en b ij b in n en k o m st b lijk t ons al direct het versch il in zin d e lijk h e id : bij ons te
V u gh t alles o rd e lijk , h ier een chaos, ied er doet m aar w a t hij w il. O p de appèlplaats
. . . een geb ed e l o m peukjes sigaretten en g esch o o i o m tabak. H et grote versch il
van d e soort g evan g en en v alt ons op, in d o o rsn ee hier de m eesten in v e rv u ild e
toestand, te rw ijl in V u g h t m en er ju is t op gesteld w as, er zo z in d e lijk m o g e lijk
uit te zien. M aar tot excuus m o et h ier dien en d e m eer dan o n h ygiën isch e toestand
w aarin het g e h ele kam p verkeert.
. . . O o k het soort m en sen is h ier anders, hier een allegaartje van alle m o g e lijk e
gestraften ’ 1 -

‘ieder gevoel van gemeenschap is gedood’ , aldus een student die begin
'44 als onderduiker was gepakt en in Amersfoort opgesloten, ‘en de
gevangenen bestelen elkaar. Er is nauwelijks een zweem van eendracht
te bespeuren.’2 Lag dat alleen aan de gevangenen? W ij menen van niet,
schreven w ij in deel 8, immers: ‘de omstandigheden waarin zij verkeer
den, werkten in hoge mate het egoïsme in de hand.’
Dat laatste b lééf gelden, ongeacht het feit dat de rantsoenen welke de
gevangenen in Amersfoort kregen, in '43 en '44 minder miserabel waren
dan in de voorafgaande jaren. Van belang was ook nog dat het, toen
Amersfoort heropend werd, aan de gevangenen (behalve aan de Joden
onder hen) toegestaan was, voedselpakketten te ontvangen. W ij nemen
aan dat niet alle families van de Amersfoortse gevangenen over de
geldmiddelen beschikten om regelmatig voor pakketten te zorgen (daar

1 P. Galis: H el van Brabant. Acht maanden in gijzeling in het concentratiekamp te Vught
(1946), p. 44-45. 2 W . de W eerd in: Studenten onder de bezetting (1946), p. 124.
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toe moest men veelal aankopen op de zwarte markt doen), maar in de
zomer van '43 kwam een nieuwe vorm van hulp op gang die geen
aankopen op de zwarte markt vergde: pakketten, samengesteld door
medewerkers en medewerksters van de Dienst voor Speciale Hulpverle
ning van het Nederlandse Rode Kruis, werden tot het kamp toegelaten.
D ie zendingen arriveerden van oktober '43 a f met grote regelmaat: eerst
één pakket per week en van de lente van '44 a f de ene week één pakket,
de volgende week twee; zulk een pakket w oog ongeveer anderhalf kilo.
Elke vrijdag reed een auto van het Rode Kruis het kamp binnen —men
zag de leidster van de genoémde dienst, L. H. M. A. van O vereem Ziegenhardt, dan uitstappen (veel gevangenen kenden spoedig haar naam)
en men wist dan dat men diezelfde dag o f een dag later de w ekelijkse
gave zou ontvangen. ‘Het is haast niet te beschrijven’, aldus ir. Lely, ‘hoe
alles voor de gewone Hafilinge om het Rode Kruis-pakketje draaide.
Vrijdags was tachtig procent van alle gesprekken: ‘Is het Rode Kruis al
binnen?’ en als het dan binnen was, wat o f er in zou zitten.’ 1 N iet alleen
voedsel bracht m evrouw van O vereem naar het kamp, maar ook medi
camenten en simpele medische instrumenten die alle uiterst welkom
waren in de ziekenafdeling, het z.g. Revier: ‘vuile, verveloze, vervallen
barakken . . . Het leken’, aldus een der ‘Indische’ gijzelaars, ‘meer stallen
dan ziekenzalen.’2
H oe ging het met die Rode Kruis-hulp in de hongerwinter?
Z ij werd voortgezet. W ij nemen aan dat m evrouw van Overeem
daartoe in hoofdzaak in staat is geweest doordat het rijksbureau voor de
voedselvoorziening in oorlogstijd haar speciale toewijzingen b leef ver
strekken en bepaalde fabrikanten met w ie zij al vóór september '44 had
samengewerkt, haar arbeid bleven steunen. Het gevolg was dat de ge
vangenen in Amersfoort in de hongerwinter een redelijke hoeveelheid
levensm iddelen ontvingen; daarbij moet worden bedacht dat voor de
kamprantsoenen de levensm iddelen beschikbaar waren die de Duitse
kampleiding rechtstreeks bij de Nederlandse voedselautoriteiten aan
vroeg. Opgemerkt moet evenwel worden dat het nogal eens voorkwam
dat de gevangenen collectief werden gestraft doordat in een bepaalde
w eek o f in een periode van enkele weken de Rode Kruis-zendingen niet
tot het kamp werden toegelaten; de behoefte om te straffen zat er nu

1 A. L ely: ‘ H erinneringen aan de tijd van 24 ju n i 19 4 3 - 15 mei 1944’, p. 64. 2 J. A.
H. R ijsh o uw er in J . A. H. R ijsh o uw er en H. van W erm eskerken: Vier jaar Indisch
gijzelaar. Buchenwald —Haaren — St. Michielsgestel — Vught —Amersfoort (1946), p. 336.
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eenmaal vooral bij Kotalla diep in. Het duidelijkst bleek dat op N ieu w 
jaarsdag '45, toen als represaille wegens het ontsnappen van twee gevang
enen' aan alle gevangenen (behalve enkele gijzelaars onder hen) een
strafappèl werd opgelegd. Het vroor toen in de vroegte drie graden.
“ Hinlegen und Aufstehen bis zum Verrecken . . .’ had’, aldus een der
gijzelaars,
‘de k am p com m and ant v e ro rd en d en w ij, v e ilig in o n ze onsch end baarheid , m o es
ten het aanzien (b id den d om v u u r uit de h em el, v lo e k e n d als onze zen u w en het
begaven ) ho e daar uren lan g in de ochtend schem er de massa krom p en zich keerde
en w e n te ld e en lig g en b le e f op de ijsv la k te, k rom p o n d er de zw eepslagen , zich
w e n te ld e in eigen en anderer v u il, liggen b le e f m et v e rw ro n g e n m o n d als in een
sch reeu w ten hem e l, w aar ev en later een D u itse laars zich in dat gezich t plantte.’2

Dat strafappèl begon in het duister om h alf zes des ochtends; het
duurde tot kort voor het middaguur. ‘Ik heb toen gezien’, zo verklaarde
later een der gevangenen,
‘ dat b ew akers o v e r d e ru gg en van g evan g en en heen liepen . . . Later heb ik van
het person eel in d e ziekenbarak g eh o o rd , dat er d ie dag h o n d erd een -en -d ertig
g evan g en en zich v o o r b eh an d elin g b ij de ziekenbarak hadden g em eld en dat er
v i j f o f acht v an deze g e w o n d e n later aan hun v e rw o n d in g e n zijn o verled en .’3

H oeveel gevangenen in totaal in de hongerwinter in het kamp Amers
foort zijn bezweken, is niet bekend, maar de slachtoffers van het strafappèl
van Nieuwjaarsdag zullen w el niet de enigen zijn geweest. Velen gingen
in het kamp aan dysenterie lijden4 en bewogen dan hemel en aarde om
' H oeveel gevangenen in totaal van september '44 a f uit A m ersfoort zijn ontsnapt, is
niet bekend, w èl dat daarbij soms hulp van buiten werd verleend; zo werd de schrijver
Theun de Vries begin maart '45 uit het kamp bevrijd door tw ee leden van een
verzetsgroep van w ie, aldus de Vries, ‘één zich had ‘verm om d’ . . . door het dragen
van een ring met 55 -runen . . .; zij legden de kam pleiding een door W illi Lages
ondertekend bevel tot m ijn invrijheidsstelling voo r, w isten m ij buiten te brengen en
vervoerden mij naar Am sterdam, waar ik o nm iddellijk w eer onderdook.’ (Theun de
Vries in S. Vestdijk: Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries (1968), p. 142) 2 S.
H. A. M . Zoetm ulder in: Gedenkboek Gijzelaarskamp ‘Beekvliet’, St. Michielsgestel(1946),
p. 318. 3 BG -A m sterdam : p.v. van de zitting inz. J. J. Kotalla (20 nov. 1948), p. 6 -7
(getuige E. J. W . Velthuis) (Doc I—
957, c-i). 4 V elen kregen ook grote abcessen.
‘ D o or de zeer onhygiënische toestanden en de geringe weerstand van het individu
gin g’ , schreef later een arts die in Am ersfoort gevangen had gezeten, ‘ieder w o n dje
etteren: onvoldoende verband en zware arbeid belem m erden een snelle genezing—
Daar de bosploeg geen handschoenen mocht dragen en in de felste koude’ (van
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in het Revier, hoe smerig en prim itief dat ook was, te worden opgenomen;
dat laatste werd vooral door de niet-‘politieke’ gevallen onder de gevang
enen getracht, omdat bekend was dat w ie in het Revier lag, niet naar
Duitsland op transport werd gesteld, tenzij hij politiek gevangene was;
het aantal in het Revier opgenomen patiënten mocht echter niet hoger
zijn dan 10 % van het totaal aantal gevangenen.
Op de transporten komen w ij aanstonds terug —eerst w illen w ij er op
w ijzen dat in de hongerwinter bij enkele gelegenheden gevangenen
werden doodgeschoten: in oktober '44 negen (die notabene eerst als
vrijgelatenen het kamp hadden mogen verlaten'), eind novem ber v ijf als
represaille wegens een aanslag op een ‘foute’ boer in O verijssel en op 8
maart '45 als deel van de represailles wegens de z.g. aanslag op Rauter
negen-en-veertig: één gevangene die zich al geruime tijd in het kamp
bevond, en acht-en-veertig die er met ruim tweehonderd anderen pas
één o f twee dagen eerder waren binnengevoerd —die tweehonderd waren
afkomstig geweest uit de Scheveningse Cellenbarakken en de Huizen
van Bewaring in Amsterdam.2

Kerstmis '44 tot eind januari '45) ‘met blote handen de besneeuw de bom en moest
kappen en vervoeren, was het aantal bevroren vingers en tenen legio ; dit was echter
geen reden, het w erk neer te leggen, zodat de blaren van de bevroren ledematen open
gingen en geïnfecteerd w erden.’ (E. Gerritsen in : In de strijd om ons volksbestaan, p. 279)
' Berg zei toen tegen Kotalla ‘dat’, aldus deze laatste een jaar later, ‘met het
oog op eventuele ontstem m ing in het kamp deze gevangenen afgeschreven moesten
w orden als ontslagen zijnde en bij het verlaten van de hoofdw acht . . . w ederom
gearresteerd dienden te worden. In de nam iddag is door mij het bevel gegeven dat
de gevangenen zich moesten om kleden in hun burgerkleding’ (in het kamp droegen
de meeste gevangenen versleten N ederlandse uniform en) ‘en ik heb ze ontboden op
de administratie waar ik hun hun omslagpapieren ter hand stelde. O nder begeleiding
w erden zij naar de hoofdw acht gebracht. H ier w erden zij doorgelaten en zij begaven
zich vervolgens naar de uitgang. Langs deze w e g stonden m ijn mannen volgens
afspraak verborgen, alsmede de auto. Zodra zij de uitgang bereikten, traden w ij uit de
schuilplaatsen en om singelden de vrijgelaten gevangenen. Ik nam de ontslagbewijzen
in en som m eerde hen in de auto plaats te nemen. O ok w ij stegen in en reden hierop
naar de schietbaan achter de Leusderhei’ — daar w erden de negen mannen doodge
schoten, acht door het executiepeleton, één die had trachten te vluchten, door Kotalla
persoonlijk, (p.v., 12 okt. 1945, van J . J. Kotalla, aangehaald in BG -A m sterdam :
Sententie inz. K. P. B erg (14 dec. 1948), p. 5 5 -5 6 (D oc 1- 8 1, b-3)) 2 O p die 8ste maart
ontbrak f 10 aan de kampkas. Kotalla g a f toen opdracht dat de gevangenen f4 0 0 0
moesten bijeenbrengen; aldus geschiedde. N a de bevrijd in g bew eerde Kotalla dat hij
een deel van dat geld gegeven had aan de W interhulp N ederland o f aan het Duitse
IVinterhilfswerk', het schijnt dat hij van het restant o ok nog bloem en heeft gekocht
v o o r Berg die op die dag tw ee jaar Lagerkommandant was.
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N u de transporten.
U it het kamp in Amersfoort, dat niet ten onrechte ‘ Durchgangslager'
heette, werden, gelijk reeds vermeld, van mei '43 tot aan de bevrijding
in april '45 bijna achttienduizend van de bijna zes-en-twintigduizend
gevangenen naar Duitsland getransporteerd, onder hen tot september '44
ca. twaalfduizend slachtoffers van de arbeidsinzet van wie de meesten
eerst in Arbeitserziehungslager belandden. Een deel van diegenen die zich
aan de arbeidsinzet hadden onttrokken, kreeg na de D olle Dinsdag-crisis
een aparte behandeling: omstreeks 20 september werden ca. twaalfhon
derd hunner overgebracht naar Z w olle om er te spitten aan de IJssellinie1
en in januari werden er ca. vijfhonderd gestuurd naar het Arbeitsamt in
Wenen en in februari bijna driehonderd naar Holtw ick beoosten W in
terswijk. Op diegenen die als politieke gevangenen golden (maar niet op
hen alleen), werd een andere regel toegepast: zij verdwenen naar het
Duitse concentratiekamp Neuengamme.
Transporten naar Neuengam m e vonden plaats op 8 september en 11
oktober —op 8 september van ruim elfhonderdvijftig gevangenen, op 1 1
oktober van nog iets meer: veertienhonderdveertig.2 Op 8 september
leidde het vertrek tot ‘een toneel, dat’, aldus een der andere gevangenen,
‘zelfs d e m eest gehard e k am p b ew o n er m et afsch u w v e r v u lt . . . Er w o rd t geslagen,
getrapt, gesch opt en w e e r geslagen . T ijd o m ko ffers uit te zo ek en (zelfs o m zich

1 D ie tw aalfhonderd w erden eerst in een vlak bij het station gelegen bioscoop
ondergebracht, later, nadat het station en zijn om gevin g waren gebom bardeerd, in
schoolgebouwen. Van die tw aalfhonderd werd een aantal na enige tijd vrijgelaten,
vele anderen w erden door de hulp van Zw ollenaren in staat gesteld te vluchten en
desgew enst in Z w o lle onder te duiken. T rouw ens, ook hulp in goederen werd door
de Z w ollenaren geboden en, aldus een plaatselijk relaas, ‘geen om liggend dorp liet
zich onbetuigd: W ijhe, D alfsen, Rouveen . . . men w edijverde om het beste te geven
dat m en had. Er kwam en wagens met kleren, dekens, klom pen; honderden rogge
broden, eieren, spek en appelen; vleesfabrieken zonden worst en blikken leverpastei,
boterfabrieken en oliefabrieken deden het hunne; brandstoffenhandelaren zorgden
vo o r kolen. Verpleegsters hielpen belangeloos het eten bereiden; ’n dokter behandelde
pro deo als ze ziek waren.’ (P. Th. Stevens en E. H. Kloosterm an -K rijger in: In de strijd
om ons volksbestaan, p. 173) N a een paar maanden waren er van de tw aalfhonderd
gevangenen slechts vijfh o n d erd vijftig over; een deel van hen werd naar W ageningen
en Rhenen overgebracht, eveneens om te spitten. 2 O nder die laatsten bevonden
zich een Duitser, een O ostenrijker, drie Tsjechen en zestien Belgen. Volgens een in
N euengam m e gemaakt overzicht w aren er onder de veertienhonderdveertig gevang
enen zestien Duitse Vorarbeiter.
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aan te k led en) bestaat er niet m eer, alles m o et naar buiten.
D aar buiten staan ze dan - so m m ig en haast o n gek leed . D e w o e d e van de Herren
is nu o p g e w e k t. . . Strafexerceren — Hinlegen —Aufstehen —zitten —alles vergez eld
van stokslagen en trappen m et d e laars. E in d e lijk staan de g evan g en en dan w e e r
rustig aan getreden - klaar o m naar D u itslan d te gaan. E n k elen m et alleen een
o n d erb ro ek , an deren z ijn in het g elu k k ig e bezit van een hem d — allen hebben
echter w e l een b u il o f schram o f lo p en m ank.
D an gaan ze m et z’n v ijv e n te g e lijk de p o o rt uit. E en transport ellen d ig en
— slecht g e k le ed en slecht g e v o e d — kapot geslagen . Een b ro k ellen d e.’ 1

Bij het transport van 1 1 oktober (dit was het transport waarbij de ruim
zeshonderd in Amersfoort achtergebleven mannen en jongens uit Putten
waren ingedeeld) ‘mocht’ , aldus de arts die w ij al eerder citeerden, ‘slechts
één patiënt, die praktisch stervende was, achterblijven. Dysenteriegevallen moesten mee, hoe ziek ze ook waren’ (de gedeporteerden golden dus
allen als politieke gevangenen). ‘Er liep een bruine streep van het kamp
naar de trein.’2 ‘Ons w erd’, schreef later een der gevangenen van het
transport van n oktober, ‘brood verstrekt voor de reis. Toen w ij echter
het kamp moesten verlaten, hadden velen nog geen brood ontvangen en
één van de kampfunctionarissen zei dit tegen Berg. Daarop zei Berg: ‘Das
macht gar nichts, die verrecken doch alle.’ ’ 3
Als gevolg van de transporten van 8 september (Neuengamme), 20
september (Zwolle) en 1 1 oktober (Neuengamme) waren medio oktober
in het Durchgangslager nog maar enkele honderden gevangenen aanwezig;
nadien werden er toch w eer vele honderden binnengevoerd. Nieuw e
transporten naar Neuengam m e vonden plaats op 2 februari (tweehonderd-zes-en-twintig gevangenen) en op 15 maart (tweehonderdeen-envijftig); aan dat laatste transport werden in Assen en Groningen (uit
Groningen waren al midden januari honderdtien gevangenen naar N eu 
engamme overgebracht) tezamen nog eens honderdtwintig gevangenen
toegevoegd. Ten tijde van de bevrijding waren in het kamp te Amersfoort
minder dan zeshonderd gevangenen aanwezig.
Korte tijd later bleek dat Berg met zijn uitspraak: ‘Die verrecken doch
alle’ er niet zo ver naast was geweest, want van allen die naar N euen
gamme waren getransporteerd, was meer dan 80% overleden — w ij
komen op Neuengamme en zijn Aussenkommandos in dit deel terug in
hoofdstuk 10.
1 Th. J . Thies in: Pittige verhalen uit onveilige tijden, p. 7 1. 2 E. Gerritsen in: In de strijd
om ons volksbestaan, p. 279.
3 B rief, 20 nov. 1948, van N . van Dam aan het B G Am sterdam (Doc 1- 8 1 , c-2).
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Martelingen
In het kamp Amersfoort was het grootste gevaar voor een illegale werker
dat hij naar Neuengam m e zou worden gestuurd — overigens was hij er
beschermd tegen twee grote gevaren die alle illegale werkers bedreigden
die in de hongerwinter de S D in handen vielen: hij werd in Amersfoort
niet onderworpen aan de martelingen welke de S D bij verhoren placht
toe te passen, en hij bevond er zich niet in een detentie-oord waar met
grote regelmaat een aantal gevangenen uit werd weggevoerd om gefu
silleerd te worden als represaille wegens daden van de illegaliteit.
Op beide aspecten van het optreden van de S D in de hongerwinter
dienen w ij nu nader in te gaan.
Wat de martelingen betreft, wezen w ij er in deel 8 op (nl. in hoofdstuk
4, in de paragraaf ‘Verhoor’) dat de S D regels kende krachtens welke
gevangenen slechts in zeldzame gevallen en dan nog maar met mate aan
physiek geweld mochten worden onderworpen: bij de z.g. verscharfie
Vernehmutig mochten met een bamboestok o f met een gummiknuppel
hoogstens 25 slagen op het zitvlak worden toegebracht en tot eind '43
moest het Reichssicherheitshauptamt elk ‘verscherpt verhoor’ goedkeuren
— nadien kwam de bevoegdheid tot het verlenen van v e rlo f bij de chefs
van de Abteilungen en Referate van de staf van de BdS alsmede bij de chefs
van de Aussenstellen en Aussenposten te liggen. D ie voorschriften waren,
zo schreven w ij in de genoemde paragraaf, ‘niet anders dan camouflage
van wat in werkelijkheid gebeurde.’ Vooral illegale werkers werden, als
zij niet onm iddellijk hun eigen activiteit bekenden en nauwkeurig ver
telden met w ie zij op illegaal gebied hadden samengewerkt, van het begin
van de bezetting a f aan martelverhoren onderworpen en al in '40 en '41
kwam het voor dat zij in hun cel bezweken als gevolg van de mishan
delingen die zij hadden ondergaan. In de bureaus van de S D waren kleine
cellen, niet veel groter dan kasten, waarin gevangenen die geheel o f
grotendeels in hun zw ijgen hadden volhard, al o f niet naakt werden
opgesloten, soms dagenlang — werd er eindelijk de deur geopend, dan
vielen zij als voorwerpen naar buiten. Chefs van Aussenstellen en Aussen
posten hebben bij hun naoorlogse berechting vaak beweerd dat zij van de
martelmethoden van hun ondergeschikten niet op de hoogte waren
geweest —een verweer dat door de betrokken Bijzondere Gerechtshoven
terecht is verworpen: de kreten van de gevangenen die werden gemarteld,
konden die chefs niet ontgaan en van het bestaan en het gebruik van de
martelcellen waren zij op de hoogte.
W ij citeerden in deel 8 het relaas van de illegale werker H. Cappetti
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die in ju n i '44 in een van de martelcellen in het gebouw van de
Aussenstelle-Arnhem werd opgesloten. Hij had geweigerd, antwoord te
geven op vragen, w ie hem de distributiebescheiden had geleverd welke
hij aan Joodse en andere onderduikers had verstrekt —
“ Zu rü ck mit dem K e r l!’ Ik w o rd le tte rlijk in een cel getrapt, n o g steeds geb o eid
op de rug. Sten en v lo e r a n d e rh a lf b ij an d erh alve m eter, geen en k el m eu b el, geen
d ek en , geen m atje — niets. B o v e n in het p lafo n d een electrische lam p en en kele
u iterst k le in e luchtgaatjes. In dat v e rfo e id e h o k heb ik drie v o lle dagen gezeten,
g e le g en , geh an g en en gestaan. D rie v o lle dagen en drie ein d elo ze helse nachten.
O n a fg eb ro k e n g eb o eid m et klu isters, d ie zich steeds vaster o m de polsen sch ro ef
d en b ij ied ere bruuske b ew e g in g . V an v rijd a g m id d a g om streeks v ie r uur af, tot
m aan d agm o rg en 1 1 uur. G een eten, geen d rin k en , geen slo k w ater zelfs. G een
w c ook. D e nachten w aren een d u iv e lse k w e llin g . O o k dan geen rust, ik heb niet
één m in u u t geslapen. L ig gen w as m ij tro u w en s niet toegestaan en ged u ren d e de
nacht w e rd ik ie d er h a lf uur o verein d geschopt ter con tro le van de boeien . Er
z ijn o g en b lik k e n g ew eest dat ik vreesd e m ijn verstand te zullen verliezen .
E en m aal heb ik en kele uren gezelschap g en o ten , van een K P ’ er van de V elu w e .
D e jo n g e n b lo e d d e uit o ren , neus en m o n d . M iste d rie tanden . . . Z ijn rug was
rau w g eslagen m et een gu m m ik n u p p el. Ik w e e t niet m eer w a t m ij in die opperste
n o o d h eeft b elet o m k ran k zin n ig te w o rd e n .’ 1

Bij deze en dergelijke martelingen (soms zijn, zij het in aanzienlijk
mindere mate, ook vrouwen gemarteld) was het uitgangspunt dat de
gearresteerde illegale werkers ten spoedigste alles moesten onthullen wat
zij wisten; ten spoedigste omdat het aan de S D bekend was dat in talrijke
illegale groepen de afspraak gold dat men w èl mededelingen mocht doen,
maar pas na één o f twee etmalen — die periode was voor diegenen die
met de gearresteerde illegale werker hadden samengewerkt, meestal
voldoende om inzake zijn arrestatie gewaarschuwd te worden, uit zijn
kamer alle eventueel daar aanwezige illegale bescheiden te verwijderen
en zelf een nieuw onderduikadres te kiezen als het oorspronkelijk adres
aan de arrestant bekend was.
W ie het opbracht, één o f twee etmalen te zwijgen, legde een voor
beeldige moed en een voorbeeldig uithoudingsvermogen aan de dag
— w ie binnen de afgesproken periode bekentenissen deed, waardoor de
veiligheid van anderen in gevaar werd gebracht, ‘sloeg door’, zoals dat
heette. Dat ‘doorslaan’ deed zich dan voor als gevolg van de eerste
martelingen maar bij sommige gevangenen was al de angst voor mishan

1 H. Cappetti in: Oorlog over ons dorp, p. 45.
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delingen zo groot dat zij, na de immense schok van de arrestatie, zonder
mishandeld, althans ernstig mishandeld te zijn, aan de S D alles m eedeel
den wat deze wenste te weten. Trouwens, wetend hoe groot de angst
voor mishandelingen was, lieten sommige S D ’ers ze wel eens bewust na
en traden zij juist met geveinsde vriendelijkheid op; dat kon een zo
verrassend effect hebben dat de arrestant meer gegevens prijsgaf dan hij
wellicht gedaan zou hebben indien hij, zoals hij verwachtte, onm iddellijk
hard was aangepakt.
N o g tijdens zijn eigen gevangenschap vroeg mr. F. Bakels, in april '42
gearresteerd als lid van de Leeuwengarde, enkele mede-gevangenen hoe
zij op martelingen hadden gereageerd. ‘Meestal’ zo schrijft hij (wij
herhalen een citaat uit deel 8),
‘ k reeg ik dit te h o ren : de dreiging m et m artelin g is erger dan d e m artelin g zelf.
En het b egin der m artelin g is erger dan d e vo o rtgezette m arteling. J e m oest
allereerst de d re ig in g doorstaan, v e rv o lg e n s d e eerste pijn en. W ie dat klaarspeel
de, w as m eestal gered. H et w e rd een soo rt trots, een w e d strijd , een k o ppigh eid :
‘J u llie schoften, den k en ju llie m ij zó k lein te k rijg e n ? T u ssen het schreeuw en
d o o r lach ik o m ju llie .’ S o m m ig e n speelden het zelfs klaar, de M o f een gro te bek
te ge v e n .’ 1

W ij wezen er voorts in deel 8 op dat de SD, wanneer hij wist dat hem
een leidende figuur uit een illegale organisatie o f een medewerker die
een verbindende functie had, in handen was gevallen, in de regel on
m iddellijk met het eerste verhoor begon en dan ook, was dat nodig, dat
verhoor een bij uitstek ‘hard’ karakter gaf, illegale werkers evenwel van
w ie werd aangenomen (veelal op grond van mededelingen van
V-Manner) dat zij geen gegevens van w ezenlijk belang aan de dos
siers konden toevoegen, zaten vaak lang gevangen voordat zij voor de
eerste keer werden verhoord.
Heeft zich dat verschil ook in de hongerwinter voorgedaan?
W ij nemen aan van wel, maar onze algemene indruk is dat de SD als
geheel van september '44 a f uitgesproken bruter is gaan optreden; dat is,
menen w ij, gevolg geweest van verschillende factoren: de mate waarin
Duitsland in het nauw was gedreven, stimuleerde veel S D ’e rs tot een
nog groter fanatisme dan zij in vroeger jaren aan de dag hadden gelegd,
het illegale werk had een breder karakter aangenomen (voor bijzonder

1 F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel. M ijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekam
pen (1977), p. 3 15.
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heden verw ijzen w ij naar de volgende hoofdstukken) en betekende dus
een groter gevaar voor de bezetter, en van dat illegale werk was de
voorbereiding van militaire steun aan de Geallieerden een wezenlijk
onderdeel geworden. D e S D wist dat op 3 september '44 van Londen uit
de Binnenlandse Strijdkrachten waren opgericht, dat ten behoeve van die
BS aanzienlijke hoeveelheden wapens werden gedropt, dat het in de
eerste weken van september tot grootscheepse spoorwegsabotage was
gekomen, dat het aantal geheime agenten was toegenomen, dat de illegale
pers tot een omvangrijke nieuwsvoorziening aan de gehele bevolking
was overgegaan, dat het aantal onderduikers was gegroeid (om te begin
nen al met de dertigduizend spoorwegmannen die in staking waren
gegaan), dat die onderduikers als groep alle hulp kregen die zij nodig
hadden, kortom: de illegaliteit was sterker geworden dan ooit tevoren
en zij kon, zodra de Geallieerde strijdkrachten hun opmars zouden
hervatten, in de vorm van de BS een reëel gevaar voor de Wehrmacht gaan
betekenen. V oor de S D als geheel was dit alles reden genoeg om zijn
opsporingswerk, vooral ook het opsporen van de illegale wapenvoorraden, met verdubbelde ijver voort te zetten.
Van de martelmethoden die in de hongerwinter bij de verhoren in
het westen des lands zijn toegepast, zijn in het algemeen geen bijzon
derheden bekend doordat de organen van de bijzondere rechtspleging
de activiteit van de betrokken S D ’e rs van het begin der bezetting a f als
één geheel hebben beschouwd en daarbij uit de periode vóór september
'44 al voldoende bezwarende gegevens bijeen hadden gebracht. Wat de
hongerwinter betreft, ging de aandacht van de bijzondere rechtspleging
vooral in het westen des lands in de eerste plaats uit naar het fusilleren
van de Todeskandidaten. W ij zien intussen geen reden om aan te nemen
dat daar niet ook na september '44 alle vorm en van mishandeling zijn
voorgekom en waarvan w ij al in deel 8 van ons werk (nl. in de paragraaf
‘Verhoor’ van hoofdstuk 4) m elding hebben gemaakt. Daaraan kan één
toen nog niet vermelde vorm van mishandeling worden toegevoegd:
begin maart '45 viel een van de voormannen van de Persoonsbewijzensectie van de LO met bezwarende papieren aan de Haagse S D in handen
en toen hij ‘niets w ilde loslaten, begonnen’, aldus Anne de Vries in Het
Grote Gebod, ‘de S D ’e r s . . . met mishandelingen. Tenslotte zetten ze hem
naakt op een rood hete kachel waarvan hij na korte tijd bewusteloos
afviel, zijn achterwerk was verbrand tot in de derde graad.’ 1 Dergelijke
martelmethoden o f het b esef dat zij konden worden toegepast, hebben
1 Anne de V ries in Het Grote Gebod, dl. II, p. 166.
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ook in de hongerwinter enkele illegale werkers die betwijfelden o f zij
de verhoren zouden kunnen doorstaan, er toe gebracht in hun cel zelf
m oord te plegen.
Illegale werkers zijn na de bevrijding ook ten overstaan van de
bijzondere rechtspleging spaarzaam geweest met hun mededelingen over
de ondergane mishandelingen. M en kan zich dat heel wel indenken. Voor
de justitie was een beknopt zakelijk relaas voldoende maar alleen al het
doen van dat korte relaas kon betekenen dat herinneringen van een
ondragelijk pijnlijk karakter in de geest van de betrokken illegale werker
naar boven kwamen; w ij nemen aan dat de meesten hunner geen andere
behoefte hadden dan die herinneringen zo diep m ogelijk w eg te duwen.
In de litteratuur komt evenwel één beschrijving voor van mishandelingen
door de S D in de hongerwinter gepleegd, welke van bijzondere waarde
is niet alleen door haar uitgebreidheid maar ook doordat de schrijver,
Piet Sijtema, een fietshandelaar uit het Friese Warga, een zuiver beeld
gegeven heeft van zijn reacties tijdens de verhoren waaraan hij werd
onderworpen.
Sijtema, betrokken bij tal van vormen van illegaal werk, o.m. bij het
drukken van het illegale blad De Koerier en van oproepen om verzet te
bieden aan de paardenvorderingen door de Wehrmacht, en bij het
transporteren en verbergen van wapens ten behoeve van de BS in de
gemeente waarin Warga is gelegen, Idaarderadeel, werd tenslotte van
Groningen uit opgenomen in het eerder verm elde transport uit het kamp
Amersfoort van 15 maart '45 dat het concentratiekamp Neuengamme als
bestemming had; na de bevrijding schreef hij een relaas dat anoniem
gepubliceerd werd in de uitgave In stormgetij! Leven en verzet in Idaarderadeel tijdens de bezettingsjaren 1940—19 4 5 '. Het gedeelte dat betrekking
heeft op zijn arrestatie in Warga en zijn ervaringen in Burmania State,
de zetel van het door SS-Sturmscharführer F. E. Grundmann geleide ‘ eer
ste’ Einsatzkommando-Leewwarden (daarnaast was er een tweede Einsatz
kommando, geleid door Albrecht), w illen w ij hier weergeven.
D e arrestatie:
‘Z ij hadden m ijn huis o verv allen . T o e n ik b o v e n d o o r het openstaande ven ster
k eek (w ant er w e rd h e v ig aan d e b el getrokken), w e rd er d o o r iem an d in D uits
u n ifo rm een schot in m ijn rich tin g gelost. B o v e n m ijn h o o fd tr o f dit schot d o e l;
een kapotgeschoten dakpan k letterd e naar ben eden . T ijd o m ru stig na te den ken
had ik niet. Ik w ild e d o o r d e achterdeur w e gvlu ch ten . Een D u itser, gew apen d

1 N l. op de pagina’s 236-244.
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m et een autom atisch pistool, versp erd e m ij de w eg. H ij vuu rde. Ik d o o k , zag kans
de d eu r a f te g re n d elen ; daarna v lo o g ik d e trap op. T ijd o m te du ik en w as er
niet. K o rt daarop h o o rd e ik de h y en a’ s sch reeu w en d e bin n en k o m en . E v en later
k lo n k er een M o ffen laars op d e trap. O p dat o g e n b lik w as ik v rij rustig gew o rd en .
Ik had een sigaret opgesto ken en w achtte d e k o m en d e d in gen af. D aar zag de
M o f m ij. 'Hande hoch, jeder Widerstand ist sintilos!', b u ld erd e hij. O m zijn w o o rd e n
kracht b ij te zetten loste h ij een salv o uit z ’n autom atisch p isto o l; de k o gels v lo g e n
m e o m de oren. T o e n k w a m en o o k de an deren naar d e zolder. H andgranaten
gereed , v in g e r aan de trekker. D e v o o rm an v an de ben de, de beruchte Grüne
V ater u it G ro u w , stapte naar m ij to e en slo eg m ij in m ’n gezicht. H ij v ro e g
v e rv o lg e n s m ijn naam. N ad a t ik d ie gezegd had, w e rd ik in een h o ek getrapt.
M aar ik m o est direct opstaan en m ij opstellen tegen de w an d van d e slaapkam er.
T o e n b ru ld e het o p p erh o o fd : 'Wosinddie Waffen?' Ik d eed stom verbaasd ten ein d e
aldus te k en n en te g ev en , dat ik van de taal d ie h ij uitbraakte, h elem aal niets
verston d. M e t behulp van en ig e trucjes en sadistische w reed h ed en w ild e m en
m ijn den ken op dat punt v erh e ld e re n ; toen v ein sd e ik dat ik hun vraag begreep.
N a tu u rlijk o n tken d e ik van w apen s iets a f te w eten.
V ater w e rd w o ed en d . B ru lle n d en m et schu im o m z ’n m o n d beet h ij m ij to e:

‘ Wir geben dir eine Minute, und wenn du nicht sagst, wo die Waffen sind, so wirst du
erschossen!’ T o e n ik in m ijn o n tk en n in g b le e f vo lh ard en , b ego n n en de ‘h eren ’ te
schieten, rakelings langs m ijn h o o fd . D e kam erw an d b ego n reeds op een k o ffiez e e fje te g e lijk e n . T e r a fw isse lin g tracteerden ze m ij op slagen en stom pen. En
steeds m aar w e e r g in gen ze v o o r t m ij te on d ervragen . N a m e n w e rd en gen o em d ,
nam en v an kam eraden v an d e o n d ergro n d se, allem aal ‘ zw are jo n g e n s ’, w aarvan
zij al m eerd eren te pakken had den helaas. O o k m ijn h u isgen oo t, d e o n d erd u ik er
B o y . O m d at ik w e l w ist dat zij het recht niet had den m ij op deze plaats te d o d en,
w as ik v rij gerust, h o e w e l de to ek o m st m ij zo zw art als de nacht scheen. T en slo tte
trapten ze m e in een h o ek en toen bego n n en ze hun haat te k o elen aan de
portretten van prinses Ju lia n a en prins B ern hard, d ie aan d e w a n d hingen. Ik w e rd
v o o r d ie portretten geplaatst. Ik m o est de lage, laffe en o n teren d e w o o rd e n aan
h oren w e lk e zij uitbraakten aan het adres o n zer k o n in k lijk e h o o g h ed en ; ik m oest
v e rv o lg e n s aanzien ho e zij op deze portretten m ikten en de o gen ( o f lie v e r de
h o o fd en ) v o lle d ig uit de b eelten issen w egsch o ten . O n d ertussen sneden andere
kerels de zittin gen van de sto elen kapot. O o k d e divan w e rd o pen gesn eden . D e
m eu b els w e rd e n m et de laars b ew erk t en v o lk o m e n on bru ikbaar gem aakt. M et
een ontaard gen o eg e n scheurden d e kerels de v eren uit de crapauds; to en gin gen
ze de v ere n uittrekken en kletsten ze, v o lk o m e n o nbru ikbaar g e w o rd e n , op de
grond.
D aarna w e rd ik naar ben ed en gebracht. In d e kam er v o n d e n de T eu to n en een
N e d e rla n d se vlag. N o o it is een stier in het land m et m eer w o e d e op een rode
lap aan gevallen dan deze h o rd e op m ijn vlag. V o o r m ijn ogen w e rd zij bespu w d ,
v e rv o lg e n s in reepjes gescheurd en vertrapt. D e ganse kam er w e rd o verh o o p
gehaald. D e m eeste din gen w e rd en

'sofort' kapot geslagen. D e m et zand g ev u ld e

vazen w e rd en g e le d ig d en m et de aarde uit d e b lo em p otten k w istig o v e r het
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v lo e rk le e d u itgestrooid. E en fo to v o o rste lle n d e de b id d en d e C hristus w e rd
derm ate g r o f en lie d e rlijk b eh an d eld , dat zij deze gefo to g rafeerd e figu u r van de
C h ristu s zo w aar gin g e n k ru isigen en bespu w en . T en slo tte gu nd en ze m ij v ijftie n
second en tijd o m afscheid van m ijn v ro u w te n em en . . . D aarna v in g d e reis aan
naar G ro u w .’

In G rouw werd Sijtema opgesloten in een cel in het gemeentehuis.
Na korte tijd werd hij overgebracht naar het Huis van Bewaring in
Leeuwarden, waar hij enkele dagen later ‘met twee kameraden naar
buiten (werd) geduwd en met vloeken in een kleine Citroën getrapt’, die
hem naar Burmania State reed. Daar ging
‘ de grote v o o rd e u r autom atisch open. M e n v o ert ons binn en in een kam er. A chter
een grote tafel zit een S D ’ er in v o l ornaat. H et d o o d sh o o fd je op zijn pet g lim t
sterk in het hel verlich te lokaal. D o o r en ig e B elg isch e en N ed erla n d se R ex iste n ,
d ie naar hun k w a lijk e ad em te o o rd e len n o g k o rtgeled en uit het je n e v e rv a a tje
iets getapt k regen, w o rd e n w ij in een kleerkast g ed u w d . E v en later gaat d e deur
o pen en v o e l ik opeens een le lijk e trap tegen m ijn achterste, v erg ez eld van
gesch reeu w , dat beteken t dat ik te v o o rsc h ijn m o et kom en. Een p o o sje m ag ik
in een h o e k van d e kam er lig g en , m et m ijn neus s t ijf op de grond. D it is ten m inste
b eter dan m et z ’ n b eid en in een kast. H ie r heb ik ruim te en kan ik v rij adem en.
E en v le u g je h oop , een heel k lein v le u g je m aar, gaat d o o r m ijn brein. H eb b en ze
alleen m aar ve rm o ed e n s en geen b e w ijz e n ? Lang w o rd ik niet in het o nzekere
gelaten. Een trap en een snau w v a n : 'Stehen Sie auf, du musst mit, M ensch! . . .
Sch n ell!' D o o r een deur k o m en w e op een gang. H ie r h o o r ik het aan grijpend
gesch reeu w van een m en s, die in d o o d sn o o d verkeert. D it is teveel. A lles in m ij
k o m t in opstand en ik b ijt d e kerels to e: ‘ Sadisten! B arb aren !’ M aar zij b lijv e n
het an tw o o rd niet schuldig. ‘ Was sagen S ie ? Willst du sagen, dass w ir Sadisten sind?
H ier, Mensch, dein K o p f dicht!’ En te g e lijk e rtijd heb ik een aantal vu istslagen te
incasseren. Z e sch reeu w en : 'W enn du nichts sagen willst, dann solist du ein wenig mehr
kreischen. D ie dummen Hollander sind keine Helden. Sie schreien wenn S ie geschlagen
werden.'
W e e r w o rd ik ergens b in n en gebracht. A ch ter een bureau ministre zie ik in het
sch em erd o n k er een D u itser in civ ie l zitten. H ij d o et m ij m et zijn haviksneus
den k en aan een kerkhofsrat. In d e rustige zekerh eid, dat deze prooi hem niet kan
o n tko m en , o n tvan gt h ij m ij m et een g rijn s ; ik zie een b o even tro n ie op m ij
gevestigd , m et in het m id d en een scheefgezakte m o n d , d ie dit gezicht n o g
afsto telijk e r maakt. Ik m o et nu m et m ijn han den geb o eid , g e lijk een kleerm ak er
m et gekruiste ben en, m id d en in de zaal plaatsnem en. A ch ter m ij h o u den tal van
R e x iste n m et ja c h tg e w e e r d e w acht, te r w ijl in de k am erh o ek en dito kerels, m et
sw astika versierd , zijn opgesteld die allen de g e w e e rlo o p op m ij gericht houden.
D e ze k o m ed ie is n atu u rlijk b ed o eld o m in d ru k te m aken. D an b egin t het verh o o r.
‘ Verstehen Sie Deutsch?’ W an n eer ik net d o e a ls o f ik hen niet begrijp, w o rd t er

371

TERREUR
een to lk gehaald. A llereerst w o rd e n v e rsc h illen d e ‘m is d rijv e n ’ die ik heb gedaan,
v o o rg e le z e n en vertaald. V e rv a a rd ig in g en het v ersp reid en van sn elsch riften ; het
dru k k en van ille g a le Koeriers; teg en b e v e l v an paard en leverin g enz. enz. V o orts
h et v erstrek k en van bonkaarten aan o n d erd u ikers en last not least het verv o eren
en v e rb e rg e n v an w apen en en het leidersch ap v an een terroristengroep. W at ik
daarop heb te an tw o o rd en ? Ik v ein s d e groo tste v erb a zin g en w ijs alle beschu l
d ig in g e n op b esliste toon van d e hand. E v e n verstart het rattengezicht; d e m an
is b lijk b aar verrast van z o v e e l brutaliteit als w e lk e ik inderdaad dem onstreer.
Z o ie ts had h ij bepaald n iet verw ach t. Sn el herstelt h ij zich en schreeu w t: 'A ch,
du Schauspieler — das wollen w ir mal sehen!’ In z ijn w o e d e grijp t hij een presse-papier
en w e rp t het m ij naar m ijn h o o fd . Ik w o rd getro ffen ben ed en m ijn rech teroo g;
ik v o e l het b lo e d o v e r m ijn w a n g sijp elen . M aar ik kan m ijn handen niet b ew egen .
D an w o rd ik o verein d getrapt. H err R u d o lf1 k o m t achter m ij staan en snauw t m ij
m et zijn ijsb a arlijk e stem to e: 'W o sind die Waffen, M ensch! und schnell - ich habe
keine Z eit, da ist mehr zu machen!'
W e d e ro m o n tken ik alles. M aar dan slaat h ij m ij als an tw oo rd m et z ’n
g e w e e r k o lf op m ’ n h o ofd . D e kam er draait v o o r m ijn o g e n ; m et een harde plons
v a l ik op d e v lo e r, d o o r een d u iz e lin g b evangen. Ik p r o e f b lo ed op m ijn tong.
D it m aakt m ij koppiger dan o oit. W e e r tracht m en m ij een bekentenis a f te
d w in g e n ; m aar w an n eer het o o k d itm aal niet gelu kt, w o r d ik neergeknuppeld.
A ls een aard w o rm kruip ik op d e g ro n d ; o veral v o e l ik pijn , die v reselijk e
k lem h an d b o e ien steken m e in het vlees. T en slo tte v eran d eren d e ‘h eren ’ van
tactiek. Sigaretten en snaps k r ijg ik r ijk e lijk aan geb oden . D e rat spreekt m et een
h o n in g zo e te stem , dat ik v o o ral niet m o et den k en , dat zij g e w o o n zijn hun
g e v an g en e n te b eh an d elen op d e w ijz e als ik h ier heb o n d ervo n d en . A ls ik en kel
m aar b ek en w aar d e w apens v erb o rg en zijn en dat ik het h o o fd van een terro
risten groep ben , en o o k d e pam fletten heb laten d ru kken, en w aar, dan k o m ik
im m ers direct v rij . . .
A ls ik b l i j f v o lh ard en in m ijn o n tk en n in g b eslu iten d e ‘ h eren ’ een zekere
b e h an d e lin g op m ij toe te passen.
H err R u d o lf zegt m et een w re d e g rijn s, dat als ik niet w il beken n en , hij m ij
zal leren zw e m m e n . Ik w o rd in d e badcel v an het beruchte huis gebracht. E ven
gaan d e h an d b o eien los en dan w o rd ik v rij h ard h an d ig uitgekleed . W at niet los
w il, w o rd t stuk gescheurd. D an k r ijg ik o p n ie u w de han d b o eien aan, een tuinslang
w o rd t op de w a te rle id in g gesch ro efd en dan b eg in t de b ehan delin g. M e t m atige
w a terd ru k w o rd ik bespo ten ; h o o fd z a k e lijk w o rd t het centrale zen u w stelsel
b e w e rk t: h o o fd , rug en an dere g e v o e lig e plaatsen. M ijn eerste gedachte is: als het
n o u niet erger w o rd t, dan gaat het w e l. M aar als dat zo en k ele m in u ten doorgaat,
raak j e toch van lie v e rle d e j e zin n en een b eetje k w ijt. Ik heb w e ld ra het g e v o e l
dat ik langzam erh and g e h eel b e v rie s; het is erg k o ud , j e gaat b ibberen en
klappertanden. T en slo tte gaat het zelfs p ijn d o e n ; m et d e m in u u t w o rd t het
v e rsc h rik k e lijk e r; w e rk e lijk w o rd t d e b eh an d elin g nu een fo lterin g. Ik schreeu w
1 B edoeld w ordt SS-Hauptscharführer W ilhelm Rudolph.
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als een k in d ; m aar een w o o rd v an angst o f een w ilsu itin g o m nu toch m aar te
b ek en n en zu llen deze d u ivels niet van m ij horen. Ik ben op het punt van in z w ijm
te v a lle n ; m aar dat w il ik niet. Ik tracht te tellen ; m aar ik kan m ijn gedachten
niet m eer concentreren. V ag er en v a g e r w o rd t de herin n erin g. Ik heb opeens een
soort van d ro o m v o o rste llin g : ik stap op d e electrische tram ; Herr R u d o lf is de
conducteur, h ij n o o d t m ij uit o m in te stappen. D an zie ik een grote zeepbel, die
al m aar groter w o rd t m et sn el draaien de kleuren. V u rig e to n gen trachten m ij te
v erz en g en — ik h o or een tram b elletje, dan opeen s een klap - w è g is m ijn
h erin n erin g!
W an n eer ik w e e r b ij m ijn p o sitiev en k o m , zit ik lu id te schreeuw en. Ik ontdek,
dat m en m ij ru gg elin gs g e b o e id o v e r d e v erw arm in gsra d iato r heeft gelegd.
H ie rd o o r ontstaan le lijk e b ran d w o n d en , w e lk e zw are littekens hebben nagelaten.
W e e r h o o r ik die w re d e stem : bek en n en o f . . . Ik g e e f echter geen an tw oord.
D an w o rd ik in een h o ek getrapt en begin t het sp elletje o p n ieu w . T e r w ijl ik helse
p ijn en m o e t doorstaan, v o e l ik m ijn d en k en w e e r w e g g lijd e n naar het niets. D e
w an d draait v o o r m ijn ogen. Ik geraak in een toestand van g e v o e llo o s h e id ; de
dro om to estan d treedt w e e r op - ik zie m e z e lf thuis zitten. D e jo n g e n s v an de
K P zitten w e lg e m o e d o m m e heen. H e n k en C o rrie zin gen hun lie v e lin g sv e rsje :
‘ H e t hu tje b ij d e zee’ . M ijn v r o u w zit te breien , de k in d eren slapen rustig. D an
k o m t w e e r dat v re se lijk e o n tw ak en b o v e n de hete radiator. Ik v o e l dat ik niet
m eer staan kan. H eb b en d e sadisten m ij de ben en g e b ro k e n ? D an heb ik de
o n tzettende gew aarw o rd in g , dat ik g e d e e lte lijk v erlam d ben. D u s dat is nu het
d u ive lse plan, d e m ens system atisch lic h a m e lijk te brek en o f te verm o o rd en . Ik
houd m et sto ïcijn se koppigheid v o l van niets a f te w eten.
D an w o rd t er een ander sp elletje bedacht. D e slang, d ie n o g steeds op de
w a te rleid in g zit, w o rd t m ij van achteren ingebracht. Een zo gen aam d e darm sp oeling. Eerst gaat het langzaam , m aar dan w o rd t d e druk o p gevo erd en het w ater
in m ijn lichaam opgespoten. Ik heb w e ld ra het g e v o e l dat ik zal barsten. M ijn
b u ik zet zich op. M et ontzettin g n eem ik dit w aar, w a n t m ijn gedachten fu n ctio 
neren op dat o g e n b lik goed. Ik d en k opeens, dat de b eestm ensen, die m ij dit
aan doen , toch rechtstreeks v an de d u iv e l m o eten afstam m en. D it ad dergeb roed
kan niet d o o r G o d geschapen zijn.
Ik v o e l m ij o n p asselijk w o rd e n en ga o verg ev en . W at anders d e natu u rlijk e
w e g v o lg t, k o m t nu naar b o v e n en m o et o v e r d e to n g w e g g e w e rk t w o rd en .
W an n eer de p ijn en te erg w o rd e n , k o m t de w e ld a d ig e b ew u stelo o sh eid m ij
verlossen . D e slan g w o rd t v e rw ijd e rd en na een poos ga ik er w e e r als een m ens
uitzien. O f ik thans b ek en n en w i l? N e e n en nogm aals neen. Eerst m o eten de
v rie n d en in v eilig h e id . H o p e lijk is d e k w e llin g eerd er afgelo p en en zal de d o o d
het g e h eim w e gn em e n . Ik v o e l dat het n iet lang m eer zal d u ren ; op een d e rg e lijk e
m ish an d elin g m o et d e d o o d v o lg e n . M aar dan begin t d e slaan - en schoppartij
opn ieu w . M e t een o pgelo pen gezicht, v o l b u ilen en bu lten w o rd ik naar ben eden
gesm eten. D aar zie ik het rattengezicht w e e r v o o r m ij. A ls ik tracht de handen te
v o u w e n en te b id d en , b ijt de k erkh ofsrat m ij to e: ‘ Wahnsinn, Mensch!- die Religion!

Da ist kein Gott. Sie müssen die Wahrheit sagen und dann kommen Sie wieder nach
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Hause. Wenn Sie denken, dass w ir hier mit einem Cott rechnen, dann sind Sie verrückt!'
M aar dan redt m ij w e d ero m d e b ew u stelo o sh eid . Ik d ro o m dat ik in de kerk zit.
Ik h o o r z in g e n ; z e lf zin g ik m ee - het is gezan g 2 8 2 - ‘ ’k H eb U altijd van nod e,
dag en nacht, slechts U w gen a v e rw in t des b o zen m acht’ . . . M aar dan w o rd ik
w e e r bij m ijn p o sitieven gebracht. D e k erkh ofsrat spreekt: 'H olen Sie mir den halben
Toten h ie r!' D an hebben ze n o g w e e r een n ie u w sp elletje bedacht. N aakt, g e lijk
ik geschapen b en , b o ven d ien n o g steeds g eb o eid , w o rd ik op een ban k gesm eten.
D e k am erd eu r gaat open. B in n e n treedt een M o ffin , naar ik d en k o m m ij te
v erh o ren . M aar d it v ro u w m e n s gaat opeens b o kshandscho enen aantrekken en dan
zie ik w at ik n o o it m o g e lijk had geacht: deze v ro u w ondergaat plo tselin g een
w e z en sv eran d erin g : als een hyen a stort ze zich op m ij — m et w a a rlijk hysterisch
g en o e g e n gaat ze m ij slaan en b eu ken en stom pen , te rw ijl zij voo rtd u ren d
sch reeu w t en k rijst a ls o f ze de h o o g ste stadia van haar lu stgen oegen s h eeft bereikt.
H eu s, deze vro u w en h an d is n iet zacht. N im m e r had ik gedacht dat een v ro u w
zo d u ive ls, zo gem ee n , zo lie d e rlijk k o n w ezen.
W e e r v o lg t een verh o o r. T en slo tte v o lg ik een n a tu u rlijk e re fle x b e w e g in g van
een tot het uiterste gesarde k o p p ig h e id : ik tracht H err R u d o lf een trap te geven.
M aar het effect is niet zo g ro o t als ik w enste. ‘A h , wollen Sie das?’ , bu ldert hij.
M e te en trapt hij m ij m et z ijn laars op m ’n tenen. E v e n later w o rd ik w e e r
vo o rgero ep en . M e t een sarcastische grijn s op z’n du ivelsg elaat spreekt h ij m e als
v o lg t to e : 'M orgen gehen w ir mit Ihnen spazieren und a u f der grossen H eide werden w ir
dich erschiessen und ewig soll die Ebene dein C ra b im Sande verbergen und niemals werden
deine Frau und K in der dich Jtn d en !’ M e t naalden w o rd ik o n d er de nagels geprikt.
N o g ben ik o nhan delbaar v o o r deze d u ivels.
D an w o rd ik geco n fro n teerd m et een kam eraad. H ij is totaal kn o cko u t gesla
ge n ; zijn kaken lig g e n b lo o t to t op het been , te r w ijl een o o r hem b ijn a is afgerukt.
T e r w ijl G ru n d m an n hem m ish an d elt, m o et hij spreken. A rm e m an. Ik w e e t nu
dat d e M o f alles w eet. D an g e e f ik toe de w ap en en gehaald te h eb b en ; m aar w aar
ze h een gebrach t zijn , dat zeg ik n iet te w eten . Ik w o rd g ed w o n g e n m ijn eigen
d o o d v o n n is te teken en, dat de v o lg e n d e dag v o ltro k k e n zal w o rd e n ’ -

uitgevoerd werd het niet. Piet Sijtema werd naar Groningen overgebracht
en vandaar, gelijk reeds vermeld, naar Neuengam m e getransporteerd.
Een door hem niet verm elde vorm van mishandeling: het bijna doen
verdrinken in een gevuld bad, is in verschillende plaatsen door de SD
toegepast. Zo werd begin januari '45 een Joodse onderduiker, in Velp
gearresteerd, aldaar in het gebouw van de Rotterdamse Bank dat door de
S D als gevangenis was ingericht, op deze w ijze onder druk gezet door F.
Fischer (‘J uden-Fischer’), eertijds ‘tweede man’ van het Referat I V B 4 in
D en Haag. ‘Deze Fischer’, zo verklaarde later de gepakte onderduiker,
‘voegde m ij toe: 'D u, verdammter Jude, du solist sprechen, jetzt gehen ivir
U-Boot spielen.” Helpers van Fischer hielden hem in een gevulde badkuip
driemaal geruime tijd onder water,

374

M A R T E L M E T H O D E N O P DE V E L U W E
‘in een v an de tussenpozen zag ik dat Fischer m et een tijd m eter in zijn hand
stond. H et g eh e le gezelschap am u seerde zich ko stelijk. Iedere keer dat ik b o ven
w a ter k w am , w e rd m ij gevraagd w ie m ij tijd en s m ijn o n d erd u ik p erio d e v erzorgd
had. Ik heb na de derd e o n d erd o m p elin g de naam g en o em d van een m ij bekend e
m an uit D e v e n te r van w ie ik w ist dat hij zich in Z e e u w s-V la a n d e re n b evon d.
Ik ben daarna uit de bad kam er gebracht en ik w e rd d o o r één van het gezelschap
de trap afgeschopt. D aar m ijn han den g eb o eid w aren , k w am ik p ijn lijk te
vallen .
. . . Een w e e k later ben ik overgeb rach t naar W esterb ork.’ 1

Het Einsatzkommando-Apeldoorn maakte zich op de gehele Veluwe
berucht door zijn mishandelingen. Dit Kommando placht illegale werkers
te verhoren terwijl zij, geboeid staande op een stoel, een strop om de
hals hadden. Had die intimidatie geen effect, dan kon een vorm van
marteling beginnen die een week voor de bevrijding van de Veluw e in
het onderkomen dat dit Kommando bij Ede had ingericht, werd toegepast
op een illegale werker, ‘Kees’. In een kamer waarin een stevige haak in
het plafond was bevestigd, nam een S D ’er, aldus Boeree,
‘ een bezem steel d ie d o o r tw ee m an nen achter de kn ieën van K ees w e rd vastge
h ou den . A an w eersk an ten van zijn lichaam w e rd en zijn handen aan die stok
vastgeb o n d en . T o e n b o n d h ij het to u w dat o v e r de haak h ing, aan het m id d en
van de stok. H ij trok aan het an dere ein d e en hees de arm e jo n g e n o m h o o g . H ij
h in g aan de b ijn a o n tw rich te arm en die achterw aarts w aren verd raaid . . . H et
an dere ein d e (w erd) o o k aan de sto k geb o n d en en toen b ego n n en d e sadisten
hun w re d e spel. A lle n slo egen naar hem tot h ij als een to l in het ron d draaide.
D e tw ee ein d en van het to u w draaiden in een , K ees w e rd steeds m eer o m h o o g
gehaald. T o e n h ield en zij op, het s t i jf ineen ged raaid e to u w o n tro ld e zich w eer,
sn e lle r en sn eller draaide het slach to ffer ron d, d o o r allen geslagen , tot het to u w
brak en hij op de gro n d v iel. H ij w as b e w u ste lo o s’ —

een bak water werd over hem heen gegooid en toen hij was bijgekomen,
werd hij met een stuk hout afgeranseld en daarna in een kast opgesloten.2
Hij verklaarde zich toen bereid, namen en adressen te noemen.
Een van de illegale werksters die vervolgens werd gearresteerd (Jenny
Laupman, van w ie de S D wist dat zij het adres kende van een geheime
agent) werd ontkleed en tweemaal bont en blauw geslagen. Na confron
tatie met ‘Kees’ werd zij (zij b leef ontkennen) op haar hoofd en in het
gezicht geslagen, een SD ’er
1 P R A -D en H aag: p.v. inz. F. Fischer (afgesl. 14 mei 1948), p. 34 (getuige M . W olff)
(D oc I-479, a -i). 2 Th. A. B oeree: Kroniek van Ede, p. 294-95.
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‘ sm eet haar ten slotte op de gro n d , sn o erd e een riem om haar en kels, tro k haar
daarop o n d ersteb o v en o m h o o g en slin g erd e haar heen en w eer. H aar h o o fd
b o n k te tegen d e kachel, te r w ijl h ij haar m et z ijn zw are laars schopte. H ij sm eet
haar w e e r n eer, g in g b o ven o p haar zitten, pakte haar hals m et tw ee han den vast,
dru kte d e slagad eren dicht en slo eg haar h o o fd een paar m alen tegen de gron d
w aarop zij het b ew u stz ijn v erlo o r.
Z ij k w a m w e e r bij en telkens deed h ij w e e r d ez elfd e vrag en .’

Zij weigerde te antwoorden.
‘W e e r slo eg h ij haar op het h o o fd , w e e r v e rlo o r zij het bew ustzijn . T o e n zij
w e e r b ijk w a m , h ield zij zich b ew u stelo o s. Z ij w ie rp e n een em m er w a ter in haar
gezicht, w aarop ze w e rd o p geslo ten in een kast zo n d er lucht o f licht.’

M et haar was de afspraak gemaakt dat zij op zijn minst één etmaal zou
zwijgen —Je n n y Laupman zweeg er vier.1
In de W illem III-kazerne in Apeldoorn werden door het door Fielitz
geleide Einsatzkommando eveneens vrouwen ernstig mishandeld. Een van
de gevangen vrouwen wist later te vertellen
‘v an het m e isje dat al v o o r d e derd e m aal een h ersenschu d ding h eeft o m dat ze
haar na e lk v e rh o o r van alle trappen a fh e b b e n g e g o o id ; v an de o u d e v ro u w die
ze d e vin g e rs zo v e r naar achteren h eb b en g ed ru k t dat ze alle v ie r geb ro k en w a ren ;
. . . van de ko erierster die ze w u rg d e n m et haar eigen sjaaltje, bijbrachten, en
w e e r w u rg d en tot ze n o g m aar net n iet d o o d w as.’2

In de noodgevangenissen die de S D had ingericht in de Achterhoek
(nl. in een van de bijgebouwen van de tuchtschool ‘De Kruisberg’ bij
Doetinchem) en in O verijssel (op het landgoed O xerh of bij Colmschate,
even ten oosten van Deventer) hadden de gevangenen een m oeilijk
bestaan en gingen de verhoren ook wel met mishandelingen gepaard
maar deze waren blijkens de ons bekende gegevens niet zo ernstig als
die waartoe het Apeldoornse Einsatzkommando placht te gaan.3
In de drie noordelijke provincies ging het daarentegen bij uitstek
barbaars toe.
Wat Friesland betreft, verw ijzen w ij naar het eerder gegeven relaas
over het gebeurde in Burmania State dat een beeld gaf van het optreden
van een van de twee in Leeuwarden gevestigde Einsatzkommandos. Het
Einsatzkommando-Heerenveen trad met gelijke wreedheid op. Het was

1 A.v., p. 3 0 1. 2 J. Th. Kuyck: Partisanenvrouwen (z.j.), p. 7 1. 3 U it Doetinchem zijn
begin februari ca. tachtig gevangenen naar N euengam m e gebracht.
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gevestigd op Crackstate waar soms w el twee- tot driehonderd gevange
nen tegelijk in ijskoude, propvolle cellen waren opgesloten; zij sliepen
er op vies, van luizen wem elend stro dat op de betonnen vloer lag.
‘Crackstate! Voor allen die iets wisten van wat daar omging, was’, schrijft
W ybenga in het derde deel van zijn Bezettingstijd in Friesland,
‘de naam een nachtm errie. W ie d en k t dat de S D d o o r scherpzin nigheid m eer
verzetsdad en op het spoor k w am , v erg ist zich. H et d o m m e scho rrem orrie dat op
de g evan g en en w e rd lo sgelaten , w as m et de m eth o d iek n o g m aar tot de prim i
tiefste m id d e le e u w e n gevord erd . O m d at de p ijn b an k o n tbrak (w el w e rd en v in 
gers tussen schroefplaatjes geklem d ), pro beerd en ze m et d o m m ek rach tgew eld
hun slachtoffers tot bekentenissen te d w in g en . H et b ego n m eestal m et het
ophitsen van een D u itse h erdersh o n d d ie d e w e erlo zen g e v o e lig knauw de.
Schoppen, slaan en beuken h o o rd e bij d e arrestaties. H et ergste k w am echter in
d e verh o o rcel. H ie r leefd en de b eu len hu n sadism e ten v o lle uit. W ie niet m eteen
b ek en d e w a t de b eu len w ild e n horen, w e rd v e rsc h rik k elijk afgetu igd. E en zeer
g e lie fd e m eth o d e was de gev an g en e achterstevoren sch rijlin gs op een stoel te
zetten en zijn h o o fd v o o ro v e r d o o r d e sto elle u n in g te w rin g en . H et h o o fd w erd
dan d o o r een der sadisten tussen zijn ben en gek lem d . V e rv o lg e n s w e rd en de
b ro ek en d e o n d erb ro ek naar ben ed en gescheurd. D an k w a m de m an m et de
karw ats aan de beurt. H ij slo eg w aar hij raken k o n : van de rug a f tot de kn ieh o lte
toe. V elen kregen 40 tot 80 slagen, so m m ig en n o g m eer, w a ard o o r plankharde
b lo ed u itsto rtin gen ontston den en versch ijn selen van n ierv e rg iftig in g optraden.
V ie le n ze m et stoel en al o m , dan w e rd en ze getrapt en geschopt w aar m en ze
raken kon, m et een zekere v o o r lie fd e v o o r d e zijd e n en d e w e k e o nd erbu ik. H un
h o o fd e n w e rd en b ew erk t m et hand, vu ist en stok o f m et het harde u itein d e van
de karwats. D ik w ijls k o n d en d e m ish an d eld en hun o ntlasting niet ophouden ,
later in de cel o o k niet. D an m o est z o ’n ‘ Schm utzjinke' d e o ntlasting m et de
han den o p vegen en som s w e rd en die hem dan in het gezicht ged u w d . D e beu len
w isse ld e n elkaar a f i n het slaan: het w as zo v erm o eien d . T o t slot van het v e rh o o r
het slachtoffer m et zijn o pen gesp ro n gen ach terw erk tegen de w a rm e kachel
d u w e n , w as een b ijzo n d er g en o t.’ 1

In Crackstate is één gevangene overleden als gevolg van de ondergane
mishandelingen en één heeft er zelfm oord gepleegd.
In Meppel bevond zich het Einsatzkommando van Thümmel die, aldus
J. Poortman in zijn geschiedenis van Meppel, eens tegen Nederlanders
zei: ‘Het is maar goed dat m ijn kinderen niet weten wat hun vader doet.
Z e zouden me verafschuwen’, en die bij het verhoren vaak dronken was.2

1 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 196-97.
19 4 0 -19 4 5 , p. 152.
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Poortman heeft bij w ijze van voorbeeld verhaald hoe de illegale werker
Harm Kraal daar onder Thüm m els leiding werd mishandeld:
‘ K ree g, evenals so m m ig e an deren , v ijftig s la g e n . . . m et een soort zw eep, w aarin
ijzerdraad v e rw e rk t w as, w e rd in het gezich t geslagen zodat zijn o o r aan v e lle n
erbij hin g, m o est op z’ n rug op de gro n d gaan liggen w aarop drie kerels m et hun
zw are laarzen o v e r hem h een liepen. B lo ed en d o veral g in g d e ‘b e h an d elin g ’ van
h a lf v ie r tot zes uur ’s m o rgen s o n afg eb ro k en door. W erd hij m et bam bo esto k ken
en gu m m isto k k e n o v e r z ’ n h ele lichaam geranseld. O v e r d ijen , rug, n ek tot z ’n
achterhoofd. O m h a lf n egen v e rv o lg d e n T h ü m m e l c.s. het ‘v e rh o o r’. E n k ele
m ed e-gearresteerd en zagen d it alles m et afschu w . D achten dat H arm d o o d was.
T h ü m m e l liet een em m er w a ter o v e r hem heen g o o ien . Kraal k w a m b ij, m oest
d e plas b lo ed w aarin hij lag, m et g e b o e id e handen en geb ro k en lichaam z e lf
o p d w eilen . D aarop w e rd z ijn gezich t m et een harde keu ken bo rstel van b lo ed
g e zu iverd d.w.z. schoongekrabd , nadat h ij m et een koekepan b ew u stelo o s w as
geslagen . In m id d els was het zes u ur ’s m id d ags gew o rd en . N a m eer dan veertien
u ur achtereen o n m e n se lijk gem a rteld te zijn , h ield het v e rh o o r op. N o g drie
dagen en nachten m oest hij g e b o e id staan. M o c h t niet slapen (hij ko n dat o o k
niet), som s ev en zitten, doch dat g in g niet d o o r de pijn.
Kraal had niets b ek en d o f to egegeven .
D e z e ten gere m an w as sterker van geest dan iem an d anders en zijn rotsvast
g e lo o f deed h em ’t o n g e lo o flijk e v erd ra gen .’ 1

In N oord-D rente ageerde van een villa in N org uit een met de SD
samenwerkende groep Nederlandse Landwachters, de z.g. ‘N orger bloedploeg’ , welke geleid werd door de Amsterdammer G. H. Sanner. O ok
deze groep had de beschikking over een hond die tegen de gevangenen
werd opgehitst en hfct was ook haar gewoonte om illegale werkers in een
badkuip herhaaldelijk onder water te duwen o f anderszins ernstig te
mishandelen. Sanner droeg de illegale werkers die hij in handen kreeg,
aan de S D te Assen over - van hen zijn minstens vier in concentratie
kampen in Duitsland omgekomen.
In de stad Groningen vonden de SD -verhoren plaats in het Scholtenshuis aan de Grote Markt. Parterre waren de bureaus gevestigd van
Seyss-Inquarts Beaujiragter, de rest van het gebouw was bij de S D in
gebruik, op de zolder werden de gevangenen opgesloten die, rechtstreeks
binnengebracht o f uit het Huis van Bewaring opgehaald, alsnog verhoord
moesten worden o f pas verhoord waren. ‘ De nieuw-aangekomene kon’,
aldus het gedenkboek van de Groninger illegaliteit, ‘al direct enig idee
krijgen van de uitnemende behandeling die hem in dit voorportaal der
1 A .v„ p. 152-53.
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hel ten deel zou vallen; er lag altijd wel iemand murw geschopt en kapot
geslagen in een plas water, als het niet in het eigen bloed was’ ; de schrijver
van de betrokken bijdrage in het gedenkboek trof op die zolder een
communist aan die negen dagen lang op een stoel vastgebonden had
gezeten, ‘de ene hand aan de leuning, de andere aan de centrale verwar
ming, zonder eten, zonder drinken’, ‘al zijn tanden hebben ze hem reeds
uit zijn mond geslagen; de neus is een bloedige brij; de ogen gaan schuil
achter de dik gezwollen leden. En nog is hij niet klein te krijgen.’ 1
Toen Haase, de S D -c h e f in Groningen, voor de Groninger Kamer van
het Leeuwardens Bijzonder Gerechtshof terechtstond, antwoordde een
Nederlandse helper van de SD, een Polizeiangestelter, op de vraag van de
voorzitter, ‘waarmede de arrestanten door leden o f helpers van de SD
werden mishandeld’ (dat geschiedde veelal door o f onder leiding van de
‘tweede man’ van het Einsatzkommando, Lehnhoff, en in diens kamer:
kamer 15): ‘met gummistokken, stokken, stoelpoten, holle gasbuizen.
Kaper’ (A. Kaper, de Amsterdamse brigadier van politie, die in '42
dagelijks leider was geworden van het bureau Joodse Zaken van de
Amsterdamse politie en die tijdens de hongerwinter aan de S D in
Groningen was toegevoegd)
‘g eb ru ik te in het H u is van B e w a rin g een zw eep. L e h n h o ff b ed ien d e zich van de
z.g. V - i : een gro o t m o d e l g u m m isto k ter dikte van een pols, die h ij in het m idd en
beetpakte en w aarm ed e h ij in d e len gte de slachtoffers in de m aagstreek slo eg en
stom pte. Indien de slachtoffers hard sch reeu w d en , w e rd hun dit belet d o o r een
hand op d e m o n d te h o u d en o f de radio w e rd hard aangezet.
. . . O o k w e rd e n arrestanten geb o eid aan de centrale v e rw a rm in g o f aan de
gro n d o f ge d o m p e ld in een bad ku ip m et ijsk o u d w ater. Een n eger is en ige keren
in een bad m et ijsk o u d w a ter gestopt en v ro e g dit niet w e e r te doen , daar hij
lijd e n d e w as aan m alaria. H et w e rd echter toch gedaan. Ik h erin n er m ij dat een
b ijb e lv o rse r2 in kam er 16 gek eten d w as m et han d b o eien aan de centrale v e rw a r
m in g en op m ij d e in d ru k m aakte van kran k zin n ig te zijn. Een c h e f van de
N o o rd -N e d e rla n d s e C lic h é fa b rie k is eens op het Scho ltenshu is m et zijn h o o fd
tegen een m u u r g e g o o id , m et z o v e e l kracht dat een in d ru k in de m u u r b le e f
zitten. A n d a K e rk h o v e n 3 heb ik eens gezien , te r w ijl zij d u b b e lg e v o u w e n lag in
een kast tussen tw ee kastplanken. O o k heb ik L e h n h o ff eens betrapt op een
o g e n b lik dat h ij ju is t een v ro u w had verkracht op zijn kam er. Ik heb gezien dat

1 (V ereniging van Groninger O ud-Illegale W erkers) Hoe Groningen streed. Provinciaal
gedenkboek van het verzet (z.j.), p. 8-9. 2 Een Getuige van Jehova. 3 Een illegale
werkster die in maart '45 is doodgeschoten; hierop komen w ij in dit hoofdstuk nog
terug.
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er op kam er 15 bloedspatten aan de w a n d zaten. Eens zei L e h n h o ff tegen m ij:
‘G o d zij d an k dat w ij een ro o d v lo e rk le e d hebben .’ T o e n ik h em v o o rsteld e zijn
k am er de b lo e d k a m er te n o em e n , lachte h ij.’ 1

Tijdens LehnhofFs eigen proces dat in '49 plaatsvond, zei een getuige
die eind februari '45 was gearresteerd, ‘dat’, aldus de sententie,
‘verdachte, nadat getu ige als le e ftijd z e v e n -e n -tw in tig ja a r o p gegev en had, op
m erk te: ‘ D an zal ik w e l zo rgen d a t je geen ach t-e n -tw in tig ja a r w o r d t’ ; dat hij
v o o r o v e r op een stoel m o est lig g e n en toen . . . m et gu m m ik n u p p els ontzettend
p ijn lijk afgeran seld is, o n g e v e e r v i j f k w a rtier l a n g ;. . . dat hij daarna in een andere
kam er in een bad m et ijsk o u d w a ter m o est zitten ; dat zijn lichaam zw art v an de
b lo e d u itsto rtin ge n zag; dat h ij n o g hed en ten dage n iet zo n d er p ijn op de
lin k e rz ijd e kan lig g e n .’2

In het proces tegen Haase verklaarden enkele andere getuigen dat zij
in de badkuip onder water werden gedrukt en vervolgens met een
gumm istok op het hoofd afgeranseld; één, dat hij v i jf etmalen had
moeten staan, ‘overdag op de zolder en ’s nachts beneden in de gang van
het Scholtenshuis, terwijl m ij geen eten en drinken werd verstrekt; als
ik om viel van moeheid, werd ik door de GrünePolizeiovereind gejaagd’3;
een tweede, dat hij door Lehnhoff in de maagstreek werd gestompt ‘en
toen ik hem er op wees dat ik een maagzweer had, stompte hij nog
harder’4; een derde, dat hij in Lehnhoffs bijzijn door een van diens
Nederlandse helpers afgeranseld was met een gumm istok in het uiteinde
waarvan die helper ‘een revolverpatroon had gedaan, zeggende dat dat
lekkerder sloeg’, en dat die helper na afloop van het verhoor had gezegd,
‘dat dit de V - i was, en dat ik morgen de V -2 zou krijgen.’ 5 Haase, zo
verklaarde als getuige de al eerder geciteerde Polizeiangestellte,
‘b eld e eens o p naar kam er 15. L e h n h o ff w as b ezig in d e naast kam er 15 g ele gen
k am er 16 m et een v e rh o o r en ik nam de te le fo o n op. H aase6 zei dat er een klacht
b in n e n g e k o m en w as van het bureau van d e Beaufiragte. . . dat d e personen van
z ijn bureau, d ie b en ed en kam er 15 w e rk te n , n iet k o n d e n w e rk e n d o o r het law aai.
Ik g in g daarop naar kam er 16 en w aarsch u w d e L eh n h o ff, dat H aase aan d e te lefo o n
w as. L e h n h o ff zei dat ik tegen H aase m o est zeggen : ‘ Der Hund Harro bellt.’ Ik

1 B G -L e eu w ard en : p.v. zitting inz. B. G. Haase (20 ju n i 1949), p. 5 (getuige H.B.) (Doc
I-6 12 , b-4). 2 A.v.: Sententie, 30 m ei 1949, inz. R.W . L ehnh off p. 22-23 (getuige W.
A. Krijger) (Doc I-10 38 , a-4). 3 A.v.: p.v. zitting inz. B. G. Haase, p. 13 (getuige J.
N ieuw old). 4 A.V.: a.v., p. 14 - 15 (getuige H. W old). 5 A.v.: a.v., p. 3 (getuige L. van
Loo). 6 In de tekst staat hier en elders in het citaat ‘verdachte’ .
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heb dit aan H aase gezegd. T o e n een o g e n b lik later het law aai n o g n iet o p geh o u d en
w as, k w am H aase kam er 15 b in n en en g a f K in d e l1 een w e n k o m aan dit law aai
een ein d e te m aken. L e h n h o ff had n iet gem erk t dat H aase kam er 15 b in n en g e
k o m en w as, m ed e do o rd at w ij direct d e deu r tussen kam er 15 en 16 dicht go o id en .
T e r w ijl H aase in de kam er stond, g in g het g eg il d o o r.’

De president van het Bijzonder Gerechtshof stelde vervolgens aan de
Polizeiangestellte de vraag, ‘hoe hij staat tegenover de bewering van Haase
dat hij niets van de mishandelingen heeft gemerkt.’ Antwoord:
‘ V o o r een deel kan het w e l w aar zijn , daar kam er 15 aan d e achterzijde lag . . .
Ik ben echter van m e n in g dat H aase heeft m o eten w e ten dat er geslagen w erd.
Iedereen w is t dit in het Sch o lten sh u is, w an t er w e rd v e e l g eg ild en gek erm d d o o r
arrestanten b ij d e v e rh o ren .’ 2

N iet anders was het in alle bureaus van de S D in het gehele bezette
gebied.

‘Todeskandidaten ’
G elijk eerder vermeld, waren Rauter en Schöngarth in ju li '44, in aan
sluiting op Hitlers bevel tot stopzetting der berechting en op nadere
afspraken met het Reichssicherheitshauptamt, er toe overgegaan om van alle
illegale werkers die gevangenen van de S D waren, te laten bepalen wie
hunner gefusilleerd moesten worden —zij hadden de uiteindelijke keuze
overgelaten aan hun functionaris die de acties der illegaliteit het best kon
overzien: Deppner, het hoofd van Abteilung IV(Gegnerbekampfung) in de
staf van de BdS. D it betekende dat de Wehrmacht was uitgeschakeld;
voordien waren SD-gevangenen die er naar het oordeel van de S D niet
voor in aanmerking kwamen om zonder vorm van proces naar een
concentratiekamp gezonden te worden, door de S D veelal overgedragen
aan een Wehrmacht-rechtbank —die rechtbanken waren evenwel opgehe
ven en het bevel van het Führerhauptquartier schreef voor, dat personen
die op illegaal werk waren betrapt, speciaal op guerrilla-activiteit o f op
sabotage, aan de S D moesten worden overgedragen. D ie nieuwe richtlijn
werd op 23 augustus door Christiansens hoofdkwartier aan alle onder
delen van de Wehrmacht in bezet Nederland doorgegeven, met dien

' Een andere S D ’er.
(getuige H.B.).

2 B G -L eeu w arden : p.v. zitting inz. B. G. Haase, p. 20 -21
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verstande dat die onderdelen op 3 oktober (d.w.z. vlak na de represailles
w elke Christiansen in Putten had laten nemen) in een rondschrijven van
Christiansens chef-staf von W ühlisch1 de bevoegdheid kregen om jegens
de bedoelde illegale werkers 'andere wirksame Massnahtnen zu ergreifen’
(daartoe behoorde ook fusillering krachtens vonnis van een militair
standgerecht) wanneer ' eine Abgabe an die Sicherheitspolizei wegen derKriegslage und der Verkehrsverhaltnisse nicht möglich’ was.
In de hongerwinter was in bezet Nederland die ‘Abgabe an die Sicher
heitspolizei’ w el degelijk m ogelijk en afgezien van een enkel geval (men
denke aan het gebeurde te Renesse, waar het de Wehrmacht was die
gevangenen liet ophangen) is het dan ook de Sicherheitspolizei geweest
w elke over leven o f dood van gearresteerde illegale werkers heeft be
schikt. Daarbij was vaak de Wehrmacht in zoverre betrokken dat z ij in
gevallen waarin aan haar schade was berokkend, kenbaar maakte, hoeveel
illegale werkers als represaille moesten worden gefusilleerd. Het overleg
terzake vond in de regel mondeling o f telefonisch plaats — stukken
dienaangaande zijn niet bewaard gebleven, maar de verklaring van een
van Lages’ medewerkers: ‘ De weermacht verlangde soms het neerschie
ten van tientallen personen, waarna dan soms door de Sicherheitspolizei
v i jf o f tien gevangenen, dus veel minder dan verlangd, geëxecuteerd
w erden’2, lijkt ons niet onwaarschijnlijk (Lages z e lf noemde de eisen van
de Wehrmacht ‘over het algemeen krankzinnig’3) —w ij onderstreepten al
dat vooral Christiansen geneigd was tot buitensporige reacties. Het kwam
voorts enkele malen voor dat de Wehrmacht een tamelijk groot aantal
willekeurige Nederlanders die bij een plaats woonden waar sabotage was
bedreven, als represaille w ilde laten executeren —er hebben zich daarbij
volgens een verklaring van een andere medewerker van Lages enkele
gevallen voorgedaan waarin de SD het nemen van represailles weigerde
omdat, zo stelde hij, de sabotage alleen door nalatigheid van de Wehr
macht m ogelijk was geweest.4 O ver het algemeen werd trouwens het
executeren van Nederlanders die geen enkel vergrijp hadden gepleegd,
door de S D afgewezen; het werd ook niet nodig geacht: in de regel
zaten er genoeg illegale werkers gevangen die, aldus de SD, voor executie
in aanmerking kwamen.

1 Tekst in D oc I-138 0 , i-12 . 2 B oom -Subcom m issie Haarlem : p.v. van verhoren inz.
F. K. F. Vierm ann e.a. (afgesl. 3 1 dec. 1947), p. 3 (getuige W . Albers) (Doc I-998,
a - 11) . 3 P R A -D en Haag: p.v. inz. J. H. L. M unt (afgesl. 15 mei 1947), p. 14 (getuige
W . P. F. Lages) (Doc I-487, a-4). 4 Verklaring, 1 nov. 1949, van H. N eum eier (Doc
I-998, h-2).
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W ie nam die beslissingen?
N iet elke gearresteerde illegale werker werd Todeskandidat. De Sachbearbeiter die hem verhoorde, moest in eerste instantie zelf bepalen o f de
betrokkene, ware hij vóór de opheffing van het berechtingssysteem aan
een militaire o f SS-rechtbank overgedragen, tot de doodstraf zou zijn
veroordeeld. M eende de Sachbearbeiter van wèl (maar daarbij kon, gege
ven de grove willekeur waarmee vaak door de militaire en SS-rechtbanken doodvonnissen waren geveld, sprake zijn van grove willekeur bij
die Sachbearbeiter), dan deelde hij aan de chef van zijn Einsatzkommando
mee dat de betrokkene voor de doodstraf in aanmerking kwam - voor
‘lichtere’ gevallen kon hij opsluiting in een concentratiekamp in Duits
land, dwangarbeid o f zelfs vrijlating voorstellen. Verder dan de chefs van
Einsatzkommandos kwam, schijnt het, in de maanden september en okto
ber '44 de zaak niet —Rauter-zelf had in ju li het voorbeeld gegeven door
de K P’ers die door de mislukte ‘tweede’ overval op het Huis van Bewa
ring aan de Weteringschans te Amsterdam in handen van de S D waren
gevallen, alsmede anderen onverw ijld te laten fusilleren. Bedacht moet
ook worden dat de gehele maand september een bij uitstek kritieke
maand was voor alle Duitse autoriteiten in bezet gebied, dat in het
midden van die maand vrijw el de gehele staf van de BdS naar Zeist werd
verplaatst, dat Schöngarth-zelf eind van die maand in Westerbork te
rechtkwam, dat de staf van de BdS in oktober verder oostwaarts werd
verplaatst, dat Abteilung I V van die staf onder de benaming Befehlsstelle
der Einsatzkommandos pas toen in Zw olle begon te functioneren, dat
Rauter een eigen Kampfgruppe moest oprichten en commanderen en dat
in die periode aan de telefoon- en telexverbindingen veel kan hebben
gehaperd, anders gezegd: de chefs van de Einsatzkommandos waren min
o f meer koningen in hun eigen ressort. W el te verstaan: formeel moest
voor elke executie ve rlo f worden verleend door Schöngarth maar w ij
betwijfelen in hoge mate o f dat ve rlo f veelvuldig is aangevraagd. U it dit
alles vloeide voort dat in die maanden september en oktober illegale
werkers die naar het oordeel van de chefs van de Einsatzkommandos voor
de doodstraf in aanmerking kwamen, in de regel onm iddellijk o f vrijw el
onm iddellijk werden geëxecuteerd.
Wat de genoemde maanden betreft, hebben w ij slechts een volledig
overzicht voor de provincies N oord-H olland en Utrecht, het ressort van
Lages dus. Daar werden tot h alf oktober bij tw aalf gelegenheden in totaal
acht-en-dertig personen doodgeschoten, soms door S D ’e rs, soms door
executiepelotons van de Ordnungspolizei. Ten aanzien van e lf personen is
niet precies bekend waarom zij werden doodgeschoten, van de resterende
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zeven-en-tw intig werden vier gefusilleerd wegens plundering (op D olle
Dinsdag in Amsterdam), één (Amsterdam, 7 september) wegens het
strooien van spijkers (wellicht is dit een lid geweest van een van de door
de KP gevorm de Burgerverzetsgroepen), drie (Abbenes) wegens wapen
bezit, tw aalf (Zaandijk-Zaandam, Amsterdam en in de Schermerpolder)
wegens ongespecificeerde illegale activiteit, twee (Amersfoort) wegens
het liquideren van een N S B ’er, v ijf (Wormerveer) wegens het liquideren
van een ‘foute’ politieman. M en ziet: gemiddeld was het aantal slacht
offers: iets meer dan drie, niet hoog, maar op 24 oktober, nog geen twee
weken na het gebeurde in W orm erveer, kwam het in Amsterdam tot een
represaille waarbij negen-en-twintig gevangenen van de S D werden
doodgeschoten en bovendien twee villa’s in brand werden gestoken
(dergelijke brandstichtingen hadden zich al eerder voorgedaan, aanvan
kelijk krachtens een uit eind augustus daterend, niet bewaardgebleven
bevel van Christiansen, van midden september a f krachtens Schöngarths
Niedermachungsbefehl). D ie represaille vond plaats wegens de liquidatie
van een gevaarlijke S D ’er, Herbert Oehlschlagel.

★
Oehlschlagel kende Nederland goed; hij was in '28 assistent van de
secretaris en vervolgens secretaris geworden van een internationale or
ganisatie op het gebied van de edele metalen waarin C. J. A. Begeer,
directeur van de edelmetaalfirma Begeer te Voorschoten, een belangrijke
rol speelde. Kort na het begin van de bezetting kwam het werk van de
internationale organisatie goeddeels stil te liggen en Oehlschlagel werd
toen als Polizeiangestellter tolk en vertaler bij diverse Duitse instanties.
Toen het archief van de internationale organisatie in '42 door het N e
derlands Arbeidsfront bij Begeer werd weggehaald, liet Begeer in Berlijn
protesteren en toen hij vandaar te horen kreeg, ‘dat het beter was’, zo
verklaarde hij later, ‘als w ij een schijnsecretaris in Berlijn hadden’, liet
hij Oehlschlagel naar de Duitse hoofdstad vertrekken.1 Wat deze daar
aan contacten heeft gehad, is niet bekend, maar eind '42 was hij w eer in
Amsterdam terug en korte tijd later werd hij aan Lages’ Aussenstelle
verbonden waar hij zich als een bekwaam m edewerker ontpopte. Geen
wonder! H ij kende de Nederlandse verhoudingen veel beter dan de

1 P O D -D e n Haag: p.v. C. J . A. Begeer (15 aug. 1945), p.
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meeste SD ’e rs — spoedig was hij het die de contacten met een aantal
belangrijke V-Mdnner van de Amsterdamse Aussenstelle onderhield. Een
van de ‘goede’ bewakers van het Amsterdamse Huis van Bewaring aan
de Weteringschans, D. L. G. Wakker, constateerde in september '44 dat
Oehlschlagel naar verhouding voor veel meer illegale werkers de dood
straf aanvroeg dan zijn collega’s, ‘wat in zijn handen viel, was’, aldus
Wakker, ‘onherroepelijk verloren . . . Iedere SD ’er was bang voor hem
. . . Lages beschouwde hem, Oehlschlagel, als de beste man van de SD
. . . Ik heb hem dan ook . . . als de gevaarlijkste man doorgegeven aan de
top van de illegaliteit’ 1, de Amsterdamse top, wel te verstaan.
D ie top besloot, onder verantwoordelijkheid van het recherchebureau
van de Amsterdamse Knokploegen een speciale groep te vormen om de
gangen van Oehlschlagel en van diens contacten na te gaan. Een van de
leden van de groep posteerde zich met een kijker in een perceel vanwaar
men de toegang tot het SD -gebouw in de toenmalige Euterpestraat2 in
het oog kon houden en telkens wanneer Oehlschlagel dat gebouw verliet,
werd hij gevolgd, ‘totdat h ij’, aldus een naoorlogs verslag van het
recherchebureau3,
‘iem an d o ntm oette, m et deze sprak, b riefjes o verh an d igd e — w as dat gebeu rd,
dan w e rd deze m an w e e r g e v o lg d en w e rd en dien s adres en antecedenten
vastgesteld. O p deze w ijz e vo o rtgaan d e, w aren w ij b in n en v ie r w e k en in staat,
d e w aarde van de S D -m a n O eh lsch lag el vast te stellen b en even s een aantal van
zijn V-Manner. T e v e n s w e rd zijn uiterst g ev aarlijk e activiteit ju is t in die tijd w e e r
b ew ezen d o o r het o n d er zijn le id in g o p ro llen van een b ela n g rijk e groep in
U trecht, te rw ijl kort daarna een h o n d erd tw in tigtal personen uit d e illeg a liteit in
A m ste rd am -zu id even een s d o o r z ijn activiteit w e rd en gearresteerd. U it deze en
m eerd ere geg e v e n s k w am d e w e n s e lijk h e id en n o o d za k elijk h eid van zijn e lim i
natie naar v o re n .’

Terzake werd overleg gepleegd met de commandant van de BS en de
commandant van de Knokploegen in Amsterdam; besloten werd,
Oehlschlagel van een auto uit met vier KP’ers te overvallen, met chlo
roform te bedwelmen, te ontvoeren, uitgebreid te verhoren en vervol
gens te liquideren. Gehoopt werd dat, als Oehlschlagel op zekere dag
eenvoudig verdwenen bleek te zijn, de S D represailles achterwege zou
laten.

1 D. L. G. W akker: Dit gebeurde in de Weteringschans, p. 223-24.
Gerrit van der Veenstraat. 3 C ollectie L O -LK P , E N - i.
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D e overval werd uitgevoerd op 23 oktober, laat in de middag, in
Amsterdam-zuid, op de hoek van de Beethovenstraat en de Apollolaan
(enkele honderden meters van het SD -g eb o u w in de Euterpestraat), en
hij mislukte in zoverre dat Oehlschlagel die te voet was en gemerkt had
dat hij door een auto werd gevolgd, zich met kracht verzette en dat het
flesje met chloroform op straat viel en brak. Toen Oehlschlagel om hulp
ging roepen, jo e g een van de K P’ers hem een kogel door het hoofd. De
auto met de K P’ers verwijderde zich snel — zij hadden, mede doordat
van alle kanten belangstellenden toestroomden, Oehlschlagels lijk niet
kunnen meenemen.
In het Huis van Bewaring aan de Weteringschans hoorde bewaker
Wakker ’s avonds van een S D ’er dat Lages ten aanzien van het nemen
van represailles overleg had gepleegd met Rauter en Schöngarth en dat
besloten was, dertig gevangenen dood te schieten.1 Het werden er in
werkelijkheid negen-en-twintig en Wakker kon constateren dat slechts
een deel hunner Todeskandidaten waren —onder de slachtoffers bevonden
zich verscheidenen die genoteerd stonden voor opzending naar Amers
foort, twee die in aanmerking kwamen voor vrijlating, en één misdadiger.
D e negen-en-twintig werden in de ochtendschemering van 24 oktober
naar het plantsoen in de Apollolaan overgebracht, dicht bij de plek waar
de aanslag had plaatsgevonden, en daar door de SD, wellicht zelfs door
slechts één S D ’er, doodgeschoten.2 D e lijken bleven twee uur lang liggen
en werden vervolgens naar het crematorium W esterveld vervoerd en daar
verast; de ringen daarentegen die de mannen hadden gedragen, werden
bij het Huis van Bewaring afgeleverd en konden daar door de naaste
fam ilieleden van de gefusilleerden gehaald w orden; onder die naaste
familieleden waren, schrijft Wakker,

1 Eén SD ’er heeft na de bevrijd in g gesproken van vijftig. (Arr. rechtbank Am sterdam:
p.v. zitting inz. O. Kem pin (27 febr. 1950), p. 27 (getuige F. K. F. Vierm ann) (Doc I-873,
a -i). 2 D e notulen van de z.g. Delta-A m sterdam d.d. 27 oktober 44 (Doc II-34 1,
b -i) verm elden: ‘D e Q om m andant] doet een m ededeling betreffende het gebeurde
in de Apollolaan, heeft over het geval nagedacht, w eet niet door w ie het is uitgevoerd,
doet ook niet ter zake, kom t er voornam elijk op aan dat zulke dingen in de toekomst
niet m eer op eigen houtje w orden uitgevoerd.’ Het is m o gelijk dat met de com m an
dant van de B S te Am sterdam m inder diepgaand overleg gepleegd is dan de Am ster
damse K P -leidin g m eende, maar ook dat die leidin g en de BS-com m andant jegens
de Am sterdam se commandanten van de O D en de R V V niet w ild en doen blijken dat
zij tevoren w eet hadden gehad van een aanslag die niet volgens de opzet was
uitgevoerd en tot zoveel slachtoffers had geleid.
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‘v ro u w e n , o o k m o eders en v e rlo o fd e n . . . B ij en kelen had ik geen tijd m eer
som s, een stoel b ij te sch u iven , zij v ie le n als een b lo k neer. Eén jo n g e v ro u w
w as er b ij die zo n d er m eer de aan w ez ig e D u itsers uitschold v o o r ‘m o o rd en aars’ ;
zij w as niet o p g e w o n d en m aar d o d e lijk b leek, het w as haar aan te zien dat zij de
strijd v an haar m an o n d er alle o m stan d igh ed en zou voortzetten . Z ij w aren pas
g e tro u w d ’ -

tegen een aanwezige S D ’er zei zij: ‘Het liefste hebben ju llie van mij
verm oord, maar hij zal gewroken worden.’ 1
Behalve dat negen-en-twintig gevangenen werden doodgeschoten,
werden ook de twee villa’s die aan de evenzijde van de Apollolaan op
de hoek van de Beethovenstraat stonden, in brand gestoken. Een van die
villa’s was eigendom van een N S B ’er die zijn gezin naar het oosten des
lands had gezonden en daar zelf ook op de 23ste vertoefde in verband
met opdrachten die hij van de Kriegsmarine had gekregen. De man werd
gewaarschuwd en zocht met zijn vrouw onm iddellijk Lages op. ‘Bij ons
binnenkom en’, zo rapporteerde hij aan Mussert,
‘ o ve rh an d ig d e ik hem m ijn papieren w aaru it hem m o est b lijk e n dat ik sedert
19 3 3 lid der N S B ben en ik m ij, o fsch o o n m ijn h o o fd b e d rijf in m ei 1940 te
R o tterd am d o o r het b o m b ard em en t g e h eel v ern ie tig d w as, v r ijw illig en o n b e
z o ld ig d in gezet heb v o o r de o o rlo g v o e rin g . H ij nam deze papieren n a u w elijk s
aan, smeet ze o n m id d e llijk o p de h o ek van de tafel m et de w o o rd e n : ‘ War mir
bekannt’ . . . H ij v o e g d e er n o g aan toe dat hij p erso o n lijk aan sprakelijk en
v e ra n tw o o rd e lijk w as v o o r deze d a a d !. . . Ik (heb) hem gezegd . . . dat ik verw ach t
had, een an dere toon van hem te h oren te k rijg en , nl. een m eer kam eraadschap
p elijke. H ie ro p lachte hij cyn isch en zei dat hij v o o r po litiek e gesprekken geen
tijd had. O p m ijn v e rz o e k o m sch a d ev erg o ed in g zei hij sn au w end dat hij hierm ee
niets te m aken had. W ij m o esten ons m aar tot de b u rgem eester w e n d e n , ‘denn

was wir vernichten, muss die Gemeinde Amsterdam bezahlen' ' 2 —

een rapport dat ons vooral van belang dunkt wegens het beeld dat het
van de fanaticus Lages geeft.

★

1 D. L. G. W akker: Dit gebeurde in de Weteringschans, p. 233. 2 Rapport z.d. van J.C .W .,
bijlage bij de brief, 18 dec. 1944, van M ussert aan Seyss-Inquart (N S B , 29 a).
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Omtrent de liquidatie van Oehlschlagel en het gebeurde in de Apollo
laan drongen tot leidende figuren van de illegaliteit in Amsterdam
berichten door die niet geheel ju ist waren. Het gevolg was dat mr. F. Th.
Dijckmeester, de aan het hoofdkwartier van de O D toegevoegde gehei
m e agent van het Bureau Inlichtingen, op 24 oktober een telegram naar
Londen zond1, waaruit w ij citeren: ‘ Op 23 oktober te 17 uur werd de
Gestapo-agent Herbert Olschlagel . . . komend uit een Duitse auto door
een der inzittenden neergeschoten . . . H ij bleek van te voren reeds te
zijn gechloroformeerd en was in burger gekleed’ (deze passage deed
vermoeden dat Oehlschlagel door Duitsers was geliquideerd).
‘ H ij w as instructeur van de v ijftie n h o n d e rd a tw eed u izen d . . . V-Manner en zeer
gehaat b ij het o n d ergesch ikte Gestapo-personeel. In d e lo o p van de nacht w e rd
een geh e el b lo k hu izen op de plaats v an de m o o rd o m sin g eld , de m an nen w e rd en
e r u it gehaald en o m v ie r uur w e rd e n d e tw e e h o ek h u izen aan de n o o rd zijd e van
h et kruispunt in brand gesto ken . . . O m 7.30 u ur zijn n e g e n -e n -tw in tig m annen
. . . op afzic h te lijk e w ijz e ter plaatse in het openbaar v erm o o rd . D e slachtoffers
w e rd e n in groep en van v i j f aan elkaar g eb o n d en en v e rv o lg e n s su ccessievelijk
afgem aakt. D e laatste groep v an v i j f trachtte w e g te lo pen doch dit m islu kte nadat
d e m id d e lste m an w as ged o o d . . . V an d e uit het h u iz en b lo k w e g g eh aald e m annen
w e rd en er d ertig w e g g e v o e rd o m elders g raafw erk te verrich ten . . . D e Gestapo
is o v e r het geb eu rd e zeer zen u w ach tig en het is van het grootste b elan g dat er
v ia R [adio]

0

[ranje] grote o p h e f o v e r gem aakt w o rd t. N o e m de nam en van de

h o o fd e n van d e

Dienststelle A m sterd am .’

D it telegram leidde er toe dat kapitein mr. C. L. W. Fock, hoofd van
het Londense Bureau Inlichtingen (de rest van BI bevond zich in Eind
hoven en stond daar onder leiding van m ajoor dr. J. M. Somer) in de
ochtend van 26 oktober den Doolaard, de chef van Radio Oranje, bij
zich riep. Er werd een tekst opgesteld die door de minister van justitie,
mr. dr. G. J. van Heuven Goedhart, werd goedgekeurd en die in de
middaguitzending van Radio O ranje als ‘belangrijke regeringsmededeling’ door den Doolaard werd voorgelezen. D e door Dijckmeester ver
melde, op belangrijke punten onjuiste gegevens werden volledig w eer
gegeven en daaraan werd toegevoegd dat de regering zoveel m ogelijk
‘ G«ta/>o-beulen’ in handen zou trachten te krijgen en dan zou berechten.
Lages en drie medewerkers van zijn Einsatzkommando werden met name
genoemd. ‘D e regering herhaalt hierbij nadrukkelijk’, aldus Radio
O ranje, ‘dat verantwoordelijkheid voor reeds uitgevoerde o f alsnog uit
1 Tekst in V o llgraff: ‘O verzicht telegram m en’, p. 4-5.
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te voeren misdaden niet alleen ten laste gelegd zal worden van de
genoemde bevelvoerders o f van degenen die hen eventueel vervangen,
maar ook van de ondergeschikte Gestapo-mannen persoonlijk die de hun
gegeven bevelen ten uitvoer hebben gelegd.’ Deze tekst werd in de
avonduitzending van Radio O ranje herhaald.
W ij voegen hieraan toe dat in de maanden die volgden, voor Radio
O ranje verscheidene malen toespraken werden gehouden door kapitein
R Brijnen van Houten waarin S D ’e rs en V-Manner die in Londen bekend
waren, met naam en toenaam werden genoemd, telkens met de mede
deling er bij dat zij hun gerechte straf niet zouden ontlopen; de gegevens
voor die toespraken werden geput uit mededelingen van Engelandvaar
ders, uit rapporten van de Nederlandse en andere geheime diensten en
uit in bezet gebied verschenen illegale uitgaven als Het Signalementenblad
en Het Contra-Signaal, waarin de identiteit van gevaarlijke helpers van de
S D was onthuld; in die illegale uitgaven kwamen enkele onjuistheden
voor die ook in Brijnen van Houtens teksten terechtkwamen.

★

G elijk weergegeven, vernam Wakker kort na de aanslag op Oehlschlagel,
dat Schöngarth en Rauter hun goedkeuring hadden gegeven aan de in
Amsterdam te nemen represailles. Schöngarth is terzake niet gehoord en
Rauter heeft het ontkend, ja deze laatste heeft in '47 verklaard dat hij zich
vóór het gebeurde in Amsterdam danig was gaan ergeren aan het (door
Schöngarth getolereerde) eigenmachtig optreden van de chefs der Ein
satzkommandos, dat hij daartegen zelfs rechtstreeks bij Hitler had gepro
testeerd en dat ‘uiteindelijk na het geval in de Apollolaan te Amsterdam’
bepaald was dat de beslissingen ten aanzien van het in het openbaar
fusilleren van Todeskandidaten steeds genomen moesten worden door
Schöngarth, dat die beslissingen door hem, Rauter, moesten worden
bekrachtigd, dat executies steeds moesten geschieden door een peloton
van de Ordnungspolizei en dat alleen de Sicherheitspolizei und S D bevoegd
was, tot represailles te besluiten (die waren enkele weken tevoren in
Putten door de Wehrmacht genom en)1 —W ölk, chef van het EinsatzkommanJo-Rotterdam, heeft daar, eveneens in '47, nog aan toegevoegd dat

1 B G -D e n Haag, proc. fiscaal: p.v. Rauter (30 dec. 1947) p. 1 0 - n (Doc I-1380, b-17).

389

TERREUR
na het gebeurde in Amsterdam was bepaald dat ten hoogste twintig
Todeskandidaten tegelijk mochten worden gefusilleerd.'
Z ijn die verklaringen van Rauter en W ölk betrouwbaar? U it de tijd
ze lf daterende stukken zijn terzake niet bewaardgebleven; dat Rauter
rechtstreeks bij Hitler zou hebben geprotesteerd, achten w ij onwaar
schijnlijk maar van belang is w èl dat de gang van zaken met betrekking
tot de Todeskandidaten van begin novem ber ’44 a f over het algemeen in
overeenstemming is geweest met wat Rauter en W ölk hebben meege
deeld. Inderdaad kunnen de form ele verantwoordelijkheden ten aanzien
van het fusilleren van de Todeskandidaten in de periode van begin novem 
ber '44 tot aan de bevrijding duidelijker worden aangegeven dan in de
maanden september en oktober. W ij schrijven ‘form ele verantwoorde
lijkheden’ want de materiële bleven ons inziens liggen bij de Sachbear
beiter en de chefs van de Einsatzkommandos. Was een Sachbearbeiter van
oordeel dat een gearresteerde illegale werker, hetzij op grond van wat de
S D al van zijn activiteit wist, hetzij op grond van zijn bekentenissen o f
van de bekentenissen van mede-gearresteerden, op de lijst van de Todes
kandidaten moest worden geplaatst, dan bracht hij, al o f niet via zijn
Referatsleiter, rapport uit aan de ch ef van zijn Einsatzkommando-, de plaat
sing op de lijst van de Todeskandidaten moest dan door Schöngarth worden
goedgekeurd en door Rauter bekrachtigd en het aantal Todeskandidaten dat
als reactie op bepaalde daden van de illegaliteit bij w ijze van represaille
moest worden gefusilleerd, diende eveneens door Schöngarth goedge
keurd en door Rauter bekrachtigd te worden.
Dat was de voorgeschreven w eg — een w eg die, menen w ij, w einig
m eer was dan een formaliteit want van een zich verdiepen in de zaak was
noch bij Schöngarth, noch bij Rauter sprake en evenmin bij de twee
functionarissen aan w ie Schöngarth meestal het verlenen van goedkeu
ring overliet: Deppner en diens opvolger Kolitz (die vrijw el niets van de
Nederlandse verhoudingen afwist). Het kan w el zijn dat de rapporten
van de Sachbearbeiter a f en toe aan de staf van de BdS werden toegezonden,
maar vaak werd een beknopt telexbericht o f een telefonische mededeling
voldoende geacht. Ons is geen enkel geval bekend waarin Schöngarth,
Deppner, Kolitz en Rauter anders hebben beslist dan conform de voor
stellen van de chefs der Einsatzkommandos — w èl zijn soms door de
Wehrmacht ingediende voorstellen tot het doen fusilleren van een groot
aantal Todeskandidaten door die chefs gereduceerd o f zelfs afgewezen,
maar geen van die chefs heeft er zich bij zijn berechting op beroepen dat
1 P R A -D en H aag: p.v. inz. J . H. L. M unt, p. n (getuige H. W ölk).
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hij er systematisch naar had gestreefd, minder Todeskandidaten van het
leven te laten beroven dan regel was geworden (vaak vijf, soms tien,
maar ook w el meer, afgezien nog van de represailles na de z.g. aanslag
op Rauter). Daarbij merken w ij evenwel op dat Munt, de chef van het
Einsatzkommando-Den Haag, onder de Todeskandidaten veelal eigenmach
tig personen opnam die geen illegaal werker waren (voor illegale werkers
koesterde hij, en dat deden ook andere Duitsers, een stille bewondering)
maar die bij hem o f bij de politie bekend waren als beroepsmisdadigers
o f betrapt waren bij plundering. Heel deze ‘administratieve berechting’
betekende dat in de personen van Rauter, Schöngarth, Deppner, Kolitz
en de chefs der Einsatzkommandos, zo schreef B. A. Sijes in '67 in de
toelichting bij zijn lijst van Duitse oorlogsmisdadigers die, zo meende
hij, alsnog berecht moesten worden (Deppner was een daarvan), ‘de
functies van openbaar ministerie en rechtbank verenigd waren, terwijl
geen verdediger werd toegelaten en de m ogelijkheid tot hoger beroep
o f gratie niet bestond.’
Zo was het. Illegale werkers waren gearresteerd, waren verhoord en
bleven gevangen zitten; wat hun persoonlijk lot zou zijn, konden zij
slechts vermoeden — niets werd hun meegedeeld. Totdat zij op zekere
dag samen met een aantal kameraden uit hun cellen werden gehaald en
onder gewapend geleide naar een bepaalde plaats getransporteerd en daar
kregen zij dan in veel gevallen in het Duits te horen dat zij als represaille
wegens een bepaalde verzetsdaad ter dood gebracht zouden worden. Het
executiepeloton stond klaar.

★

H oeveel personen in de bezette provincies benoorden de grote rivieren
in totaal in de maanden van september '44 tot aan de bevrijding volgens
de geschetste ‘administratieve berechting’ zijn doodgeschoten (daarbij
rekenen w ij diegenen die na de z.g. aanslag op Rauter alsmede vlak voor
de bevrijding van bepaalde plaatsen in het oosten en noorden des lands
zijn gefusilleerd, niet mee), is niet precies bekend. Het werd door de
organen van de bijzondere rechtspleging niet steeds nodig geacht, een
volledig overzicht te krijgen van de represaille-acties waarbij bepaalde
chefs van Einsatzkommandos o f hun ondergeschikten betrokken waren
— voor hen was voldoende wanneer de zaak met betrekking tot enkele
van die acties ‘rond’ was. Het justitiële onderzoek is nog het volledigst

391

TERREUR
geweest met betrekking tot Lages, anders gezegd: met betrekking tot de
provincies N oord-H olland en Utrecht; in het dossier van Lages kwam
een aantal stukken terecht1 met gegevens betreffende de represailleexecuties, uitgevoerd tussen 8 september '44 en 17 april '45. U it die
stukken blijkt dat in totaal vierhonderdzeven-en-dertig personen zijn
doodgeschoten2, zulks met inbegrip van drie-en-vijftig die doodgescho
ten werden als onderdeel van de veruit omvangrijkste represaille-actie
van alle: die wegens de z.g. aanslag op Rauter. O ok deze gegevens zijn
evenwel niet kompleet —zij maken, wat Amsterdam betreft, melding van
niet meer dan honderd slachtoffers die gefusilleerd kunnen zijn aan de
zuidrand van Amsterdam bij de kwekerij ‘Rozenoord’ aan de Amstel
maar daar zijn in w erkelijkheid verm oedelijk honderdveertig personen
gefusilleerd; bovendien ontbreekt in de gegevens met betrekking tot
Lages een represaille in St. Pancras waar op 15 april wegens het opblazen
van een Spoorlijn twintig Todeskandidaten werden doodgeschoten. Het is

1 D oc I-998, b -i en b - 1 1 - 1 9 . 2 D it sluit de v i jf Am sterdam m ers in die begin
februari '45 in Am sterdam w erden doodgeschoten als represaille w egens de liquidatie
van de procureur-generaal bij het Am sterdam se gerechtshof, de N S B ’er mr. J . Feitsma.
O nder die v i j f bevonden zich een vice-president van de rechtbank en een van de
raadsheren van het H of. Van de tien overige in functie zijnde raadsheren (twee ‘fou te’
w aren omstreeks D o lle D insdag verdw enen) w aren er tw ee: mr. J . Verdam en jhr.
mr. P. I. H. M . van den D oes de W illebois (bij w ie zich naderhand mr. F. H. F. W. van
Schaeck M athon aansloot), die vervolgens uit protest de uitoefening van hun functie
staakten; de overige raadsheren achtten niet alleen staken te gevaarlijk maar ook het
publiekelijk herdenken van hun tw ee verm oorde collega’s en het indienen van een
schriftelijk protest bij de bezetter. D eze terughoudendheid had de instem m ing van
een van de tw ee advocaten-generaal, mr. J . Versteeg (de tweede, mr. A. A. L. van
D ullem en, had uit protest zijn functie neergelegd en was ondergedoken), en van de
ontslagen Am sterdam se officier van justitie, mr. H. A. W assenbergh.
D eze laatste was begin '43 de auctor intellectualis gew eest van het protest van de
rechterlijke macht tegen de w ijz e waarop gevangenen van de N ederlandse justitie
waren m ishandeld in het kamp te O m m en en in het Duitse kamp te H eerte waarheen
velen hunner w aren overgebracht. D e w ijzig in g in W assenberghs houding kan men
als tekenend zien vo o r de mate waarin de SD in de hongerw inter tot elke vorm van
terreur in staat w erd geacht. H et C o lle ge van Vertrouw ensm annen betreurde het
overigens dat het voorbeeld van de mrs. Verdam en Ruys door geen van hun
am btgenoten was gevolgd.
O nder de v i j f Am sterdam se slachtoffers was er één, een leidende figuur uit de Raad
van Verzet, die ten tijde van de aanslag op Feitsma al gevangen zat en Todeskandidat
w as; dat de SD vo o r de overige vier niet ook een beroep deed op de Todeskandidaten,
was volgens Rauter gevolg van een bevel van H im m ler die begin '44 bij een van zijn
bezoeken aan N ederland kennis had gemaakt met Feitsma.
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dus waarschijnlijk dat de SD -terreur alleen al in N oord-H olland en
Utrecht een kleine vijfhonderd mensenlevens heeft gevergd.
U it de beschikbare gegevens blijkt dat na een aanslag op een spoorbaan
meestal v ijf Todeskandidaten werden gefusilleerd (maar op 15 april in St.
Pancras dus twintig) en na het liquideren van een ‘foute’ politieman o f
van een Landwachter eerst vijf, vervolgens tien, tenslotte vijftien. Na
aanslagen op individuele Duitse militairen werden meestal tien Todes
kandidaten doodgeschoten, de liquidatie van de S D ’er W ehner in A m 
sterdam leidde er toe dat aldaar (wij komen er straks nog op terug) medio
maart zes-en-dertig Todeskandidaten het leven verloren. O pm erkelijk is
dat op het liquideren van V-Mdnner (daarover meer in een volgend
hoofdstuk) door de S D de gewoonte getrouw niet werd gereageerd.

★

G elijk reeds vermeld, vond het doodschieten van de Todeskandidaten (dat
was een algemeen gevolgde regel) aan de openbare w eg plaats. Een enkele
maal werden de namen der gefusilleerden en werd de reden van de
represaille op aanplakbiljetten o f in de plaatselijke pers bekendgemaakt,
maar dat gebeurde steeds pas nadat het executiepeloton zijn werk had
gedaan. Bij die executies waren soms mannen van de Ordnungspolizei
aanwezig om nabijwonende personen uit hun woningen te halen en
voorbijgangers aan te houden —die moesten dan toeschouwer zijn. Dat
die toeschouwers diep werden geschokt, spreekt vanzelf - ja de dwang
die op hen werd uitgeoefend om te blijven kijken terwijl landgenoten
in w ie men zonder uitzondering verzetsstrijders zag, werden doodge
schoten, tro f hen als een onuitsprekelijk stuitende vorm van barbarij.
Bij ‘Rozenoord’ aan de Amstel kon een Amsterdammer, F. Hendrikx,
directeur van een nabijgelegen tennispark, telkens weer zien, hoe ‘de
methodisch gründlich genomen maatregelen’ werden getroffen die, zo
schreef hij, ‘aan het op te voeren drama een ongestoord en vlot verloop
zouden verzekeren.’ D e eerste overvalwagens kwamen aanrijden, een 9
grote groep mannen van de Ordnungspolizei verspreidde zich met de
wapens schietklaar —
‘ Een stilte v o lg d e dan als een som b er v o o rtek en van een naderend o nheil,
alleen nu en dan o n d erb ro k en d o o r schel en bars g esch reeu w d e c o m m a n d o ’ s.
H et v e rk ee r langs de w e g w as d o o r een afzettin g o p geh o u d en en het w achten
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w as nu slechts n o g op de k o m st v an d e laatste o verv alw ag en . T o t op de plek van
d e execu tie reed deze v o o r w aarna de slachtoffers tw ee aan tw ee geb o eid w erd en
u itgelad en en in het g elid w e rd en opgesteld.
V a n a f m ijn niet al te v e r v e rw ijd e r d e schuilplaats kon ik d e verb eten bleke
gezichten w aarn em en , zag ik d e v e rw ild e rd e haren van hun o n tb lo te h o o fd en ,
zag ik in h elle angst hun sch rikogen turen in de verte naar . . . dierbaren en
v rie n d e n , naar alles w at hun li e f en h e ilig w as.’

Dan werd het vuurpeloton opgesteld, dicht bij diegenen die doodge
schoten zouden worden.
‘D e b e v e lv o e re n d e com m an d an t las hun in het D u its hun v o n n is v o o r en
e in d ig d e d e v o o rle z in g m et 'Führers B efeh l’ .
N a een korte stilte w e e rk lo n k een com m an d o en v o lg d e het salvo vu u r, w aarna
d e eerste slachtoffers in elkaar zakten, en de aan hen g e b o e id e kam eraad m ed e
neerhaald en, snel daarop v o lg d e een tw eed e en m eerd ere sa lv o ’ s van m ach in e
p isto len en g ew eervu u r.
E en ijz ig e stilte trad in te rw ijl d e kruitdam p langzaam m et de w in d w e g tro k
o v e r het som b ere land.
D e b eu len had den hun taak volbracht. Z ij . . . o vertu igd en zich o f zij hun w e rk
‘ g o e d ’ gedaan hadden, d o o r de slachtoffers tegen de scheenb en en te schoppen.
G a v e n dezen n o g een leven stek en , dan v o lg d e een p isto olsch o t in de nek.’ 1

Van ‘Rozenoord’ werden de lijken der gefusilleerden vrijw el onm id
dellijk weggevoerd hetzij naar het crematorium ‘W esterveld’, hetzij naar
een geïmproviseerde begraafplaats in de duinen bij Overveen. Met de
transporten naar ‘W esterveld’ belastte zich in de provincies N oordHolland en Utrecht een Amsterdamse begrafenisondernemer, een
N S B ’er, die zich niet ontzag, bij de bezetter zijn beklag te doen wanneer
de betrokken gemeenten zijn rekeningen niet prompt betaalden; hij
ontzag zich evenmin om soms, wanneer hij in één transport tien lijken
had vervoerd, het op die rekeningen te doen voorkom en o f er sprake was
geweest van tien afzonderlijke transporten.

★

In het ressort van Lages vond, afgezien van de represailles na de z.g.
aanslag op Rauter, de om vangrijkste represaille-actie op 12 maart '45

■ F. H endrix: Rozenoord, bloedoord, heldenoord (1945), p. 7-8.
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plaats, v ijf dagen nadat Rauter zwaar gewond was geraakt: zes-en-dertig
gevangenen werden toen doodgeschoten aan het Weteringplantsoen. Dit
was een wraakactie wegens het feit dat SS-Hauptscharführer Ernst Wehner,
die als Kriminal-Oberassistent werkzaam was bij het EinsatzkommandoAmsterdam, in een vuurgevecht met illegale werkers was gesneuveld.
T w ee dagen eerder, op 10 maart, had de S D een inval gedaan in een
pand aan de Stadhouderskade tegenover het Weteringplantsoen waar zich
de centrale post bevond van de ‘Groep-2000’ — een illegale organisatie
welke in '41 was opgericht door mej. J. J. van Tongeren, dochter van de
Grootmeester der Vrijmetselarij. Van het cijfer 2000 uitgaande, had zij
alle leden van de organisatie een eigen nummer gegeven en die nummers
stonden genoteerd in een coderegister. Dat register werd in de centrale
post bewaard maar toevallig bevond zich daar op de dag van de inval ook
de sleutel op de toegepaste code zodat de SD, het ene stuk met het andere
combinerend, achter de identiteit van alle leden van de Groep-2000 zou
kunnen komen. Veiligheidshalve was de codesleutel in de tuin begraven,
maar men moest rekening houden met de m ogelijkheid dat dat tweede
stuk zou worden gevonden. Snel beraad leidde tot de conclusie dat enkele
leden van de Groep-2000 zouden trachten, het tweede stuk op te graven
en mee te nemen. D ie leden drongen op 1 1 maart het pand binnen dat
door de S D bezetgehouden was. Daarbij ontstond een vuurgevecht
—W ehner werd dodelijk getroffen.
Op maandagochtend 12 maart werden zes-en-dertig gevangenen uit
het Huis van Bewaring aan de Weteringschans naar het Weteringplant
soen overgebracht. D e Ordnungspolizei hield daar voorbijgangers aan en
haalde een aantal om wonenden uit hun huizen. Deze mensen werden
groepsgewijs gedwongen het eveneens groepsgewijs fusilleren van de
gevangenen gade te slaan. W ie van die toeschouwers zich omdraaide o f
de ogen afwendde, ‘w erd’, aldus de Clercq, ‘in de juiste richting geschopt
o f met de k o lf van een geweer bewerkt.’ 1 Het fusilleren vond plaats voor
een met aarde afgedekte schuilkelder die als kogelvanger diende2 —vóór
die schuilkelder lag een hoop stinkend afval. Vlak tegen die hoop werden
de gevangenen opgesteld, telkens twaalf. D rie salvo’s weerklonken. De
dichter N. Slob:

1 G. de Clercq: Amsterdam tijdens de hongerperiode, p, 54. 2 D o or een kogel, afgevuurd
door een van de leden van het executiepeloton, werd de predikant en theoloog dr. J.
Koopm ans, een van de voorm annen van het H ervorm d verzet, dodelijk getroffen
terw ijl hij naar het gebeuren keek uit zijn w o n in g aan de Stadhouderskade.
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‘ N ie m a n d sprak; geen kreet, geen kreun en,
zelfs geen adem tocht, alleen ’t b ev el tot opm archeren
in een v re e m d e taal, n o g harder dan de schoten,
en w a t tu im elen d e ech o ’s langs de kade.
Z w ijg e n d is daarop het v o lk u iteen gegaan ;
d e d o d en lagen op een gro te h o op — en ik,
ik d en k zo m en ig m aal: zij zijn niet heen gegaan ,
d e o n g en o e m d en , die toch elk een naam ,
een lo t, een h oop , een sprankje to ek o m st w aren.
N e e n , ze zijn niet h een ; in elk v an ons slo eg d ó ó r
w a t u it hu n l i j f die k lein e k o g el jo e g ,
een b lik sem flits g e lijk , aan w ijsh e id ,
aan gelaten h eid , aan le v e n sw il o o k , aan b e s e f
v an w at dit b roze, lie v e le v e n is,
en w at d e v rijh e id ’ 1 —

★

Naast het Einsatzkommando van M unt ageerde in Den Haag tegen de
illegaliteit nog een apart Kommando van de SD, geleid door SS-Obersturmführer Friedrich Frank. Beide Kommandos maakten hun eigen gevang
enen maar wanneer represailles moesten worden genomen, lag de
beslissing w ie er gefusilleerd zouden worden, bij Munt die dan evenwel
aan Frank kon vragen o f deze gevangenen in handen had die voor
doodschieten in aanmerking kwamen. M unt wees in één geval een
represaille-eis van de Wehrmacht geheel a f en daarnaast streefde hij er,
gelijk reeds opgemerkt, in het algemeen naar om het aantal te fusilleren
illegale werkers te beperken door gevangenen aan te w ijzen die in arrest
zaten wegens plundering o f andere commune misdrijven.
Afgezien nog van de represailles wegens de z.g. aanslag op Rauter zijn
ons uit Munts ressort de volgende represaille-gevallen bekend.
In de nacht van 6 op 7 oktober werd sabotage gepleegd aan de
spoorbaan tussen R ijsw ijk en Delft. Volgens M unt eiste toen Christiansen
dat vijftien illegale werkers ter plekke moesten worden doodgeschoten
en stelden Frank en hij vervolgens een lijst van tw aalf op van w ie Munt
er nog twee zou hebben geschrapt. In elk geval werden aan de spoorbaan
tien illegale werkers, allen Todeskandidaten, gefusilleerd. D e Ordnungspo' N . Slob: D e diepzeeduiker (1945), p. 17.
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lizei liet de lijken liggen; deze werden door de Nederlandse politie
opgehaald.
De spoorbaan in D elft werd in de nacht van 8 op 9 oktober opgeblazen
door een Knokploeg; er werden toen als represaille vier huizen in brand
gestoken en zes arrestanten gefusilleerd: volgens een rapport uit KPkringen v ijf ‘foute’ Nederlanders die een roofoverval hadden gepleegd
en één Nederlander die driemaal had ingebroken — ‘dit loopt dus alles
nog goed a f’ , aldus het rapport.1
Eind novem ber kwam het tot een publieke terechtstelling in het
centrum van Den Haag, op het Spui. V oor een filiaal van het kruideniersbed rijf Simon de W it hetwelk gesloten en geblindeerd was, verzamelden
zich enkele honderden personen, hoofdzakelijk vrouwen en opgeschoten
jongens. ‘Z ij riepen’, aldus later de filiaalhoudster, die naar buiten kwam,
‘ ‘ W ij heb b en h o n ger, dat b eg rijp t u toch niet.’ Ik zag dat m et b ed o eld e m en sen
n iet te praten v ie l. Ik slo o t de w in k e ld e u r w e e r af. Intussen had het p u b liek de
schotten v o o r het raam reeds v e rw ijd e rd . T o e n ik b o ven w as, h o o rd e ik gla sge
rinkel. In m ijn w in k e l b e v o n d e n zich niets anders dan 30 kazen en en k ele pakjes
p u d d in g en salade, al het an dere w a ren le g e kartons. Ik h o o rd e schieten en zag
dat in de lucht gesch oten w e rd ’2 —

dat deed een patrouille van de Ordnungspolizei. D ie patrouille arresteerde
drie personen: twee vrouwen en een jongen van vijftien jaar. D e vrouwen
hadden zich van niets meester kunnen maken, de jongen w el: hij had
enkele pakjes puddingpoeder bij zich. M unt liet de jongen voor de winkel
fusilleren (het lijk met daarop een bord: ‘Ik ben een plunderaar’, moest
één o f twee dagen blijven liggen); de twee vrouwen moesten bij dat
fusilleren toekijken —zij werden nadien naar het Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück getransporteerd. M unt beweerde na de oorlog dat hij al die
maatregelen op bevel van Schöngarth had genomen. Dat is m ogelijk
(nadere gegevens terzake zijn niet beschikbaar), maar m ogelijk is óók dat
M unt die geen consideratie had met plunderaars, in het geval op het Spui
geheel op eigen initiatief heeft gehandeld.
Omstreeks 8 december werd in Den Haag op de Laan van N ieuw
O ost-Indië een vaandrig van de Kriegsmarine, de zoon van een Duitse
admiraal, doodgeschoten door drie mannen die, aldus C. Leemhuis, de

1 Rapport, 1 1 okt. 1944, van ‘J 3 3 ’ aan R W . H ord ijk (LO /LKP, 5 D). 2 P R A -D en
H aag: p.v. inz. J . H. L. M unt (afgesl. 15 m ei 1947), p. 35 (getuige M . Am bachtsheer-van
Belle) (Doc I-487, a-4).
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met het onderzoek belaste Haagse politiefunctionaris, ‘niets met de
illegaliteit te maken hadden.’1 Volgens Munt eiste Christiansen toen dat
als represaille twintig illegale werkers zouden worden gefusilleerd en dat
op de plek van de aanslag twee huizen zouden worden opgeblazen. De
huizen werden vernield en op de ruïnes werden op 15 december twaalf
personen gefusilleerd: de drie inmiddels opgespoorde en gearresteerde
daders, twee Nederlanders die bij de Feldgendarmerie werkzaamheden
hadden verricht en met papieren van die Duitse militaire politie allerlei
roofovervallen hadden uitgevoerd, en zeven illegale werkers van wie
volgens M unt drie o f vier door Frank ter beschikking waren gesteld.
M unt zou bij die gelegenheid aan de Ortskommandant hebben gevraagd:
‘ Ist der alte Papa Christiansen noch so scharf au f Erschiessungen?' waarop de
Ortskommandant zou hebben geantwoord dat h ijzelf en M unt zouden
worden opgehangen als er geen represaille werd genomen.2
Op 3 1 maart tenslotte liet M unt nog eens tw aalf personen fusilleren
als represaille voor het feit dat twee militairen van de Wehrmacht waren
neergeslagen en van hun wapens beroofd. Volgens Munt zou Christian
sen via de Ortskommandant het doodschieten van vijftien Nederlanders
hebben geëist; van de tw aalf die M unt liet doodschieten, was één door
Frank ter beschikking gesteld en de e lf overigen waren volgens Munt
‘misdadigers’, die ten dele voor zijn eigen Kommando, ten dele voor de
Haagse recherche in arrest zaten.3
Na de bevrijding verdedigde M unt zich o.m. door er op te wijzen dat
hij illegale werkers die hij als ‘lichte gevallen’ beschouwde, in de regel
had vrijgelaten, dat hij zijnerzijds inzake represailles maar w einig contact
met Schöngarth had gezocht en dat bij de stukken die hij aan Schöngarth
had voorgelegd, vaak ook processen-verbaal waren van de Haagse politie.
W ij merken bij het eerste op dat andere chefs van Einsatzkommandos
hetzelfde hebben gedaan, bij het tweede dat de Haagse illegaliteit aan
zienlijk minder actief was dan bijvoorbeeld de Amsterdamse, en bij het
derde dat er inderdaad sprake was van een vrij nauwe samenwerking
tussen de S D en een deel van de Haagse politie, hetgeen, zo menen w ij,
de S D niet in het minst disculpeert.

★

' A.v., p. 2 (getuige C. Leemhuis) (a.v.).
(a.v.). 3 A.v., p. 43 (a.v.).
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In Rotterdam en om geving werden in september en oktober maar ook
nog in de eerste weken van novem ber talrijke illegale werkers onder
verantwoordelijkheid van W ölk neergeschoten zonder dat er sprake was
van represailles; de betrokkenen waren betrapt op illegaal werk en werden
op de dag van hun arrestatie o f binnen enkele dagen gefusilleerd —men
zou van een toepassing van het Niedermachungsbefehl kunnen spreken. Zo
werden tussen 21 september en 23 novem ber negen-en-dertig illegale
werkers (èn nog twee personen die naar het bevrijde Zuiden hadden
w illen ontsnappen) op last van het Einsatzkommando-Rotterdam doodge
schoten. Op 25 oktober was evenwel sprake geweest van een represaille:
vier Todeskandidaten werden toen voor het vuurpeloton geplaatst wegens
een vuurgevecht, daags tevoren, tussen KP’ers en S D ’ers waarbij één
S D ’er was gesneuveld. Vele andere Todeskandidaten volgden: op 28 no
vem ber tien wegens een aanslag op de spoorbaan, op 22 december negen
wegens een overval van een onbekende groep op het gebouw van W ölks
Einsatzkommando, op 7 januari tien wegens het doodschieten van een
Duitse soldaat door een d ie f (met dit geval had de illegaliteit niets te
maken), op 18 februari tien wegens de liquidatie van de N SB -burgemeester van N ieu w Beijerland, op 20 februari tien wegens de liquidatie
van een S D ’er, op 12 maart (op het Hofplein) twintig wegens het
neerschieten van een functionaris van de Ordnungspolizei' en diezelfde
dag nog eens evenveel wegens de liquidatie van een Duitse S D ’er en een
Nederlandse helper, en tenslotte op 3 april opnieuw twintig wegens de
liquidatie van een majoor van de Rotterdamse politie, een vurige N S B ’er.
Telt men al deze cijfers op, dan komt men tot een totaal van honderdvieren-vijftig slachtoffers (de slachtoffers na de z.g. aanslag op Rauter zijn
daarin niet meegerekend).
Evenals M unt beweerde W ölk na de bevrijding dat hij in veel gevallen
als represaille niet illegale werkers, Todeskandidaten dus, had laten fusil
leren maar commune misdadigers; dat argument bracht hij evenwel niet
naar voren tijdens zijn verhoren maar pas tijdens zijn proces, in ju n i '49.
‘Idealisten heb ik’, zo beweerde hij toen ook, ‘nadat hun dossier was
1 T oen bij deze fusillering het salvo had weerklonken, stond een van de tw intig
slachtoffers nog recht overeind. D e ch ef van het executiepeloton van de Ordnungs
polizei liep op de man toe en schoot hem dood met zijn pistool. Dat wekte bij de
toeschouwers, aldus later een rapport van de bijzondere rechtspleging, ‘nog m eer het
gevoel van w alging tegen de Duitsers o p . . . , omdat men algem een van oordeel is dat
een man die na een executie nog in leven bleef, niet mocht w orden doodgeschoten
daar dit als een ‘G odsoordeel’ m oest w orden beschouwd.’ (B G -D en Haag, parket proc.
fiscaal: Rapport inz. H. J. W ölk (31 jan. 1948), p. 3 1 (Doc I-190 7, b-4))
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afgesloten en ik dus geen interesse meer voor hen had, en nadat zij voor
Sonderbehandlung’ (d.w.z. voor definitieve plaatsing op de lijst der Todes
kandidaten) ‘in m ijn handen waren gekomen, onm iddellijk doorgestuurd
naar Am ersfoort’ (van waaruit velen naar het concentratiekamp N euen
gamme werden getransporteerd). ‘Kwam er nu een bevel tot het nemen
van represailles, dan moest de B d S ’ (Schöngarth) ‘op zijn, met de onze
corresponderende lijst, op plunderaars teruggrijpen.’ 1 Bij dit verweer
merken w ij op dat uit niets blijkt dat door de BdS plunderaars als
Todeskandidaten werden beschouwd, dat Kolitz verklaard heeft dat op de
door de chefs van de Einsatzkommandos ingestuurde lijsten van Todeskan
didaten steeds slechts sprake is geweest van ‘wapenbezit, sabotage en
spionage’2, en dat wat W ölk heeft beweerd, in strijd is met de voorstelling
van zaken die zijn Haagse collega M unt heeft gegeven, nl. dat hij
commune misdadigers tersluiks, althans buiten medeweten van de BdS,
aan de Todeskandidaten had toegevoegd.

★

U it het oosten des lands zijn (nog steeds: afgezien van het gebeurde na
de z.g. aanslag op Rauter en afgezien van de executies bij de nadering der
bevrijders), voorzover ons bekend, drie-en-negentig Todeskandidaten ge
fusilleerd: zes-en-veertig in de Achterhoek en zeven-en-veertig in ver
band met gebeurtenissen in Overijssel.
Wat in de Achterhoek gebeurde, was gevolg van een aanslag op een
auto waarin vier Duitse militairen waren gezeten.
Halverwege Aalten en Varsseveld had een uit de KP voortgekomen
Achterhoekse groep van de BS, ruim dertig man sterk, een afgelegen,
onbewoonde boerderij betrokken. In een van de laatste dagen van febru
ari werd die boerderij toevallig betreden door vier Duitse militairen die
plaatsen moesten bepalen waar vèrdragend Duits geschut kon worden
opgesteld. Z ij troffen in de boerderij slechts één B S ’ er aan maar namen
aan dat er veel meer in de buurt waren en reden weg. Daarbij werden
zij achtervolgd en gevangen genomen. De B S ’ers boden hun een onder
duikplaats aan; dat aanbod sloegen de vier Duitsers af. Ter bescherming
1 B G -D e n H aag: p.v. zitting inz. H. J. W ö lk (10 en I I ju n i 1949), p. 59 (a.v.,
d -i). 2 Arr. rechtbank-Arnhem : V onn is, 2 dec. 1950, inz. H. Kolitz, p. 5 (Doc I-940,
a-9).
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van hun eigen veiligheid en van die van alle hun bekende illegale werkers
besloten de B S ’ers vervolgens, de Duitsers dood te schieten. Aldus
geschiedde. Zij hadden de lijken kunnen begraven en de auto laten
verdw ijnen maar zij kozen een andere oplossing. ‘Aan de w eg Varsseveld-A alten was’, aldus een naoorlogs rapport over dit gebeuren’ ,
’ een verse krater van een b o m in slag. Z e zetten de auto m et de v ie r d o d e
inzittend en op de rand van d e krater, de lijk e n w e rd en v o o rz ie n van stukken
sp rin g sto f en er w e rd e n la d in gen aangebracht: een k lein e o n d er d e v o o ras, een
grote o n d er de «achteras. D e m an n en b erek en d en dat d o o r de o n tp lo ffin g alle
sporen van d e liqu id atie zo u d en v e rd w ijn e n en de D u itsers bij het v in d e n van
de auto o vertu igd zou den zijn dat alles d o o r de b o m in slag w as gebeurd. Z ij staken
de lo n ten [ond er d e assen] aan en m aakten dat zij w e gk w am en .
H et resultaat w as helaas g e h e e l anders.
D e e xp lo sie van d e k lein e la d in g o n d er de voo ras gesch ied d e het eerst en
bracht slechts een k le in e v e rw o e stin g aan. M aar d o o r de o n tp lo ffin g w e rd de
tw e e d e lo n t g e d o o fd w a ard o o r de gro te la d in g niet to t ontplo ffin g kw am . Z o
w e rd e n d e D u itsers g e v o n d e n m et lo n ten o m hun ben en g e w ik k e ld en de stukken
sp rin g sto f op hun lichaam b ev estig d .’

Als represaille werden zes-en-veertig politieke gevangenen uit ‘De
Kruisberg’ gehaald en in een w ei bij de bomkrater gefusilleerd.
Wat de Overijsselse represailles betreft: wegens aanslagen op spoor
lijnen werden op 13 oktober '44 zeven en op 3 1 maart '45 (een Duitse
Rode Kruis-trein was toen ontspoord) v ijf arrestanten van het Einsatzkommando-Zw olle bij Z w olle gefusilleerd; eind novem ber werden er v ijf
gefusilleerd in het kamp Am ersfoort wegens een aanslag op een ‘foute’
boer in Nieuwleusen en op 29 maart werden er wegens sabotagedaden
bij Wierden en Rijssen dertig doodgeschoten bij de twee genoemde
plaatsen; die dertig waren gevangenen van het Einsatzkommando-Alm elo.

★

U it Drente is ons slechts één geval bekend van het doodschieten van
Todeskandidaten: v ijf gevangenen van het Einsatzkommando-Meppel, die
begin april bij die plaats werden gefusilleerd wegens spoorwegsabotage.

1 D oc II-225, a -i.
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In Friesland werden op 18 novem ber drie politieke gevangenen van de
S D te Leeuwarden gefusilleerd aan de straatweg tussen Franeker en
Harlingen als represaille voor het feit dat daar spijkers op de w eg waren
gestrooid. Ds. L. Holtrichter, christelijk gereformeerd predikant te Har
lingen, was toevallig aanwezig toen uit de richting Franeker twee auto’s
naderden. ‘Acht Duitsers in lange regenjassen met schouderbedekking
kwam en’, aldus zijn relaas,
‘u it de eerste auto. D e m eesten hadden een k arabijn bij zich. Eerst dacht ik: de
heren gaan op de een den jacht, daar is het w e e r nu ju is t geschikt vo o r. Een D u itser
riep m ij toe dat ik m o est afstappen en b lijv e n staan. T o e n deed een andere D u itser
de tw e ed e auto open en daar k w a m en drie burgers uit. E en van de drie burgers
w e rd b ij d e kraag g en o m en en w eggesleep t. H et w as n o g een jo n g e man. H et
w e rd n o g v rese lijk er. H ij v ro e g : ‘M aar g e w ilt m e toch niet d o o d sch ieten ?’ H et
an tw o o rd w as een slag m et d e k o lf van het g e w e e r op zijn h o o fd , zodat het b lo ed
er uit gutste. H iero p w ild e ik gaan, m aar m ij w e rd d u id e lijk gem aakt: b lijv e n
staan o f de k o gel. A ls versteen d stond ik aan d e gron d. E en m eter o f zeven van
d e w e g w as een aardappelbult op gew orp en . D aar m o est hij nu gaan staan. T o en
n am en een stuk o f zes D u itsers het g e w e e r en één com m and eerde. Z e schoten
te g e lijk en het slachtoffer v iel. D e ‘schutters’ g in gen o n g e v e e r drie m eter van hun
slachtoffer staan.
D e an dere tw e e burgers stond en bij d e auto, d o o r een D u itser vastgehouden .
Z e m o esten eerst het lo t van hun m ed eg ev an g en e zien. T o e n m o est n u m m er
tw e e ko m en . D e z e g in g v o o r de D u itsers lig g en en sm eekte hen om hem toch
n iet d o o d te schieten. ‘Ik w il alles v o o r u d o en , in d ien ge m ij in leven laat’ , zo
sm eek te hij. M aar een harde schop in zijn rug, zodat h ij w e l een m eter v o o ru it
tu im eld e, w as het an tw o o rd op zijn d ee rn isw e k k en d vragen. H ij m o est plaats
n em en naast zijn d o d e m akker. H e tz e lfd e com m an d o w e rd gegeven . D e schoten
dreu n d en en het tw eed e slachtoffer lag ter aarde.
N u d e derd e nog.
O n d e rw ijl z ijn tw eed e lo tg e n o o t afgem aakt w e rd , zond hij een v u rig gebed
op tot G o d . Ik heb n o g n o o it zo h oren bidd en. D it w as b id d en in het aangezicht
v an d e do o d. Eerst bad hij v o o r zijn v ro u w . O f de H e re haar w ild e ondersteunen.
T o e n bad h ij v o o r zijn zoon. O f G o d hem bew aren w ild e en in het lev en sparen.
Z ijn laatste w o o rd e n w a ren : ‘O ch H ere, H ere, die arm e jo n g e n .’ T o e n m o est hij
naar d e slachtplaats. G een d er D u itsers b eh o efd e hem te ‘g e le id e n ’. M et vaste
gan g zag ik hem er heen lopen . H ij g in g naast de tw ee d o d en staan. Z o a ls dezen,
m et het gezich t naar de ‘ b e u le n ’. N o g en kele o gen b lik k en . W e e r w e rd het
com m an d o g e gev en . D e gew eersch o ten knetterden.
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H e t derd e slachtoffer v ie l ter aarde. D e b eu len staken een sigaret aan en lachten.
Ik k reeg een w e n k , ik ko n d o o rg aan .’ 1

T w ee dagen later, op 20 novem ber, werden wegens spoorwegsabotage
twee Todeskandidaten van het Einsatzkommando-Heerenveen doodgescho
ten; datzelfde Einsatzkommando liet als represaille in januari één en in
april, vlak voor de bevrijding, twee Todeskandidaten fusilleren en was
tenslotte betrokken bij het doodschieten op 17 maart van tien in de buurt
van Doniaga. D ie laatste represaille was gevolg van het feit dat van twee
mannen van de Wasserschutzpolizei die toevallig een boerderij betreden
hadden waar een BS-groep bezig was een koe te slachten, bij de daarop
volgende schietpartij één gedood en één gewond was; de boerderij werd
door de S D in brand gestoken.
Het zwaarste represaillegeval van de S D uit Leeuwarden deed zich
voor in Dokkum. Er waren daar in januari drie illegale werkers gearres
teerd die op 1 januari naar Leeuwarden zouden worden overgebracht.
Eén van die drie was een centrale figuur in de regionale illegaliteit
—andere illegale werkers besloten een poging te ondernemen om de drie
te bevrijden. Tussen D okkum en Leeuwarden werd een brug openge
draaid. D e SD-auto met de drie arrestanten werd bestormd; de man om
w ie de overval ondernomen was, kon, hoewel hij was gewond, worden
bevrijd. Bij de schietpartij was een lid van Albrechts Einsatzkommando
onm iddellijk gedood, een Belgische chauffeur dodelijk gewond. Albrecht
zou zich, schrijft W ybenga, ‘woedend . . . beklaagd (hebben) dat zijn
superieuren bepaalden dat er slechts twintig gevangenen mochten w or
den doodgeschoten, waarvan Groningen de helft zou ‘ leveren’.’
W ybenga vervolgt:
‘ O m acht u ur in de m o rg en v an m aandag 2 2 jan u ari hield A lbrech t tot zijn
person eel een o p zw ep en d e rede o m d e m an nen op te peppen v o o r de m oord partij.
Z ij kregen , zei h ij, een e e rv o lle taak.
. . . M e t g ro o t m achtsvertoon (slechts v ie r m an nen b lev en in Leeu w arden ) hield
d e stoet halt b ij d e eerste h u izen van D o k k u m . D e g evan g en en m oesten v o o ro v e r
in de sn eeu w gaan lig g en en een S D ’er w e rd w eggestu u rd om de bu rgem eester
te halen. ‘ D at z w ijn m o et er o o k bij zijn , zodat h ij kan zien w at er een v o lg e n d e
keer m et h e m z e lf geb eu rt’ , zei A lb rech t v o lg e n s H orem ans.
O n d ertussen w e e s A lb rech t het v u u rp elo to n aan dat telkens v i j f m an m oest
neerschieten. T w e e S D ’ e rs m o esten op één m an richten, de een op het h o o fd , de
an der op de borst. B ij v erg issin g had hij e l f m an aan gew ezen , m aar de D u it

1 Aangehaald in H. H. Drost: Harlingen in oorlogstijd, p. 130.
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ser . . . die m o est u itvallen , w ild e zo graag aan dit h eld e n fe it m eew erk en , dat hij
p erm issie k reeg o m m et tw ee an deren op een m an te schieten. T elk en s m oesten
de v o lg e n d e v i j f slachtoffers hu n g ed o d e voo rg an g e rs netjes in een rij op de rug
leg g e n : ‘ O rdnung muss sein !’
B ij de derd e gro ep w as een jo n g e m a n die niet in d e rij d u rfd e te staan; hij
m o ch t zich v o o r o v e r op d e g ro n d w e rp en , w aar h ij een nekschot o n tvin g. H eel
anders reageerde, v o lg e n s b u rgem eester Jo n k e r, L o u H u lsh o f. O n g eb ro k en , fier
rechtop, b e m o e d ig d e hij d e an deren d o o r te zeg g e n : ‘W ij steken ’t h o o fd o m h o o g
en zu lle n d ’ eerk ro o n dragen.’
. . . T o e n het b eu lsw erk geklaard w as, g a f A lb rech t d e b u rgem eester een heftige
uitbrander. B o v e n d ie n gelastte h ij dat de lijk e n n o g 24 u ur m oesten b lijv e n
lig g e n ; v e rv o lg e n s m ochten ze b egraven w o rd e n o n d er le id in g van predikanten,
m aar daarbij m o ch t geen g e re fo rm e e rd e d o m in e e het w o o rd voeren . T o e n
beg aven d e h eld en zich naar het kw a rtier van d e Grenzschutz, w aar ze op je n e v e r
w e rd en o nthaald.’ 1

Nadien liet de S D uit Leeuwarden op 8 maart bij Franeker v ijf
Todeskandidaten doodschieten wegens een aanslag op een boerendochter
die tolk was bij de SD, op 7 april in M akkum zes wegens allerlei illegale
activiteit en op 1 1 april bij D ronrijp e lf (onder hen drie broers) wegens
sabotage aan een spoorweg en aan een brug over het van Harinxmakanaal. Bij deze laatste executie (er werden toen ook een 55 ’er en een
V-Mann uit D en Haag doodgeschoten2), waarbij in totaal veertien slacht
offers hadden moeten vallen, was er één overlevende, Gerard de Jong.
H ij heeft in april '48 aan een verslaggever van Anep-Aneta en, uitgebreider, in april ’6o aan een van De Telegraaf zijn herinneringen verteld. ‘In
overvalwagens’, aldus dit laatste verslag3,
‘ o n d e r b e w a k in g van tw in tig zw aar gew ap en d e m an n en g in g ’t L eeu w ard en uit,
rich tin g H arlin gen . E ven v o n k te b ij m ij de h o o p dat w ij . . . naar H o llan d zou den
gaan, m aar bij D ro n rijp w e r d . . . deze h o o p d e b o d em in geslag en , w a n t de co lo n n e
draaide van de h o o fd w e g a f en ev en later stond en w ij v o o r d e geo p en d e brug
o v e r het van H arin xm akanaal. . . . H ie r w e rd gestopt en w ij m o esten de w agens
verlaten.
. . . D e zo n stond stralend aan d e strakb lau w e h em e l en b o v e n ons h o ord en
w ij het b ro m m e rig e gezang v an d e G eallie e rd e v lieg tu ig en . S til in m ijn hart bad
ik o m b esch e rm in g van deze Tommies. O o k d e S D ’ers had den de v lie g tu ig e n in
d e gaten en k regen p lotselin g v e e l haast. W ij w e rd en de d ijk afgeranseld en ron d
ons w e rd een k rin g van m itrailleu rs o pgesteld. T e g e n d e o e v e r van het kanaal

1 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 241-4 2. 2 Beiden waren van allerlei
m isdragingen beschuldigd. 3 D e Telegraaf, 9 april 1960.
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stelden zich acht m an op m et d e k arab ijn in d e aanslag en uit ons m id d en w erd en
acht m an als eerste groep v o o r het p eloton gesleu rd.
Een m ist van razende w o e d e k w a m v o o r m ijn ogen. A ls schapen w e rd en deze
m en sen naar d e slachtplaats g e le id en ik v ro e g m ij a f o f w ij nu m et ons allen
geen p o g in g k o n d e n d o en o m als één m an naar het w ater te renn en en daar in
te du iken, alles lie v e r dan zo lijd zaam d o o r d eze b en de te w o rd en neergeschoten.
M aar de aan b lik van het tafereel v e rla m d e m ijn spieren en ik ko n m ij niet
bew egen .
. . . V ó ó r m ij h ieve n de m o o rd en aars hun w apens op, richtten en er klo n k en
korte knallen. A ch t m en sen in d e kracht van hun le v e n slo egen ach tero ver tegen
d e gron d. E en van hen richtte zich w e e r op als een tijg e r in een w o e d e n d e aanval
op zijn m o o rd enaar, m aar en k ele n ie u w e k n allen m aakten een ein d aan zijn
stuipachtig verw eer.
O n w e z e n lijk lagen deze lijk e n in het gras, m aar o f de d o o d z ic h z e lf niet
v ertro u w d e , g in g e n zijn h an dlangers langs elk slachtoffer om het een gen adeschot
d o o r de hersenen te geven . Ik v o e ld e m ij m is se lijk en zag en dacht niets meer.
E n k ele harde slagen brachten m ij tot de w e rk e lijk h e id terug, het w as m ijn
beurt, tezam en m et v i j f an deren . . . zag ik ev en later d e d o o d in d e ogen. M ijn
b lik z w ie r f n o g eenm aal o v e r het w ater, o v e r het v la k k e Friese land en daarna
zag ik een gezich t dat m ij aan lo erd e langs de lo o p van een karabijn.
W at m ijn hersens ded en w e e t ik niet m eer, ik k on niet m eer den ken o f ik
dacht aan alles te g e lijk , het w as als een b en au w d e d ro o m en ik hoopte n o g slechts
w a k k e r te ku nn en schrikken.
E en scherp com m an d o . . . een v re s e lijk e knal en een harde klap tegen m ijn
sch o u der m aakten m ij w a k k e r; ik zag d e m an nen naast m ij v allen als tin nen
soldaten o f als stenen stan dbeelden , d ie v an hun voetstu k w o rd e n gestoten. Ik
b esefte echter direct dat ik niet d o o d w as, dit kon d e d o o d niet zijn.
A ls in een re fle x b e w e g in g liet ik m ij v alle n , slo eg een h alve slag o m en drukte
m ijn gezicht in het k lam m e gras. Een steken de p ijn in m ijn schouder d eed m ij
ineen k rim p en van p ijn , m aar ik besefte dat elk e b e w e g in g m ij zou verrad en en
dat ik een kans zou hebben als ik m ij d o o d hield.
M aar toen o v e rv ie l m ij de gedach te aan het nekschot, ik zw eette van angst.
Ik h o o rd e rau w e b ev elen sch reeu w en en laarzen stam pen en verw ach tte elk
o g e n b lik het laatste schot. M aar h o o g b o v e n m ij in de lucht h o o rd e ik het
m achtige m o to rlie d van de Tommies; de m o ord enaars b lijkb aar o o k , w a n t ze
kregen steeds m eer haast. Ik h o o rd e een paar v an h en nader k o m en en h o o rd e ze
zegge n : 'T ot . . . tot'. Z e on d erzoch ten hun slachtoffers, m aar er k w am geen
genadeschot, m o g e lijk w aren ze ban g z ic h z e lf d o o r hun gesch iet aan de Tommies
te verraden.
E in d e lijk w as de beurt aan m ij, een paar ru w e handen rold en m ij o m — 'T o t',
zeid en d e kerels en v e rd w e n e n haastig achter hu n traw anten aan, die w a arsch ijn 
lijk al in de au to ’ s w aren gestapt. E v en later slo egen d e au to m o to ren aan en h o ord e
ik hen w e g rijd e n . H et w e rd stil o m m ij heen , zelfs d e Tommies w aren verd w en en .
N o g d u rfd e ik m ijn o gen niet op te slaan en steeds stiller scheen het o m m ij
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heen te w o rd en . W as ik toch d o o d ? N e e n , de p ijn in m ijn arm w erd heviger.
P lo tse lin g b e v in g m ij w e e r een n ie u w e angst: als ik daar b le e f liggen , zo u den ze
straks teru gk om en om d e lijk e n op te halen en m ij m et hen lev en d te gaan
b e grav en ? Ik m o est w e g , w e g , m aar hoe, zo u d en ze m ij niet zien ?
Ju is t w as ik van plan een p o g in g tot ontsnappen te o n d ern em en en alles te
riskeren, to en ik voetstappen h o ord e. Z ach tjes w e rd ik bij de arm gepakt, een
stem fluisterde dat het go ed v o lk w as en ik op en d e m ijn ogen. V ó ó r m ij bukte zich
een m an in o verall, hij gespte zijn riem los en b eg o n m ijn arm a f te binden.
V a n a f d e m e lk fa b rie k van D ro n rijp had m ijn red d er het geh ele dram a daar
o n d e r aan die d ijk gezien en to en d e b eu len w aren w e ggetro k k en , had hij
b e w e g in g gezien tussen de lijk en . O n d an k s w aarsch u w in gen v an anderen w as
hij op d e onheilsplaats afgegaan.
P lo tselin g versch een er een m an op de d ijk en m ijn helper vluchtte, m aar
g e lu k k ig w as het lo o s alarm en k eerd e h ij sp o ed ig naar m ij terug. T e r w ijl hij n og
m et m ij b ezig w as, versch een p lo tselin g b o v e n d e bru gleu n in g een D u itse
u n ifo rm pet. D e schrik m o et ons b eid en o m het hart zijn geslagen. M aar de m an
o n d er d e pet m o m p eld e 'S ch w ein e' en w ij begrepen dat v an hem geen gevaar te
duchten w as. H et was een D u itser in W ehrm acht-xim torm , een schipper op een
aardappelboot, h ij heeft alles w a t er na d ie tijd m et m ij gebeu rd e gew eten , m aar
m o est b lijk b aar niets van die N a z i-b e u le n hebben.
M ijn red d er ond erzocht alle slachtoffers, m aar k o n v o o r hen niets m eer doen.
D e in sp an n in g en d e pijn w a ren v o o r m ij te zw aar g ew eest en het w e rd schem erig
v o o r m ijn o g e n ; ik zag m ijn kam erad en, d ie daar zo o n n atu u rlijk d o o re en lagen
en to en w e rd alles zw art v o o r m ijn ogen.
Ik k w a m w e e r bij toen m en m ij w a t w a ter in d e m o n d goot. Ik v o e ld e dat ik
op een ladder lag en naar een b o o tje w e rd ged ragen. N aar de overk an t erm ee en
op een k lein b o e rd erijtje v o n d ik een lie fd e rijk onderdak. A l spo edig kw am en
de w ijk zu ster en d e d o k ter en ko n m ijn arm b e h o o rlijk w o rd e n verb o n d en .
H e ld e n w a ren deze m en sen, w a n t m ijn v e rd w ijn in g ko n n o o it lang o n b em erk t
b lijv e n . A l g au w kregen w ij dan o o k bericht dat er reeds naar m ij w erd gezocht.
D e av o n d v ie l en het huis w aarin ik v e rb le e f, w as v e e l te dicht bij de plaats van
het o nheil. Ik m o est w e g en er w e rd b eslo ten , dat ik o n d erd ak zou zoeken bij
het gem aal, m id d en in de u itgestrekte landen. T o e n het g o ed d o n k er w as, gin g
ik op w e g . ‘ Langs het w a ter’, h ad den ze m e gezegd, dan k w am ik er van zelf. M aar
het w as aardedonker, en al g au w raakte ik het spoor b ijster, v allen d in greppels
en o v e r m o lsh o p en , m ijn lin k erarm als een la m m e v le rk steunend, zocht ik m ijn
w e g op g o e d g e lu k af. M ijn k leren had den m ijn helpers in het kanaal laten zakken
en ik had o u d e b o eren kleren aangekregen.
E in d e lijk zag ik de d o n ke re con to u ren van het gem aal v o o r m ij opdoem en.
H ie r v o n d ik een lie fd e r ijk o n d erd ak bij een paar o u d e v rie n d e lijk e m en sen, bij
w ie reeds tw e e o nd erd uikers een o n d erd ak had den gevo n d en .
M aar v e ilig w as het o o k h ier niet. M an n en van de v e rz etsb ew eg in g k w am en
m ij de an dere dag halen, en op een aardappelw agen w e rd ik naar d e aardappel
m e elfab rie k gered en w aar de b e d rijfsle id e r m ij in zijn w o n in g v erb o rg .’
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E n k e le d a g e n la te r w a r e n d e b e v r i jd e r s te r p laatse.
★

G elijk vermeld, dienden bij D okkum tien gevangenen uit Leeuwarden,
tien uit Groningen te worden doodgeschoten. De Groninger tien werden
onder Haase’s verantwoordelijkheid in feite uitgekozen door Lehnhoff
en onder hen waren, zo verklaarde tijdens Haase’s proces de rechercheur
van de bijzondere rechtspleging die deze zaak had onderzocht, ‘verschil
lende gevallen (die), ook van Duitse zijde gezien, als licht waren te
beschouwen.’ 1 Eén van die lichte gevallen was een Joodse onderduiker,
in Winschoten gegrepen, die naar Westerbork moest worden overge
bracht. Tegen een bij de S D gedetacheerde Nederlandse politieman zei
Lehnhoff evenwel dat die onderduiker onder de tien moest worden
opgenomen, ‘dan raken w ij’, aldus werden Lehnhoffs woorden weerge
geven, ‘meteen op een m ooie manier die Jo o d kwijt.’2
Dit was de ‘tweede man’ van het Einsatzkommando-Groningen ten
voeten uit. Maar hij was de enige niet die, gegeven Haase’s slappe leiding,
speciaal in de hongerwinter misdaad op misdaad kon stapelen, daarbij
overigens bijgestaan door enkele Duitse S D ’ers en uit het westen des
lands afkomstige ‘foute’ Nederlandse politiemannen die allen in fanatis
me en verscheidenen ook in sadisme zijns gelijken waren. Geen Einsatz
kommando trad, aldus onze algemene indruk, wilder en onbeheerster op
dan het Groningse. Had het van een V-Mann o f van een andere informant
vernomen dat ergens een illegale groep bestond (die inlichtingen waren
lang niet altijd ju ist en soms zelfs er geheel naast), dan werd een ploeg
gevorm d die er ’s avonds o f ’s nachts met de auto op uittrok en dan vaak
de personen w ier namen genoemd waren, in o f bij hun woning neer
schoot; tro f de ploeg in de betrokken woning niemand aan, dan sloeg
zij de inboedel kort en klein o f stak zij het huis in brand. In één geval,
medio maart '45, bij een grote opsporingsactie van leden van de O D en
de BS, liet Lehnhoff een Groninger, in wiens woning twee onderduikers
waren gevonden, door een ‘foute’ Nederlandse politieman doodschieten,
naar de politieman meende: louter omdat die Groninger een door Lehn
h off begeerde grote postzegelverzameling bezat; die verzameling werd
inderdaad vervolgens uit een bankkluis gehaald en naar het Scholtenshuis
gebracht.
1 B G -Leeuw arden : p.v. proces B. G. Haase (15 ju n i 1949), p. 9 (getuige Luppens) (Doc
I-6 12 , b-3). 2 A.v., p. 1 1 (getuige E.C.D.).
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In diezelfde tijd, maart '45 dus, liet Lehnhoff met goedvinden van
Haase twee vrouw elijke arrestanten doodschieten, Anda Kerkhoven en
D iny Aikem a; beider zaken waren overigens, aldus de eerder door ons
geciteerde Nederlandse Polizeiangestellte, ‘niet zo ernstig dat zij, van Duits
standpunt bezien, voor de doodstraf in aanmerking kwamen, in het
bijzonder niet die van Anda Kerkhoven’, maar deze laatste, die gedeel
telijk van Indonesische afkomst was, was vooral door de Nederlandse
Polizeiangestellte Z. Sleyfer mishandeld1 en op het Scholtenshuis was
Sleyfer toen bang gemaakt met het verhaal dat Anda Kerkhoven volgens
z.g. Indonesisch gebruik niet zou rusten voor zij wraak op hem zou
hebben genomen. Tijdens het proces tegen Haase verklaarde de even
eerder door ons aangehaalde, bij de S D gedetacheerde politieman,
‘ dat S le y fe r daarna naar L e h n h o ff is gegaan die er eerst niet van w ild e w e ten dat
A n d a d o o d gesch o ten w e rd , m aar ten slotte to estem d e, zeggen d dat D in y A ik em a
dan o o k d o o d gesch oten m o est w o rd e n ; dat v o o rd ie n S le y fe r hem een liter
je n e v e r had aan gebo den als h ij bereid w as, A n d a d o o d te sch ieten ’2 —

de politieman had geweigerd —Anda Kerkhoven en D iny Aikema werden
door andere helpers van de S D doodgeschoten en een van de moorde
naars ondertekende op Lehnhoffs bevel een proces-verbaal ‘waarin, in
strijd met de waarheid, stond dat D in y Aikema in een vuurgevecht met
terroristen om het leven was gekomen.’3
In het nemen van represailles staken een element van wraak en een
element van intimidatie, maar het algemene optreden van het Einsatzkommando-Groningen was zo wraakzuchtig en intimiderend dat repre
sailles in de vorm van het neerschieten van Todeskandidaten niet zo
veelvuldig voorkwamen. Afgezien van hetgeen in verband met de z.g.
aanslag op Rauter en hetgeen vlak voor de bevrijding van Groningen
gebeurde, afgezien óók van de tien naar Dokkum overgebrachte arres
tanten, is ons slechts het fusilleren bekend van drie groepen Todeskandi
daten: tw aalf op 25 september, zestien op 12 oktober en drie op 28 oktober.
B ij de eerste groep bevonden zich twee arrestanten die in het geheel niet
verhoord waren, en een Joodse onderduiker (èn een illegale werker die
zo was mishandeld dat hij bijna geen tekenen van leven meer vertoonde),
1 Sleyfer was in maart '41 tolk gew orden bij de Aussenposten-Leeuwarden. In augustus
'44 was hij gew on d geraakt door een aanslag, uitgevoerd door illegale w erkers; na
zijn herstel was hij in novem ber 44 toegevoegd aan het Einsatzkommando-Gioningen. 2 BG -Leeu w arden : Sententie inz. B. G. Haase (20 ju n i 1949), p. 27 (getuige
E.C.D.). 3 A.v. (getuige H.B.).
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bij de tweede groep waren twee arrestanten die nauwelijks illegaal werk
hadden gedaan, tot de derde behoorde een van de grote figuren van de
Nederlandse illegaliteit: Iman J. van den Bosch, een van de oprichters
van het Nationaal Steunfonds.
★

Ons relaas is nog niet voltooid. W ij dienen nog de al enkele malen
aangeduide, uitgebreide represailles te beschrijven die begin maart na de
z.g. aanslag op Rauter werden genomen, alsook het doodschieten van
talrijke Todeskandidaten in het oosten en noorden des lands onm iddellijk
vóór de intocht der Canadese bevrijders. Dat laatste geschiedde krachtens
een algemeen bevel van Schöngarth. Hij is het geweest die, in aansluiting
op overeenkomstige bevelen die in Duitsland waren uitgegaan van het
Reichssicherheitshauptamt, in januari '45 op een dienstbespreking, waar
behalve de leidende figuren van Abteilung I V ook de chefs van de
Einsatzkommandos aanwezig waren, opdracht gaf ‘om ’, aldus Kolitz, ‘in
het uiterste geval’ (d.w.z., aldus Haase: 'im Falie der Alarmstufe ‘drohender
Ortskampf” ') ‘arrestanten die zich aan ernstige vergrijpen hadden schul
dig gemaakt en niet naar Duitsland konden worden weggevoerd, dood
te schieten’2; daarmee werden de Todeskandidaten bedoeld. D e moorden
die uit dit bevel van Schöngarth zijn voortgevloeid, zullen w ij beschrij
ven in hoofdstuk 13.
In dit hoofdstuk past w èl de beschrijving van de gevolgen welke uit
de z.g. aanslag op Rauter zijn voortgevloeid maar voor w ij daartoe
overgaan, dienen w ij stil te staan bij enkele merkwaardige gebeurtenissen
die zich in de hongerwinter in de Haagse illegaliteit hebben afgespeeld
en waarbij de S D ten nauwste betrokken is geweest.

Contacten in Den Haag
G elijk vermeld, zijn, afgezien van de represailles na de z.g. aanslag op
Rauter, in de hongerwinter in het ressort van Lages ca. vierhonderdvijftig
1 PR A -G ro n in gen : p.v. B. G. Haase (afgesl. 8 m ei 1947), p. 1. (Doc I-6 12,
a-33). 2 B G -Leeuw arden : p.v. zitting inz. F. B ellm er (31 mei 1949), p. 23 (getuige H.
Kolitz) (Doc I-77, a-4).
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personen bij represaille-executies om het leven gebracht, in dat van Munt
vijf-en-dertig, in dat van W ölk honderdvier-en-vijftig. Aan de normen
van de S D gemeten, heeft M unt dus zekere matiging betracht — óók is
hij de enige geweest die veelal niet illegale werkers liet doodschieten
maar commune misdadigers, hetgeen uiteraard even onrechtmatig was.
Wat die matiging betreft, kan van belang zijn geweest dat de semimilitaire verzetsgroepen in D en Haag minder talrijk en minder actief
waren dan bijvoorbeeld in Rotterdam en in N oord-H olland. Op de
vorm ing van de Binnenlandse Strijdkrachten komen w ij in hoofdstuk 8
terug; daar zal blijken dat zij vooral ook in Den Haag met grote m oei
lijkheden is gepaard gegaan. Wat Den Haag betreft, verdient evenwel
nog een tweede factor verm elding: nergens was in de hongerwinter de
illegaliteit zozeer door een verrader gepenetreerd als juist daar. SSObersturmbannführer Frank had nam elijk een V-Mann in dienst die er in
geslaagd was, een van de leidende figuren van de Haagse illegaliteit te
w orden1 : Albert Brinkman, ‘ nach meiner Ansicht’, zo verklaarde voor de
Enquêtecommissie H. K. O. Haubrock, een van de Sachbearbeiter van
Abteilung I V van de staf van de BdS, ‘ neben van der Waals der grösste
V-Mann, den wir gehabt haben. ’2
W ij hebben Brinkman al genoemd in deel 7, waar w ij vermeldden
dat hij in '43 door de S D was gearresteerd (hij kreeg toen bij een
vuurgevecht een kogel in een van zijn longen) en zwaar was mishandeld
en dat hij zich nadien bereid had verklaard, de vijand diensten te
bewijzen. Hij was toen overgebracht naar het gevangenisgedeelte van het
seminarie te Haaren waar hij als celspion was opgesloten bij verscheidene
geheime agenten van het Englandspiel en ook bij Siewert de Koe, de
tweede leider van de spionagegroep ‘ Kees’. Nadat hij die taak had
verricht, was hij vrijgelaten waarna hij zich naar Den Haag had begeven.
Was aan Haagse illegale werkers bekend dat hij een tijd in Duitse
gevangenschap was geweest? Verm oedelijk niet —in de illegaliteit gold
immers de algemene regel dat w ie na gevangenschap weer op vrije voeten
kwam, werd gewantrouwd en dat alleen diegenen die men tevoren goed
had gekend en die plausibel konden verklaren hoe zij er in geslaagd waren
te worden vrijgelaten, weer tot het illegale werk werden toegelaten.

1 W ij verm elden in dit verband dat een andere gevaarlijke V-Mann van de SD , Jo h n n y
den D roog, in januari '45 in Gorssel, waar hij toen w oonde, om het leven kw am ; hij
heeft w aarschijnlijk zelfm oord gepleegd maar er is ook w el het verm oeden geuit dat
hij door de S D uit de w eg is geruim d. 2 Getuige H. K. O. Haubrock, Enq., dl. IV c,
p. 1258.
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Wellicht heeft Brinkman een overtuigend verhaal opgehangen, wellicht
was het aan diegenen met w ie hij ging samenwerken, niet eens bekend
dat hij in handen van de S D was geweest. Hoe dat zij, hij werd door
velen volledig vertrouwd —daarbij liet hij ook wel eens doorschemeren
dat hij betrekkingen had met de Britse Intelligence. Inderdaad, hij had vóór
de oorlog allerlei diensten bewezen aan Seym our Bingham die tot mei
'40 een van de Intelligence-officieren in Nederland was geweest. Nadien
stond hij in de documentatie van de Britse Intelligence genoteerd als ‘4 7 1 1 ’.
Het is m ogelijk dat in de periode tot zijn arrestatie en wellicht ook nadien
berichten van ‘4 7 1 1 ’ bij M I-6 (de Britse spionagedienst) zijn binnenge
komen - dat Brinkman van eind '42 a f als V-Mann van de S D optrad,
was in elk geval in '43 en '44 aan M I-6 niet bekend. D oor de SD, die
van zijn relatie met de Britse Intelligence afwist, werd Brinkman niet ten
volle vertrouwd. Hij was, aldus Haubrock, ‘f ü r uns ein Fragezeichen. Er hat
zwar Grosses fü r uns prestiert . . . Doch ist der Verdacht, dass er Agent des
British Intelligence Service war, nie ganz erloschen.’ 1
Frank, als wiens V-mann Brinkman optrad en die hem als volledig
betrouwbaar beschouwde2, zorgde er in de lente van '44 voor (de gevang
enen uit Haaren waren toen naar elders overgebracht) dat Brinkman
nauwkeurige gegevens over de Raad van Verzet (de RVV ) kreeg en ook
stukken van de Raad die aan de S D in handen waren gevallen - mèt die
gegevens en die stukken nam Brinkman contact op met Haagse R V V ’ers.
Hij noemde zich daarbij eerst ‘Ab van Straten’, daarna (van midden
novem ber '44 af) ‘ Sally’. Talrijke Haagse R V V ’ers gingen graag met
Brinkman in zee. Hij werd hun commandant (naar w ij aannemen: met
goedvinden van Jan Thijssen onder w ie alle brigades van de R V V
ressorteerden) en kwam dus, aangezien de toppen van de plaatselijke
illegaliteit van september '44 a f een intensief onderling contact onder
hielden (er waren toen immers ‘Delta’s’ gevormd waarin in de regel de
plaatselijke leiders van de Knokploegen, van de groepen van de Raad van
Verzet en van de O D zitting hadden), tot een vaste samenwerking met
de KP en de O D. Het werk werd verdeeld. Inzake de operaties welke
elke groep als deel van de BS w ilde uitvoeren, werden vele gegevens
uitgewisseld —al die gegevens kwamen bij Frank terecht.

1 A.v. 2 ‘T oen ik ’ aldus na de oorlo g een secretaresse van de SD , ‘Frank eens zeide
dat hij als hij eerlijk was, zulke m ensen’ (V-Manner) ‘toch moest verachten verklaarde
hij m ij dat Brinkm an overtuigd nationaal-socialist gew orden was en dat de zaak
w aarvoor hij streed, precies zo goed de zijne als die van de Duitsers was.’ (de B.:
‘H erinneringen’ p. 42 (Doc I-245, a-i)).
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N iet alle Haagse R V V ’ers zagen Brinkman als een betrouwbare figuur.
Een hunner schreef begin oktober een briefje van maar één zin aan de
leiding van de R V V in Amsterdam: ‘Albert Brinkman vroeger wonende
Zuider Amstellaan1, thans wonende N oordeinde 10 A Den Haag telef.
1 10453 zegt brigadecommandant R V V te zijn, doch wordt hier be
schouwd als niet te deugen.’2 Het briefje belandde bij Gerben Wagenaar
die een van de naaste medewerkers van Thijssen om inlichtingen vroeg.
D ie inlichtingen waren gunstig, zij het dat het korte tijd later tot een
scherp conflict kwam, toen Brinkman na de arrestatie van de leider van
de Leidse brigade van de R V V , ‘ Rudi’ , geheel eigenmachtig een nieuwe
commandant voor die brigade benoemde. Op 20 oktober zond een
Leidenaar, de communist ‘N ico ’ , ‘in vliegende haast’ de volgende waar
schuwing tegen ‘Ab van Straten’ naar Amsterdam:
‘ Ik zou graag en ig bericht o n tvan gen o v e r een zekere van Straten com m [andant]
R V V D en H aag. D eze uiterst reaction aire figu u r heeft het v o o r elkaar gek regen
reeds e n ig e m alen de hele b o el in gevaar te b ren gen d o o r zijn verregaande
nonchalance. H o o fd k w a rtie re n #m et telefo o n s, w aar d e bezoekers onthaald w o r 
den op borrels. Er w o rd t m et o v e rg ro te o n v o o rzich tig h eid m et nam en en adressen
gew erk t. H et is m eer dan ontstellen d. D e z e knaap h eeft na de arr[estatie] van R u d i
het b e v e l in L eid en achter d e rug van de d o o r R [ud i] aan gesteld e personen op
zich gen om en . G e v o lg w as, dat h ij d e zo z o rg v u ld ig o p g eb o u w d e sam en w erk in g
m et O D en L O totaal kapot h eeft gem aakt d o o r het aanstellen van een o n m o g e lijk
persoo n als C o m m [an d an t] v an de R V V . A lle w apens die tot nu toe b e h o o rlijk
o v e r deze drie groepen, w aarin de C [o m m u n istisch e] P[artij] in de R V V go ed e
in v lo e d had, w aren v erd eeld , z ijn nu aan d e O D getrokken. G e v o lg e n laten zich
niet m o e ilijk raden. D eze heer b ed ien t zich o verig en s van personen die niet ten
onrech te d o o r ve le n gew an tro u w d w o rd en . Ik z e lf heb in geen en kel opzicht nauw
contact m et de R V V hier, m aar ben ee n v o u d ig van de achterw acht d o o r het
b u ite n g e w o o n o n v o o rzich tig optreden v o lle d ig op de h o og te m et v e le nam en,
adressen en andere zaken die strikt g eh eim hadden m o eten b lijv en . O v erig en s is
het n o g n o o it zo ’ n grote ro tzo o i g e w e e st als nu.
. . . D e ze van Straten gedraagt zich . . . h o o g st gev aarlijk , op illegaal en op
p o litie k geb ied . Er is v o o r zijn reaction air d rijv e n geen en kel teg en w ich t nu R u d i
w e g is. W e z ijn totaal aan de w o lv e n o v e rg e le v e rd .’ 3

Voorzover bekend, b leef Thijssen (hij werd op 8 novem ber gearres
teerd) Brinkman vertrouwen. Wagenaar, die van eind novem ber a f met

1 In Am sterdam ; thans: Rooseveltlaan. 2 B rie f 5 okt. 1944 v a n 'v a n der Steen’ (RV V ,
1 g). 3 B rief, 20 okt. 1944, van ‘N ic o ’ aan ‘B. K l.’ (verm oedelijk: ‘Beste Klaas’) (a.v.).
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van der Gaag de R V V vertegenwoordigde in het college dat kolonel Koot,
de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, terzijde stond,
vertrouwde Brinkman niet, hoewel hij van diens relatie met de SD niets
afwist — Wagenaar was, zo vertelde hij ons in '58, een keer naar Den
Haag gegaan om nadere gegevens over Brinkman te verzamelen. ‘Ik had’,
zei hij, ‘te horen gekregen dat hij iedere dag naar hetzelfde café ging om
afspraken te maken. Dat was al fout. Eén keer ben ik zwak geweest en
heb ik toch een afspraak met hem gemaakt, maar op het laatste moment
ben ik niet naar hem toe gegaan.’ 1 Wanneer precies die zaak zich had
afgespeeld, wist Wagenaar zich niet te herinneren, maar uit een bewaard
gebleven, niet ondertekend maar aan ‘Freek’ (Wagenaar) gericht briefje
d.d. 23 novem ber2 blijkt dat Wagenaar aan de hem schrijvende relatie
had verzocht, ‘voorlopig geen contact op [te] nemen met Ab uit Den
Haag .. . die’, zo voegde die relatie toe, ‘zoals u wel zult weten, nu Sally
heet.’
O ok van der Gaag had zijn tw ijfels ten aanzien van Brinkmans
betrouwbaarheid. Hij legde ze eens voor aan van der Vlugt (de in
hoofdstuk 3 genoemde Finse consul-generaal die tal van contacten had
in Haagse illegale kringen), ‘van der Vlugt’ , aldus in ’ $o van der Gaag
aan de Enquêtecommissie, ‘heeft m ij toen bezworen dat Brinkman v o l
komen betrouwbaar was. ’lk steek mijn hand voor hem in het vuur’ , zei
hij. Ik heb toen geantwoord: ‘Dat kan wel zijn, maar je moet nu eenmaal
uiterst voorzichtig zijn’ ’ — in tegenstelling tot Wagenaar liet van der
Gaag het wèl tot een ontmoeting met Brinkman komen, ‘hij heeft toen
tien- o f vijftienduizend gulden gekregen.’3
O ver de besteding van de bedragen welke Brinkman ontving, waren
er vaak m oeilijkheden en Wagenaar ergerde zich vooral aan het feit dat
Brinkman niet alleen de Haagse en Leidse brigades van de R V V maar
ook de Leidse Knokploeg, op w ie hij invloed had gekregen, allerlei
operaties liet ondernemen w elke althans door Wagenaar niet waren
goedgekeurd. M en moest zich van Wagenaar niets aantrekken, zei Brink
man dan, ‘hij was communist, niet te vertrouwen, en dergelijke’4, ‘de KP
in Leiden heeft’, aldus A. L. C. M eyering, een illegaal werker uit het
westen des lands, ‘acht a negen maanden voor Sally gestunt tegen de
uitdrukkelijke orders van Freek in’5 — al die tijd gaf Brinkman datgene
wat hij van de organisatie, de activiteit en de plannen van de illegaliteit
in Den Haag, Leiden en om geving wist, aan de S D ’er Frank door. ‘Wat
' G. W agenaar, 2 mei 1958. 2 R V V , 2 a. 3 Getuige J. van der Gaag, Enq., dl. VII
c, p. 237. 4 Getuige A. L. C. M eyering, a.v., dl. IV c, p. 1677. 5 A.v., p. 1676.
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staat er op zijn conto’, vroeg de voorzitter van de Enquêtecommissie, mr.
L. A. Donker, in '49 aan Haubrock; deze antwoordde: ‘Etwa go % von dem,
was das Kommando-Frank von Beginn 1944 bis zum Schluss bearbeitet hat'1,
anders gezegd: bijna alle arrestaties welke het Sonderkommando-Frank van
de Haagse S D uitvoerde, waren ook in de hongerwinter gevolg van
Brinkmans verradersrol.
Bijzonderheden omtrent dat alles zijn niet bekend. De Nederlandse
justitie kon de rekening met Brinkman niet vereffenen: hij werd op
zondag 6 mei '45, d.w.z. daags na de capitulatie van de Wehrmacht in
w estelijk Nederland maar nog vóór de intocht der bevrijders, in Den
Haag doodgeschoten. O f dat geschiedde door S D 'e rs die toen nog op
vrije voeten waren en Brinkman m ogelijkerw ijs als een bezwarende
getuige beschouwden, dan w el door illegale werkers die het recht in eigen
handen namen, is niet bekend —vast staat w el dat Brinkman samen met
een eveneens doodgeschoten chauffeur die ‘bij de politie bekend (was)
als een zwarthandelaar en een collaborateur’ (aldus A. L. C. Meyering),
zonder dat enig nader onderzoek was ingesteld (‘er is geen sectie op het
lijk verricht —ze hebben alleen de kogelgaten geteld’), door de bem oeie
nissen van illegale werkers die hem als een laatste slachtoffer zagen van
de SD-terreur, een begrafenis kreeg met militaire eer, waar althans
M eyering vandaan kwam, ‘geschrokken van het stelletje zwarthandelaren
en collaborateurs die achter de lijkstoet liepen.’2
Brinkmans weduw e b leef van zijn onschuld overtuigd. Haar had hij
kort tevoren gezegd: ‘Als je ooit in m oeilijkheden komt . . . , dan moet
je de naam Bingham noem en.’3 Inderdaad, zij ging in de zomer van '45
samen met een vriendin die allerlei relaties had in het Geallieerde milieu,
naar de Canadese Field Security en kreeg van een ondergeschikte sergeant
een ongestempelde verklaring mee4 welke luidde:
'T o whom it may concern. Brinkm an, Albert, alias ‘4 7 1 1 ’. This man is registered in
ourfiles as an agent w orkingfor British Intelligence and S D simultaneously. H e was shot
dead on 6 M a y 19 4 3 by an unknown person. H is work was o f immediate value to us
during the war years.'

O ok aan de Britse Intelligence was toen dus bekend geworden dat
Brinkman V-Mann van de S D was geweest. Het kan, gelijk gezegd, wel
zijn dat hij zijn werk voor de S D heeft gecombineerd met het zenden

' Getuige H. K. O. Haubrock, a.v., p. 1259. 2 Getuige A. L. C. M eyering, a.v.,
p. 1676. 3 Getuige L. Brinkm an-Ficq, a.v., p. 1 371 . 4 Tekst: a.v., p. 1372.
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van berichten aan M I-6, maar uit niets blijkt dat hij met medeweten, laat
staan in opdracht van M I-6 zijn functie als V-Matin heeft aanvaard en
vervuld.
Als zodanig heeft hij een verwoestend spoor getrokken door de
illegaliteit in Den Haag en omgeving. M en moet, gezien Haubrocks
verklaring, wel aannemen dat velen van de illegale werkers die door de
activiteit van het Sonderkommando-Frank werden gearresteerd en via
Amersfoort in Neuengamme belandden o f als Todeskandidaten werden
gefusilleerd, als slachtoffers van Brinkman dienen te worden gezien.

★

Het groeiende aantal arrestaties dat met name in Den Haag werd uitge
voerd, schiep daar bij leidende figuren van de illegaliteit een gevoel van
grote onzekerheid. Bij de arrestatie-opdrachten welke Frank gaf, werd
behoedzaamheid betracht: natuurlijk moest voorkomen worden dat
Brinkman als V-Mann werd ontmaskerd. Er werd dus steeds slechts van
een deel van de door deze verstrekte gegevens gebruik gemaakt — had
hij een bespreking gehad met v ijf o f zes illegale werkers, dan werden
die nooit allen opgepakt maar slechts enkelen en die enkelen nooit
onm iddellijk o f tegelijk maar pas na enige tijd en de een na de ander. Er
was voor die illegale werkers geen touw aan vast te knopen.
Tijden van grote onzekerheid nu zijn bij uitstek die waarin door
personen die in gevaar verkeren, steun wordt gezocht bij hen die de
indruk wekken, dat gevaar te kunnen afwenden. In '44 gold dat laatste
vooreen inkoper vo o rd e Wehrmacht tn de Waffen-SS, Jan Haakman —een
man, op wiens activiteit w ij dienen in te gaan voor w ij in het kader van
dit hoofdstuk die van een aanzienlijk gecompliceerder figuur gaan be
schrijven: Reinder Zwolsman. N iet dat w ij Haakman en Zwolsm an op
één lijn w illen stellen! Zwolsm an deed belangrijk illegaal werk en
Haakman viel in de bezetting louter van de ene louche affaire in de
andere. Juist daarvoor bood die tijd, gegeven het ondoorzichtig karakter
van de samenleving en de corruptie bij diverse Duitse organen, rijke
mogelijkheden. Haakman is niet de enige geweest die daarvan heeft
geprofiteerd —in onze geschiedschrijving die, hoe gedetailleerd ook, toch
steeds de hoofdlijnen in het oog moet houden, zouden w ij hem wellicht
niet speciaal hebben genoemd als hij niet met Zwolsm an in aanraking
was gekomen, en Zwolsm an niet als deze niet via Haakman een contact
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tussen de S D en enkele topfiguren van de Haagse illegaliteit had gelegd
waarvan andere illegale kringen met grote ergernis kennis namen. Dat
contact is bovendien voor de beoordeling van het beleid zowel van de
S D als van de illegaliteit niet zonder betekenis geweest — zoals in een
later hoofdstuk zal blijken, hebben elementen uit dat contact bovendien
een rol gespeeld bij de z.g. capitulatiebesprekingen in april '45. Er is
trouwens ook de al eerder in dit hoofdstuk aangestipte affaire van de
uitlevering aan de S D van de ondergedoken S D ’er Hillesheim —Z w o ls
man en Haakman zijn daar ten nauwste bij betrokken geweest.
Eerst dus Haakman.
Geboren in Weesp in augustus 1899 (hij was bij het begin van de
Duitse bezetting dus veertig jaar), was Jan Haakman achtereenvolgens
bouwkundig opzichter, inspecteur van een spaarkas, firmant van twee
bouwbedrijven en, van '30 tot '33, mede-exploitant van een Schevenings
hotel. Na Hitlers Machtiibernahme trok hij naar Duitsland waar hij een
film bedrijf oprichtte; daarnaast riep hij in '35 in Nederland het Instituut
voor O nderwijsfilm s in het leven. O f die filmzaken florissant waren,
weten w ij niet, wèl dat Haakman over de belastingjaren '37—'38 en
'38—'39 (pas van '41 a f viel het belastingjaar samen met het kalenderjaar)
een inkomen opgaf van respectievelijk f 1 500 en f 1 200 en dat hij volgens
zijn aangifte over het belastingjaar '3 9 —'40 in het geheel geen inkomen
had op te geven. Dat inkomen bleek volgens zijn aangifte over het
belastingjaar '4 0 —'41 opeens gestegen te zijn tot het in die tijd form ida
bele bedrag van f90000.1 Wat was geschied? Haakman was in de zomer
van '40 lid geworden van de N SB , had zich met schriftelijke aanbeve
lingen van een vooraanstaand N S B ’er en van de Ortsgruppenfiihrervan de
afdeling-D en Haag van het Arbeitsbereich der N S D A P in den Niederlanden
tot Duitse instanties gewend en was inkoper geworden van films, filmartikelen, cantine-artikelen en meubelen voor de Wehrmacht en de WaffenS S —korte tijd later raakte hij ook betrokken bij de om vangrijke zwarte
inkopen die met medeweten van het Reichskommissariat werden gedaan.
Bij die zwarte inkopen liep hij begin '43 tegen de lamp. Hij werd
gearresteerd en kreeg van de prijsbeheersing een boete opgelegd van
f500000. Daarvan hoefde hij geen cent te betalen: SD-relaties uit de
economische sector, behorend tot de Sicherheitsdienst (Abteilung II I van de

1 O ver '42 g a f Haakman een inkom en op van bijna f4 20 0 0 , over '43 van nog geen
f 3 000. H ij bezat geen inkom ensboekhouding - een boekhouder die hij in de zomer
van '42 in dienst had genom en, mocht slechts de gegevens met betrekking tot zijn
verm ogen aantekenen.
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staf van de BdS), zorgden er voor dat door de uitspraak een streep werd
gehaald en dat hij uit de detentie werd ontslagen. De van Berlijn uit
verordineerde Duitse zwarte inkopen waren inmiddels stopgezet, maar
Haakman, in het land rondrijdend met een auto waarvoor hij van de SD
de nodige papieren had gekregen en benzine ontving, zette de zwarte
inkopen voort, zulks ten behoeve van de Waffen-SS en van individuele
S D ’e rs, onder wie een van de functionarissen van Abteilung III, S S Hauptsturmführer Walter Müller.
Terw ijl Haakman die diensten aan de bezetter verleende, werd hij van
een toenemende bezorgdheid vervuld. In de loop van '43 was hij gaan
beseffen dat er een gerede kans bestond dat Duitsland de oorlog zou
verliezen. In september, na de capitulatie van Italië, bedankte hij als lid
van de N S B en omstreeks die tijd besloot hij, van zijn SD-relaties
gebruik te maken om te pogen, landgenoten die voor kleine en grote
vergrijpen waren gearresteerd, ook illegale werkers, vrij te krijgen, i k
heb’, verklaarde hij in '46, toen hij in arrest zat, ‘hierdoor w illen bereiken
dat ik goed maakte wat ik in de eerste bezettingsjaren naar mijn gevoel
had verknoeid. Kosten noch moeite heb ik gespaard om dit doel te
bereiken' . . . Naar m ijn mening heb ik voor mijn SD-relaties zeker ruim
f 50000 uitgegeven.’2 Bij dit betoog tekenen w ij aan dat Haakman van
'43 a f de S D óók diensten is blijven bewijzen die een in Duitse ogen
positief karakter hadden3 en dat hij na de bevrijding nog steeds een
vermogen bezat van meer dan f400000, gedeeltelijk bestaande uit panden
die Joods eigendom waren geweest.

' Haakman achtte het dienstig om ook grote filantropische uitgaven te doen. ‘Ik w eet’ ,
aldus in '46 een van zijn assistenten uit de bezettingstijd, ‘dat hij in die tijd ’ (d.w.z.
in '44 en in de hongerwinter) ‘f 5 000 aan het R ode Kruis gaf, dat hij een kinderfeest
g a f in de D ierentuin dat hem ongeveer f 50000 kostte en dat hij vele instellingen en
particuliere personen aan geld en levensm iddelen hielp.’ (P R A -D en Haag: p.v. inz. J.
Haakman (afgesl. 5 sept. 1946), p. 62 (getuige H .A .L .D u llaert)(D o cI-6 0 3,b -i)). 2 A.v.,
p. 80. 3 In '43 had Haakman bem iddeld bij de overdracht van effecten aan de S D
door enkele gem engd-gehuw de Jo d en - in ruil vo o r die overdracht waren de
bedoelde Jo d en (zij kwam en volgens de geldende regels niet voor deportatie in
aanmerking) niet gestraft. Een van die Jo d en , S. de Beer, dook in '44 onder maar ging
in de hongerw inter w eer op zijn oude adres wonen. Dat feit was aan Haakman bekend.
In januari '45 hoorde Haakman, bij een van zijn bezoeken aan de bureaus van het
Sonderkommando-Frank, van de N ederlandse politiem an J. Chr. Krom , die in die tijd
aan Franks Sonderkommando was toegevoegd, dat Krom graag nog enkele adressen van
op te pakken Jo d e n zou vernem en. Enkele dagen later g a f Haakman aan Krom ‘van
w ie ik ’, verklaarde hij in augustus '45, ‘een tegenprestatie zou verlangen’, het adres
van de Beer op —adres, dat toen overigens al aan Krom bekend was, hetgeen Haakman
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Eind '43 vroeg Haakman aan M üller o f hij de lijst mocht inzien van
vooraanstaande Hagenaars die bij een Geallieerde invasie van W estEuropa als gijzelaars zouden worden opgepakt (dat oppakken is niet
doorgegaan). M üller w illigde zijn verzoek in; ‘ik begreep’, verklaarde
M üller in '46, ‘dat Haakman de personen die hem bekend waren en op
de lijst voorkwamen, w ilde waarschuwen.’ ’ M üller had tegen die dienst
verlening geen bezwaar; ten huize van Haakman die in Den Haag
woonde, kreeg hij te eten en te drinken wat zijn hart begeerde en alles
wat hij en wat collega’s nodig hadden om hun bestaan op te vrolijken,
sterke drank en sigaretten in de eerste plaats, werd hun door Haakman
kosteloos verstrekt. Bij w ijze van contraprestatie vroeg Haakman dan ook
w el om het vrijlaten van gevangenen o f om het opleggen van lichtere
straffen dan met de geldende regels in overeenstemming was. Dat streven
had in een aantal gevallen succes (Haakman was via M üller in contact
gekomen met functionarissen van Abteilung IV, onder w ie Schreieder, en
ook met Frank) en dat feit raakte in Den Haag in tamelijk w ijde kring
bekend. Tot personen die hun radiotoestel wilden behouden o f een
vergunning wilden hebben om ’s nachts buitenshuis te zijn maar ook
w el tot diegenen van w ie relaties door de S D waren opgepakt o f die
vreesden zelf gearresteerd te worden, drong door: ‘Wend je tot Haakman
en de zaak komt in orde’ — w ie dat deden, werden inderdaad in menig
geval geholpen.
Tot hen nu die een beroep op Haakman deden, behoorde in mei '44
Zwolsm an die in die tijd diep in allerlei illegaal werk zat.
★

Reinder Zwolsm an, dertien jaar jon ger dan Haakman, was in 19 12 in
Maassluis geboren. Hij doorliep een Rotterdamse hbs, ging op een
kantoor werken, volgde een schriftelij ke cursus voor makelaar en vestigde
wist. Haakman had evenw el nagelaten, de Beer te waarschuwen. ‘Ik heb ingezien’ , zei
hij in augustus '45, ‘dat dit verzuim een grote fout is geweest, Ik heb van m ijn
handelw ijze zeer veel w roeging gehad.’ (P O D -D en H aag: p.v. inz. A.P. (afgesl. 19 jan.
1946), p. 6 (getuige J. Haakman))
D e Beer w erd naar W esterbork overgebracht en vandaar, aangezien de deportaties
stil stonden (maar dat w ist Haakman niet), niet doorgezonden; hij werd dus in
W esterbork bevrijd.
1 P R A -D en Haag: p.v. inz. J . Haakman, p. 28 (getuige W . Müller).
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zich in '32 als zodanig in Den Haag. Hij was een bij uitstek onderne
mende jongem an —korte tijd later werd hij samen met een compagnon
bouwondernemer. Een m oeilijk en riskant vak, vooral in de vooroorlogse
crisisjaren; tweemaal, in '35 en in '38, werd hij failliet verklaard, twee
maal kwam hij die tegenslag spoedig te boven. Bij het begin van de
bezetting handelde hij in onroerend goed en voerde hij ook nog enkele
kleinere bouwwerken uit, eind '40 bedroeg, zo verklaarde hij in '46, zijn
vermogen ongeveer f 100 000. Z ijn zaken, ondergebracht in diverse
naamloze vennootschappen, begin '44 samengevoegd in de n.v. ‘Nassaulaan’ , breidden zich gestadig uit — het kwam blijkens een naoorlogs
onderzoek van de rijksaccountantsdienst in totaal in de jaren '40 t.e.m.
'44 tot ruim 300 officieel genoteerde transacties. Waren dat de enige?
Verm oedelijk niet, althans: door de vennootschappen waarvan Z w ols
man directeur o f waarbij hij gedelegeerd commissaris was, werden van
mei '42 a f grote winsten gemaakt die niet in de boeken voorkwamen.
D ie z.g. zwarte winsten beliepen van mei '42 tot eind '44 ca. f640000.
Daarvan werd een zeer aanzienlijk deel door Zwolsm an persoonlijk
opgenomen, niet alleen tot eind '44 maar ook in de laatste maanden van
de bezetting. Op zichzelf waren alle transacties welke Zwolsm an uitvoer
de, in zoverre bonafide dat hij geen handel dreef met Duitsers, geen
Joodse panden kocht en als aannemer geen diensten aan de Duitsers
verleende; wat hij deed, speelde zich a f in de Nederlandse sfeer — een
sfeer waarin door velen zwarte winsten werden gemaakt.
D ie winsten stelden Zwolsm an in staat, zich als grand seigneur te
gedragen. ‘Grote drinkgelagen werden’ , zo verklaarde begin '46 een
koopman die Zwolsm an uit het midden van de jaren dertig kende, ‘door
hem aangericht in hotel ‘D e M allejan’ te Vierhouten en in de Corrida-bar
te ’s-Gravenhage waarbij ik zelf wel tegenwoordig ben geweest’ —soms
kostten die ‘w ilde avonden’ hem wel f 8 000, op één daarvan werd, zo
vernam de koopman van een deelnemer aan het betrokken festijn, een
auto uit Vierhouten naar Den Haag gestuurd louter ‘om enige flessen
nieuwe drank te halen. Ik zelf’, aldus de koopman,
‘heb hem enige keren in een uitgelaten stemming met een aantal vrienden en
vriendinnen uit de Hojbrau op de Kneuterdijk zien komen. Dit was een beruchte
NSB- en Moffenkroeg, evenals de Corrida-bar ... Een van de liefhebberijen van
Zwolsman was om, waar hij feest vierde, de zaak te laten sluiten en alle
aanwezigen voor zijn rekening te laten drinken, waarbij hij dan zelf voor
barkeeper fungeerde en zodra zijn glas leeg was, met een zwaai alle glazen van
de toonbank veegde en in andere glazen opnieuw inschonk. Ikzelf heb meege
maakt dat hij in het restaurant ‘Den Hout’ aan de Bezuidenhoutseweg een aantal
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tafeltjes tegen elkaar liet zetten en hierop cham pagne liet plaatsen, w aarop h ij aan
alle bezoekers gratis cham pagne verstrekte.’ *

Gebeurtenissen als deze kwamen bij buitenstaanders die er van ver
namen, de naam van Zw olsm an niet ten goede —een feit is intussen dat
hij een groot deel van zijn particuliere inkomsten ten goede deed komen
aan anti-Duitse activiteiten die, waren zij aan de bezetter bekend gew or
den, tot zijn onm iddellijke arrestatie zouden hebben geleid. Haakman
ging pas eind '43 zijn Duitse relaties inschakelen om te ‘bereiken dat ik
goed maakte wat ik in de eerste bezettingsjaren naar mijn gevoel had
verknoeid’, en menige collaborateur deed pas na D -D ay o f zelfs pas na
D olle Dinsdag aanbiedingen tot financiële steun aan de illegaliteit
—Zw olsm an bood die steun al in een veel vroeger stadium. In '42 schonk
hij geld voor de bouw van een geheime zender, in de zomer van dat jaar
ging hij beroepsofficieren steunen die zich in mei aan de collectieve
aanmelding hadden onttrokken, in '42—'43 ontvingen organisatoren van
hulp aan ondergedoken Joden in totaal f60000 van hem, in '43 gaf hij
ca. f30 0 0 0 aan de Zeemanspot (de clandestiene organisatie w elke aan
vullende uitkeringen deed aan de gezinnen van opvarenden van de
koopvaardij en van de marine) en ca. f 5 000 aan de LO en eind '43 gaf
hij f 10 000 aan een spionagegroep die speciaal gegevens w ilde verzamelen
over de aan de kust gelegen Duitse troepen.
W ij hebben eerder vermeld dat door Zwolsmans vennootschappen tot
eind '44 een zwarte winst werd gemaakt van ca. f 640 000 —van dit bedrag
en van de in de laatste maanden van de bezetting gemaakte zwarte winst
(de grootte van dat laatste bedrag is niet bekend) gaf Zwolsm an in totaal
bijna f400000 voor anti-Duitse doeleinden uit.
Begin '44 kwam hij in contact met Haagse S D 'e rs. Hij besloot toen
om te trachten gearresteerde illegale werkers vrij te kopen. Dat lukte hem
niet —hij had bij die S D 'ers niet voldoende entrée. Op zekere dag hoorde
hij evenwel van een Haagse accountant, G. W. Ringeling, dat Jan Haak
man op dat gebied veel kon bereiken. Ringeling bracht hem met Haak
man in aanraking, i k w eet’, verklaarde Ringeling in '46,
‘ dat Z w o ls m a n d ie eerst H aakm an n iet g eh eel vertro u w d e, eerst m et H aakm an,
naar h ij zeide, ‘ steek p ro even ’ had g en o m en . D aarna zei Z w o lsm a n tegen m ij dat

1 R ijksrecherche-D en Haag: p.v. inz. R. Zw olsm an (3 jan. 1946), p. 3 (getuige J . A.
M eyer) (Doc I-1969, d-2).
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hij er van o vertu igd w as dat H aakm an een m an w as, die zeer v eel bereiken
k o n .’

Een van diegenen die Zwolsm an via Haakman vrij kreeg, was dr. E.
Q. H. M. Hoelen, directeur van de Ursulakliniek, die een van de com
missarissen was van de n.v. ‘Nassaulaan’.
In mei '44 kwam Zwolsm an, zo vervolgde Ringeling,
‘zeer geagiteerd op m ijn kantoor. H ij zei dat de S D hem op d e hielen zat en dat
h ij, w a n n ee r er niet sp o ed ig iets gebeu rde, g e fu silleerd zou w o rd en . H ij w as v o o r
dit ge v al reeds naar H aakm an g ew eest en deze zou al het m o g e lijk e doen , de
m o e ilijk h e d e n b ij de S D uit d e w e g te ruim en . D ie m id d ag m o est hij te v i j f uur
b ij H aakm an teru gk om en . . . T o e n Z w o lsm a n naar H aakm an g in g, w as ik er van
o vertu ig d dat h ij w e rk e lijk in d o o d san gst verk eerde. N a dit on d erh o u d h o ord e
ik spo edig dat H aakm an gedaan had w e ten te k rijg e n dat Z w o lsm a n v riju it ging.
H ij w e rd zelfs niet gearresteerd.’ 1

Deze crisis overtuigde Zwolsm an er ten volle van dat hij, wat hij bij
de S D w ilde bereiken, via Haakman moest laten lopen, sterker nog: hij
achtte het nuttig om Haakman veel ruimer middelen ter beschikking te
stellen. Een groot deel van de alleen zwart te verkrijgen artikelen die
Haakman nodig had om diverse S D ’ers te vriend te houden, liet Z w o ls
man kopen, een en ander over de periode van ju li '44 tot aan de bevrijding
tot een totale waarde van ruim f260000 (dit vorm de dus het grootste
deel van de bovengenoemde f400000), waarvan f 120000 werd besteed
aan sigaren, f7 5 000 aan sigaretten en shag en f30 0 0 0 aan jenever.
In augustus '44 ging Zwolsm an feitelijke hulp verlenen aan het Lon
dense Bureau Bijzondere Opdrachten (het BBO ). Een van de marconisten
van dit bureau, J. A. Steman, was, zoals w ij in deel 7 vermeldden, op 1
april '44 in Noord-Brabant afgesprongen samen met de geheime agent
Tobias Biallosterski. Ze hadden daar hun twee zenders begraven maar
konden deze, toen zij enkele dagen later naar Noord-Brabant teruggin
gen, niet meer vinden — Biallosterski trok toen naar Londen, Steman
b leef in bezet gebied. H ij ging daar samenwerken met de Hagenaar C. J.
van Paaschen die een eigen spionagegroep had opgericht, de groep‘ Pieter’, en kon van augustus af, toen hem door het B B O een nieuwe
zender was toegestuurd, de berichten van de groep-‘ Pieter’ doorgeven.
Van Paaschen ging dus als BBO -agent fungeren (het accent bij zijn werk

1 P R A -D en Haag: p.v. inz. J. Haakman, p. 48 (getuige G. W . Ringeling).
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werd van de spionage verlegd naar de voorbereiding van semi-militaire
actie), Steman was zijn marconist en Zw olsm an kon van Paaschen, met
w ie hij in contact was gekomen, en Steman op allerlei w ijzen bij staan.
D olle Dinsdag kwam, 5 september. Eén dag later besloot een S D ’er,
de al genoemde Hillesheim, onder te duiken. Hij was Kriminalsekretdr
geweest in D üsseldorf en in bezet Nederland medewerker geworden van
Abteilung V van de staf van de BdS welke zich o.m. had toegelegd op de
bestrijding van de zwarte handel. H ij was geen lid van de N SD A P , had
zich van '41 a f moeite gegeven, Nederlandse gevangenen vrij te laten,
o.m. op aandrang van de Haagse cineast Henk Alsem, had zich geërgerd
aan de willekeur waarmee het SD-apparaat optrad alsmede aan de cor
ruptie van verscheidene S D 'e rs (zelf had hij overigens ook op veel ruimer
voet geleefd dan met zijn salaris in overeenstemming was) en was er
tenslotte toe overgegaan, een dossier aan te leggen waaruit de misdra
gingen van een aantal S D ’ers, vooral die van Frank, zouden blijken. Een
van de redenen waarom hij op 6 september besloot, Zeist waar hij toen
zijn werk verrichtte, te verlaten, was dat hij vreesde dat de samenstelling
van dat dossier tot zijn superieuren was doorgedrongen. Hij liet zijn
vrouw onderduiken in Zeist en reed per auto naar Den Haag waar hij
zijn intrek nam bij een Nederlandse relatie, zekere Jan de Vries. D ie
zelfde dag nog ontmoette hij toevallig Alsem die hem mee naar huis
nam en hem vervolgens vergezelde naar de woning van de Vries;
Hillesheim g a f daar aan Alsem twee revolvers en een voorraad patronen.
D ie paar wapens waren Alsem bijzonder w elkom want deze had zich in
de opgewonden sfeer die zich omstreeks D olle Dinsdag had ontwikkeld,
in het hoofd gezet om met een eigen verzetsgroep waaraan hij de naam
‘ Korps Admiraal D oorm an’ had gegeven (genoemd dus naar de in de Slag
in de Javazee omgekomen schout-bij-nacht Karei Doorman), tot actie
over te gaan in het Haagse regeringscentrum waar de bureaus van het
Reichskommissariat en van de S D gevestigd waren. Alsem nam aan dat hij
daar wapen voorraden zou kunnen aantreffen welke verder optreden
m ogelijk zouden maken en zijn vertrouwen in het welslagen van zijn
actie en in de spoedige komst der Geallieerde bevrijders was zo groot
dat hij naam- en adreslijsten liet aanleggen van de vrijw illigers voor zijn
‘Korps’, onder w ie zich talrijke middelbaar scholieren bevonden.
M ededelingen omtrent Alsems activiteit drongen door tot Zwolsm an
en tot leidende figuren van de Haagse O D en van andere illegale groepen.
Z ij beschouwden Alsem als een fantast en vreesden niet ten onrechte dat
een bestorming van de bureaus van het Reichskommissariat en van de SD
tot een bloedbad zou leiden, wellicht ook tot zware represailles; zij
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besloten Alsem van zijn bew egingsvrijheid te beroven. Dat vernam
Alsem — op 9 september dook hij onder bij een m ejuffrouw Pigeaud,
maar niet dan nadat hij een aantal naam- en adreslijsten van zijn ‘ Korps
Admiraal Doorm an’ overhandigd had aan zijn z.g. adjudant. Tw ee dagen
later, n september, verschenen ten huize van mej. Pigeaud opeens
H illesheim en diens uit Zeist overgekomen vrouw, beiden hoogst ner
veus; zij hadden gehoord dat het onderduikadres bij Jan de Vries was
verraden en zij moesten nu elders onderduiken. In het telefoonboek
zocht Hillesheim het adres op van een hem bekende eigenaar van een
Haagse stoom wasserij; per fiets begaven hij en zijn vrouw zich daarheen.
D e afwezigheid van Hillesheim zal wel vrij spoedig tot andere S D ’ers
zijn doorgedrongen en zij wisten voldoende van hem a f om aan te nemen
dat hij eerder ondergedoken was dan spoorloos verdwenen door enige
actie van de Nederlandse illegaliteit. In de bewogen septemberweken
kwamen zij niet aan een systematische opsporing toe maar toen zich na
het terugtrekken van de Airbornes uit Oosterbeek de situatie benoorden
de rivieren had gestabiliseerd en het SD-apparaat in Den Haag weer op
volle toeren ging draaien, werd besloten, alle moeite te doen om H il
lesheim in handen te krijgen. Verm oed werd dat deze in o f bij Den Haag
een schuilplaats had gevonden — Frank kreeg de leiding van de opspo
ringsactie en wanneer het juist is dat deze wist dat Hillesheim vooral
voor hèm bezwarende gegevens had verzameld, kan men zich indenken
dat hij zich grote moeite w ilde geven om Hillesheim te vinden. Maar
hoe?
Tegen Haakman zei Frank dat het zijn voornemen was, het ‘Korps
Admiraal Doorm an’ alsnog op te rollen; daarbij wekte hij de indruk dat
Alsems z.g. adjudant, die tevoren allerlei SD-contacten had gehad, de
door hem ontvangen naam- en adreslijsten aan de S D had overhandigd.
Haakman vertelde dat aan Zwolsm an, Zwolsm an vroeg o f niet iets kon
worden gedaan om het oprollen van het ‘Korps Admiraal D oorm an’ te
voorkomen, Haakman kwam enkele dagen later met de mededeling terug
dat Frank bereid was, actie achterwege te laten als hij hulp ontving bij
het opsporen van Hillesheim — en Zwolsm an besefte dat hij daarmee
voor een moreel probleem was geplaatst dat overleg met anderen vergde.
Zwolsmans contacten met de Haagse illegaliteit hadden zich in die tijd
uitgebreid. D oor dr. Hoelen, de directeur van de Ursula-kliniek, was hij
in verbinding gebracht met de door de opperwachtmeester van de ma
rechaussee J. van Soest geleide Haagse verkeersbrigade van de marechaus
see en toen de Wehrmacht alle vervoerm iddelen van de marechaussee in
beslag nam, had Zwolsm an via Haakman bereikt dat de Haagse verkeers-
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brigade één personen- en één vrachtauto mocht behouden. Zwolsmans
bedoeling was, die vervoerm iddelen te gebruiken voor illegale doel
einden —zij konden bijvoorbeeld diensten bewijzen bij het transport van
door van Paaschen aan te vragen en door het B B O te droppen wapens,
maar ook voor het vervoer van leidende figuren uit de illegaliteit. In Den
Haag behoorde daartoe A. van Velsen, die begin '43 samen met o.m. L.
Neher het Nationaal C om ité van Verzet had opgericht. Zwolsman kon
er van eind september a f zorg voor dragen dat van Velsen, als hij voor
besprekingen in Amsterdam moest zijn, heen en terug kon rijden in zijn
eigen auto o f in de personenauto van de Haagse verkeersbrigade.
Van Velsen was het met w ie Zw olsm an op advies van dr. Hoelen de
vraag besprak o f het verantwoord was, de S D te helpen bij het opsporen
van Hillesheim. Van Velsen meende van wel, indien althans vast zou
komen te staan dat Hillesheim het niet waard was dat men zich grote
moeite gaf om hem te beschermen en daarvoor ook grote risico’s te
aanvaarden. Enkele Haagse O D ’ers gingen nadere gegevens over H illes
heim verzamelen — die gegevens, haastig bijeengebracht (Hillesheim
werd er in afgeschilderd als een duitendief die niets op het Naziregime
tegen had) waren negatief en na er kennis van te hebben genomen, had
van Velsen er geen bezwaar tegen dat aan de SD de gevraagde dienst
werd verleend. H ij meende evenwel dat daarbij drie voorwaarden moes
ten worden gesteld: actie tegen het ‘Korps Admiraal D oorm an’ moest
achterwege blijven, zo ook tegen diegenen die Hillesheim bij zijn
onderduik hadden geholpen en v ijf vooraanstaande Nederlanders moes
ten in vrijheid worden gesteld: prof. mr. B. M. Telders, voorzitter van de
Liberale Staatspartij, Koos Vorrink, voorzitter van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, ir. J. A. Ringers, algemeen gemachtigde voor de
wederopbouw (deze drie waren opgesloten in het concentratiekamp
Sachsenhausen), dr. H. B. W iardi Beekman, hoofdredacteur van de bladen
van de Arbeiderspers (opgesloten in het concentratiekamp Dachau) en
prof. mr. E. M . M eijers, de befaamde Leidse jurist (opgesloten in het z.g.
Altersghetto Theresienstadt). Frank, door Haakman van die voorwaarden
in kennis gesteld, deed weten dat hij de derde niet kon inwilligen (dat
was, zei hij, een zaak van het Reichssicherheitshauptamt), maar hij zegde
toe, de leden van het ‘Korps Admiraal D oorm an’ en Hillesheims helpers
ongem oeid te zullen laten. Aan die toezegging heeft hij zich gehouden,
maar w ij tekenen daarbij aan dat w ij er geenszins van overtuigd zijn dat
de S D voldoende gegevens bezat om, als hij dat wenste, tegen het ‘Korps
Admiraal D oorm an’ op te treden en dat van Velsen en Zwolsman
natuurlijk geen zekerheid hadden dat Frank zijn toezegging zou nako
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men. Zeker was slechts één ding: dat het Hillesheim het leven zou kosten
als hij aan de SD in handen werd gespeeld.
Hoe hem te vinden?
Zwolsm an vermoedde dat Alsem Hillesheim s onderduikadres kende,
maar Alsem was zelf ondergedoken, niet meer bij mej. Pigeaud doch op
een tweede onderduikadres. Op 18 oktober kreeg Zwolsm an reden om
aan te nemen dat een Hagenaar, zekere Scheffer, dat tweede onder
duikadres kende. De man werd onm iddellijk naar het bureau van de
verkeersgroep van de marechaussee overgebracht en nadat hem was
uitgelegd dat het niet om Alsem ging maar om het opsporen van een
S D ’er, zei hij waar men Alsem kon vinden. Zwolsm an liet. deze laatste
onm iddellijk door de marechaussee arresteren en naar hun bureau over
brengen. Alsem werd er onder sterke druk geplaatst om het onderduik
adres van Hillesheim mee te delen. Na lang aarzelen gaf hij dat adres (bij
de stoomwasserij-eigenaar) prijs; hij werd vervolgens boven in het
bureau opgesloten. Haakman, inmiddels verschenen, belde Frank op
— spoedig was deze ter plaatse, samen met enkele leden van zijn Sonderkommando. Tw ee marechaussees vergezelden Frank vervolgens naar het
huis van de stoomwasserij-eigenaar. Deze vertelde dat Hillesheim ver
trokken was naar een derde onderduikadres en zei waar dat was. H illes
heim was er niet te vinden en toen de heer des huizes thuiskwam, bleek
deze zo dronken te zijn dat hij niet gehoord kon worden. Hij werd
meegenomen naar het bureau van de verkeersgroep —men was geen stap
verder. Haakman stelde toen voor dat hij op Alsems eerste onderduik
adres, bij mej. Pigeaud dus, huiszoeking zou doen. Dat leek Frank een
goed denkbeeld maar voordat Haakman ter plaatse was, waren Zwolsman
en een marechaussee er reeds en volgens hen troffen zij er allerlei
gevaarlijke stukken aan: ledenlijsten van het ‘Korps Admiraal D oorm an’
en illegale correspondentie, ‘ook’, aldus later een van Zwolsmans advo
caten, ‘allerlei particuliere stukken waaruit bleek dat dit onderduikadres
van Alsem gefrequenteerd werd door de S D ’er W enzky’ 1 (de chef van
Abteilung V van de staf van de BdS) en een andere Rijksduitser. Zwolsm an
en de marechaussee lieten dat materiaal verdw ijnen en keerden evenals
Haakman naar het bureau van de verkeersgroep terug. Toen daar de derde
onderduikbaas van Hillesheim zijn roes had uitgeslapen, deelde hij mee
waar zich in zijn huis de schuilplaats bevond waarin, naar hij aannam,
Hillesheim en zijn vrouw nog steeds verborgen zaten.

1 A. M out: ‘ Pleitnota inzake Z w o lsm an ’ (nov. 1946), p. 44 (Doc I-1969, b -i).
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Inderdaad, in die schuilplaats werden beiden gevonden. Hillesheims
vrouw werd naar het Frauenkonzentrationslager Ravensbrück getranspor
teerd (zij overleefde de oorlog), H illesheim -zelf werd een week later
door een S S - und Polizeigericht ter dood veroordeeld en begin december
opgehangen.1

★

De SD in het algemeen en Frank in het bijzonder vonden dat Haakman
en Zwolsm an de aan hen gevraagde dienst uitstekend hadden verricht.
Zw olsm an kreeg papieren waaruit bleek dat hij voor de S D werkte en
met verlo f van de S D met zijn eigen auto mocht blijven rijden. Via
Haakman bereikte hij in die tijd dat een van de naaste jeugdige mede
werkers van van Velsen, mr. A. J. Andrée Wiltens, die in Utrecht gevang
en zat, vrij kwam. Andrée Wiltens in zijn auto ophalend, nam Z w ols
man, die door opperwachtmeester van Soest vergezeld was, enkele ge
vangenen van de Nederlandse justitie mee die van Den Haag naar Utrecht
moesten worden overgebracht. Zoiets kwam vaker voor: bij de uitvoering
van acties w elke voor de illegaliteit van belang waren, bewees Zwolsm an

1 Alsem kon op 19 oktober naar zijn onderduikadres teruggaan. Daar werd hij eind
oktober vandaan gehaald door Zw olsm an , begeleid door een marechaussee, die Alsem
naar een katholiek krankzinnigengesticht overbracht waar hij hem liet opsluiten. Toen
tot Alsem die beloofd had dat hij er zou blijven, doordrong dat hij voo r onbepaalde
tijd werd vastgehouden, trachtte hij via een verpleger aan w ie hij zei dat hij de ch ef
was van de Haagse illegaliteit, verbinding te krijgen met de buitenwereld. ‘Nadat ik
uitverteld was, zei h ij’ (d.w.z. de verpleger), aldus Alsem een klein jaar later: “ K ijk
eens, meneer, tw ee cellen verder ligt G od de Vader, w eer tw ee cellen verder liggen
de Paus en de K eizer van China, verder hebben w e nog tw ee N apoleonnen en nu w ilt
u m ij w ijs maken dat u de com m andant van de ondergrondse bent! H oe krijgt u me
zo gek !” (M ilitaire politie, D en Haag: Rapport, 26 sept. 1945, betr. m ededelingen van
H. M . A. Alsem , p. 37 (Doc I-27A , a-i))
O p 1 decem ber vluchtte A lsem uit het katholieke gesticht. Zw olsm an kwam er
achter waar hij zich bevond en bracht hem onder bedreiging met een revolver naar
het gesticht terug. Daar kreeg A lsem enkele dagen later bezoek van Zw olsm an, een
marechaussee, van Velsen en een van diens m edewerkers. Van Velsen zei hem, aldus
Alsem , ‘dat zij niet m eer w ild en dat ik naar buiten optrad en aangezien zij wisten dat
ik m ij van deze bevelen niets zou aantrekken, hadden zij m ij bij voorbaat maar
geïnterneerd.’ (a.v., p. 39). Enkele w eken later kwam Zw olsm an daaraan in het bijzijn
van dr. H oelen nog toevoegen dat Alsem , wanneer hij pogingen in het w erk zou
stellen om contact te krijgen m et de buitenw ereld, aan de S D zou w orden uitgeleverd.
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diensten aan derden, ook wel aan de SD. Toen via Haakman bereikt was
dat een vooraanstaand m edewerker van het Nationaal Steunfonds vrij
kwam, was een deel van de prijs die Zwolsm an moest betalen dat hij
vier SD -gevangenen uit Den Haag afleverde bij het concentratiekamp
Am ersfoort; in dat laatste geval had hij bedongen dat de vier betrokken
illegale werkers in Amersfoort behandeld zouden worden als weigeraars
van de arbeidsinzet.
O ok voor andere transporten droeg Zw olsm an zorg: in zijn auto nam
hij personen mee die voor illegale besprekingen uit Den Haag naar
Amsterdam moesten gaan, o f omgekeerd (onder hen, behalve van Velsen,
ook kolonel Koot en Drees, lid van het C ollege van Vertrouwensmannen
en voorzitter van de Contact-Com m issie der Illegaliteit), hij zorgde voor
het vervoer van van Paaschen en diens marconist Steman, hij bracht
documentatie naar van Paaschen w elke voor het B B O van belang was,
hij reed ook w el personen die naar het Zuiden wilden ontsnappen, naar
de dorpen aan de noordkant van de Biesbos. Al die tijd bleef hij via
Haakman in verbinding met de S D ’er Frank. Het spreekt vanzelf dat hij
bij zijn werk menig angstig moment kende, het angstigste misschien wel
eind novem ber toen hem een actetas van Haakman in handen viel waaruit
bleek dat deze nog steeds aan de S D rapporten uitbracht die w el degelijk
een groot gevaar konden inhouden voor bepaalde illegale werkers.
Zwolsm an liet de betrokkenen waarschuwen en wist Haakman zo ver te
krijgen dat deze een lid van de verkeersgroep der marechaussee als
particulier chauffeur aanvaardde —die marechaussee bracht maandenlang
aan Zwolsm an een dagelijks rapport uit over Haakmans doen en latens
Nuttig leek het Zwolsm an ook, jegens Haakman te bewijzen dat hij,
Zwolsm an, w el degelijk met vooraanstaande illegale werkers in contact
stond —het kwam tot een ontmoeting van Haakman met van Velsen en
een van diens andere jeugdige medewerkers, E. P. W ellenstein; nog
tijdens die ontmoeting (van Velsen en W ellenstein gebruikten er hun
schuilnaam bij) onderstreepte Haakman zijn invloed door telefonisch
met de S D te onderhandelen over de vrijlating van enkele KP’ers — in
derdaad, die werden uit gevangenschap ontslagen.
Het bleek voor de S D van belang, te weten dat hij via Haakman
leidende figuren uit de illegaliteit kon bereiken. In de loop van december
rees namelijk aan Duitse kant het denkbeeld om in direct contact met
die leidende figuren te bereiken dat de illegaliteit haar acties zou beper
ken; er zouden zich dan automatisch minder gevallen voordoen waarin
de SD zou overgaan tot het fusilleren van Todeskandidaten. Inderdaad, in
januari kwam het tot twee besprekingen tussen enerzijds enkele S D ’ers,
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anderzijds van Velsen en andere vooraanstaanden uit de illegaliteit —op
die besprekingen komen w ij aanstonds terug, w ij willen eerst ons relaas
met betrekking tot Zwolsm an en Haakman afronden.
Z ij bleven in de maanden januari t.e.m. april in nauw onderling contact
staan. Het waren maanden waarin de illegaliteit in vrijw el het gehele
bezette gebied met zekere regelmaat overging tot het plegen van over
vallen bij beruchte zwarthandelaren en bij boeren van w ie zij wist dat
zij aanzienlijke hoeveelheden levensmiddelen hadden opgeslagen. O ok
Zwolsm an ging van begin maart '45 a f dit soort overvallen organiseren,
met dien verstande dat hij er steun bij kreeg van de S D welke immers
ook de bestrijding van de zwarte handel als officiële taak had. Was tot
Zwolsm an doorgedrongen dat op bepaalde adressen clandestiene voor
raden te vinden waren (hij kreeg zijn inlichtingen van de marechaussee),
dan ging hij die voorraden, gedekt door door de S D afgegeven vervoerbewijzen, ophalen met steun van de marechaussee. Dit soort overvallen
uitvoerend, zeiden Zwolsm an en de marechaussees dat zij namens de SD
optraden en van datgene wat zij in beslag namen, ging een deel naar de
S D toe. Verm elding verdient intussen dat in het kader van de acties met
de vrachtauto van de marechaussee ook wel door het B B O afgeworpen,
voor de Binnenlandse Strijdkrachten bestemde wapens opgehaald en naar
Wassenaar getransporteerd werden (daar werden zij in de Ursula-kliniek
verborgen) en dat Zwolsm an op 10 maart een geheime agente van het
B B O , mej. B. J. Gemmeke, van Nieuwkoop, waar zij was gedropt, in zijn
auto naar Den Haag vervoerde (alleen doordat hij SD-papieren kon
.tonen, kwam hij daarbij bij Leiden een Duitse controlepost door).
Eén overval, begin januari uitgevoerd, had een ander karakter: hij had
de bedoeling, na te gaan o f de inmiddels opgehangen S D ’er Hillesheim
een deel van zijn vermogen had weggewerkt via een relatie die met een
Joodse vrouw was gehuwd — die relatie was een tijd in het concentra
tiekamp Vught, diens vrouw in Westerbork opgesloten geweest. Voor
deelnem ing aan die overval werd Alsem, die met Hillesheim veel contact
had gehad, door Zwolsm an opgehaald uit het gesticht waarin hij werd
vastgehouden en naar het bureau van de verkeersgroep overgebracht.
‘H ier begon’, zo verhaalde Alsem later,
‘Z w o ls m a n naar a lle kanten te te lefo n eren . . . O n d e rw ijl liepen m arechaussees
in en uit, zaten op het sch rijfb u reau , g in g en op sto elen zitten, liepen w e e r w e g ,
k w a m en w e e r teru g, roo kten du re sigaren die op dat m o m en t zeker f 17 ,5 0 a f 2 0
per stuk kostten — v o o ro o rlo g se sigaren m et b an djes d ie Z w o lsm a n r ijk e lijk
u itdeelde.
Ik kon geen g o ed begrip k rijg e n o v e r w at zich daar afsp eeld e; alle fantasie
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schoot m ij tekort om iets te b egrijp en van een bureau van m arechaussees w aar
een o n d erg ro n d se m en eer v o o r com m issaris speelde, kistjes sigaren u itdeelde,
w aar orders g eg e v e n w e rd en o m b en zin e te kopen van f 20 tot f 30 per liter, enz.
enz.’

Bij Hillesheims relatie werden, aldus Alsem, de gehele corresponden
tie en boekhouding onderzocht: ‘ Een tien- a vijftiental marechaussees
zaten in brieven en bescheiden te snuffelen welke later in koffers gepakt
werden en in de auto’s werden geladen. In de garage bevond zich een
nieuwe Packard-automobiel die meegenomen is; op een andere plaats
werden twee radio-apparaten gevonden, enige illegale bladen..., alsmede
een smalfilmprojectie-apparaat met de bijbehorende opnamecamera.’ A l
les werd meegenomen; de stukken werden in het bureau van de mare
chaussee zorgvuldig doorzocht (daarbij werd geen spoor gevonden van
enig vermogen dat Hillesheim zou hebben weggewerkt), ‘de in beslag
genomen goederen werden aan de S D uitgeleverd.’ Van een der mare
chaussees vernam Alsem enige tijd later', ‘dat al deze invallen en huis
zoekingen’ (er waren er meer: alle met de bedoeling om stukken van o f
gegevens betreffende Hillesheim te vinden) ‘geschiedden met m edewe
ten en autorisatie van de S D waarvoor Ausweise waren afgegeven. Iedere
actie geschiedde in overleg met Haakman.’2
O vervallen op zwarthandelaren werden door van Velsen afgekeurd,
maar BBO -agent van Paaschen keurde ze goed, overigens zonder enig
overleg met Londen o f Eindhoven — het spreekt vanzelf dat de slacht
offers, die bepaald niet allen tot de ‘echte’ zwarthandelaren behoorden
(aan het ‘vooronderzoek’ door de marechaussee ontbrak nogal eens wat),
de indruk kregen dat zij eenvoudig beroofd werden door marechaussees
met een burger aan het hoofd (Zwolsman) die blijkens zijn papieren
namens de S D optrad; die burger dreigde soms met zijn revolver o f met
een knuppel en nam ook grote geldbedragen en allerlei kostbaarheden
in beslag die soms wèl, soms niet aan de betrokkenen werden geretour
neerd. Levensmiddelen die in beslag werden genomen, werden door
Zwolsm an veelal doorgegeven aan de illegaliteit en deze kreeg in een
later stadium ook de meeste in beslag genomen vervoermiddelen.

1 M ilit. politie-D en Haag: Rapport betr. verklaringen van H. M . A. Alsem , p. 41-4 2.
2 N a deelgenom en te hebben aan de overvallen die met H illesheim in verband
stonden, kon Alsem w eer onderduiken bij m ej. Pigeaud. N adien v erb leef hij enige
tijd in W arm ond en begin maart vestigde hij zich w eer in D en Haag; hij had toen
aan Zw olsm an beloofd, zich van illegaal w erk te zullen onthouden.
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Had de S D er geen denkbeeld van dat de man die de door hem
geautoriseerde overvallen uitvoerde, óók werkzaam was voor de illega
liteit? Er waren, nemen w ij aan, vermoedens, maar zekerheid kreeg de
S D niet, ook niet toen Steman, van Paaschens marconist, in maart werd
gearresteerd — Haakman kreeg hem vrij. Begin april evenwel werd
Zwolsm an zelf gearresteerd, niet door de S D overigens maar door een
Wehrmacht-instantie die er de lucht van had gekregen dat hij hulp had
verleend bij wapentransporten ten behoeve van de BS. D ie instantie
droeg hem aan de SD over en de SD, door Haakman op de gebruikelijke
w ijze bewerkt, liet hem spoedig lopen. Eind april gaf van Velsen Z w o ls
man opdracht, een arrestatieploeg te vormen welke onm iddellijk na de
bevrijding in actie moest komen.
★

W ij keren nu terug tot januari '45, d.w.z. tot de besprekingen welke
plaatsvonden tussen de SD en enkele vooraanstaande vertegenwoordigers
van de Haagse illegaliteit.
Er zijn twee besprekingen geweest: de eerste op 9, de tweede op 23
januari. Wat de SD daarbij w ilde bereiken, gaven w ij al weer: de
illegaliteit diende haar acties te beperken — Munt, de chef van het
Einsatzkommando-Den Haag, had daarover in novem ber al gedacht,
Schreieder (de Referatleiter v an Abteilung I V die zich op de bestrijding der
spionage had geconcentreerd) legde het denkbeeld begin december via
Deppner aan Schöngarth voor. ‘W anneer’, zo verklaarde Schreieder later,
‘de wapens door de illegaliteit op bepaalde plaatsen in opslag zouden
worden gehouden en niet aan iedere willekeurige persoon zouden w or
den uitgereikt, waardoor vele strafbare handelingen zouden worden
vermeden, (zouden) de represailles . . . verminderen en w ij dus in het
algemeen een meer aanvaardbare toestand . . . scheppen.’ 1
Schöngarth keurde goed dat Schreieder naging wat hij kon bereiken
en deze gaf vervolgens Frank in Den Haag opdracht om via Haakman
contact te zoeken met de illegaliteit. Haakman schakelde Zw olsm an in
en deze begon met van Velsen te vragen, aan een bespreking met de SD
deel te nemen. Driemaal weigerde van Velsen, maar toen eind december
in Den Haag na de BS-commandant ook nog een tweede voorman van
de BS was gearresteerd die talrijke namen en adressen kende, meende
1 B N V : p.v. J . Schreieder (25 jan. 1946), p. 1 (D oc I-1969, r-i).
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van Velsen dat het zin had, de uitnodiging wèl te aanvaarden, al ware
het slechts om te voorkomen dat de twee BS-officieren (de BS-com m andant had inmiddels in zijn cel zelfm oord gepleegd, maar dat wist van
Velsen niet) zouden worden gefusilleerd. Van Velsen hoopte bovendien
dat het m ogelijk zou zijn, in het algemeen iets ten gunste van de
gevangenen van de SD te bereiken. Hij nam voor die eerste bespreking
die gehouden werd in het bureau van de S D op het Binnenhof, drie
illegale werkers mee: zijn m edewerker W ellenstein, een Haagse gere
formeerde predikant: ds. J. C. J. Kuiper die een functie had in de LO (de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) en ter bevordering
van het vrijlaten van gevangenen al eens contact had gehad met Munt,
en de Haagse arts dr. W. F. N oordhoek Hegt die een belangrijke figuur
was in de verzetsorganisatie der artsen, M edisch Contact. Ds. Kuiper en
dr. Noordhoek Hegt gebruikten hun eigen naam, van Velsen en W el
lenstein gebruikten een schuilnaam. Van de zijde van de SD waren bij
de eerste bespreking aanwezig: Schreieder, Frank, de SD -m an Bauer,
medewerker van Abteilung IV, en SS-Obersturmbannführer dr. W. Ispert,
die al vóór de oorlog druk in Nederland had gewroet. Van belang is dat
van Velsen, alvorens op de uitnodiging in te gaan, overleg had gepleegd
in kringen van het Nationaal Com ité (niet evenwel met anderen) en dat
Noordhoek Hegt de zaak had besproken in de kring van het Medisch
Contact — ds. Kuiper handelde, voorzover ons bekend, louter op eigen
verantwoordelijkheid, althans wat de LO betrof.
Schreieder opende de bespreking. Hij ‘begon’, aldus ds. Kuiper in '48
‘met een soort apologie: hij trachtte de goede zijde van het nationaalsocialisme aan te tonen’ 1 en vroeg vervolgens aan de vier Nederlanders
hoe toch te verklaren was dat het verzet zich sinds '40 zo had uitgebreid.
Van Velsen antwoordde dat het Nederlandse volk zich door SeyssInquart bedrogen achtte en wees voorts op de roofacties door de Wehr
macht, op de Wehrmacht-razzia’s en de pas ingezette Liest-Aktion (‘wat de
Duitse overheid op dit gebied doet, staat’, zei hij, ‘gelijk met het ont
mannen van Nederland’ 2) en op het mishandelen van gevangenen o.m.
in het concentratiekamp Am ersfoort; over dat laatste spraken ook N oord
hoek Hegt en Wellenstein, van w ie de tweede eerder in de bezetting een
tijdlang in het kamp opgesloten was geweest. ‘Hierop verklaarde ik,’ aldus
Schreieder een jaar later, ‘dat ik deze punten zo als ze naar voren gebracht

1 G em eentepolitie-D en Haag: p.v. inz. J. Schreieder (afgesl. 17 nov. 1948), p. 1 (getuige
J. C. J. Kuiper) (Doc I-1529 , a-9). 2 B N V : p.v. J. Schreieder (25 jan. 1946), p. 2.
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waren, aan Rauter en Seyss-Inquart zou overbrengen’ — wat het kamp
Am ersfoort betrof, vroeg hij om de namen van getuigen.1 Vervolgens
kwam Schreieder met het denkbeeld naar voren dat door Schöngarth was
goedgekeurd: de illegaliteit moest haar wapens concentreren en de uit
gifte daarvan onder controle stellen, ‘hij trachtte’, aldus ds. Kuiper, ‘de
indruk te maken dat hij opkwam voor de belangen van het Nederlandse
volk.’2 D e vier Nederlanders antwoordden dat zij terzake geen beslissing
konden nemen: zij wilden eerst overleg plegen met anderen (daarvoor
kwamen in de eerste plaats de Contact-Com m issie der Illegaliteit en de
commandant van de BS, kolonel Koot, in aanmerking). ‘Na deze officiële
bespreking’ (zij had een strak karakter gedragen) ‘hebben w ij’, zo eindigde
Schreieder,
‘ een g e m o e d e lijk o n d e r-o n sje geh o u d en b ij een glaasje je n e v e r en o v e r allerlei
gesproken , w aarb ij de heren v erklaard en dat zij net zo geïnteresseerd w aren bij
d e b e strijd in g van d e zw arthan del als de D uitsers. A fgesp ro k en w e rd dat zij op
hun w ijz e d e zw arthan del zo u d en k u nn en b estrijd en zo n d er d o o r ons daaraan
g eh in d erd te w o rd en . A fg esp ro k en w e rd dat w a n n eer andere dien sten even tu eel
in zo u d en g rijp e n , zij zich op m ij k o n d en beroep en .’3

Dat deze ‘afspraken’ gemaakt zijn, betwijfelen wij, maar van Velsen gaf
op het hoofdpunt ‘het resultaat van deze bespreking’ (zij duurde ca. drie
uur) in '48 positiever w eer dan Schreieder in '46 had gedaan:
‘ H et resultaat van deze b esp rek in g w as de afspraak dat in het v e rv o lg geen
aanslagen m eer zou den w o rd e n gep leegd op ‘ einzelne uniformierte deutsche M ilitaren’ dan in tw eegevech t o f uit [z e lfjv e rd e d ig in g en dat N ed erla n d se burgers, die
n iet gew ap en d w aren , niet m eer zo u d en w o rd en g efu silleerd .’

Hij vervolgde:
‘ Sch reied er steld e v erd er n o g v o o r dat, ten ein d e een v e rm in d erin g van het
aantal represailles te bereiken , d e w apen s der illega liteit zo u den w o rd en g eco n 
centreerd en dat m en niet tot u itd e lin g der w apen s zou overgaan dan bij g eb lek en
n o o dzaak .’ 4
1 Terzake w erden enige tijd later de Lagerdlteste, Jo e p Schols, en de chef-kok gehoord
en hun m ededelingen leidden er toe dat het 55 - und Polizeigericht een onderzoek liet
instellen tegen Kotalla; dat had verder geen gevolgen. 2 G em eentepolitie-D en
H aag: p.v. inz. J . Schreieder, p. 1 (getuige J. C. J. Kuiper). 3 B N V : p.v. J. Schreieder
(25 jan. 1946), p. 2-3. 4 G em eentepolitie-D en Haag: p.v. inz. J. Schreieder, p. 2
(getuige A. van Velsen).
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Aan het slot van de bespreking zei Frank volgens zijn secretaresse tegen
van Velsen en Wellenstein (hij kende hun werkelijke namen niet) dat
hij ‘hun gezichten zou vergeten’.1
Van Velsen, W ellenstein en Noordhoek Hegt pleegden vervolgens
opnieuw overleg in eigen kring, maar dit vond niet plaats met de
Contact-Com m issie der Illegaliteit en evenmin met kolonel Koot; ook
deze laatste (het blijkt uit andere stukken) zag het overigens als aanbeve
lenswaardig dat in beginsel geen aanslagen meer zouden worden ge
pleegd op loslopende Duitse militairen.
Een nieuwe bespreking was wenselijk. Z ij vond op 23 januari plaats,
weer in het gebouw van de SD op het Binnenhof; er waren nu twee
nieuwe deelnemers: aan Duitse kant, waar Bauer ontbrak (deze was kort
tevoren bij een inval in een woning door de illegaliteit doodgeschoten),
Deppner, aan Nederlandse Zwolsman. Deze laatste was het die van
Velsen, W ellenstein, ds. Kuiper en Noordhoek Hegt in zijn auto meenam
naar het Binnenhof. Voor die tweede bespreking had van Velsen een
memorandum opgesteld (het stuk is niet bewaard gebleven) en nadat de
v ijf Nederlanders aan Deppner waren voorgesteld, van Velsen en W el
lenstein opnieuw onder hun schuilnaam, begon van Velsen met dit stuk
voor te lezen. Terzake heeft Zwolsm an de uitgebreidste verklaring afge
legd:
‘ G elaak t w e rd e n het oppakken van m en sen v o o r d e arbeidsin zet, het fu silleren
van g evan g en en , d e te g en w erk in g b ij de v o e d se lv o o rz ie n in g van het w esten , het
o ptreden van de L andw acht [en] de m ish an d elin gen in de concentratiekam pen
en gevan gen issen . H et bo ven staan de w e rd geacht in strijd te zijn m et alle m oraal
en recht . . . In verb an d m et het voren staan d e k o n d en d e N ed erlan d ers geen
vertro u w e n stellen in de D u itsers en kon er dus van in le veren van w apen s2 geen
sprake zijn. H et e n ig e w aarto e de N ed erla n d ers zich bereid verklaarden , was het
nalaten van aanslagen op alleen lo p en d e D u itsers in u n ifo rm .’

Franks secretaresse nam het stuk mee om het door te geven aan een
typiste die het zou vertalen. ‘Hierna’, aldus weer Zwolsm an,
‘ b eto o gd e Sch reieder dat de D u itsers van go ed en w il w aren en dat zij niet
v e ra n tw o o rd e lijk gesteld k o n d en w o rd e n v o o r alle m isd ragin gen in de lagere
regio n en , v o o ral niet v o o r die van de Landw acht. T u ssen dr. N o o rd h o e k H egt
en D ep pn er ontspon zich nu een gesprek o v e r de kam pen en de gevan gen issen

1 P R A -D en H aag: p.v. inz. J. Haakman, p. 34.
afgifte uit centrale depots.
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. . . Ds. K u ip er nam n o g g au w ev en d e gele gen h eid te baat, een papier te vragen
ter d e k k in g van een voed seltran sp ort uit Raalte. D it beteken d e e ig e n lijk het eind e
van de o fficiële bespreking. H iern a b o o d Frank de aan w ezigen sigaretten en een
b o rrel aan . . . , w aarna zich afz o n d e rlijk e gesprekken tussen de aan w ezigen
o n tsp on n en .’

Toen de bespreking was afgelopen, vertrokken de v i jf Nederlanders
gelijktijdig. Z ij namen plaats in Zwolsmans auto, maar de motor w ei
gerde te starten. Geen nood! Schreieder stelde de auto waarmee hij en
Deppner uit Zw olle waren gekomen, ter beschikking om Zwolsmans
wagen op te slepen tot de motor aansloeg. ‘ Sehen Sie, meine Herren , zei
Schreieder daarbij, 'nun bemüht sich die Sicherheitspolizei schon um die
Illegaliteit anzuschieben, damit der Laden laujt.''
Volgens van Velsen was door de aanwezige S D 'e rs nog een derde
bijeenkomst voorgesteld (dat lijkt ons aannemelijk: de SD had immers
veel minder bereikt dan hij wilde) maar op die uitnodiging gingen de
Nederlanders niet in.

★

Wat hadden de twee besprekingen met S D ’ers als positief resultaat
opgeleverd? Eigenlijk alleen dat ds. Kuiper v e rlo f kreeg voor een vracht
auto (deze nam kinderen mee) voor het halen van voedsel naar Raalte te
sturen. Ten gunste van de gevangenen van de S D was niets bereikt. Van
Velsen die gehoopt had, de S D tot een belangrijke beleidswijziging te
kunnen bewegen (ons vermoeden is dat hij, had hij dat resultaat bereikt,
daarmee de toppen van de illegaliteit had w illen verrassen), bleef met
lege handen zitten, mede omdat hij, zo hij dat al had gewild, niet de
door de S D gevraagde contra-prestatie kon leveren —dat had slechts het
hoofdkwartier van de BS kunnen doen en die instantie was van de hele
zaak onkundig gelaten.
Na de bevrijding werd vooral het eigenmachtig optreden van van
Velsen gelaakt die van Nederlandse kant de centrale figuur en de belang
rijkste woordvoerder was geweest. In vroegere illegale kringen werd
toen bovendien met name betreurd dat de twee besprekingen van N e 
derlandse zijde niet tot het einde toe strak waren gehouden. D e gevolgen
1 B N V : p.v. J . Schreieder (25 jan. 1946), p. 4.
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van wat w ij in deze paragraaf hebben beschreven, w illen w ij nu succes
sievelijk weergeven voor Haakman, Zw olsm an en van Velsen.
Haakman was het simpelste geval: dat van een collaborateur die, in
contact blijvend met de SD, zich met succes had ingezet voor het vrijlaten
ook van politieke gevangenen. De bijzondere rechtspleging kon niet
aantonen dat door zijn schuld Nederlanders van hun vrijheid waren
beroofd; hij werd na tw ee-en-een-half jaar detentie in oktober '47 door
de Haagse procureur-generaal, mr. J. Zaaijer, buiten vervolging gesteld
op de overweging dat zijn schuld van zodanige aard was dat, in aanmer
king genomen de in bewaring doorgebrachte tijd, oplegging van een straf
o f maatregel niet gerechtvaardigd was te achten. Tegen die beslissing
tekende Haakman beroep aan: hij wenste buiten vervolging gesteld te
worden op de overweging dat de tegen hem gerezen verdenking onge
grond was gebleken. In maart '5 1 (de organen van de bijzondere rechts
pleging waren inmiddels opgeheven) werd Haakmans beroep door de
Haagse kantonrechter afgewezen. Publieke aandacht had zijn zaak nau
welijks getrokken.
Bij Zwolsm an was het tegendeel het geval.
G elijk vermeld, was hij enkele dagen vóór de bevrijding door van
Velsen tot hoofd benoemd van een arrestatieploeg. Na de bevrijding
sloeg hij dus aan het arresteren, maar dat deed hij slechts een paar dagen:
er kwamen onm iddellijk klachten binnen over enkele van zijn activitei
ten tijdens de bezetting en hij trok zich toen terug. In de daarop volgende
weken werd hij een paar keer gearresteerd maar even vaak weer vrijge
laten. Mr. Zaaijer gaf toen opdracht, een breed onderzoek naar hem in te
stellen; daarbij kreeg mr. Zaaijer de overtuiging dat Zwolsm an strafbaar
was op grond van de uitlevering van de S D ’er Hillesheim en van de in
de laatste maanden der bezetting onder zijn leiding gepleegde overvallen.
Begin december '45 werd Zw olsm an gearresteerd, bij welke gelegenheid
mr. Zaaijer een bericht in de pers deed verschijnen dat van grote anim o
siteit jegens Zwolsm an blijk gaf en aan diens naam aanzienlijke schade
toebracht. Zwolsm an stond begin november '46 terecht voor het Haags
Bijzonder Gerechtshof. ‘Het was’, stelde mr. Zaaijer in zijn requisitoir,

‘geen N ed erlan d s b elan g w a a rv o o r g ew erk t is. W at als een rod e draad d o o r de
activiteit van Z w o ls m a n heen lo o pt, is de zucht o m g ew ic h tig te doen en een rol
te spelen. O p z ic h z e lf is dit een o n sch u ld ig operettespel. Ik ben er van o vertu igd
dat Z w o lsm a n in n e rlijk een g o ed N ed erla n d er is, dat hij niet aan d e D u itse kant
h eeft gestaan, dat h ij inderdaad nuttig w e rk h eeft gedaan en zelfs in het algem een
n u ttig w e rk gedaan heeft. H et k ardinale punt w as dat echter v o o r hem niet. In
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het centrum van d e zaak stond d e persoo n Z w o ls m a n d ie een ro l m oest spelen,
som s ten gu nste v an de N ed erla n d se zaak, som s ten n a d ele’,

en wanneer hij als procureur-fiscaal ‘deze hele affaire in het algemeen’
moest beoordelen (hij doelde op de affaire-Zwolsm an en diens optreden
in de hongerwinter),
‘dan zit er een w e e rz in w e k k e n d elem en t in , en w a n n e e r m en deze protserigheid
van je n e v e rd rin k e rs en sigaretten rokers beziet tegen de achtergrond van ons in
d e w in te r h o n geren d v o lk , dan zit er v o o r m ij o o k een bescham end elem en t
in .’ 1

Het Bijzonder Gerechtshof was niet onder de indruk van mr. Zaaijers
betoog; het kwalificeerde in zijn sententie2 de uitlevering van Hillesheim
als ‘hulpverlening aan de vijand’ maar meende dat Zwolsm an
‘ niet onrech tm atig heeft geh an d eld d o o r in d e to en v o o r hem bestaande n o o d 
toestand, w aarin h ij v o o r d e keu ze w e rd geplaatst o m o f de g ro ep -A lsem op te
o fferen ö f een D u itser o v e r w ie n . . . d e in lich tin ge n zeer o n gu n stig lu id d en , aan
d e S D o v e r te le v eren , dit laatste te d o en .’

D e overvallen uit de eerste maanden van '45 achtte het Bijzonder
Gerechtshof niet rechtmatig maar het meende Zwolsm an terzake geen
straf te moeten opleggen aangezien hij die overvallen had gepleegd met
het oogm erk de vijand te benadelen. Het H o f achtte dit niet-opleggen
van straf des te gepaster,
‘ nu ter terechtzitting is g eb le k en dat verd achte v o o r d e n ation ale zaak op v elerlei
g e b ie d v e rd ie n ste lijk w e rk h eeft verrich t en niet is g eb le k en dat hij zich p ersoo n 
lijk h eeft b e v o o rd eeld , doch w e l dat h ij grote fin an ciële o ffers h eeft gebracht, en
o o k niet is g e b le k en dat de bij de o ve rv a lle n m e e g e n o m e n go ed eren en geld en
aan verd achte zo u d en zijn ten g o ed e g ek o m en , do ch aan n em elijk is dat een en
an der v o o r een g ro o t deel v o o r g o e d e d o e le in d e n is b esteed .’

N a deze uitspraak diende Zw olsm an een klacht in tegen mr. Zaaijer
en eiste hij heropening van het volgens hem hogelijk bevooroordeelde
onderzoek. D e klacht werd niet in behandeling genomen, de eis afge

1 B G -D e n H aag: V erslag zitting inz. R. Zw olsm an , 6 nov. 1946, p. 46 (Doc I-1969,
a -i). 2 A.v.: Sententie inz. a.v., 20 nov. 1946 (a.v., a-2).
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wezen. Velen waren er die nog steeds niet wisten hoe zij Zwolsm an
moesten zien: was hij nu een bonafide illegale werker geweest o f een
ten dele collaborerende avonturier? Zwolsm an zelf mocht het als een
publieke rehabilitatie zien dat hem in ju li '50, na stappen waaraan Koot
en generaal J. W. van Oorschot, oud-hoofd van het B BO , steun hadden
verleend, wegens ‘m oedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de
vijand’ de Bronzen Leeuw werd toegekend.
O ver dat ‘beleidvolle’ valt, dunkt ons, te twisten — het woord ‘m oe
dige’ was terecht gebruikt. In tegenstelling tot vele anderen heeft Z w ols
man in de bezettingsjaren herhaaldelijk zijn leven in de waagschaal
gesteld.
'k

Tot slot van Velsen.
N iet zozeer de zaak-Hillesheim maar vooral de twee bezoeken aan het
SD -hoofdkw artier in Den Haag brachten deze na de bevrijding, toen hij
afdelingschef was van het departement van overzeese gebiedsdelen,
telkens weer in opspraak. Kon hij zijn functie blijven uitoefenen? In juli
'46 stelde de minister een ereraad in onder voorzitterschap van mr. J.
D onner.1 inderdaad moet de raad erkennen’, zo luidde het belangrijkste
gedeelte van zijn uitspraak2,
‘dat deze bezo ek en , al zijn ze dan g o ed afgelo p en , een gew aagd e o n d ern em in g
v o rm d e n die b ela n grijk e risico ’s m eebracht v o o r een gro o t ged eelte der ille g a 
liteit en v o o r de heer van V else n zelve, en d ie m et d e aard en de strekkin g van
het geh e im e verzet b e zw aarlijk w a ren te rijm en.
. . . Intussen m o et m en zich hiervan rekenschap geven dat d eg en en die zich
tijd en s d e b ezetting m et hun g eh ele persoo n aan de g o ed e zaak heb ben geg ev en ,
in teg en stellin g tot hen d ie m eer terzijd e zijn b lijv e n staan, zich telkens v o o r
uiterm ate m o e ilijk e b eslissin gen zagen geplaatst en dat m en daarom m et het
ge v e n van een o o rd e el in afkeu ren d e zin de n o d ig e teru gh o u d in g h eeft te
betrachten. A lles sam en gen o m en is d e raad dan o o k van m en in g dat m en de heer
van V e lsen o ver zijn in deze g e v o lg d e ged rag slijn niet al te hard m ag v a lle n ’ -

hij b lééf afdelingschef; gezien zijn grote verdiensten als illegaal werker
en inspirator op illegaal gebied ook naar óns oordeel terecht.

1 Leden waren prof. Cleveringa, mr. W . A. Pannenborgh, dr. W . J. Schuyt en
J. Sm allenbroek, die allen belangrijk verzets- o f illegaal w erk hadden ge
daan. 2 Tekst in mr. A. M outs pleitnota inzake Zw olsm an, p. 113 -2 2 .
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Waarom sprak de door Donner gepresideerde ereraad van ‘belangrijke
risico’s voor een groot gedeelte der illegaliteit’ ? Dat is duidelijk: de raad
meende dat van Velsen het gevaar had onderschat dat hij, op het B in 
nenhof verschijnend, door de S D zou worden gearresteerd —en was het
aan de SD niet toevertrouwd om dan alle gegevens uit hem te persen
waarover hij als een der centrale figuren in het verzet beschikte? Het is
duidelijk dat van Velsen meende dat hij op het vrijgeleide dat de SD
hem, W ellenstein en de beide anderen had verleend, kon vertrouwen
(Wellenstein had voor alle zekerheid een zelfm oordpil in zijn kleding
verstopt). Inderdaad, de S D heeft hen tweemaal laten gaan, de tweede
maal zelfs ondanks het feit dat van Velsen toen een in hoofdzaak
negatieve boodschap had overgebracht. D uidelijk is óók, menen w ij, dat
van Velsen meende dat de S D in beginsel niet ongeneigd was tot
terughoudendheid.
Dat het tegendeel het geval was bleek begin maart, toen als represaille
wegens de z.g. aanslag op Rauter meer dan tweehonderdzestig N eder
landse gevangenen van het leven werden beroofd.

De zogenaamde aanslag op Rauter
W ij schrijven in de titel van deze paragraaf, zoals w ij ook al verscheidene
malen eerder deden, over de zogenaamde aanslag op Rauter; daarmee
bedoelen w ij duidelijk te stellen dat de illegale actie waarbij hij zeer
ernstig gewond werd, geenszins de bedoeling had hem uit te schakelen
— hij was niet meer dan een toevallig slachtoffer.
D ie actie, uitgevoerd in de nacht van 6 op 7 maart, was het werk van
een Apeldoornse eenheid van de Binnenlandse Strijdkrachten. Z ij be
schikte niet over een vrachtauto en dat was in het bijzonder hinderlijk
bij de wapentransporten. D e groep had, aldus het in 1946 in de Apel
doornse uitgave Ik draag u op gepubliceerd relaas1, ‘nog in februari '45
een flinke hoeveelheid wapens in fietstassen en koffers over de voortdu
rend bewaakte brug naar D eventer moeten brengen. Deze wapens dien
den voor de hergroepering van de verzetsgroepen in het district Salland.’
D e in de nacht van 6 op 7 maart uitgevoerde actie was overigens niet
bedoeld om de wapentransporten onm iddellijk te vergemakkelijken, de
achtergrond was de volgende: de sabotagecommandant van het district1 Ik draag u op, p. 9 1-9 5 .
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Apeldoorn van de BS had op 6 maart vernomen dat bij een exportslachterij in Epe drie ton varkensvlees gereed lag welke op 7 maart door de
Wehrmacht zou worden afgehaald; hij had zijn plaatsvervanger opgedra
gen, te pogen zich van die partij meester te maken. Men zou daartoe,
aldus Ik draag u op, ‘met een W/<?/zn«a<:/z/-vrachtwagen en gekleed in Duitse
uniformen, waarover men beschikte, kunnen voorrijden enige uren
voordat de . . . Duitsers zouden moeten voorrijden en dan op zijn gemak
de partij kunnen inladen.’ Er moest dus een vrachtauto bemachtigd
worden.
‘ D it w as practisch zeer w e l uitvoerbaar. D e organisatie van het D u itse leger was
in d ie dagen niet m eer zo straf dat m en een v e rd w en en w agen en en ige
v e rd w e n e n m anschappen o n m id d e llijk zou m issen. Er w aren er reeds zo velen
ged eserteerd o f op an dere w ijz e , b ijv . z e lfm o o rd , spo orlo o s verd w en en . R eeds
een m aal eerder had de . . . gro ep op de A rn h em se w e g ter h o o g te van T erlet
afgerek en d m et een w a g en m et M o ffe n w aarm ee ze n o g een paar appeltjes
te schillen hadden. D e w a g e n w e rd in brand gestoken en de M o ffe n w e g g e 
v oerd ’ —

w ij nemen aan dat deze Duitsers zijn geliquideerd. In elk geval: die
overval bij Terlet had niet tot represailles geleid en de districtssabotagecommandant vertrouwde dat deze ook nu achterwege zouden blijven.
Niet alleen de buit te maken vrachtauto moest dus spoorloos verdwijnen
maar ook de chauffeur en de eventuele overige inzittenden. Zou men
daar de tijd voor hebben? Dat was onzeker. Kolonel Koot had enige tijd
tevoren tegen dit type overvallen ernstig gewaarschuwd —het is m ogelijk
dat die waarschuwing niet tot de leiding van de Apeldoornse BS is
doorgedrongen.

★

Op de avond van 6 maart trokken vier Apeldoornse B S ’ers uniformen
van de Waffen-SS aan. O m ca. 10 uur begaven zij zich per fiets naar
Woeste Hoeve op de grote w eg van Arnhem naar Apeldoorn. Z ij lieten
er in het pikdonker enkele auto’s passeren die, naar het geluid van de
motor te oordelen, geen vrachtauto waren. Omstreeks mjddernacht even
wel hoorden zij uit de richting-Arnhem een auto naderen waarvan de
motor zoveel lawaai maakte dat zij dachten dat het een vrachtauto was.
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In w erkelijkheid was het een Duitse personenauto, een open BMW,
waarin Rauter, die van zijn hoofdkwartier te Didam onderweg was naar
Apeldoorn (hij w ilde er de volgende ochtend enkele besprekingen hou
den), rechts voorin zat; achterin zat een Duitse Oberleutnant. Rauter was
zeer op zijn hoede. Enkele weken tevoren had hij door de Duitse militaire
instanties een bevel laten verspreiden dat ’s nachts auto’s uitsluitend
binnen bebouwde kommen gecontroleerd mochten worden; Duitse
controles op een weg als die tussen Arnhem en Apeldoorn waren dus
niet langer toegestaan. Toen hij bij W oeste H oeve een stopsein zag, riep
hij dan ook, aldus zijn naoorlogs verslag1, de chauffeur en de Oberleutnant
toe: ‘ Achtung, fertigmachen, vor uns wahrscheinlich Terroristen!' D e chauffeur
gelastte hij door te rijden maar de man, die niet een van Rauters vaste
chauffeurs was, remde krachtig en de B M W kwam in de berm tot
stilstand. Een van de vier B S ’ers sprong op de motorkap, Rauter brulde
hem toe dat hij het wachtwoord moest geven (en ook, aldus het relaas
in Ik draag u op: ‘Was ist denn los, Mensch, wissen Sie denn nicht wer wir sind?)
— als antwoord volgde een salvo waarbij Rauter, wiens machinepistool
weigerde, drie kogels kreeg door de vingers van zijn rechterhand, een
door zijn kaak en een dwars door zijn borst ('ich spürte den Schuss alsob ein
scharfes Messer durch den Körper gestossen wurde’). O ok de andere B S ’ers
begonnen met hun stenguns te schieten (meer dan tweehonderd kogels
werden afgevuurd) — de chauffeur en de Oberleutnant werden vrijw el
onm iddellijk dodelijk getroffen. Rauter, die door nog twee kogels was
geraakt, door één daarvan opnieuw in zijn longen, was bij kennis,
overwoog, toen het stil werd, het gevecht te heropenen met een pistool
dat hij met zijn linkerhand had kunnen grijpen, maar hield zich muisstil
toen een van de B S ’ers hem met een zaklantaarn in het gezicht scheen.
D ie man hoorde hij roepen ‘H ij is dood’ —enkele minuten later hoorde
hij een vrachtauto starten welke vervolgens de ÖMPFpasseerde. Hij dacht
dat dit de auto was waarmee de plegers van de aanslag zich verwijderden,
maar die waren met de fiets gekomen en hielden zich schuil en volgens
hen was de passerende auto ‘ een grote vrachtauto met M offen’, welke
een paar seconden naast de B M W zou zijn gestopt en vervolgens haastig
zou zijn doorgereden. Toen die vrachtauto was verdwenen, naderden de
B S ’ers opnieuw de BMW. ‘ Hun zaklantaarn’, aldus Ik draag u op, ‘is dan
practisch uitgebrand. Daar men geen vermoeden heeft dat de inzittenden
zulke hooggeplaatste officieren zijn, doet men w einig moeite om zich in
het duister van de inhoud van de in de wagen aanwezige papieren’ (Rauter
1 D it verslag dateert uit m ei '46. (Doc I—1380, b-28)
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had volgens zijn eigen relaas ‘geheime Frontkarten und Akten bij zich) op
de hoogte te stellen. M en hoorde dat er wéér een auto naderde ‘en dat
werd voor de groep nu het sein van vertrek’ — zij lieten de B M W dus
staan.
Rauter, die volgens zijn eigen relaas de hele nacht bij kennis bleef,
hoorde nog enkele auto’s passeren, schoot ter waarschuwing zelfs twee
maal met zijn pistool in de lucht, maar werd pas door Duitse militairen
gevonden toen het daglicht was geworden. Om half negen werd hij in
het Duitse militaire hospitaal in Apeldoorn binnengebracht waar hij (hij
had veel bloed verloren) onm iddellijk twee bloedtransfusies kreeg.1
★

De BdS, Schöngarth, behoorde tot de eersten die ingelicht werden
omtrent het gebeurde. Hij reed onm iddellijk uit Zw olle naar Rauters
bureau in Apeldoorn, wisselde in het ziekenhuis een enkel woord met
Rauter die er van overtuigd was dat de aanslag op hem gemunt was
geweest2 en ging toen naar Seyss-Inquart. Besloten werd, zware repre
sailles te nemen.3 Schöngarth heeft na de oorlog beweerd dat SeyssInquart hem zou hebben opgedragen, tweehonderd Todeskandidaten te
laten fusilleren, Seyss-Inquart daarentegen dat van H im m ler het bevel
zou zijn ontvangen, vijfhonderd gijzelaars dood te schieten. Aangezien
de Höhere S S - und Polizeiführer Nordwest de persoonlijke vertegenwoor
diger was van de Reichsführer-SS, is het alleszins m ogelijk (vast staat het
niet) dat terzake overleg is gepleegd met H im m ler o f met diens secretaris
o f met Kaltenbrunner, de chef van het Reichssicherheitshauptamt, en dat
daarbij hetzij door Him m ler, hetzij door diens secretaris, hetzij door
Kaltenbrunner op het doodschieten van vijfhonderd gijzelaars is aange
drongen, maar gijzelaars zaten nauwelijks meer gevangen en het execu
teren van gijzelaars werd in zijn algemeenheid door Seyss-Inquart afge
wezen —het lag veel meer voor de hand dat de beschikbare Todeskandidaten
' H ij is eind maart naar een SS-hospitaal in Duitsland overgebracht waar hij verder
herstelde. 2 Rauter m eende (ten onrechte) dat de illegaliteit door het afluisteren van
telefoongesprekken weet had van zijn tocht naar Apeldoorn en zag (eveneens ten
onrechte) de w oorden ‘H ij is d o o d ’ als b ew ijs dat de plegers van de aanslag wisten
wie zij hadden gedood. H et is natuurlijk heel w el m o gelijk dat niet ‘H ij is d ood’ was
gezegd, maar ‘D ie is d ood’. 3 D e verantw oordelijkheid daarvoor geven wij weer
overeenkom stig de conclusies van dr. A. E. C ohen, gepubliceerd in Studies over
Nederland in oorlogstijd, dl. I (1972) pag. 288-300.
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zouden boeten voor wat bij Woeste Hoeve was gebeurd; aangezien in
totaal tweehonderddrie-en-zestig personen zijn doodgeschoten, houden
w ij het voor uitgesloten dat, zoals Schöngarth heeft beweerd, besloten
zou zijn, tweehonderd Todeskandidaten van het leven te beroven — men
heeft, vermoeden w ij, w el degelijk op een hoger aantal gemikt.
Schöngarths taak was het, het doodschieten van de Todeskandidaten te
organiseren —die taak liet hij in zoverre aan de pas een week in functie
zijnde opvolger van Deppner, Kolitz, over dat het deze was die op 7 maart
en in de nacht van de 7de op de 8ste de chefs van de Einsatzkommandos
(vroeger ‘Aussendienststellenleiter' genoemd) opbelde en er bij hen op
aandrong, elk voor hun ressort een vastgesteld aantal fusilleringen te
organiseren. ‘ Eerst had m en’, aldus in '47 Schreieder (die in Zw olle zijn
werkkamer met Kolitz deelde), ‘alleen ter dood veroordeelden’ ( Todes
kandidaten dus)
‘ w ille n n em en m aar aan gezien er hiervan niet v o ld o e n d e w aren , heeft m en o o k
teru ggegrepen op personen w aarvan de zaak n o g niet v o lle d ig was onderzocht.
K o litz heeft toen m eerdere telefo o n g esp rek k en gehad en ik heb hem m eerm alen
tegen d e betro k k en Aussendienststellenleiter horen zeggen, w an n eer dezen hem een
getal o p gaven : ‘ D at is niet gen o eg . J e stelt m ij er z o v e e l’ (dan n o em d e hij een
getal: zestig o f tachtig) ‘ter b esch ik k in g en het kan m ij niet schelen w aar j e ze
vandaan haalt.’ ’ 1

Volgens zijn verklaring uit de lente van '47 kreeg Lages in Amsterdam
opdracht, vijf-en-zeventig gevangenen te laten doodschieten. Hij liet
nagaan, hoeveel Todeskandidaten gevangen zaten; dat waren er negen-envijftig: drie-en-vijftig in Amsterdam, zes in Utrecht. Het cijfer werd aan
Kolitz doorgegeven en deze nam er genoegen mee. De drie-en-vijftig
die in Amsterdam gevangen zaten, werden op 8 maart gefusilleerd bij
‘Rozenoord’, dezes die in Utrecht waren opgesloten, in het Fort de Bilt.
Aan Munt, de chef van het Einsatzkommando-Den Haag, die in dit geval
ook gevangenen van het Einsatzkomtnando-Rotterdam moest aanwijzen2,
1 P R A -D en H aag: p.v. inz. J . H. L. M unt (afgesl. 15 mei 1947). p. 18 (getuige J.
Schreieder) (Doc. I-487, a-4). 2 D e belangrijkste gevangenen van het EinsatzkommaHi/o-Rotterdam zaten in Scheveningen opgesloten. M et de selectie die in D en Haag
geschiedde, had W ölk, de S D -c h e f te Rotterdam, voorzover bekend, geen persoonlijke
bem oeienis. Hij heeft na de bevrijd in g bew eerd dat hij in de nacht van 7 op 8 maart
tweem aal door K olitz werd opgebeld met verzoek, toch een aantal personen die in
Rotterdam gevangen zaten, te laten doodschieten. H iervoor leken, aldus W ölk, tien
in aanm erking te kom en maar het onderzoek in hun zaak was nog niet afgesloten en
hij g a f niemand op. ‘ Ik w ild e ’, verklaarde hij in de lente van '47, ‘voorkom en dat
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werd meegedeeld dat hij tachtig gevangenen moest laten executeren. C.
Leemhuis, chef van een groepje Haagse politiemannen dat sinds oktober
'44 rechtstreeks voor de S D werkte, tro f M unt op de ochtend van de 7de
aan ‘in ’, aldus Leemhuis,
‘een zeer n e rveu ze stem m in g, een toestand w aarin ik hem n o o it gezien had. H ij
v ro e g m ij, h o eve e l arrestanten er n o g v o o r m ijn a fd elin g in arrest zaten. Ik
n o em d e hem het getal t w a a l f . . . H ij zei m ij d a t . . . hij op b ev el van de sta f van
de S D . . . tachtig personen m o est laten fu silleren . Ik . . . protesteerde h eftig tegen
het ter b esch ik k in g stellen van de tw a a lf arrestanten die d o o r m ij o f het onder
m ij dien std o en d e H o llan d se p o litiep erso n eel w aren g earresteerd .. . . H ij . . . riep:
‘ M aar ik kan die m en sen toch n iet van de straat h a len !’ ’ ■

‘Dit bevel is het verschrikkelijkste van m ijn leven’, zou Munt bij die
gelegenheid hebben gezegd2 — maar hij voerde het uit. Zoals wel vaker
was geschied, besloot hij, in plaats van Todeskandidaten een aantal personen
te laten doodschieten die voor commune m isdrijven gevangen zaten. D e
Haagse politie had in de voorafgaande dagen zes-en-dertig personen
gearresteerd die, aldus de politie, geplunderd hadden in het op 3 maart
zwaar gebombardeerde Bezuidenhoutkwartier — Munt ging er bij de
‘foute’ hoofdcommissaris van politie op aandringen, die zes-en-dertig
aan hem over te dragen; de hoofdcommissaris riep er de chef van de
recherche bij, G. W. Valken, die alle m edewerking weigerde en ook de
opgemaakte processen-verbaal niet w ilde afstaan. M unt liet toen de
zes-en-dertig overbrengen naar de Cellenbarakken. Laat in de middag
zei hij aan Kolitz dat hij de tachtig niet haalde, ‘Kolitz’ (aldus Munt)
‘antwoordde hierop: ‘ Es ist ganz gleich ivoher Sie die Personen nehmen' ’
—vervolgens zou M unt er op hebben aangedrongen, het getal tachtig tot
veertig te verlagen, maar ‘hij antwoordde: ‘ Das kommt gar nicht in Frage.
Es ist ein Befehl von höchster Stelle und daran ist nichts zu tun.’ ’3
M et Frank en de uit Rotterdam overgekomen vertegenwoordiger van
W ölk, SS-Untersturmführer Simon, maakte M unt toen de afspraak dat zij
elk ongeveer een derde van de tachtig zouden aanwijzen —Munt moest
dus voor een kleine dertig zorgen. O m e lf uur ’s avonds gaf zijn

onschuldigen . . . zouden boeten’ (a.v., p. 12 (getuige H. J. W ölk)); daarbij tekenen wij
aan dat W ölk, gelijk eerder verm eld, enkele dagen later (12 maart) in Rotterdam
tweemaal tw intig Todeskandidaten liet fusilleren.
1 P R A -D en Haag: p.v. inz. J. H. L. M unt, p. 3 (getuige C. Leemhuis).
p. 46.
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plaatsvervanger telefonisch opdracht aan Berg, de Kommandant van het
concentratiekamp Amersfoort, de volgende ochtend negen-en-veertig
met name genoemde, door de S D naar Amersfoort gezonden gevange
nen te laten doodschieten — er resteerden er een-en-dertig. Omstreeks
middernacht ging Munt naar de Cellenbarakken, waar hij de zes-endertig wegens plundering o f verm oedelijke plundering gepakte Hage
naars persoon voor persoon aan een verhoor onderwierp dat, voorzover
bekend, bij de meesten niet langer duurde dan één o f twee minuten.
Vier-en-tw intig verklaarden dat zij de goederen die ze bij arrestatie bij
zich hadden, op straat hadden gevonden, tw aalf zeiden (o f gaven Munt
althans de indruk) dat zij naar het Bezuidenhoutkwartier waren gegaan
met de bedoeling om te plunderen; onder hen was een jongen van ca.
vijftien jaar die misschien Munts vragen verkeerd heeft begrepen — de
blikjes levensmiddelen die hij bij zich had toen hij werd opgepakt, waren
hem althans geschonken door een bewoonster van het Bezuidenhout
kwartier die hij had geholpen, haar w oning te ontruimen. Tot de twaalf
behoorde een vader van tien kinderen — zijn leven werd door Munt
gespaard, de e lf overigen, onder hen de vijftienjarige jongen, werden in
de ochtend van de 8ste maart samen met zeven-en-tw intig Todeskandi
daten in de Waalsdorper duinen gefusilleerd.
Bij die acht-en-dertig gefusilleerden kwamen uit Munts ressort nog
de negen-en-veertig (het totaal werd dus niet tachtig maar zeven-entachtig) die doodgeschoten werden bij het kamp Amersfoort: v i jf groepen
van acht en één van negen. ’Bij de terechtstelling van één groep is’ , aldus
Lagerkommandant Berg, ‘gebruik gemaakt van lichtspoormunitie’ 1 — het
gevolg hiervan was dat de kleding die deze slachtoffers droegen, in brand
vloog.2
Van diegenen die in het oosten des lands op verschillende plaatsen
(Apeldoorn, Zw olle, Assen, Groningen) gevangenen van de S D waren,
werden bij W oeste Hoeve honderdzeventien gefusilleerd; er bevonden
zich onder hen talrijke illegale werkers, o.m. Jan Thijssen die enkele
maanden tevoren was gearresteerd, maar ook personen die wegens lichte
1 B oom , Subcom m . Utrecht: p.v. K.P. B erg (afgesl. 7 m ei 1947), p. 4 (Doc 1- 8 1,
a -i). 2 D e v ro u w van een der in A m ersfoort gefusilleerden die slechts wist dat haar
man, gearresteerd door de politiem annen van Leemhuis, naar het kamp was overge
bracht, ging enkele w eken later op het hoofdbureau van politie vragen o f over zijn
lot in Am ersfoort iets bekend was. Inform atie kreeg zij niet, w èl zei een van Leem huis’
ondergeschikten haar: ‘H eeft uw man daar nog niet de kogel gekregen? U bent
w edu w e voordat u het w eet.’ (P O D -D en Haag: p.v. E. M . Jisk o ot-van Roon (8 okt.
>945 ), P- 1 (D oc I-487, a-i))
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overtredingen waren opgepakt, bijvoorbeeld doordat zij zich na acht uur
’s avonds nog op de openbare w eg hadden bevonden. ‘Toen’, aldus een
officier van de Ordnungspolizei,
‘ het v u u rp elo to n m et de fu sille rin g zou aan vangen , w e rd aan de le d e n ...d e
vraag gesteld o f allen w isten , w e lk e v e ra n tw o o rd e lijk h e id zij op zich n a m e n ...
en een van de leden van het p eloton h eeft toen bezw aar gem aakt om aan deze
e xecu ties, w e lk e o o k ik een w a re m en sen slach tin g v o n d , deel te n e m e n ’ ' -

de weigeraar, een Oberwachtmeister van de Ordnungspolizei uit Apeldoorn
(zijn naam is niet bekend), werd ter plekke gearresteerd en daags daarna
op bevel van Schöngarth doodgeschoten.

★

In de loop van de 7de maart drong het tot de BS-groep waaruit enkele
leden de overval bij W oeste H oeve hadden gepleegd, door dat de
Duitsers verm oedelijk ter plekke represailles zouden nemen, althans dat
groepen gevangenen daarheen zouden worden overgebracht. Besloten
werd, een poging te ondernemen om het uitvoeren van executies te
verhinderen. In de ochtend van de 8ste maart begaf de gehele groep zich
per fiets naar Woeste Hoeve, zij nam haar wapenen in de fietstassen mee.
Ze was pas ter plaatse toen de fusillering al achter de rug was, honderd
vijftig man Ordnungspolizei en Waffen-SS waren bezig, de honderdzeventien slachtoffers langs de kant van de w eg te leggen.
Korte tijd later arriveerde in Apeldoorn een speciale koerier van
kolonel Koot die aan de Veluw se gewestelijke commandant van het
Strijdend Gedeelte der BS (de BS was inmiddels gesplitst in het Strijdend
Gedeelte en de Bewakingstroepen) het verzoek overbracht om nadere
inlichtingen te verstrekken aangaande de gepleegde aanslag. Volgens de
chef-staf van kolonel Koot wekte het ingediend rapport de indruk, ‘dat
de BS volkom en onschuldig aan deze zaak was’ 2 — in werkelijkheid is
het tegendeel het geval geweest en wanneer w ij eerder in dit deel de
w ijze waarop de overval bij de Oldenallerbrug is uitgevoerd die tot de
represailles tegen Putten leidde, ‘allerongelukkigst’ hebben genoemd,

1 Boom -U trecht: p.v. inz. Th. V erhülsdonk e.a. (afgesl. 13 dec. 1946), p. 53 (Doc I-1760,
a -i). 2 Aangehaald in van O jen : De BS, p. 51 1 .
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dan is deze zelfde kwalificatie voor de overval bij Woeste Hoeve op haar
plaats. Van de overval bij de Oldenallerbrug staat overigens vast dat hij
conform gegeven orders heeft plaatsgevonden, en dat kan van de overval
bij Woeste H oeve niet worden gezegd.
Wat daar in werkelijkheid was gebeurd, was slechts aan zeer weinigen
bekend en in de illegale pers tekende zich op een enkele plaats de neiging
af, de illegaliteit geheel vrij te pleiten. Het Parool noemde het
‘h o o g st tw ijfe la c h tig o f de aanslag d o o r N ed erla n d ers w e rd gepleegd. D e leiders
der v e rz e tsb e w e g in g hebben er geen opdracht toe g egev en . H et is v ee le e r aan
n e m e lijk dat d e schietpartij d o o r Rauters v ija n d e n u it de Wehrmacht o f d o o r
N S B ’ers w e rd geo rgan iseerd o f dat een der v e le g roep jes D u itse deserteurs die
p lun deren d en ro ven d o v e r d e V e lu w e trek k en 1, v o o r de schoten v e ra n tw o o r
d e lijk is.’ 2

In haar bijeenkomst van 13 maart (daags dus na het fusilleren van nog
eens zes-en-dertig Todeskandidaten in Amsterdam en veertig in Rotter
dam) kon de Contact-Com m issie der Illegaliteit het niet eens worden
over de vraag, wanneer ‘het neervellen van Duitse tegenstanders’ verant
w oord was —eens was zij het w èl ‘over het feit dat de dood van een niet
in noodweer o f afweer van ernstige bedreiging gevelde Duitser het leven
van de slachtoffers der represaille-maatregelen niet waard is.’ 3 Een week
later stond het voor de Contact-Com m issie overigens ‘nog geenszins vast
dat de aanslag [op Rauter] door Nederlanders is gedaan.’ 4
Dat laatste was dus w èl het geval geweest en die ene verzetsdaad,
ondernomen met de bedoeling om een Duitse vrachtauto te bemachti
gen, had tot het fusilleren geleid van tweehonderddrie-en-zestig N eder
landers.
★

‘Putten’ en ‘Woeste H oeve’ zijn symbolen geworden van de terreur die
de bezetter in de hongerwinter heeft uitgeoefend, maar dat werden zij
pas na de bevrijding. Voordien was, wat Putten betrof, aan velen slechts
bekend dat een deel van het dorp in de as was gelegd en dat honderden

1 O m trent het bestaan van dergelijke groepjes is na de bevrijding niets bekend
gew orden. 2 Het Parool, 90 ( 17 maart 1945), p. 1. 3 C C : N otulen, 13 maart 1945,
p. 2 (G A C , 1 A). 4 A.v., 20 maart 1945, p. 1 (a.v.).
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mannelijke inwoners waren weggevoerd, maar men wist niet dat zij bijna
allen in Neuengam m e o f in de Aussenkommandos van dat kamp waren
om gekom en; wat de z.g. aanslag op Rauter aangaat: aan het gebeurde bij
Woeste Hoeve werd door de bezetter geen enkele ruchtbaarheid gegeven
—onbekend was dus dat Rauter zwaar gewond was en dat als represaille
tweehonderddrie-en-zestig Nederlanders waren doodgeschoten. N a
tuurlijk, wat de Apeldoornse B S ’ers en ook enkele omwonenden op de
ochtend van 8 maart bij Woeste Hoeve hadden gezien, werd door hen
doorgegeven en er zullen dus hier en daar wel berichten o f geruchten de
ronde hebben gedaan dat op die plaats meer dan honderd personen waren
gefusilleerd, maar waarom dat was geschied, wisten eigenlijk alleen die
B S ’ers.
Waarom zweeg de bezetter?
W ij veronderstellen dat hij in het geval van Rauter niet bekend wilde
maken dat het gehele Duitse machtsapparaat de veiligheid van de Höhere
S S - und Polizeiführer met had kunnen waarborgen en w ij veronderstellen
voorts dat het feit dat hij over het algemeen geen publiciteit gaf aan de
in de hongerwinter genomen represailles, ook niet aan die welke in
Putten waren genomen, de strekking had om de activiteit van de illega
liteit niet te onderstrepen en niet bij de bevolking in het gehele bezette
gebied telkens weer een felle verontwaardiging te wekken welke tot
versterking van de rijen der illegale werkers zou kunnen leiden. Anders
evenwel dan met de door Deppner gelaste executies in het concentratie
kamp Vught het geval was geweest, vonden de executies waartoe het in
de hongerwinter kwam, niet in het geheim plaats. Zij waren, gelijk
vermeld, openbaar, ja het doodschieten geschiedde veelal op punten die
midden in stadscentra waren gelegen. Was ergens een executie voltrok
ken, dan drongen berichten en geruchten daaromtrent dan ook snel door
tot de bevolking in de betrokken stad o f streek maar van de terreur welke
in het bezette gebied als geheel van september '44 a f door de S D werd
uitgeoefend (hij heeft, de represailles wegens de z.g. aanslag op Rauter
meegeteld, op zijn minst duizendnegen-en-negentig mensenlevens ge
vergd), had niemand een nauwkeurig overzicht.
Dat nauwkeurige overzicht hadden ook de illegale werkers niet, zij
het dat de meesten zich w èl bewust waren dat zij, als zij door hun
geheime activiteit in handen van de SD vielen, grote kans liepen om
korte tijd later publiekelijk te worden gefusilleerd. En toch: het illegale
werk werd voortgezet, op aanzienlijk groter schaal zelfs dan voordien en
met groter verbetenheid.
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U it de voorafgaande hoofdstukken bleek reeds enkele malen dat in de
hongerwinter sprake was van een zekere mate van coördinatie in het
illegale werk. D ie had zich in tweeërlei opzicht voltrokken: begin ju li
'44 hadden afgevaardigden van een groot aantal illegale organisaties in
Amsterdam een Contact-Com m issie gevorm d en begin september was
de oprichting bekend gemaakt van de Binnenlandse Strijdkrachten ofte
w el de B S; die BS waren gedacht als bundeling van de bestaande
sem i-militaire verzetsgroepen. Tot beide vorm en van coördinatie was het
initiatief genomen door de Nederlandse regering te Londen. D ie regering
had nog méér gedaan: zij had ook nog in bezet gebied in augustus het
C ollege van Vertrouwensmannen doen vorm en dat als taak gekregen
had, maatregelen voor te bereiden welke bij de bevrijding een vlotte
overgang zouden waarborgen.
Op enkele plaatsen maakten w ij al m elding van het ingrijpen van de
Contact-Com m issie en het C ollege van Vertrouwensmannen, bijvoor
beeld inzake de grote textielvorderingsactie van de Wehrmacht in enkele
steden in het westen des lands in oktober en inzake de Liese-Aktion in
december en januari. Aan het beraad in de Contact-Com m issie en in het
C ollege van Vertrouwensmannen en aan de contacten van beide licha
men met de Londense regering zullen w ij later in dit deel afzonderlijke
hoofdstukken w ijden en ook de moeizame vorm ing en de prestaties van
de Binnenlandse Strijdkrachten alsmede de activiteit van de illegale
organisaties waaruit de BS in eerste instantie werden gevorm d: de Knok
ploegen, de Raad van Verzet en de Ordedienst, w illen w ij apart behan
delen. O nder de titel illegaal w erk’ komt in dit hoofdstuk dus niet alle
illegale activiteit aan de orde waartoe het in de laatste fase van de
bezetting is gekomen —wat beschrijven w ij er w èl in?
O m te beginnen zullen w ij stilstaan bij de specifieke moeilijkheden
die zich in de hongerwinter bij alle illegale werk voordeden. Vervolgens
zullen w ij de ontwikkeling beschrijven van het medium dat op zichzelf
een vorm van illegaal werk was en tegelijk aan alle andere vormen morele
steun bood: de illegale pers. Daarna komen die andere vormen van
illegaal werk aan de orde: de hulp aan onderduikers (speciaal ook aan de
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ondergedoken spoorwegmannen), de verdere opbouw van geheime te
lefoonnetten, de spionage (de sabotage hoort in de twee volgende hoofd
stukken thuis), de opbouw van geheime verbindingen met het bevrijde
Zuiden, de ‘pilotenhulp’ (met name de hulp aan enkele honderden
ondergedoken Airbornes) en tenslotte de activiteit van de illegale organi
satie welke in toenemende mate als ‘de bankier van de illegaliteit’ ging
fungeren: het Nationaal Steunfonds.
Daarna zullen w ij in hoofdstuk 7 de m oeilijkheden beschrijven waar
toe het in de maanden september, oktober en november kwam tussen de
commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, kolonel Koot, en de
commandanten van de twee groeperingen welke als eerste weer uit
Engeland wapens en sabotagemateriaal hadden ontvangen: van Bijnen,
de Landelijke Sabotage-Commandant van de Knokploegen, en Thijssen,
de commandant van de brigades van de Raad van Verzet. Hoofdstuk 8
zal vervolgens gew ijd worden aan de verdere vorm ing en de activiteiten
van de BS (met uitzondering van hun optreden in de bevrijdingsdagen).
Bij de Contact-Com m issie en het C ollege van Vertrouwensmannen
zullen w ij stilstaan in resp. de hoofdstukken 1 1 en 12 (in hoofdstuk n
óók bij de illegale CPN), in de tweede helft dus, wanneer w ij ook het
oorlogsverloop hebben geschetst (hoofdstuk 9)1 —in beide colleges heeft
nam elijk het accent van het beraad niet zozeer gelegen bij het verzet maar
eerder bij datgene wat na de bevrijding diende te geschieden.

Nieuwe moeilijkheden
De nieuwe m oeilijkheden waaraan de illegaliteit in de hongerwinter het
hoofd moest bieden, waren in de eerste plaats die van het dagelijks
bestaan. In landen als Griekenland, Joegoslavië, Polen en de Sow jetUnie, hier en daar ook in Frankrijk en Italië, hadden velen die zich
daadwerkelijk tegen de bezetter wilden verzetten, zich in m oeilijk toe
gankelijke gebieden teruggetrokken waar zij (het duidelijkst was dat in
Joegoslavië geschied) een eigen maatschappelijk bestel hadden ingericht
— in Nederland was de illegaliteit schuilgegaan in de bestaande maat
schappij. D oor de desintegratie van die maatschappij werd zij dan ook
zwaar getroffen. D e levensm iddelenvoorziening via de distributie daalde
1 H oofdstuk 10 w ordt gew ijd aan de z.g. derde fase uit de geschiedenis van de Duitse
concentratiekampen in de T w eed e W ereldoorlog.
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tot op een peil waarop geen normale arbeid meer m ogelijk was, laat staan
illegaal werk dat niet alleen psychisch maar ook physiek hoge eisen stelde.
Het werd dus voor de illegaliteit een gebiedende noodzaak om ten eigen
behoeve levensmiddelen te gaan inzamelen (hoe dat geschiedde, zullen
w ij straks nader uiteenzetten). Even noodzakelijk werd het voor haar om
voor brandstoffen te zorgen — die waren evenwel veel m oeilijker te
vinden dan levensmiddelen.
Voorts werd het ook voor illegale werkers een probleem om van de
ene plaats naar de andere te trekken. Landelijk hadden zij in ruime mate
gebruik gemaakt van de spoorwegen, niet alleen voor hun eigen vervoer
maar ook voor dat van grote illegale zendingen (bijvoorbeeld pakken
illegale bladen en pakken ‘gekraakte’ distributiebescheiden) —de Spoor
wegstaking haalde een streep door al die faciliteiten en betekende daar
door een enorme hinder voor het illegale werk; dat werd voor zijn
interlocale contacten vrijw el volledig afhankelijk van de fiets. W el te
verstaan: het was voor mannen in de leeftijdsgroepen welke voor het
spitten in aanmerking kwamen en die zich daaraan hadden onttrokken,
veel riskanter om op de openbare w eg te verschijnen dan voor vrouwen
en meisjes —het werden dan ook in de eerste plaats vrouwen en meisjes
die voor de verbindingen der illegaliteit gingen zorgen. Vóór midden
september '44 hadden velen harer dat ook al gedaan, maar per trein —van
midden september '44 a f moesten zij fietsen. Er kwamen vele honderden
van die fietsende ‘koeriersters’.
Slechts w einige van de illegale groepen slaagden er in, voor hun werk
de beschikking te krijgen over auto’s. Soms konden garagehouders hel
pen, soms afdelingen van het Rode Kruis, soms de Gem eentelijke G e
neeskundige- en Gezondheidsdiensten, maar voor elke rit was extrabrandstof nodig en moest men bovendien de beschikking hebben over
de nodige vervalste papieren teneinde de m enigvuldige wegcontroles
zonder al te groot risico te doorstaan. Maakte men bijvoorbeeld gebruik
van een ambulance van een G G D , dan moesten alle papieren aanwezig
zijn met inbegrip van medische attesten die aantoonden waarom de
vervoerde ‘patiënt’ van de ene stad naar de andere moest worden gebracht
(slechts vooraanstaande figuren uit de illegaliteit kwamen voor zulk een
gecompliceerde vorm van vervoer in aanmerking1). Het kwam er allemaal

1 O p een begin oktober in Am sterdam gehouden vergadering van ‘D e Kern’ (een
sam enwerkingsverband van enkele illegale groepen waartoe de oprichter van het
N ationaal Steunfonds, W alraven van H all, begin '44 het initiatief had genom en en
dat vooral diende om ‘technische’ inform atie uit te wisselen) verscheen, aldus Het
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op neer dat bij handelingen die tevoren tamelijk vlot waren verricht, de
grote en hinderlijke frictie moest worden overwonnen welke voortvloei
de uit het wegvallen van het openbare interlocale vervoer en uit de
algemene schaarste.
Elke grote illegale organisatie werd genoopt, een soort fourage-afdeling op te richten (of de bestaande uit te breiden) allereerst al om de
talloze gebruiksvoorwerpen op te scharrelen waaraan men voor het werk
behoefte had. De gasvoorziening viel w eg —waar vond men voldoende
noodkacheltjes? De electriciteitsvoorziening viel weg —waar vond men,
als men er niet in slaagde stroom clandestien a f te tappen, voldoende
kaarsen o f carbid o f accu’s?’ Accu’s waren, tenzij men een kristalontvanger bezat, onontbeerlijk voor het luisteren naar de radio-uitzendingen
van Londen en Eindhoven maar vooral ook voor het geheime radiover
keer. Niet dat het bezit van een accu voldoende was! Hij moest ook nog
periodiek opgeladen worden. In Amsterdam was in de hongerwinter in
het Natuurkundig Laboratorium van de V rije Universiteit, waar men de
beschikking had over een houtgasgenerator, een clandestien ‘acculaadstation’ gevestigd waar honderden accu’s w elke voor het illegale werk nodig
waren, werden opgeladen —w ij nemen aan dat elders in het land hier en
daar overeenkomstige ‘acculaadstations’ in het leven werden geroepen.
Buitengewoon hinderlijk voor het illegale werk was nog één, eerder
al aangestipte factor: de verlenging van de z.g. spertijd welke op
Grote Gebod, de vertegenw oordiger van de Landelijke Knokploegen met een auto
voorzien van het opschrift ‘Voedselcom m issaris’ (en dus ook met de nodige papieren
die ‘ bew ezen’ dat dat opschrift terecht was gebruikt). I)e vertegenw oordiger van de
Raad van Verzet reed met een doktersauto, ‘ die van de Centrale Inlichtingendienst
pronkte met een bord ‘T elefoond ienst’ op de wagen en het N C ’ (Nationaal C om ité
van Verzet) ‘spande de kroon met een S D -w a g e n ’ (de vertegenw oordiger van het N C
was naar Am sterdam gereden in de auto van Zw olsm an). ‘A lleen de LO -m an kwam
te voet.’ (Ad G o ede in Het Grote Gebod, dl. I, p. 113).
1 In het A lgem een H oofdkw artier van de O D , gevestigd in de Koepelkerk aan het
Leidsebosje te Am sterdam , had men tot begin '45 de beschikking over clandestiene
stroom. T oen die stroom w egviel, ging men op carbidverlichting over. Een Am ster
damse koperslager kon vo o r voldoend e carbidlantaarns zorgen maar, aldus later de
koster van de kerk, H. F. W esterveld, ‘waar moest het carbid vandaan kom en? . . .
Vastgesteld was dat bij een b e d rijf aan de overkant van het IJ carbid in vaten
voorhanden was. A flevering geschiedde op bonnen van de Wehrmacht, ondertekend
door o f namens de Ortskommandant. Form ulieren, stempels en handtekeningen werden
‘georganiseerd'. N agegaan werd hoe aan de fabriek de procedure bij aflevering was.
Tenslotte werd besloten op een bepaalde dag tegen sluitingstijd vier vaten a f te halen,
op zelf-ingevulde bonnen’ - dat lukte. (Hervormd Nederland, 18 april 1970).
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5 september was bekendgemaakt: van acht uur ’s avonds tot vier uur
’s ochtends moest een ieder binnenshuis zijn. Zeker, de Nachtausweise
werden illegaal nagemaakt maar daar waren ook weer andere vervalste
papieren bij nodig: papieren die aantoonden dat men een beroep uitoe
fende dat het noodzakelijk maakte, ’s avonds en ’s nachts op straat te zijn.
Talrijke illegale werkers (wij weten niet hoevelen) kregen de beschikking
over al die paperassen — en m edio februari '45 werden alle bestaande
Nachtausweise door de bezetter ingetrokken, hetgeen betekende dat voor
nieuwe falsificaties moest worden gezorgd. Tezelfdertijd werd trouwens
ook de spertijd verlengd: tot v i jf uur ’s morgens, en op 1 april '45 (de
Canadezen waren toen bezig het oosten des lands te bevrijden) volgde
een nieuwe verlenging: tot zes uur.
★

Afgezien nog van het feit dat van het bevrijde Zuiden uit allerlei steun
kon worden gegeven aan het illegale werk, werd dat werk in de honger
winter in vier opzichten gemakkelijker dan tevoren: meer personen
waren bereid er aan deel te nemen, het clandestien verwerven van
distributiebescheiden verliep vlotter, de clandestiene telefoonverbindin
gen werkten beter en men kreeg meer hulp van individuele Duitsers.
Wat het eerste betreft: daar zat een schaduwkant aan vast in zoverre dat
zich (wij komen er nog op terug) een zekere verwatering van de illega
liteit aftekende. Het vlotter clandestien verwerven van distributiebeschei
den zullen w ij beschrijven in de paragraaf‘ Hulp aan onderduikers’ en de
uitbreiding van de clandestiene telefoonnetten in de paragraaf‘Telefoon
verbindingen’. O ver de hulp door Duitsers kunnen w ij de volgende
gegevens vermelden.
D e leiding van de spionagegroep-'Albrecht’ verw ierf van februari '45
a f unieke gegevens uit het hoofdkwartier van het in het westen des lands
gelegerde Duitse Armee-Korps. In Amsterdam kreeg kolonel Koot, de
commandant van de BS, van twee Oostenrijkse officieren die verbonden
waren aan de staf van de Ortskommandant, in de laatste maanden van de
bezetting telkens afschriften van de bevelen die de Ortskommandant had
doen uitgaan; in de hoofdstad had voorts de illegale groep die Vrij
Nederland leidde, via een tussenpersoon, een pensionhoudster, contact
met de secretaresse van Lages en gaf een functionaris van het wagenpark
van de Ordnungspolizei telefonisch gecamoufleerde waarschuwingen door
aan een hem bekende illegale werker telkens wanneer des nachts een
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razzia zou worden gehouden. In Schagen deed een Oostenrijkse militair
die bij de Nachrichtentruppen was ingedeeld, aan de plaatselijke illegaliteit
alles weten wat hij uit het Duitse militaire telefoonverkeer had kunnen
afleiden. In het Westland werd een Duitse onderofficier, ‘Jo o p ’, wiens
vader in een concentratiekamp was overleden, ‘leverancier’, aldus een
plaatselijk relaas,
‘van alle gew e n ste papieren: Fahrbefehle, Ausweise, nach tvergu n n in gen , v rijs te l
lin g en van arbeidsin zet en w a t n iet al, o o k blanco fo rm u lieren m et han dtek en in g
en stem pel van de vestin g sco m m a n d an t'. H ij steelt zow aar een stafkaart van de
v estin g . . . en daarbij lev ert h ij u itv o e rig e g egev en s om tren t d e beteken is van
alle tekens op deze k a a r t. . . D an w e e r ziet ‘J o o p ’ kans, w apen en m ee te brengen.
D e ene k eer zijn het D u itse handgranaten . .. een an der m aal is het m u n itie.’ 2

In Rotterdam was het de adjudant van de Ortskommandant, een Duitse
baron, die, tot hij tenslotte moest onderduiken, velerlei hulp gaf aan het
verzet — de secretaris van de Kamer van Koophandel, mr. W. F. Lichtenauer, kreeg van hem alle gewenste formulieren en stempelafdrukken.
In Utrecht tenslotte ontving de commandant van de plaatselijke BS van
een officier van de Ortskommandantur (een Rijksduitser die vóór de
bezetting werkzaam was geweest in een fabriek te Zeist) regelmatig
inlichtingen over troepenverplaatsingen — zij werden doorgegeven via
een studente die voor de schijn een verhouding met de officier was
aangegaan.3 Eveneens in Utrecht gaf een jon ge Duitse vrouw (wij kennen
slechts haar voornaam: Luise) die telefoniste was bij de Wehrmachtkommandantur (een hogere instantie dan een Ortskommandantur), ook al alles
wat zij te weten kwam, aan het BS-com m ando door. Toen W. H. Nagel,
een van de medewerkers van de BS-commandant (Strijdend Gedeelte)
in het gewest Utrecht (gewest 8), Luise ontmoette, bleek zij samen te
wonen met een Joodse onderduiker; in de laatste fase van de bezetting
werd zij ingeschakeld in het clandestiene telefoonnet van de Centrale
Inlichtingendienst. ‘Een telefoonnum m er van onze centrale werd haar’,
aldus later Nagel,
‘to e v ertro u w d en als zij in haar centrale in de Kommandantur aan het D o m p lein
een bericht g eh o o rd had dat w ij o n v e rw ijld m oesten w eten , dan w achtte zij tot

1 D e commandant van de Festung-Hock van Holland. 2 ‘ R eb el’ : H el mes op de keel,
p. 92, 99. 3 Deze officier verleende zijn m edew erking in ruil voo r een garantie dat
hij na het einde van de oorlog in N ederland mocht b lijven w o n en; die garantie werd
hem door de plaatselijke BS-com m andant verleend.
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zij alleen w as en beld e o n ze centrale op, een der w e in ig e n o g lo p en d e nu m m ers
van het stadsnet. In zijn gecam o u fleerd e k eld er ergens in d e stad zat onze T o n
. . . b ij het ind uctieto estel en v e rb o n d dan m et u itschakelin g v an alle andere
verb in d in g e n d e Wehrmachtkommandantur m et het stafkw artier van g ew est 8
S G ."

Ziedaar onze gegevens. Z ijn ze volledig? Stellig niet: wat min o f meer
toevallig is vastgelegd o f aan ons is kenbaar gemaakt, kan slechts een deel
zijn van wat zich in w erkelijkheid heeft afgespeeld; er moet door indi
viduele Duitsers meer hulp zijn verleend aan illegale groepen dan w ij in
het voorafgaande konden weergeven. Desondanks: het illegale werk
b leef nog m oeilijker en, mede door de SD -terreur, nog riskanter dan het
voordien al was geweest.
★

De m enigvuldige razzia’s van de Wehrmacht, de Ordnungspolizei en de
Landwacht maakten het voor mannelijke illegale werkers in de gezochte
leeftijdsgroepen (in het westen des lands zeventien tot veertig, elders
zeventien tot vijftig jaar) noodzakelijk om o f het geboortejaar op het
persoonsbewijs dat zij gebruikten (veelal was dat niet het oorspronkelijk
aan hen uitgereikte pb) te w ijzigen ö f de beschikking te krijgen over
papieren die aantoonden dat zij behoorden tot een van de uitzonderingsgroepen welke niet voor wegvoering in aanmerking kwamen. G evolg
was dat de falsificatiegroepen het drukker kregen dan ooit.
W ij noemden in deel 7 drie grote groepen die zich op het namaken
van officiële bescheiden hadden geconcentreerd: de door Gerrit van der
Veen in '42 opgerichte Persoonsbewijzencentrale (de PBC), de Persoonsbewijzensectie van de LO (de PBS) en de Falsificatiecentrale van de LO
(de FC -LO ), beide in '43 ontstaan. Voorzover ons bekend, is de PBC de
enige illegale groep geweest die, na een moeizame aanloopperiode waarin
nieuwe, primitieve pb’s werden vervaardigd en gegevens in echte pb’s
werden gew ijzigd (die pb’s heetten dan ‘vermaakt’), authentiek uitziende
pb’s liet drukken, nl. door de Amsterdamse drukker Frans Duwaer, en niet
zo w einige: verm oedelijk waren tussen de 60000 en 70000 blanco pb’s
gedrukt toen, na de arrestatie van van der Veen medio mei '44, begin

1 J. B. Charles (ps. van W. H. N agel): Volg het spoor terug (1953), p. 135-36.
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ju n i ook Duwaer werd opgepakt. Een van de laatste verzetsdaden van van
der Veen was geweest dat hij eind april de Algemene Landsdrukkerij in
Den Haag had overvallen waarbij een groot aantal ongesneden vellen
pb’s was buitgemaakt — de PB C kreeg aldus de beschikking over ioooo
echte pb’s waarvan evenwel nog slechts een derde was doorgegeven toen
de rest bij huiszoeking door de Sicherheitspolizei werd ontdekt. Na de
uitschakeling van van der Veen werd de leiding van de PBC overgeno
men door twee Amsterdamse studenten: C. J. Rübsaam en S. A. de Lange.
Het werk breidde zich in de hongerwinter uit (de groep zelf telde toen
ca. honderdvijftig leden) en werd toen ook zorgvuldig gedecentraliseerd
over verschillende, alle in Amsterdam gevestigde bureaus die louter door
middel van koeriersters met elkaar in contact stonden: een bureau voor
de interne organisatie, een voor de contacten buiten Amsterdam, een
voor de afgifte van persoonsbewijzen en stamkaarten, een waar men
stempels o f afdrukken van stempels kon verkrijgen en een waar voor
volledig afgestempelde documenten werd gezorgd (het ‘legitimatiebewijzenkantoor’). De medewerkers die met de uitgifte van valse papieren
en stempels te maken hadden, hadden elk verschillende drukkers, clichémakers en stempelmakers achter zich; hun werk werd gecoördineerd door
een jo n g jurist, mr. H. W. Sandberg. Het was voor de PBC een groot
voordeel dat zij in de hongerwinter via de procuratiehouder van de
Amsterdamse stempelfabriek van de fa. Posthumus grote aantallen stem
pels van deze ervaren firma kon betrekken — die werden, doordat Post
humus geen gas en electriciteit meer kreeg, vervaardigd met behulp van
een veldsmidse welke in b ed rijf werd gehouden met door de P B C ter
beschikking gestelde cokes. Een tweede voordeel was het voor de PBC
dat haar in een van de eerste maanden van '45 een exemplaar van het
zetsel van de echte pb’s, uit de Algemene Landsdrukkerij afkomstig, in
handen werd gespeeld. De outillage werd perfect. ‘Op het legitimatiebewijzenkantoor had men’, aldus later Rübsaam, ‘een boek met voorbeel
den; w ij hadden een ladenkast waar alles in zat’ (d.w.z. de stempels die
met de voorbeelden overeenkwamen). ‘Als een legitimatiebewijs uitge
schreven moest worden, dan nam men het voorbeeldenboek en vond
daarin precies hoe het moest worden ingevuld’1— geen machtiging o f
vergunning werd in het westen des lands door een Duitse autoriteit
afgegeven o f de PBC kreeg er spoedig een exemplaar van in handen; de
tekst werd dan onm iddellijk nagemaakt en de stempels met inbegrip van

1 Getuige C. J . Rübsaam, Enq., dl. VII c, p. 349.
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de handtekeningenstempels van vrijw el alle Duitse autoriteiten waren
bij de PB C aanwezig.1
N iet anders was het bij de clandestiene bureaus van de Falsificatiecentrale van de LO. Z e bezat in Den Haag een eigen fabriekje voor het maken
van stempels en in Leidschendam een voor het maken van cliché’s maar
daarnaast waren nog verscheidene ‘echte’ clichéfabrieken alsmede druk
kerijen en fotografische inrichtingen bij het werk van de FC -L O betrok
ken. Z ij had, alle helpers meegeteld, tenslotte ca. negenhonderd vaste
medewerkers. Haar voornaamste ‘kantoren’ bevonden zich in Den Haag
en Zw olle. Het Haagse kantoor kreeg van de herfst van '44 a f maandelijks
enkele duizenden blanco-pb’s uit de Algem ene Landsdrukkerij en wat
het Zw olse betreft: ‘toen’, aldus Het Grote Gebod, ‘bij de hongertochten
de IJsselovergangen werden gesloten’ (dat geschiedde per 1 maart) ‘kre
gen duizenden mensen van de Falsificatiecentrale valse Ausweise om de
bruggen te passeren’ (die moesten, als men levensmiddelen vervoerde,
afgestempeld zijn door de bureaus van een van Seyss-Inquarts Beaujiragten
en door de Ordnungspolizei). ‘ Bij de razzia’s voor de Organisation Todt'
(vooral dus in de laatste drie maanden van '44) ‘liep het storm voor
veranderingen op de persoonsbewijzen’ (daarin moest het geboortejaar
worden gewijzigd)
‘ en o m valse Schanzausweise. A ls m en z o ’ n Schanzausweis had, dan w e rd aange
n o m e n dat m en h ier aan de D u itse v ersterk in gen w e rk te en h o efd e m en niet naar
D u itslan d. D o o r o n ze Schanzausweise b le e f o o k het v e rk eer tussen het w esten en
het oosten en n o o rd en van het land n o g m o g e lijk . D e F C te Z w o lle w e rd het
centrale punt v o o r alle posten in het n o o rd en v an de L O , d e B in n en lan d se
Strijd k rach ten en d e 7>owtt*-groep.’ 2

Het was dit kantoor van de F C -L O dat eind '44 van een ambtenaar
van de afdeling bevolking van het stadhuis te Zw olle de laatste vijfh o n 
derd daar aanwezige blanco-pb’s kreeg, ‘en zo gebeurde het’, aldus weer
Het Grote Gebod, ‘dat de FC nog pb’s uitgaf, terwijl de gemeente zelf

1 D e P B C en de fa. Posthumus hebben voorts belangrijke m edew erking verleend bij
het namaken van schatkistpromessen op w elker verkoop in de hongerw inter een groot
deel van de financiering van het N ationaal Steunfonds berustte (hierover meer later
in dit hoofdstuk) en de P B C heeft tenslotte ten behoeve van de B S ook blokjes laten
maken die er als dynam ietblokjes uitzagen - op verscheidene punten, o.m. in het
Centraal Station te Amsterdam, zijn door B S ’ers de dynam ietblokjes van de Wehrmacht
door die nagemaakte vervangen. 2 A n toon C o o len in Het Grote Gebod, dl. II,
p . 348.

456

DE F A L S I F I C A T I E - G R O E P E N
gestencilde nood-pb’s moest uitgeven. Het kwam zelfs voor dat de
gemeente-ambtenaar voor noodgevallen de hulp inriep van de F C ’ 1 —een
merkwaardig voorbeeld hoe de illegaliteit de ‘legaliteit’ te hulp kwam.
Waren er nu alleen maar belangrijke falsificatiecentrales in Amster
dam, Den Haag en Z w olle? Zeker niet. D e Persoonsbewijzensectie van
de LO bezat al in de zomer van '44 clandestiene kantoren in wel tien
steden benoorden de grote rivieren en door de enorm gestegen vraag
naar valse papieren ontstonden daar in de hongerwinter ook nieuwe
centra waar persoonsbewijzen ‘vermaakt’ en allerlei Duitse documenten
nagemaakt werden, vaak met gebruikmaking van de ervaring en de
hulpmiddelen van de bestaande falsificatiegroepen. D e gebrekkige ver
keersverbindingen maakten deze decentralisatie hoogst gewenst. Zo
kreeg Leeuwarden een aparte centrale die als het ‘Fabu’ (falsificatiebureau)
werd aangeduid. ‘Na verloop van tijd’, aldus Ypm a in zijn geschiedenis
van het Friese verzet,
‘k o n het bureau beschikken o v e r ru im 10 0 v e rsc h illen d e stem pels yan gem eenten,
p o litie en Polizei, Wehrmacht, m arin e en R ijk sco m m issariaat . . . H et bureau had
steeds de b esch ik k in g o v e r tw e e w erkplaatsen. W aren er op punt a 10 0 p b ’s en
500 Bescheinigungen en een k o m p le et stel stem pels, dan w as er op punt b een zelfd e
voo rraad aan w ezig. M o est m en o n v erh o o p t een adres o n tru im en m et achterlating
van de inventaris, dan h o e fd e het w e rk niet te stagneren. H et a rch ie f was
o p geb o rgen in de klu is van een b an k g eb o u w .’2

Dit Leeuwardens falsificatiebureau gaf ca. 2 500 fietsenvrijstellingen uit
en 8 000 a 9 000 Bescheinigungen welke vrijstelling gaven van het spitten;
die laatste vrijstellingen waren gedrukt met gebruikmaking van het
oorspronkelijke zetsel dat op een zaterdagmiddag door een van de
personeelsleden van de betrokken drukkerij werd meegenomen en op
maandagmorgen weer werd teruggebracht. Elk van die Bescheinigungen
moest het bureaustempel en het handtekeningenstempel vertonen van de
Arbeitsreferent van Seyss-Inquarts Beauftragter —van beide stempels bezat
het Fabu kopieën doordat de bedoelde Arbeitsreferent een medewerkster
van de illegale J e Maintiendrai- groep als zijn secretaresse had aangenomen.
Naast dit alles werden door het Fabu ca. 2 500 nieuwe pb’s uitgegeven en
ca. 6 500 vervalst.
Precieze cijfers omtrent het totale aantal falsificaties die in de honger

1 K. van D orp in a.v., dl. I, p. 610.

2 Y . N. Ypm a: Frieslandannis Domini 1940—1945,

p. 175-76.
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winter door de illegaliteit zijn vervaardigd, zijn niet beschikbaar — het
moeten er honderdduizenden zijn geweest. Er was op dit gebied sprake
van een gespecialiseerde en gedifferentieerde productie waardoor vrijw el
alle verlangens welke door illegale groepen kenbaar werden gemaakt,
konden worden ingewilligd, vaak in verbluffend korte tijd.
Veel m oeilijker was het, die illegale groepen aan voldoende aanvul
lende levensm iddelen te helpen.

★

Dat die aanvulling nodig was, behoeft geen betoog: met rantsoenen die
tot op een kwart, ja tot op een zevende daalden van wat men nodig had
om normale arbeid te verrichten, kon men geen illegaal werk doen,
trouwens: al vóór de herfst van '44 was het tot aanvulling gekomen. In
de tweede helft van '43 waren enkele groepen die voor onderduikers
zorgden, er toe overgegaan levensm iddelen in natura te verzamelen (niet
dus bonnen voor die levensm iddelen): brood, peulvruchten, gort, haver
mout, suiker, kaas, boter en olie. Begin '44 werd hiervoor door het
Nationaal Com ité van Verzet, het Nationaal Steunfonds en de LO een
aparte commissie opgericht, waarin met medeweten van ir. Louwes ook
enkele ambtenaren van het rijksbureau voor de voedselvoorziening in
oorlogstijd zitting kregen. D it apparaat, dat zich ‘ Natura’ ging noemen,
nam ook contact op met fabrikanten en groothandelaren in kleding,
schoeisel, sigaretten en schrijfpapier. Het had met dat al in september '44
nog geen grote omvang aangenomen. Wat men bijeengekregen had, was
aanvankelijk alleen naar onderduikers toegegaan, later ook wel naar die
illegale werkers die er het meest behoefte aan hadden.
Toen nu in september '44 de Binnenlandse Strijdkrachten werden
opgericht, werd door de leiding van ‘Natura’ besloten, van de voorraden
welke men in die tijd bijeen had, een klein deel onm iddellijk te verdelen
en de rest in reserve te houden om er in een later stadium de BS mee te
helpen. In oktober kwam het tot een eerste gevoelige daling van de
rantsoenen —zij leidde er toe dat nagenoeg elke illegale groep zich ging
afvragen hoe zij aan extra levensm iddelen kon komen. W ie van het
bestaan van ‘Natura’ weet had, begon met daar een beroep op te doen
maar ‘Natura’ kon, mede doordat het interlocale vervoer zo m oeilijk was
geworden, onm ogelijk aan de gestegen vraag voldoen - en die vraag
b lééf stijgen. Het gevolg was dat het werk een veel breder karakter kreeg.
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Inmiddels was het contact met het rijksbureau voor de voedselvoorzie
ning in oorlogstijd verbeterd: van midden september afhad in Den Haag
voortdurend overleg plaatsgevonden tussen drie hoofdambtenaren van
ir. Louwes en drie vooraanstaande illegale werkers. D ie zes hadden samen
de z.g. Voedselorganisatie-Com m issie (de V O C ) gevorm d: een com mis
sie via w elke de dienst van Louwes te weten kwam wat de illegaliteit
nodig had (en aan de illegaliteit bepaalde acties kon ontraden) en via
welke de illegaliteit vernam in welke gebieden overschotten lagen.
‘ Natura’ alléén kon niet voor het vervoer zorgen. Talrijke illegale groe
pen, vooral de grote, richtten eigen fourage-afdelingen op en de grootste
illegale organisatie in den lande, de LO , vorm de een ‘Instituut Noodhulp’
dat hier en daar met het ‘Natura’-apparaat samensmolt en niet alleen voor
de LO en de Knokploegen maar ook voor de BS voedsel ging inzamelen.
Geen organisatie had op het platteland talrijker en betere verbindingen
dan de LO — het Instituut Noodhulp kon daarvan profiteren; het kreeg
met name in de Haarlemmermeer, de Zaanstreek, de Kop van N oordHolland en Friesland zoveel m edewerking dat de Contact-Com missie
der Illegaliteit begin december het Instituut opdracht gaf, de extravoedselvoorziening van de gehele illegaliteit ter hand te nemen. Die
centralisatie leek de Contact-Com m issie mede daarom w enselijk omdat
zich van oktober a f gevallen hadden voorgedaan waarin illegale groepen
bij boeren die als zwarthandelaren bekend stonden, voedselvoorraden in
beslag hadden genomen; de inlichtingen evenwel waarop die groepen
waren afgegaan, waren niet steeds juist geweest en bovendien was het
naast die expedities door illegale werkers gekomen tot ware rooftochten
door gewapende personen die zich voor illegale werkers uitgaven —een
en ander bracht schade toe aan de naam van de illegaliteit en de ContactCom m issie hoopte door centralisatie de bonafide inzamelingen duidelijk
te scheiden van de rooftochten.
D oor de medewerking van de boeren en van het rijksbureau van
Louwes dat in toenemende mate zijn officiële statistieken ging vervalsen
(de cijfers voor de voorraden in de officiële depots w elke de Duitsers
konden inzien, werden te laag gesteld en het aldus verborgen deel van
die voorraden ging naar de illegaliteit toe), slaagde het Instituut N o o d
hulp er in, grote hoeveelheden levensmiddelen in te zamelen, ja in
januari en februari was het soms dit illegale apparaat dat de Centrale
Keukens in staat stelde hun werk voort te zetten.1 Met dat al was toch
1 T oen in Rotterdam eind novem ber de electriciteitsvoorziening werd gestaakt,
konden ook de koel- en vrieshuizen niet langer functioneren. Er lagen hier grote,
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van volledige doorvoering der centralisatie geen sprake. Elke illegale
groep die in de herfst een redelijk goed werkende eigen fouragedienst
bezat, hield deze in stand —óók de inbeslagnemingen gingen voort, soms
door bonafide groepen, soms door zich voor illegale werkers uitgevende
rovers.
Hoeveel extra-voedsel in de hongerwinter aan de illegaliteit en de
onderduikers is verstrekt dan w el (dat is i,n sommige steden in het westen
gebeurd) voor de BS als militaire rantsoenen in reserve gehouden, is niet
bekend. Plaatselijk waren er grote verschillen. W ij herinneren er aan dat
in Haarlem in december de voedselhulp aan de schooljeugd werd geor
ganiseerd nadat men had vernom en dat de illegaliteit in Haarlem-noord
voldoende extra-voedsel had verzameld om niet alleen de illegale w er
kers maar ook hun kinderen extra-maaltijden te geven. Zoiets kan zich
ook elders hebben voorgedaan en het verdient, wat Haarlem betreft, de
aandacht dat het Instituut Noodhulp veruit het grootste deel van de
levensm iddelen die het clandestien aanvoerde, aan de voedselvoorzieningsautoriteiten ter beschikking stelde, niet aan de illegale werkers. ‘ In
het algemeen’, aldus na de bevrijding ir. H. van Riessen, lid van het
Centraal Bureau van de LO,
‘b ego n m en e x tra -v o ed sel te versch affen aan de actieve illeg a le w erk ers, dan aan
d e v ro u w e n en gezin n en v an o n ze g ev an g en en en van de z e e lie d e n ', v erv o lg en s
v ia diaco n ieën en do kto ren aan g ezin n en w aar h o n g er g ele d en w e rd (deze groep
k reeg na ein d e 1944 voo rran g), daarna aan de g ezin n en w aarin ond erd uikers
geplaatst w aren . . . en ten slotte aan d e gaarkeu kens.’2

v o o r de Wehrmacht bestemde voorraden levensm iddelen. D e LO -Rotterdam w ist op
een deel daarvan de hand te leggen —dat w erd onder de burgerij verdeeld. In Friesland
is het de N atura-com m issie gew eest die in de hongerw inter voedselhulp heeft gebo
den aan ca. drieduizend gezinnen waar gebrek w erd geleden; hiervoor w erden o.m.
ingezam eld 2 500 kilo boter, 5 500 pakjes smeerkaas, 15 000 kilo kaas, 12 0 0 0 eieren,
8000 kilo bloem , 14 0 0 flessen spijsolie, 500 kilo vet, bijna 10 0 0 kilo erwten, bijna
1 000 kilo zout en o ok nog 1 000 kilo cokes. D e inkoop van dit alles vergde een bedrag
van f3 9 000 dat v o o r een klein deel door het N ationaal Steunfonds, vo o r de rest door
de Provinciale W aterleiding w erd gefourneerd. ‘ Handelaars en fabrikanten w erkten’ ,
aldus Het Grote Gebod, ‘aan de leveranties m ee en verscholen ze achter vervalsingen
in hun boeken.’ (Antoon C o o len in Het Grote Gebod, dl. II, p. 278).
1 D e oud-gezagvoerder A. Filippo die in '4 1 en '42 ‘de Zeem anspot’ had opgebouwd
(de clandestiene organisatie w elke hulp bood aan gezinnen van opvarenden van de
koopvaardij en de marine), liet ook z e lf enkele m alen levensm iddelen per schip uit
Friesland naar Rotterdam overbrengen. 2 H. van Riessen: ‘Rapport over de Lande
lijk e Organisatie v o o r Hulp aan O nderduikers’ (z.j.), p. 32 (Doc II-420, a-i).
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Voorzover ons bekend, is de LO de enige illegale organisatie geweest
die in de hongerwinter in de gelegenheid was, met enige regelmaat ook
aan niet-illegale werkers voedselhulp te verschaffen, en hadden de ove
rige illegale organisaties het al m oeilijk genoeg om in hun eigen behoef
ten te voorzien (wat de illegale werkers betreft die voor groepjes onder
duikers zorgden, sloot dat de behoeften van die onderduikers in). De
Raad van Verzet had hiertoe, zo berichtte ons eind ’8o van der Gaag, een
aparte ploeg gevormd die ‘vrijw el wekelijks op rooftocht uitging bij
slecht aangeschreven boeren. D e buit bestond vooral uit ruime voorraden
roomboter.’ 1 De redactie van Het Parool beschikte over goede relaties met
predikanten in Amstelland die bij boeren in die streek extra-levensm iddelen inzamelden, Vrij Nederland kon bij één gelegenheid een heel
binnenschip charteren dat naar Friesland voer. ‘V oor tien flessen jenever
wordt er’, aldus van Randwijk,
‘ m et een tw eetal jo n g e n s van d e eigen organisatie . . . een bem an n in g van D u itse
soldaten g e v o rm d d ie het schip d o o r d e con tro le zu llen loodsen. Z e k o m en terug
m et aardappelen. In een k ro e g je op het S in g e l [te A m sterd am ] w o rd t de geslaagde
o n d e rn e m in g g e v ie rd , de D u itsers er bij en o o k d e e lfd e fles je n e v e r. Eén van
de illeg a le w e rk ers heette A lbert. H ij had d e le id in g van de o n d ern em in g. Een
bezopen D u itser zit m et de arm o m hem heen geslagen en lalt in geb rok en
N e d e rla n d s: ‘ Albert ist Cott. D er geest van A lb ert sch w eefd e über de Südersee.' D e
aardappels w e rd en v e rd eeld m et beh u lp van de p o litie ’2 —

in dit geval b leef niet alles binnen de Vrij Nederland-gmep. De Centrale
Leiding van V N had overigens een eigen fourage-afdeling met eigen
opslagplaatsen en zij zamelde niet alleen voedsel in maar ook motorolie,
carbid, hout, schoenen, papier, inkt, fietsbanden, enz. enz.
D oor de bemoeienissen van het Instituut Noodhulp kreeg ter gele
genheid van Kerstmis '44 een groot deel van de illegale werkers in het
westen des lands een pakket met levensm iddelen; velen ontvingen
bovendien een extra-bonkaart voor levensm iddelen, maar toen midden
januari een tweede uitreiking van die extra-bonkaarten plaatsvond, acht
ten de in de Contact-Com m issie samenwerkende illegale organisaties het
noodzakelijk dat nauwkeurig werd nagegaan o f de vorige extra-bonkaar
ten inderdaad bij illegale werkers waren beland.
Onze gegevens over de hoeveelheden extra-levensmiddelen die aan

1 Brief, 30 dec. 1980, van J. van der Gaag. 2 H. M . van R and w ijk: In de schaduw van
gisteren. Kroniek van het verzet 19 4 0 -19 4 5 (1967), p. 317.
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illegale werkers werden uitgereikt, zijn schaars. Slechts het volgende is
ons bekend.
In Delft kregen midden december illegale werkers die een volledige
dagtaak hadden, per week extra i 200 gram brood (officieel rantsoen 1 100
gram), 125 gram kaas (officieel rantsoen $0 gram), ca. 100 gram olie
(officieel rantsoen 55 gram) en 500 gram peulvruchten (officieel rantsoen
62 V2 gram) alsmede voor de periode tot 1 februari (voor zes weken dus)
15 kg aardappelen (officieel rantsoen voor die periode: 6 kg) — illegale
werkers die niet een volledige dagtaak hadden, kregen in beginsel één
derde van deze extra-hoeveelheden.
In Leiden ontvingen de medewerkers van de LO en de B S ’ers in januari
elk ruim 10 kg aardappelen extra maar kort nadien bestonden de voed
selpakketten van de Leidse illegaliteit, zo werd begin februari in een
rondschrijven van de LO bekendgemaakt, ‘uitsluitend uit erwten en
m eel’ (meel was uit de officiële distributie verdwenen) — die zouden,
aldus dit rondschrijven, vervangen worden door ‘suiker en melkpoeder’
(beide uit de officiële distributie verdwenen).'
Tenslotte weten w ij van de illegale groep ‘Rolls Royce’ (RR, de straks
te beschrijven ‘koeriersdienst van de illegaliteit’), hoeveel extra levens
middelen (de meeste waren aan R R ter beschikking gesteld door het
Instituut Noodhulp) de leden dienden te ontvangen. De groep had van
eind december a f eigen ‘ eethuisjes’ waar dagelijks stamppot werd ver
strekt. A lle medewerkers kregen bovendien per week een brood van 800
gram extra (het officiële rantsoen was toen 1 000 gram) alsmede 250 gram
boter (op het officiële rantsoen was slechts 4i'/4 gram olie beschikbaar).2
Blijkens een bewaardgebleven ‘ Regeling op het gebied der Naturavoorzieningen, ingaande 19 -3 -4 5 ’3 ontvingen leden van het kantoorper
soneel die niet van de ‘eethuisjes’ gebruik maakten, per week 600 gram
brood en 125 gram boter extra (het officiële broodrantsoen was per 18
maart op 750 gram bepaald, het officiële rantsoen olie op 45 gram). Voorts
kregen de ‘leden van de buitendienst en medewerkers die lichamelijke
arbeid verrichten’, 600 gram brood en 250 gram boter extra, de ‘lijn in specteurs’ 1 600 gram brood, 375 gram boter en 250 gram kaas extra (het
officiële kaasrantsoen was nog steeds 50 gram) en tenslotte ontving een
ieder die voor R R een fietstocht moest ondernemen, per tocht en per dag
400 gram brood, 35 gram boter en 35 gram kaas. Daarnaast gaf R R op
1 L O -Le id en : ‘ M ededelingen’, 3 (5 febr. 1945) (Doc II-420 C , a-i). 2 Z ij die veel
fietsten, ontvingen bovendien per w eek nog eens 250 gram boter en 500 gram kaas
(officieel rantsoen: 50 gram). 3 Exem plaar in V rije Groepen Amsterdam, 1 b.
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onregelmatige tijden aan alle medewerkers ‘extra-verstrekkingen zoals
zeep, gortmout enz.’ en tenslotte waren er ‘de bijzondere verstrekkingen,
zoals die van aardappelen, uien enz.’ — die bijzondere verstrekkingen
werden ‘verleend om de zorg van onze werkers voor het gezin waarin
zij verkeren of, bij zelfstandig wonen, de zorg om een eigen potje te
koken, te verlichten.’
Een overeenkomstige hulp moet ook van andere illegale organisaties
uit aan medewerkers zijn verleend —de uitbreiding van het illegale werk
in de hongerwinter zou zich in de hongerprovincies niet hebben voor
gedaan als de illegale werkers niet zekere hoeveelheden extra-levensmiddelen hadden ontvangen, zij het dat ook zij zich vaak o f steeds
hongerig voelden en ook in illegale milieus al door de kou, waartegen
men zich slecht kon wapenen, veel ontbering werd geleden.' Hoe dat
zij, terecht wordt in het gedenkboek van de spionagegroep-*Albrecht’ de
algemene opmerking gemaakt dat er ‘aan het eind van de bezettingstijd
vrijw el niets meer (was), o f de groep moest er zich langs eigen wegen
van voorzien. Ze werd ten leste een maatschappijtje in de ontredderde
maatschappij, want alleen zo kon het werk gaande blijven.’2
D e meeste illegale organisaties moesten in die ontredderde maatschap
pij óók een beroep doen op de zwarte markt: waar kon men anders
bijvoorbeeld benzine, motorolie, sigaretten, cokes, carbid en accu’s vin' O f een bepaalde organisatie extra levensm iddelen kon uitreiken, hing in de eerste
plaats a f van haar relaties ten plattelande. D ie bezaten de LO en de L K P m eer dan
andere organisaties, bijvoorbeeld de groep w elke in Amsterdam het illegale blad De
Vrije Kunstenaar deed verschijnen. ‘O p een vergadering van alle leiders van de
verzetsgroepen (wat een onverantw oordelijk iets overigens!) kregen’, schreef later een
der redacteuren, L. P. J. Braat, ‘Jaap B o t’ (een collega-redacteur) ‘en ik tot onze
verbijstering en verontwaardiging te horen dat andere, niet-linkse verzetsgroepen
volop voedsel kregen. ‘W ij krijgen kippen’, zei een student met een sterk Gronings
accent. ‘ Kippen, boter, iedere w eek.’ V o o r de mannetjes van De Vrije Kunstenaar was
het lang m o eilijk om a f en toe een rookw orst los te krijgen.’ (L. P. J. Braat: Omkranste
hiaten, p. 128).
V oordien had Braat goedgevonden dat in een kamer in zijn huis levensm iddelen
w erden opgeslagen voo r ‘het christelijk studentenverzet’ (de niet-tekenaars van de
V rije Universiteit). ‘ Op een dag’, zo bericht hij, ‘reed een verhuisw agen voor, naast
de chauffeur een —agent! W aar ze die opgeduikeld hadden, kwam ik nooit te weten.
Er werd uitgeladen: zakken m eel, mandflessen olie, pakken met suiker, tienliterflessen
jen ever, dozen echte Engelse sigaretten. Prompt zei de buurt: ‘Braat is in de zwarte
handel!’ T erw ijl ik surrogaat-tabak rookte, staken de heren studenten een ‘echte’
sigaret aan en gingen nim m er in op m ijn schuchter verzoek, ook iets van al die
heerlijkheden te hebben vo o r m ijn gezin [en] vo o r onze hulp in de huishouding w ier
kinderen hongeroedeem hadden.’ (a.v., p. 127-28). 2 Albrecht meldt zich (1945),
P-
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den? Enkele vooraanstaande illegale werkers hadden er evenmin over
wegend bezwaar tegen om van tijd tot tijd een van de zwarte restaurants
te bezoeken waar men, als men maar voldoende geld had, midden in de
hongerwinter nog uitstekende maaltijden kon krijgen — niet ieder ging
zulk een restaurant zonder gewetensbezwaren binnen. ‘Herinner je je
nog, D rees’, deed van der Gaag (‘Richard’) in ’ $8 aan zijn mede-Vertrouwensman weten,
‘dat w e eens sam en op een m o rg en uit een v erg a d erin g v an V ertro u w en sm an n en
k w a m en . . . en j e zei dat j e z o ’ n h o n g er had. D at w as in d ie tijd n atu u rlijk
helem aal ge en b ijzo n d erh eid , w a n t w e hadden altijd honger. Ik heb j e toen
o vergeh aald o m eens v o o r één e n k ele k eer zw art te gaan eten. Ik w ist een adres
v la k b ij het V redespaleis en w e heb b en tegen een afsc h u w e lijk e prijs echte
b ie fstu k m et vette ju s en flen sjes to e gegeten. M aar - d e eerlijk h eid geb ied t m e
te zeggen dat het er bij m ij m et m in d er g e w e te n sw ro e g in g in g in g dan bij jo u .
Ik w e e t n o g dat j e zei: ‘ R ichard, dat m o g en w e e ig e n lijk niet d o e n ’ , en dat ik
an tw o o rd d e : ‘ D rees, w e m o eten op krachten b lijv e n .” 1

★

W ij hebben zojuist de groep-Rolls Royce aangeduid als ‘de koeriers
dienst van de illegaliteit’. R R was overigens niet alleen een koeriersdienst
maar ook een spionagegroep —spionagegroepen evenwel waren er méér,
maar er was maar één algemene koeriersdienst. W ij spreken van ‘alge
m een’ omdat, zoals reeds opgemerkt, menige illegale groep van enige
om vang een eigen verbindingsdienst bezat die uit fietsende koeriersters
bestond —de specifieke functie welke R R in september ging uitoefenen,
was, een verbindingsdienst te onderhouden niet alleen ten behoeve van
zichzelf maar ook van anderen. D ie dienst kreeg in de steden die door
het net werden bestreken, vaste bezorg- en afhaaladressen waarvan op
vaste uren koeriersters vertrokken; dezen hadden in de regel de naar
elders over te brengen post onder hun kleren verborgen.
Rolls Royce (die naam w erd begin oktober ’44 door kolonel Koot aan
de groep gegeven) was oorspronkelijk een groep geweest die, eind '43
ontstaan, inlichtingen over gevangenen inw on ten behoeve van een
aantal, goeddeels uit socialisten bestaande Amsterdamse groepen die
1 J. van der Gaag: Tekst van een bandopnam e van zijn herinneringen als V ertrou
wensm an, 18 febr. 1958 aan W . Drees toegezonden (Collectie-W . Drees, map ‘ 1940

—194-5’)-
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onderduikers verzorgden; nadat die groepen geweigerd hadden in de LO
op te gaan, waren zij zich gaan aanduiden als ‘de V rije Groepen Amster
dam’. Bij het werk van die verzorgingsgroepen was de uitgever F. von
Eugen betrokken —hij was het die tussen D olle Dinsdag en het uitbreken
van de Spoorwegstaking, voorziende dat het openbaar vervoer heel wel
kon wegvallen, samen met anderen besloot, een koeriersdienst per fiets
op te richten, aanvankelijk op het traject Amsterdam—Delft. Na het
uitbreken van de Spoorwegstaking bleek die dienst van vitaal belang te
zijn - de spionage kwam er haast vanzelf bij. ‘Toen onze mensen op pad
gingen, bleek’ , aldus later een van de andere leiders van RR, K. L. de
Vries,
‘ dat m en v r ijw e l autom atisch m ilitaire geg ev en s en in fo rm aties g in g verzam elen .
W ij g e v o e ld e n toen beh o efte aan een d esk u n d ig ad viseu r op dit punt en k w am en
in contact m et de heer B eu k em a toe W ater, die bereid w as als m ilitair d esku n d ige
op te treden, h o e w e l hij o o k een eigen zen d erv erb in d in g had. S in d sd ien zijn alle
m ilitaire in fo rm aties o n d er zijn ad viseren d e le id in g v e rz a m e ld ’ 1 —

R R werd dus een van de ‘leveranciers’ van ir. F. K. T. Beukema toe Water
die eind '43 de leiding van de spionagegroep-‘ Kees’ had overgenomen
en aan w ie in ju li '44 door het Londense Bureau Inlichtingen een eigen
marconist met zender was toegevoegd, G. F. Hooyer. Op het spionage
w erk van R R komen w ij nog terug. De koeriersdienst waar het hier om
gaat, breidde zich uit, naarmate het voor anderen gem akkelijk bleek hun
post aan R R toe te vertrouwen. Van die faciliteit maakte kolonel Koot
gebruik (voor de verbindingen met zijn gewestelijke commandanten) en
voorts deden dat o.m. het C ollege van Vertrouwensmannen, de spionagegroep-‘Packard’ en verschillende illegale bladen, waaronder Het
Parool. ‘ De afstanden’, aldus het gedenkboek van RR,
‘w e rd e n v erd e eld in trajecten van 10 tot 15 km tussen de v ersch illen d e ‘stations’.
E lk station bracht m et eigen koeriersters de post aan zijn buurm an. Z o reden
A m sterd am se m eisjes naar H a lfw e g , m eisjes uit H a lfw e g naar H aarlem , H aar
lem se m eisjes naar Lisse, enz. enz. In de k n o o ppu n ten : A m sterd am , D en H aag
enz. geen post naar de kantoren m aar naar co rresp on den tie-ad ressen in plaats van
aan geadresseerden. G een plaatsnam en op d e b rieven m aar cijferc o d e — het zijn
m aar en kele van de talrijk e v eilig h eid sm aatreg elen .’2

Na enige tijd kende R R tweemaal per dag een verbinding v.v. A m 1 Getuige K. L. de Vries, Enq., dl. IV c, p. 1 4 1 0 - 1 1 .
koeriers- en inlichtingendienst R R (1945), p. 24-25.
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sterdam—Rotterdam (via Haarlem, Leiden en Den Haag) en eenmaal per
dag Amsterdam—Alkmaar, Amsterdam—Amersfoort, Amsterdam—Gorin
chem alsmede Leiden—Gorinchem, Rotterdam—Gouda en Rotterdam—
Gorinchem. D rie- o f viermaal per week waren er tenslotte verbindingen
Amsterdam—Apeldoorn, Amsterdam—Zw olle, Amsterdam—Doetinchem,
Zutfen—Enschede en Zutfen—Zw olle. Het net van R R (wij hebben enkele
vaste ‘dwarsverbindingen’ en incidentele andere verbindingen niet ge
noemd) bestreek dus met uitzondering van de drie noordelijke provincies
(en het door de Duitsers bezette deel van Limburg) het gehele bezette
gebied', zulks volgens een vaste, in weer en wind aangehouden
dienstregeling: op het traject Amsterdam—Den Haag vertrok bijv. dage
lijks de eerste koerierster om zes uur des morgens uit Amsterdam en de
meegenomen post werd dan om ca. tw aalf uur afgegeven aan het correspondentie-adres in Den Haag; de tweede koerierster verliet Amsterdam
om tw aalf uur twintig en haar post kwam ca. zes uur twintig des avonds
in Den Haag aan — vroeg genoeg om het de Haagse stadskoeriersters
m ogelijk te maken, de post naar de correspondentie-adressen te brengen,
en om de koeriersters van de geadresseerden in staat te stellen, daar de
voor dezen bestemde brieven a f te halen, ze te bezorgen en zelf weer
vóór acht uur (het begin van de spertijd) binnenshuis te zijn. ‘Bij de vele
duizenden kilometers die toen gereden zijn, is er’, aldus de Vries, ‘nooit
enig poststuk in verkeerde handen gevallen. Het is altijd zonder onge
lukken afgelopen. W el zijn er fouilleringen geweest, maar er is niets
ontdekt.’2
Bij de arbeid van R R waren uiteindelijk, de spionage meegerekend,
in totaal tussen de duizend en vijftienhonderd personen betrokken; de
staf in Amsterdam telde ca. tachtig personen en voor het werk was in de
hongerwinter in totaal f70 0 0 0 nodig, een groot deel daarvan voor het
‘zwart’ aanschaffen van fietsbanden en papier (voor wat het Instituut
N oodhulp aan levensmiddelen afstond, behoefde niet betaald te worden)
— R R heeft die f700 00 ontvangen van het Nationaal Steunfonds.
1 V an begin februari a f w erd van Utrecht uit een soortgelijke maar m inder frequente
koeriersdienst onderhouden door het N ationaal C o m ité van Verzet die o.m. verbin
dingen had met G roningen en Leeuwarden. Van het bestaan van het R R -n et was het
N ationaal C o m ité van Verzet niet op de hoogte. D e Trouw-groep onderhield van
Am sterdam uit dagelijkse fietsverbindingen met Gorinchem (via D en Haag, Rotter
dam en Dordrecht), met Haarlem en de Zaanstreek en met de Betuw e (via Utrecht)
en tw eem aal per w e ek met G roningen en Leeuwarden (via A m ersfo o rt-Z w o lle); de
L O en de Knokploegen maakten veel gebruik van de koeriersdienst van
Trouw. 2 G etuige K. L. de Vries, Enq., dl. IV c, p. 14 12 .
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Van het begin van de bezetting afh ad de illegale pers voor diegenen die
er exemplaren van in handen kregen (aanvankelijk waren dat er naar
verhouding niet zo velen geweest), een bron van informatie gevormd,
maar zij was, zo schreven w ij in deel 7 (in de aan de illegale pers gew ijde
paragraaf van hoofdstuk 7) ‘ook, en misschien wel in de eerste plaats, een
middel tot bezieling.’ N iet anders was het in de hongerwinter, ja men
mag wel zeggen dat beide functies toen belangrijker waren geworden dan
ooit: de m orele functie doordat van het trage oorlogsverloop, van de
door de bezetter aangerichte vernielingen en gepleegde roof, van de door
hem gehouden massale razzia’s, van de door de SD gepleegde terreur
maar vooral van de steeds wanhopiger worsteling tegen de honger en de
koude immens deprimerende invloeden uitgingen, en de informatieve
functie doordat met name na het wegvallen van de electriciteitsvoorziening bijna niemand meer naar de radio-uitzendingen uit Londen en
Eindhoven kon luisteren.
In '43 had de confiscatie van de radiotoestellen er toe geleid dat in
talrijke plaatsen illegale nieuwsbladen begonnen te verschijnen; zij w er
den gestencild in een oplaag die van enkele tientallen kon oplopen tot
enkele honderden. Van mei '43 tot in de zomer van '44 deden omstreeks
150 van die nieuwsbladen hun intrede. Hun aantal nam toe na de
Geallieerde landingen in Norm andië en eerst recht toen de bevrijdingsstrijd mede op Nederlandse bodem werd gevoerd en de meeste gezinnen
van de electriciteitsvoorziening werden afgesneden. Lidya E. W inkel
becijferde in haar in '54 verschenen monografie De ondergrondse pers
19 40 -19 45 dat tussen D olle Dinsdag en de jaarswisseling '44—'45 niet
minder dan 350 nieuwe nieuwsbulletins ontstonden waarmee het aantal
uitgaven in deze sector van de illegale pers op ca. 500 werd gebracht.'
Geen stad o f andere plaats van enige omvang was er waarin niet in de
hongerwinter één o f meer van die illegale nieuwsbladen verschenen —zij
werden het belangrijkste medium waaruit de bevolking informatie kon
putten omtrent het oorlogsverloop.2

1 In Utrecht verscheen een illegaal nieuwsblad, Herrijzend Nederland, dat door m eisjes
leerlingen van een ulo-school w erd geproduceerd. 2 D ie inform atie kon men ook
vinden in het door de redactie van Radio O ranje samengestelde nieuwsblad De
Vliegende Hollander waarvan, als de weersom standigheden het toelieten, ’ s nachts vele
tienduizenden exem plaren boven de steden in bezet gebied werden afgeworpen door
het z.g. Leajlet Squadron van de in Engeland gestationeerde Am erikaanse Eighth A ir
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Een deel van die nieuwsbladen, speciaal bedoeld om er regeringsmededelingen en andere officiële verklaringen in op te nemen, werd aan
vankelijk door de samenwerking van enkele grote illegale z.g. opiniebla
den uitgegeven, in een aantal steden onder de titel Oranjebulletin, elders
onder de titel De Vrije Pers. Het eerste Oranjebulletin begon op 4 septem
ber, daags voor D olle Dinsdag dus, in Utrecht te verschijnen door de
gemeenschappelijke inspanning van De Geus, Ons Volk en Het Parool
— spoedig verleenden de illegale bladen J e Maintiendrai, Slaet op den
Trommele, Vrij Nederland, De Waarheid en nog twee kleinere er hun
medewerking aan. Amsterdam kreeg zulk een Oranjebulletin als vrucht
van de samenwerking in eerste instantie van Ons Volk, Het Parool en Vrij
Nederland en hierbij voegden zich De Geus, D e Ploeg, Trouw en De Vrije
Katheder. Andere Oranjebulletins begonnen te verschijnen in Alphen aan
den Rijn, Amersfoort, Den Haag (mede voor Delft), Groningen, Hen
gelo, Hilversum, Leiden en Zeist. In Rotterdam evenwel had de groep
van De Waarheid bezwaar tegen de titel —daar werd het gemeenschappe
lijke nieuwsblad De Vrije Pers genoemd en diezelfde titel werd gebruikt
in Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden en Zutfen (in het Gooi verscheen
nog een gemeenschappelijk blad dat De Gooise Koerier heette). De ge
meenschappelijke oplaag van deze door de samenwerking van een aantal
opiniebladen ontstane nieuwsbladen steeg van ca. 120000 tot ca. 220000
exemplaren. Achtergrond van de samenwerking was de verwachting dat
de bevrijding spoedig zou komen, maar toen deze uitbleef, rezen er
bezwaren: er was verschillende illegale opiniebladen meer aan gelegen,
de eigen identiteit te onderstrepen —zij gingen dus eigen nieuwsbladen
uitgeven o f concentreerden al hun krachten op de nieuwsbladen welke
zij al produceerden voordat het tot de gemeenschappelijke uitgaven was
gekomen dan w el terwijl die gemeenschappelijke uitgaven verschenen.
In Amsterdam bijvoorbeeld, waar de Parool-groep op D olle Dinsdag de
eerste Parool-bulletins had uitgegeven, verliet de groep na enkele weken
het samenwerkingsverband en ook Vrij Nederland en Trouw gingen zich
na enige tijd volledig inzetten voor de eigen nieuwsbladen. Van de
Parool-bulletins verschenen tenslotte in het gehele bezette gebied telkens

Force, maar de verspreiding van dit blad was nogal onregelm atig en het schijnt dat de
‘b o m m en ’ waarin de exem plaren w aren verpakt, m enigm aal bij in plaats van boven
de steden w erden afgeworpen zodat maar een beperkt aantal exem plaren lezers vond.
D e b edoeling was dat die lezers D e Vliegende Hollander zouden doorgeven maar het
zou ons niet verbazen als dat slechts in w ein ig gevallen is geschied. V ooral de fo to ’s
die m en in het blad kon vinden, w erden op prijs gesteld.
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ca. iooooo exemplaren, van de Trouw-bulletins zelfs ca. 350000.'
Men dient deze illegale nieuwsbladen te zien als kranten: zij waren
gevuld met het nieuws, zij werden elke dag dan wel eens in de twee
dagen in de steden waar zij verschenen, op verschillende adressen ge
stencild (in de regel telden zij slechts twee pagina’s) en dan bij die
stencilposten door medewerkers o f medewerksters van de betrokken
organisatie afgehaald.2 Het spreekt vanzelf dat het voor elke illegale groep
die dergelijke nieuwsbladen ging uitgeven, een enorme opgave vormde
om voldoende papier, schrijfmachines, stencilmachines, stencilinkt, pak
papier en touw te vinden.
Het nieuws dat in de bladen werd opgenomen, was gedeeltelijk
nieuws over het oorlogsverloop en over de regeringsbesluiten dat geput
werd uit de radio-uitzendingen van de BBC, Radio Oranje en de Eindhovense zender ‘Herrijzend N ederland’ —de redacties hadden dus radio
toestellen nodig en voor deze waren, als men niet clandestien stroom
kon aftappen, accu’s onontbeerlijk. Ton Koot, medewerker van het R ijks
museum te Amsterdam en in de hongerwinter redacteur van het aldaar
verschijnend VN-Nieuws, begon te luisteren met een goedgevulde accu
die verbonden was met een op het dak van zijn woning geplaatste
windcharger, maar de accu raakte leeg en de windcharger weigerde dienst.
Reserve-accu’s werden ingeschakeld maar daar stond maar w einig span
ning op, bovendien begon, aldus zijn relaas3,
‘het nu n o o d za k e lijk e in - en uitdragen der zw are accu’ s . . . argw aan te w ekk en .
B u ren in fo rm ee rd en bij buren w aar dat v o o r w as . . . D e h o n ger v e rh o o g d e de
argw aan. M e n begreep niet o f w ild e niet b egrijp en dat de accu’ s o o k w e l eens
v o o r andere d o e le in d en n o d ig w a ren dan o m licht te hebben. En m en kon toch
m o e ilijk buitenstaanders in lich ten dat het h ier een luisterpost b e tro f die d agelijk s
v o o r tien du izen d en A m sterd am m ers het n ieu w s o p v in g en redigeerde. E n w aar
dit een en kele m aal beslist m o est w o rd e n gezeg d (via tussenpersonen) w as het
o n tm o e d ig en d e an tw o o rd m eer dan eens, dat hun dan de m ed e w e rk in g te
g e v aarlijk w e rd ! G o d d a n k w aren er o o k d ie er anders o v e r dachten. E n zo gelu kte
het telkens, net n o g een accu te bem achtigen om een v o lg e n d e u itzen d in g te
ku nn en beluisteren.

1 In de provincie Groningen, waar het Trouw-bulletin begin januari aanving te ver
schijnen, verscheen in de stad G roningen een gedrukte versie. 2 U it veiligh eids
overw egingen w erden vaak tussenadressen gebruikt; dan wist de redactie niet waar
gestencild werd, wisten de hoofdverspreiders niet waar zich de stencilposten bevonden
en wisten de verspreiders niet w ie hun hoofdverspreider was. 3 Aangehaald in L. E.
W inkel: De ondergrondse pers 1940—1945, p. 44.
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. . . D e C en trale L eid in g ko n n iet helpen, im m ers o o k daar m o est gelu isterd
w o rd en . T e n ein d e raad nam en w ij en ig e dokters in v e rtro u w en en o o k zij gin gen
er op uit, hun patiënten langs, o m accu’s op te halen. D ik w ijls stonden er
v ersch illen d e accu’s aan elkaar v e rb o n d e n o m d e k lein e restjes stroom u it elke
accu te koppelen, w a t dan v o ld o e n d e stroo m o p lev erd e o m n o g net het b elan g
rijk ste n ieu w s van een u itzen d in g op te vangen . E n dan m aar w e e r zien ho e het
m o rg e n gaan zou. W e hebben w e l tw a a lf accu’ s in een w e e k in huis gehad. So m s
b in n en ged ragen in een aardappelzak, in een k o ffer, som s b in n en ged ragen in een
k in d e rw ag e n .’

Behalve nieuws over het oorlogsverloop en de regeringsbesluiten
brachten de illegale nieuwsbladen ook informatie over belangrijke ge
beurtenissen in bezet gebied die in de legale pers werden verzwegen; zo
waren berichten over Duitse razzia’s in een bepaalde stad steeds van
belang voor de bewoners van andere steden. V oor dat binnenlandse
nieuws hadden de illegale nieuwsbladen die met illegale opiniebladen
verbonden waren, een veelheid aan bronnen. D e samenstellers van Het
Parool bijvoorbeeld (en dus ook van het Parool-bulletin) kregen in A m 
sterdam berichten van Parool-groepen elders die o f door eigen koeriers
o f door koeriers van R R werden overgebracht; zij kregen berichten via
het clandestiene telefoonnet van de Centrale Inlichtingendienst oftewel
de C ID (waarover straks meer); zij ontvingen dagelijks een door de CID
opgesteld overzicht van het binnenlandse nieuws; zij ontvingen voorts
een overzicht, samengesteld door de staf van kolonel Koot, en dan nog
een derde overzicht, samengesteld door R R ; zij konden tenslotte a f en
toe ‘persconferenties’ bezoeken die door kolonel Koot o f het College
van Vertrouwensmannen werden gehouden.'
' In Am sterdam kregen de samenstellers van Het Parool bovendien dagelijks de
com plete berichtgeving van het Britse persbureau Reuter die opgevangen werd met
de ontvreem de z.g. H ell-ontvanger van de Schweizerische Presse-Telegraph.
W ij verm elden in dat verband dat H. H. J. van de Pol, president-directeur van het
A N P , in de hongerw inter tw ee van de drie H ell-ontvangers had laten ontvreem den
uit het kantoor van de A N P -N ieu w sd ien st in H ilversum ; in D en Haag g a f hij
aanvankelijk de ontvangen Reuter-berichten (hij vin g ze op m et een antenne, gevorm d
door tw ee bedstellen met springveren) slechts aan enkele vertrouw de relaties door,
‘pas in het voorjaar van 1945 hebben w ij het’, stelde hij later op schrift, ‘gewaagd, uit
te kom en met een vrij uitgebreid (op stencil getikt) nieuwsbulletin . . . Dat was dan
voo rn am elijk bestemd voo r het C o llege van V ertrouw ensm annen . . . maar ook [voor]
de door hen aangewezen Gem achtigden (toekom stige secretarissen-generaal van de
departementen) en som m ige leiders van de O D , KP, marechaussee en politie die met
ons bekend w aren.’ (H. H. J. van de Pol: ‘H et A N P in oorlogstijd’ (1969), p. 40, 55
(Doc II-19 , a-15)).
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Kopij als voor het Parool-bulletin samengesteld, ging naar diverse
stencilposten toe. De Waarheid had er in Amsterdam voor de Waarheidbulletins vijftien, Het Parool had er zeven-en-twintig. Voor het Paroolbulletin werd de kopij des nachts geschreven in een tekst van twee
folio-pagina’s. "s Morgens om kwart voor acht werd dat’, zo zette Jan
M eijer aan de Enquêtecommissie uiteen,
‘afgeslo te n m et het laatste B B C -n ie u w s . D e o o rsp ro n k elijk e kopij w e rd gehaald
d o o r een ko erierster aan het corresp on d en tie-ad res, w aar die kopij even tevo ren
w as ged eponeerd. D e ko erierster bracht het w e e r naar een an der adres w aar het
in 2 8 -v o u d w e rd . . . gesten cild . . . Een h a lf uur later g in gen 27 exem plaren naar
d e d rie h o o fd gro ep en van d ie bu lletin -o rgan isatie. Er w aren n a m e lijk 27 sten
cilm achin es die, o ver geh eel A m sterd am verspreid , h ie rv o o r w erkten. D ie 27
en velop p en m et bu lletin s w e rd en in drie groep en van 9 verd eeld . D rie k o erier
sters gaven d ie w e e r do o r, op straat, in kerken o f op kantoren, aan an dere m eisjes
d ie van elkaar niet w isten w aar ze w o o n d e n o f w ie ze w aren . . . D e en velop pen
m et de kopij . . . k w am en o m o n g e v e e r h a lf tien, tien uur, bij d e versch illen d e
sten cilgroepen . D aar w erd d ie o o rsp ro n k elijk e ko p ij op stencil getikt. T u ssen e lf
en tw a a lf u ur had den zij elk hun oplaag van 1 500 a 2 000 afgedraaid, die dan o ok
w e e r via w aterdich te sluizen, zodat het n o o it van o n d e ra f ko n w o rd en o pgerold,
in pakjes van 100 w e rd en v erd e e ld o n d er d e h o ofd versp reid ers d ie v erv o lg en s
w e e r v o o r d e v erd ere v ersp reid in g zorgden . O m streeks één uur b ego n de v e r
spreid in g van z o ’ n b u lletin o v e r de kantoren, d e w o o n h u izen in A m sterd am en
dat g in g zo d o o r tot ’s avon ds toe. V an dat ene exem p laar van acht uur ’s m orgens
w aren er dus ’ s avon ds

30 000 versp reid , w aarvan elk d o o r v eel m ensen w erd

g ele zen .’ 1

Het spreekt vanzelf dat de ophouw van zulk een uitgebreide organisatie
ter verm enigvuldiging en verspreiding van een illegaal nieuwsblad veel
tijd (en vindingrijkheid!) vergde van diegenen die in de leiding van de
illegale opiniebladen zaten —het was o f zij naast een landelijk w eek- o f
maandblad opeens óók tien o f meer plaatselijke dagbladen moesten gaan
uitgeven. D ie extra-inspanning b leef op die illegale opiniebladen niet
zonder uitwerking: hun inhoud werd in verscheidene gevallen (dat gold
o.m. voor Het Parool en Vrij Nederland) magerder dan vóór september '44
het geval was geweest.

★

1 Getuige J. M eijer, Enq., dl. VII c, p. 286.
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Wat die illegale opiniebladen betreft, herinneren w ij er aan dat, zoals w ij
in deel 7 al vermeldden, van de grootste: J e Maintiendrai (aanleunend
tegen de ideologie van de Nederlandse Unie), Ons Volk (zonder duide
lijke ideologische signatuur), Het Parool (vooruitstrevend), Trouw (behoudend-christelijk), De Vonk (links-socialistisch), Vrij Nederland(christelijksocialistisch) en De Waarheid (orgaan van de illegale CPN), in december
'43 in totaal ca. 450000 exemplaren in omloop kwamen. In de lente en
zomer van '44 kwamen er enkele sociaal-democratische illegale bladen
bij: Vrije Gedachten, De Baanbreker1 en Paraat (van laatstgenoemd blad
verscheen het eerste nummer op 26 augustus '44, de vijftigste geboortedag
van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, met een door Drees ge
schreven hoofdartikel) en verdw een Christofoor, een blad dat uitgegeven
werd door jo n ge katholieken die tot de Nederlandse U nie hadden
behoord — de organisatie van Christojoor werd nl. door de S D opgerold,
hetgeen mede leidde tot arrestaties in de kring van J e Maintiendrai,
waarmee Christojoor nauw had samengewerkt.2 J e Maintiendrai werd, in
tegenstelling tot de andere illegale bladen die verscheidene drukkers
hadden kunnen inschakelen, in die tijd bij één drukkerij gedrukt welke
in Leeuwarden was gevestigd — men kan zich voorstellen, voor welke
problemen de J M - groep kwam te staan toen de Spoorwegstaking uitbrak:
de productie moest naar het westen des lands worden verplaatst — het
eerste gedrukte nieuwe nummer verscheen daar pas in november. Trou
wens, die staking bem oeilijkte in het algemeen in hoge mate de distri
butie van de illegale bladen: zij konden niet langer clandestien per spoor
worden vervoerd — bij het vervoer werden van september '44 a f veelal
binnenschepen ingeschakeld.3
W eer andere m oeilijkheden vloeiden voort uit het feit dat vrijw el alle
drukkerijen van de electrische stroom werden afgesneden. Waar men er
niet in slaagde, clandestien stroom a f te tappen, o f ‘goede’ personeelsle
den van een ‘foute’ drukkerij in te schakelen (dat lukte Het Parool in
Utrecht notabene bij het b ed rijf waar Volk en Vaderland-werd gedrukt4),

1 Van begin novem ber '44 a f w erd D e Baanbreker (het blad verscheen in Utrecht) een
gestencild nieuwsblad. 2 D ie sam enw erking w erd na enige tijd hervat in dier voege
dat / M e n Christofoor samen een Berichtenblad gingen uitgeven; de sam enwerking werd
door Christofoor verbroken nadat eind novem ber in het Berichtenblad een door de
_/M-redactie geschreven artikel was verschenen dat van sympathie voor de republi
keinse partij in de Spaanse burgeroorlog had getuigd. 3 Vrij Nederland had al van
begin ‘43 a f systematisch een beroep gedaan op de hulp van beurtschippers. 4 D e
ze drukkerij leverde het zetsel, het drukken vond plaats bij een tw eede ‘ foute'
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moesten werkzaamheden welke tevoren mechanisch waren verricht, met
handkracht worden uitgevoerd. Deze en dergelijke moeilijkheden ten
spijt, slaagden alle illegale opiniebladen er in, de productie voort te zetten
—Het Parool kreeg zelfs een grotere oplaag dan tevoren en verscheen ook
frequenter: eenmaal per week. O ok in Groningen moesten de drukkers
van Trouw (dat blad had er verscheidene drukkerijen ingeschakeld)1
tenslotte met de hand gaan zetten: ‘Lettertje na lettertje moest’ , aldus het
gedenkboek van de Groninger illegaliteit,
‘gezet w o rd e n , een reuze k arw ei! T o e n hebb en w e het systeem in g ev o erd dat
iedere dru k k er een ged eelte zette, b ijv. een o f tw ee artikelen. A l deze gezette
artikelen w e rd e n per fiets opgehaald, ’t lo o d k w a m in de fietstassen en alles w erd
verz am eld in de d ru kkerij die aan de beurt v an dru k ken was. D aar w e rd de krant
opgem aakt en gedrukt. M e t zeld zam e v o lh a rd in g en tro u w hebben v e le zetters
en drukkers tot in de nacht gezet en n o g eens gezet en v o lg eh o u d en , w a n t de

krant moest v e rs c h ijn e n !’2

Vrij Nederland, dat in de hongerwinter in een gedrukte oplaag van ca.
ioo ooo exemplaren verscheen, werd in die tijd in Groningen gestencild
- de van de in Amsterdam gevestigde Centrale Leiding afkomstige kopij
werd keer op keer door fietsende koeriersters naar het noorden gebracht.
Eén in zijn soort nieuw illegaal blad begon in de hongerwinter te
verschijnen: Metro, een product van de in Amsterdam opgerichte illegale
drukkerij ‘D avid’. Met tekst en tekeningen streefde Metro, dat in een
oplaag van ioooo exemplaren uitkwam, naar een humoristisch reageren
op de gebeurtenissen —van Randw ijk noemde het blad in Vrij Nederland
‘een symptoom van de toenemende verw ildering van de geest, die geen
smaak van wansmaak en geen humor van dronkemanslol weet te onder
scheiden’3; dat scherpe oordeel werd zeker niet door een ieder onder
schreven.
W ij vermelden dan verder dat zich in de hongerwinter op de sector
van de illegale pers allerlei tegenstellingen gingen aftekenen: tegenstel-

drukkerij te Utrecht waar ‘go ed e’ personeelsleden bovendien veel w erk deden op het
gebied van de falsificaties, grote hoeveelheden papier aan de illegale pers leverden en
vooral ook voo r cliché’s en speciaal zetsel zorgdroegen.
1 Begin 45 werd in de stad G roningen ten behoeve van T rou w f 5 000 per maand
bijeengebracht, in de rest van de provincie f 7 000; een deel van dit geldt werd gebruikt
vo o r de hulp aan onderduikers. 2 (Ver. van Groninger O ud -illegale W erkers) Hoe
Groningen streed, p. 93. 3 Vrij Nederland, V, 8 (6 jan. 1945), p. 7.
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ling tussen J e Maintiendrai dat het voor de Nederlandse U nie opnam en
andere bladen die de U nie opnieuw fel bestreden; tegenstelling tussen
De Waarheid en anti-communistische illegale bladen (gelijk al vermeld,
komen w ij op de illegale C P N in hoofdstuk n terug); tegenstelling
tussen een nogal bedachtzaam SD AP-blad als Paraat en het blad De
Baanbreker dat van de naoorlogse SD A P een revolutionaire massapartij
w ild e maken, en tussen Paraat en Het Parool dat een herleving van de
SD A P afwees, en tegenstelling vooral tussen Trouw en andere illegale
bladen nadat Trouw in december de terugkeer van ‘de antithese’ (chris
telijk versus niet-christelijk) in de naoorlogse politiek w enselijk had
genoemd. W ij komen op die tegenstellingen in hoofdstuk 1 1 terug —zij
hoorden essentieel bij een periode waarin de ineenstorting van Duits
land, d.w.z. de bevrijding, naderde. Al die tegenstellingen verhinderden
overigens niet dat de illegale pers over de volle breedte van het politieke
spectrum één was in de strijd tegen de bezetter: ondanks alle materiële
en psychologische m oeilijkheden werd die strijd voortgezet en gaven
tienduizenden in den lande zich moeite voor de productie en distributie
van illegale bladen, groot en klein, gedrukt o f gestencild, waarvan het
totaal aantal titels toen ver boven de vijfhonderd moet hebben gelegen.
Z ow el onder de drukkers als onder diegenen die met de redactie en
distributie van illegale bladen te maken hadden, vielen er ook in de
hongerwinter talrijke slachtoffers. Enkelen zullen w ij in ander verband
in dit hoofdstuk nog noem en —hier beperken w ij ons tot de verm elding
dat de jo n ge jurist mr. C. H. de Groot, die in de tweede helft van '42
nagenoeg geheel alleen Het Parool had voortgezet en die van september
'44 a f een van de belangrijkste organisatoren was geweest van de Paroolbulletins, in een van de eerste dagen van maart '45 in Amsterdam door de
S D w e rd gearresteerd; hij was een van de drie-en-vijftig Todeskandidaten
w elke Lages als represaille wegens de z.g. aanslag op Rauter bij ‘Rozen
oord’ aan de Amstel liet fusilleren.

★

U it het naderen van de bevrijding vloeide nog een nieuw verschijnsel
voort: de meeste illegale opiniebladen gingen hun verschijnen na de
bevrijding in actieve voorbereiding nemen. Om ons tot de grootste te
beperken: J e Maintiendrai en Vrij Nederland wilden dan als weekblad
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uitkomen, Het Parool, Trouw en De Waarheid als dagblad.1 Zou die
voortzetting m ogelijk zijn? V oor de vervaardiging van een weekblad
kon men een order geven aan een van de vele bestaande drukkerijen,
maar voor die van een dagblad was veel méér nodig: men diende de
beschikking te krijgen over het productiebedrijf van een van de grote
‘legale’ kranten - zou dat m ogelijk zijn en zou de verdere verschijning
van die ‘legale’ kranten dan ook gestaakt worden? Al in '43 werd in
kringen van de illegale pers over het algemeen verondersteld dat dagbla
den welke door de bezetter als het ware waren ontvreemd (de bladen
van de Arbeiderspers bijvoorbeeld) dan w el waren opgeheven (bijvoor
beeld De Volkskrant, De Tijd en De Maasbode), na de bevrijding weer
zouden gaan verschijnen maar dat dan aan bladen als Het Algemeen
Handelsblad, de Nieuwe Rotterdamse Courant en De Telegraaj/Het Nieuws
van de Dag een verschijningsverbod zou worden opgelegd. Hoop putte
men uit de radioberichten waarin eind augustus '44 werd weergegeven
wat in het pas bevrijde Parijs was geschied: aan dagbladen die tot aan het
einde van de bezetting waren uitgekomen, was het verder verschijnen
onm ogelijk gemaakt en hun installaties waren in bezit genomen door
groepen die illegale bladen hadden uitgegeven dan wel nauwe relaties
hadden onderhouden met de illegaliteit. Vaste grond kreeg men onder
de voeten toen de Nederlandse regering op 8 september via Radio Oranje
bekendmaakte dat aan alle ‘legale’ bladen welke na I januari '43 waren
blijven verschijnen, na de bevrijding een verschijningsverbod zou w or
den opgelegd en dat dan aan illegale bladen die dat wensten, de gele
genheid zou worden gegeven, de verschijning voort te zetten.2

1 W ij verm elden in dit verband dat de tw ee oprichters van de illegale uitgeverij ‘D e
Bezige B ij’ , G. Lubberhuizen en Ch. E. van Blom m estein, in de zom er van '44.
besloten, na de bevrijd in g de uitgeverij onder die naam voort te zetten, evenw el als
coöperatieve vereniging van sam enwerkende auteurs. 2 D e redactionele voorberei
ding van de herverschijning van de bladen van de Arbeiderspers was door het
partijbestuur van de S D A P op een van zijn clandestiene bijeenkom sten opgedragen
aan K. Voskuil. Voorts was geregeld dat na de bevrijding, hoew el dan de form ele
band tussen de S D A P en het N W zou w orden verbroken, het N V V bij de A rbei
derspers betrokken zou blijven. V oskuil, die w ist dat het illegale Parool een landelijk
dagblad zou w orden, raakte ietwat ongerust toen hij op o f kort na 8 september de
inhoud van het Persbesluit vernam. ‘H eel groot is’, schreef hij in het m idden van die
maand aan Drees, ‘ m ijn vertrouw en in de heren aan de overzijde niet. M isschien is
de veronderstelling dat de hele verordening een grootse opzet is om v[an] H[euven]
G[oedhart]’ (d.w.z. Het Parool) ‘de concurrentie van het l i jf te houden, te pessimistisch.
M isschien!’ (brief, 17 sept. 1944, van K. V oskuil aan W. Drees (C oll.-W . Drees, map
‘V m ’)) Drees had behoefte aan zekerheid. Z ijn besprekingen terzake leidden er toe
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V oor Trouw leek het probleem betrekkelijk eenvoudig: het hoopte als
naoorlogs dagblad gebruik te kunnen gaan maken van de installaties van
het anti-revolutionaire dagblad De Standaard. O ok J e Maintiendrai en Vrij
Nederland zagen in de zomer van '44 geen grote problemen: er waren in
het westen des lands voldoende drukkerijen w elke voor de vervaardiging
van een weekblad zouden kunnen zorgen. M oeilijker was de positie van
De Waarheid en Het Parool: men kon De Waarheid w e l zien als voortzetting
van het communistische Volksdagblad maar de installaties van dat blad
waren in '40 door de bezetter in beslag genomen en naar Duitsland
weggevoerd —het waren bovendien vrij kleine installaties geweest en de
redacteuren van De Waarheid wensten na de bevrijding met een groot
dagblad te verschijnen; daarvoor moesten zij de beschikking krijgen over
een groot bestaand krantenbedrijf. V oor Het Parool gold hetzelfde.
D e groep van De Waarheid kwam in september '44 tot een accoord met
de directie van Het Algemeen Handelsblad: na de bevrijding zou De
Waarheid worden gedrukt op de persen van Het Algemeen Handelsblad. Een
overeenkomstig accoord troffen vertegenwoordigers van het Room sKatholiek W erkliedenverbond die van het betrekkelijk kleine dagblad
dat zij in Utrecht hadden uitgegeven: De Volkskrant, een groot landelijk
dagblad wilden maken.
In leidende kringen van Het Parool, was er vóór medio '43 niet over
gedacht, de verschijning na de bevrijding voort te zetten maar later in
dat jaar, verm oedelijk in september o f oktober, vond op de heide bij het
Noordbrabantse Best een bespreking plaats tussen de eigenlijke oprichter
van Het Parool, Frans Goedhart1, mr. dr. G. J. van Heuven Goedhart, mr.
dat het C o lleg e van V ertrouw ensm annen op 2 1 september aan de regering het
volgend e seinde: ‘V ra stellen zich in overeenstem m ing met vertegenw oordigers
illegale pers in C ontact-C om m issie’ (Jan M eijer van Het Parool en Bruins Slot van
Trouw) ‘ op standpunt dat bladen Arbeiderspers kunnen verschijnen. M oeten geacht
w orden door bezetter te zijn opgeheven en door andere bladen vervangen, zij het
onder zelfde nam en.’ (Enq., dl. V b, p. 516) (de kern van de zaak was dat zij in de
zom er van '40 door de bezetter aan de eigenaren: S D A P en N W , ontvreem d waren).
M et een telegram van 29 september antw oordde toen Burger dat hij ‘Arbeiderspers
voorlopige ontheffing verschijningsverbod’ had verleend, (a.v., p. 513)
H et probleem van de naam waaronder de bladen van de Arbeiderspers zouden gaan
herverschijnen, was opgelost toen bleek dat in het bevrijde Zuiden een sociaal
democratisch dagblad uitkwam onder de naam Het Vrije Volk.
1 D eze was in januari '42 in D uitse handen gevallen maar toen hij in augustus '43 als
terdoodveroordeelde uit het concentratiekamp Vught naar elders moest worden
overgebracht, had de begeleidende politie-agent hem de gelegenheid gegeven te
ontsnappen.
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C. H. de Groot en enkele anderen. ‘Daar’, zo vertelde van Heuven
Goedhart aan de Enquêtecommissie,
‘ h eeft v o o r het eerst K ees de G ro o t . . . gezeg d : ‘W ij m oesten e ig e n lijk na de
o o rlo g m et dat d in g do o rgaan.’ T o e n zeid en w ij allem aal: ‘ H o e m o et dat d a n ? ’
‘ Een w e e k b lad b ijv o o rb e e ld ’, zei er een . . . T en slo tte zeiden w ij: ‘ D an m aar een
dagblad, w aarom géén d a g b la d ?’ ’ * —

van Heuven Goedhart wees er toen op dat hij in '42 een maand o f zeven
een bescheiden maandbedrag had ontvangen van het bedrijf van het
Utrechts Dagblad dat tot ergernis van de raad van commissarissen in
uitgesproken pro-Duitse zin werd geredigeerd — hij had zich bereid
verklaard, na de bevrijding hoofdredacteur van dit dagblad te worden,
maar die toezegging had hij ingetrokken toen de raad van commissaris
sen, w elke de indruk had gekregen dat hij allerlei illegaal werk deed, de
maandelijkse betalingen had gestaakt. In Best stelde van Heuven G oed
hart voor dat hij, ter voorbereiding van de naoorlogse verschijning van
Het Parool, met de directie van het Utrechts Dagblad de nodige besprekin
gen zou voeren. Dat werd goedgevonden en de genoemde directie bleek
tot medewerking bereid, hetgeen alleszins begrijpelijk was: zou men Het
Parool kunnen gaan drukken, dan was er kans dat het bedrijf rendabel
zou blijven. Vooral Frans Goedhart evenwel meende dat de beslissing
om Het Parool in Utrecht te doen verschijnen, van te w einig visie
getuigde: hij vond (en in die richting gingen ook anderen denken, met
name de twee jeugdige redacteuren Jan M eijer en W im van Norden) dat
een landelijk dagblad in Amsterdam moest worden uitgegeven. Waar?
Bij De Telegraaf. Toen van Heuven Goedhart zich eind april '44 op weg
begaf naar Londen, was nog geen beslissing genomen, behoudens dan
dat de afspraak was gemaakt dat hij hoofdredacteur zou worden van het
landelijk dagblad Het Parool - tegen het maken van die afspraak had Frans
Goedhart zich verzet; deze meende dat hij, ‘Pieter ’t H oen’, schrijver van
De Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen waaruit begin '41 Het Parool was voort
gekomen, er moreel recht op had, hoofdredacteur van het dagblad te
worden, en hij vond bovendien dat van Heuven Goedhart, welke ook
zijn kwaliteiten waren (en zij waren vele en grote), er naïeve denkbeelden
op nahield over het communisme en de Sow jet-U nie.
In ju li werd van Heuven Goedhart in Londen benoemd tot minister
van justitie en in augustus deed hij via het Bureau Inlichtingen Goedhart,

1 Getuige G. J. van H euven Goedhart, Enq., dl. V c, p. 183.
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M eijer en van Norden weten dat hij er niet langer voor voelde, na de
bevrijding hoofdredacteur van Het Parool te worden. Er waren toen al
besprekingen gevoerd met de drukkerij van het Utrechts Dagblad, druk
kerij Bosch. Begin september evenwel namen M eijer en van Norden
contact op met De Telegraaf. Er vonden toen drie gesprekken plaats tussen
enerzijds F. H. J. Holdert, directeur van het Telegraaf-concern, en J. B.
Th. Spaan, gemachtigde van de executeurs-testamentair van H. J. M.
Holdert (oprichter en eigenaar van het Telegraaf-concem), en anderzijds
M eijer en van Randwijk. In het eerste van die gesprekken hetwelk kort
na de 17de september (de dag van de grote Geallieerde luchtlandingen)
plaatsvond, wezen die laatste twee er op dat, zo stelde M eijer in januari
'48 op schrift,
‘ uit h o o fd e van het L on den s Persbeslu it D e Telegraaf niet m ocht v e rsc h ijn en en
Vrij N ederland en H et Parool w è l, dat op de dag der b e v rijd in g d e technische
Telegraaf-imtaW züe o n geb ru ik t zou staan, dat ju is t die dagen v o o rlic h tin g een
nation aal b ela n g zou zijn en dat zij zich w ild e n oriën teren o f Vrij N ederland en
H et Parool op d ie installatie v e rv aard ig d k o n d e n w o rd en . D e heer H o ld ert d eeld e
m ee dat hij de n au w k eu rige tekst van het Persbeslu it niet ken d e, dat hij een
v ersc h ijn in g sv e rb o d van D e Telegraaf onrech t zo u v in d en , dat hij o verigen s
b e w o n d e rin g had v o o r het w e rk d er illeg a le b laden en dat h ij, o n d er bepaalde
vo o rw aard en , daarom b ereid zou zijn , Vrij N ederland en H et Parool gratis te
drukken. E en d ier vo o rw aard en zou zijn het m ed ew erk en d ier b laden aan het
v e rk rijg e n van d e v e rsc h ijn in g sv e rg u n n in g v o o r D e Telegraaf ’ ’ —

uiteraard werd het inw illigen van die voorwaarde door M eijer en van
Randw ijk geweigerd. Er volgden nog twee besprekingen en men werd
het er in beginsel over eens dat Het Parool na de bevrijding als dagblad
bij De Telegraaf zou verschijnen en Vrij Nederland als weekblad. Het
vertrouwen van M eijer en van Randw ijk in de erfgenamen van Holdert
was evenwel niet onbeperkt —van Randw ijk besloot, voor de naoorlogse
verschijning van Vrij Nederland in zee te gaan met de Amsterdamse
drukkerij ‘D ico’2 en M eijer ging na o f Het Parool wellicht bij Het Algemeen
1 B rief, 30 jan. 1948, van J. M eijer aan J . Kraayenhof, aangehaald in het rapport
‘V erhouding Het Parool-De Telegraaf in 19 4 4 -19 4 5 ’ (14 sept. 1948) (Enq., punten
j en o, gestenc. bijl. 245). 2 Van R an d w ijk maakte zich er in die tijd zorgen over
dat het Londense Vrij Nederland onder die titel de publikatie in bevrijd N ederland zou
voortzetten; begin januari vernam hij uit Londen dat de directie van het Londense
blad slechts overw o o g om na de bevrijd in g een weekblad voo r Nederlanders in den
vreem de uit te geven, hetw elk w aarschijnlijk onder een andere naam zou verschijnen
— dat werd het weekblad De Stem van Nederland.
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Handelsblad kon worden gedrukt; dat bleek onm ogelijk doordat Het
Algemeen Handelsblad al overeenkomsten had getroffen met De Waarheid
en De Volkskrant en er zat dus voor Het Parool niet anders op dan met De
Telegraaf een afspraak te maken welke een civiel-rechtelijk karakter
droeg.'
De zaak kwam er iets anders voor te staan toen het C ollege van
Vertrouwensmannen, optredend namens de regering, in maart besloot
dat drukkerijen welke voor de naoorlogse productie van ex-illegale
bladen nodig zouden zijn, gevorderd zouden worden —het C ollege gaf
toen na vooroverleg in een commissie van vertegenwoordigers van
illegale opiniebladen waarin de beschikbare drukcapaciteit was verdeeld,
machtigingen aan diverse illegale bladen: aan Trouw, dat het dagblad
hoopte te worden van een Protestants-Christelijke Volkspartij, voor het
vorderen van de drukkerij van De Standaard, aan De Waarheid voor het
vorderen van de drukkerij van Het Algemeen Handelsblad in Amsterdam
en van krantendrukkerijen in Den Haag, Rotterdam en Utrecht, en aan
Het Parool voor het vorderen van de drukkerij van De Telegraaf en van
krantendrukkerijen in Den Haag, Schiedam, Leiden, Utrecht en Amers
foort. ‘D e leiding van De Telegraaf', aldus weer M eijer,
‘(verleen de) in deze laatste m aand en v o o r d e b e v rijd in g v eel m e d ew erk in g bij
de v o o rb e re id in g van onze legale versch ijn in g . O n ze technici k o n d en in het
b e d r ijf po o lsh o o gte nem en en geg ev en s verzam elen . M e d e op verz o ek van D e

Telegraaf hielden w ij in de eerste dagen van m ei een go ed bew apen d com m an d o
in een naast D e Telegraaf g ele g e n pand gereed om even tu ele w an h o o psd ad en der
S S ten opzichte van g e b o u w en m achines te v e rijd e le n .’ 2

De Vertrouwensmannen namen nog een initiatief: zij vreesden dat
talrijke illegale bladen, waaronder plaatselijke nieuwsbladen die pas in
de hongerwinter waren gaan verschijnen, na de bevrijding plaatselijke
dagbladen zouden willen worden, en zij gaven derhalve eind april de
regering in overweging, verschijningsverlof slechts te geven aan illegale
bladen w elke al vóór D olle Dinsdag waren uitgekomen; vóór de bevrij
ding had de regering haar standpunt terzake nog niet bepaald.

1 Goedhart schreef in februari '45 aan van H euven Goedhart dat Het Parool zich van
de heren van de drukkerij Bosch had ‘gedistantieerd i.v.m. het feit dat zij zoveel boter
op hun hoofd bleken te hebben, hetgeen ons aanvankelijk helaas niet bekend w as.’
(brief, 8 febr. 1945, van F. J. Goedhart aan G. J. van H euven Goedhart, Enq., punten
j en o, gestenc. bijl. 84). 2 Brief, 30 jan . 1948, van J. M eijer aan J. Kraaycnhof.
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Al met al waren het belangrijke besluiten welke door de leiding van
een aantal grote illegale bladen waren genomen en inen kon er de
consequenties niet van overzien. M en zou dan na de bevrijding wel
zonder levensgevaar aan de slag kunnen gaan maar zou het de dan
verschijnende nieuwe bladen lukken, de w ijde kring van sympathisanten
en belangstellenden die tijdens de bezetting was gevormd, om te zetten
in blijvende abonné’s? Op redactioneel, technisch, organisatorisch en
financieel gebied leek het ene probleem na het andere te rijzen. Hoe
zouden de omstandigheden bij en onm iddellijk na de bevrijding zijn?
Zou er papier zijn en stroom? Zouden de ex-illegale bladen zich kunnen
handhaven in de concurrentieslag welke vroeg o f laat zou ontstaan?
Niem and wist het - het was afwachten.1 Trouwens: de bevrijding was
er nog niet; de strijd tegen de bezetter ging voort.

Hulp aan onderduikers
H oeveel onderduikers zijn er in de hongerwinter geweest? Onder ‘on
derduikers’ verstaan w ij dan hen die permanent o f min o f meer perma
nent waren ondergedoken, niet diegenen die slechts voor korte tijd een
ander adres opzochten, zoals op de dagen waarop grote razzia’s plaats
vonden, door tienduizenden mannen werd gedaan. Niet die tijdelijke
onderduikers maar de permanente hadden van meet a f aan de illegale
groepen voor grote problemen geplaatst: zij hadden in de eerste plaats
onderduikadressen nodig gehad, voorts valse o f ‘vermaakte’ persoonsbe
wijzen, dan ook nog (en vooral!) distributiebescheiden en tenslotte moest
soms kostgeld voor hen worden betaald.
V oor Joodse onderduikers was van de zomer van '42 a f over het
algemeen gezorgd door kleine groepen, menigmaal door individuele

1 O p één punt was dat afwachten bezw aarlijk: er m oest vo o r de nieuw uit te geven
dagbladen een prijs w orden bepaald: een abonnementsprijs per w eek en een prijs per
numm er. D ie prijsbepaling von d m idden in de hongerw inter plaats tijdens een korte
ontm oeting van van N orden en J . W . de Pous, die h oofd was van de Trouw-groep in
Am sterdam ; beiden hadden econom ie gestudeerd en hadden dus m eer begrip dan
anderen vo o r de bedrijfseconom ische problem en waarm ee men na de bevrijding zou
w orden geconfronteerd. Z ij besloten dat de nieuw e dagbladen per num m er een
dubbeltje zouden kosten en dat vo o r een w eekabonnem ent een-en-dertig cent zou
w orden gevraagd (hetgeen één cent om zetbelasting insloot). D ie prijzen werden door
de andere groepen w elke nieuw e dagbladen w ild en gaan uitgeven, overgenom en.
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helpers die zich hun lot hadden aangetrokken. Enkele kleine groepen
gingen eind '43 in Amsterdam en Den Haag een soort federatief verbond
aan, waardoor de V rije Groepen Amsterdam en de V rije Groepen Den
Haag ontstonden1 — ‘v rij’ noemden die groepen zich omdat zij, gelijk
reeds opgemerkt, aansluiting bij en onderschikking aan de Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers afwezen. Het is deze LO
geweest die na haar ontstaan in de herfst van ’42 (d.w.z. pas enige tijd
nadat de hulp aan Joden op gang was gekomen) een net was gaan
opbouwen dat het gehele land bestreek — z ij heeft veruit de meeste
onderduikers onder haar hoede genom en: in de eerste plaats diegenen
die zich aan de arbeidsinzet in Duitsland w ilden onttrekken, daarnaast
ook Joden, beroepsofficieren die in mei '42 geweigerd hadden zich aan
te melden (allen die dat w èl hadden gedaan, waren onverhoeds in
krijgsgevangenschap naar Duitsland weggevoerd), studenten die in mei
'43 geweigerd hadden zich naar het kamp Om m en te begeven waaruit
zij naar Duitsland zouden worden getransporteerd, lagere beroepsmili
tairen, reserve-officieren, -onderofficieren en gewone dienstplichtigen
die medio '43 geweigerd hadden aan speciale registraties deel te nemen
welke de bedoeling hadden, allen die geen geldige vrijstellingspapieren
konden tonen, naar Duitsland over te brengen, jongeren die in '42, '43
o f '44 geweigerd hadden hun arbeidsdienstplicht te vervullen, en ten
slotte dan al diegenen (burgemeesters, ambtenaren, politiemannen, ma
rechaussees) die de uitoefening van hun functie hadden gestaakt.
Distributiebescheiden, vooral bonkaarten, konden nauwelijks nage
maakt worden —aanvankelijk, toen er maar w einig onderduikers waren,
pasten diegenen die zich met de hulp aan onderduikers hadden belast,
meestal de werkwijze toe dat zij binnen het distributie-apparaat ambte
naren opspoorden die bereid waren, ‘achterom’ bonkaarten a f te geven;
daartoe moesten wijzigingen worden aangebracht in de administratiestaten — elke distributiedienst (er waren er in het gehele land ca. 500)
kreeg nam elijk van het Centraal Distributiekantoor distributiebescheiden
toegezonden in aantallen die klopten met het officiële aantal inwoners
van de betrokken gemeente o f gemeenten (menige distributiedienst op
het platteland bestreek meer dan één gemeente), als opgegeven door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. D ie hulp-‘achterom’ had in '44 een
grote omvang aangenomen, mede doordat toen met de illegaliteit sa
menwerkende ambtenaren van het C B S er toe waren overgegaan, de
cijfers van de aantallen inwoners per gemeente met I a 2% te verhogen
1 D e V rije Groepen D en Haag sloten ook groepen in D elft en Leiden in.
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—de I a 2% distributiebescheiden w elke dan te veel werden ontvangen,
konden voor de hulp-‘achterom’ worden gebruikt. Dat geschiedde in de
zomer van '44 bij wel 90% van alle distributiediensten en alleen al de
LO was in die tijd in staat, elke maand ‘achterom’ ca. 100000 bonkaarten
te verw erven; men schat dat op die w ijze door andere verzorgingsgroepen
tussen de 30000 en 40000 bonkaarten in de wacht werden gesleept. Een
effectieve vorm van hulp dus! Eén verzorgingsgroep was er (zij was zich
in '4 1—'42 gaan vormen en werd van eind '43 a f als ‘de T D -groep’
aangeduid1) die met beslistheid op het standpunt stond dat de hulp‘achterom’ voldoende was om a lle onderduikers te helpen en die deswege
het plegen van overvallen op distributiediensten o f op transporten van
distributiebescheiden (overvallen waardoor de normale gang van zaken
verstoord en de hulp-‘achterom’ vaak bem oeilijkt werd) scherp afkeurde
— die kritiek van de TD -groep, in illegale besprekingen o.m. naar voren
gebracht door haar voorman, de socialist A. Hendriks, werd door de
LO -leiding afgewezen. ‘Dat’, zo schreven w ij in deel 7,
‘een gro o t aantal o n d erd uik ers bij de d o o r de T D -g r o e p toegepaste tech n iek baat
v o n d , valt niet te b etw isten, m aar . . . in feite had d e L O -le id in g die m et de
K n o k p lo e g e n sam en w erk te, een v e e l beter o verzich t van het totaal aantal o n d er
du ikers dan d e le id in g v an de T D -g r o e p ; de T D -le id in g had, du n kt ons, de
n e ig in g de b ehaalde successen te overschatten en te g e lijk w as bij haar sprake van
een d u id e lijk e ja lo e z ie op de pro m in en te po sitie die d e L O in de lo o p van '43
o p g e b o u w d had. V o o ra l de socialist H en d rik s m aar o o k an dere vooraanstaanden
u it de T D -g ro e p , m et n am e d ieg en en die uit d e h o ek der lin kse jo n g e re n
k w a m e n , m een d en dat er v o o r d e L O eerder reden w as, een to o n tje lager te
zingen . N o ta b e n e : z ij w aren , v o o r zij iets van de L O gem erk t hadden, al een jaa r
o f lan ger b ezig gew eest m et de hu lp aan personen d ie d o o r de bezetter gezocht
w e rd e n ! Z i j hadden het spits afgeb eten en nu k w a m d e L O zich presenteren als
de ‘ L a n d e lijk e O rgan isatie’ ! W ie zaten daar achter? D e G erefo rm eerd e K erken
m et, zo m een d en deze T D ’ers, al hun kapitalen, èn de a n ti-re v o lu tio n a ire n !’ —

en w ij haalden vervolgens in deel 7 deze, hoezeer ook gedempt uitge

1 T D was de afkorting van T w eed e Distributiestamkaart. V an eind '39 a f kreeg men
zijn bonkaarten op vertoon van de distributiestamkaart en van het bijbehorend z.g.
in legvel en er werd dan in de stamkaart een stempel geplaatst o f er werd een coupon
van het inlegvel afgeknipt. Rauter liet in de eerste helft van 44 een nieuw e stamkaart
uitreiken, de tw eede, en zijn bedoeling was dat de uitgifte van die nieuwe stamkaarten
zou w orden gekoppeld aan een effectieve controle van alle persoonsbewijzen. In deel
7 beschreven w ij hoe deze opzet van Rauter mislukte, o.m. door tegenw erking van
het am btelijk apparaat zoals die door de T D -gro ep was gepropageerd.
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drukte, toch veelzeggende passage aan uit het gedenkboek Verzetsgroep
TD 19 4 0 -19 4 5 :
‘ D e v erz o rg in gsgro ep en k o n d e n d e L O niet b esch o u w en als een organisatie,
v rij van een bepaalde p o litiek e achtergrond. V erd er bestond er w a n tro u w en ten
opzichte van d e technische en o rganisatorische capaciteiten van de L O .’ 1

Dat wantrouwen was ongegrond. Beter dan buitenstaanders wist de
LO -leiding dat overvallen, als door de Knokploegen uitgevoerd, onmis
baar waren om in de noden der onderduikers te voorzien. D e LO had er
in de zomer van '44 ca. tweehonderdduizend onder haar hoede —de ene
helft daarvan kreeg bonkaarten die ‘achterom’, de andere helft kreeg er
die door overvallen verworven waren en daarenboven stond de LO leiding in die tijd maandelijks 40000 a 50000 bonkaarten aan andere
groepen af, waartoe o.m. de Raad van Verzet en de Trouw-groep behoor
den.
Aan al die cijfers mag men de conclusie verbinden dat het totaal aantal
onderduikers begin september '44 tussen de tweehonderdvijftig- en de
driehonderdduizend lag. W el te verstaan: dat sloot de onderduikers in
de zuidelijke provincies in. Anderzijds kwamen er in de hongerwinter
benoorden de grote rivieren verm oedelijk nog wel verscheidene tien
duizenden onderduikers bij, afgezien nog van de bijna dertigduizend
spoorwegstakers van wie, zoals w ij nog zullen uiteenzetten, een deel
korte —, een deel lange tijd onderdook, veelal met medenemen van hun
vrouw en kinderen. Het is geen onredelijke veronderstelling dat bezet
Nederland benoorden de grote rivieren ten tijde van de bevrijding
omstreeks driehonderdvijftigduizend onderduikers heeft geteld.
Het is de LO geweest die ook in de hongerwinter voor het gros van
deze onderduikers heeft gezorgd. D e organisatie (op haar politieke op
stelling komen w ij in hoofdstuk 1 1 terug) had toen benoorden de grote
rivieren wellicht omstreeks tienduizend medewerkers, waaronder een
kleine duizend koeriersters - geen gemeente was er waar zij niet haar
vertakkingen had. Eén zware last werd haar in die maanden van de
schouders genomen: het was niet langer nodig, regelmatig bonkaarten te
‘kraken’. Van de z.g. dubbele bonkaarten w elke in september en oktober
'44 gebruikt moesten worden, hadden de Knokploegen er in augustus
250000 a 300000 buitgemaakt zodat de LO aanvankelijk over een flinke
reserve beschikte (die reserve stelde de Knokploegen in staat om zonder
1 Verzetsgroep TD 19 4 0 -19 4 5 (1945), p. 88.
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schade voor het verzorgingswerk eind augustus om te schakelen op de
spoorwegsabotage); wel werden die dubbele bonkaarten op last van de
bezetter spoedig ongeldig verklaard maar toen werd ook ter vereenvou
diging van de administratie bepaald dat allen die in het bezit waren van
een oude bonkaart (dat sloot de onderduikers in), een nieuwe bonkaart
konden krijgen (in het westen des lands: een noodkaart), zonder dat hij
o f zij die persoonlijk kwam afhalen —‘slechts a f en toe’, aldus Het Grote
Gebod, ‘was het daarna nog nodig, ter aanvulling van onvoorziene regio
nale behoeften iets te kraken.’ 1 Inderdaad, gekraakt werd er nog maar
weinig, maar in januari werd plots bepaald dat w ie een exemplaar van
de derde noodkaart wenste te krijgen, zich toch weer persoonlijk met
zijn tweede distributiestamkaart bij de distributiedienst moest aanmelden
en dan bovendien twee bonnen van de oude bonkaart en een coupon
van het oude inlegvel moest inleveren2 — de LO ving die m oeilijkheid
op door o.m. ca. iooooo extra coupons te drukken (ze waren uitsluitend
voor het westen des lands bestemd) en met die coupons werden ‘achter
om ’ evenveel noodkaarten verworven. De LO kreeg er bovendien nog
70000 bij doordat de Amsterdamse distributiedienst 50000 ingeleverde
coupons niet als ongeldig afstempelde maar ze aan de LO gaf om ze nog
een keer te gebruiken en doordat een Rotterdamse Knokploeg met een
overval op een transport 40 000 bonkaarten buitmaakte waarvan men de
helft behield. Aan veel had de illegaliteit in de hongerwinter gebrek, maar
over het algemeen niet aan distributiebescheiden, zij het dat illegale
werkers die tot het LO /LKP-com plex behoorden o f daar goede verbin
dingen mee hadden, er beter aan toe waren dan vele andere verzetsdeelnemers. Tekenend was het dat de Rotterdamse KP in januari '45 van de
40 000 buitgemaakte bonkaarten slechts de helft behield - de andere helft
werd bij de distributiedienst afgegeven omdat men zoveel kaarten niet
nodig had.
Z ijn alle voor het verzet bestemde bonkaarten inderdaad bij illegale
werkers en onderduikers terechtgekomen? Dat is onwaarschijnlijk — er
1 R ogier van A erde (ps. van A. J. H. F. van Rijen ) in Het Grote Gebod, dl. I, p. 381.
2 O m te voorkom en dat in het ene deel van het land gekraakte bonnen in het andere
deel zouden w orden gebruikt, was het Centraal D istributiekantoor er in de lente van
'44 toe overgegaan, achter op de bonnen van de bonkaart en de coupons van het
in legvel het num m er te drukken van de desbetreffende distributiedienst - dit was,
wat het laatste in '44 geldige in legvel betrof, op één coupon nagelaten en ju ist die
coupon moest ingeleverd worden. Dat het C D K dat bepaalde (en die bepaling
betekende een grote vergem akkelijking van het w erk van de verzorgingsgroepen),
schijnt het w erk te zijn gew eest van de T D -groep.
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zijn er ook in de zwarte handel beland; onverm ijdelijk was voorts dat
er, waar enkele honderdduizenden bonkaarten aan de normale uitgifte
werden onttrokken, personen waren die twee o f zelfs meer bonkaarten
in handen kregen —wendde een onderduiker zich met een verzoek om
regelmatige hulp tot een van de V rije Groepen, dan was het voor de
betrokken groep m oeilijk om na te gaan o f de aanvrager misschien al
hulp ontving van de LO. De LO ging dat soort misbruik tegen door in
circulaires tw ijfelgevallen te signaleren en te waarschuwen tegen perso
nen die op malversaties waren betrapt.
★

Blijkens bewaardgebleven stukken gaven de V rije Groepen zich eenzelf
de moeite om malversaties tegen te gaan1 — er is overigens over de
activiteit van deze groepen in de hongerwinter niet veel bekend. D e LO
en de LK P hebben na de bevrijding een uitgebreide en voortreffelijke
documentatie met betrekking tot hun verzetswerk opgebouwd, samen
gevat in Het Grote Gebod, maar behalve de TD -groep heeft geen van de
andere verzorgingsgroepen toen een verslag, hoe beknopt ook, opgesteld.
D e weinige stukken van de V rije Groepen die in de collecties van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie terechtkwamen, hebben be
trekking op de V rije Groepen Amsterdam. Er blijkt uit, dat de vrees om
buitenspel gezet te worden bij de naoorlogse zorg voor de dan opgedoken
onderduikers (wij komen daarop in een later hoofdstuk terug) er in de
herfst van '44 in Amsterdam toe leidde dat verzorgingsgroepen die tot
in die tijd volledig zelfstandig waren gebleven, besloten zich aan te
sluiten bij het federatieve verband van de V rije Groepen Amsterdam
oftewel de VG A . Eind novem ber omvatte die V G A tw aalf verschillende
groepen. In die tijd werden ook de eerste besprekingen gevoerd om tot
een landelijk contact te komen — dat contact werd in januari gelegd in
een in Amsterdam gehouden vergadering. In een daar aangenomen
beginselverklaring werd o.m. gesteld:
‘ H et L an d elijk C o n tact V r ije G ro ep en gaat uit van de princip iële opvattin g dat
de ille g a liteit geen zelfstan d ige p o litiek e actie dien t te v o eren , doch slechts tot
taak heeft, d e geest van verd raagzaam h eid, zu iverh eid , m o ed en karakter w e lk e
haar in de b ezettin gstijd h eeft gek en m erkt, o o k v erd er uit te d ragen ’2 —

1 Voorbeelden in V G A , 1 a. 2 V G A : Rondschrijven, 27 dec. 1944, ‘aan de bij het
Landelijk Contact V rije Groepen aangeslotenen’.

4 85

ILLEGAAL WERK
die tekst richtte zich o.m. tegen Vrij Nederland, Het Parool, de C P N en
andere linkse verzetsorganisaties die bepleit hadden dat de illegaliteit wel
degelijk een eigen politieke taak te vervullen had in de naoorlogse
overgangstijd. Maar hoe te ijveren voor een opvatting als de geciteerde?
D e V rije Groepen stonden buitenspel —zij waren niet vertegenwoordigd
in de drie secties (links, midden en rechts) die begin ju li ’44 eigen
vertegenwoordigers in de Contact-Com m issie der Illegaliteit hadden
gekozen. Tot het beraad in de Contact-Com m issie en, breder, in de Grote
Adviescom m issie der Illegaliteit wilden de V rije Groepen een eigen
bijdrage leveren —vandaar ook de verdere aaneensluiting dier groepen;
deze b leef evenwel voorlopig zonder effect.
Wat het verzetswerk van de V rije Groepen betreft: het Landelijk
Contact heeft dat maar w einig bevorderd, zij het dat de Vrije Groepen
in andere steden wellicht hun voordeel hebben kunnen doen met de
ervaring die de V rije Groepen Amsterdam hadden opgedaan. D ie V G A
had allerlei organen opgebouwd welke aan het Landelijk Contact ter
beschikking werden gesteld: een centrale voor het vervaardigen van
falsificaties, een ‘bonnen- en natura-centrale’ en een ‘huisvestingsapparaat’ ; voorts bezat zij een ‘financieel fonds’ (dat ontving bijdragen van
het Nationaal Steunfonds) en had zij een eigen inlichtingendienst, o.m.
voor contacten met gevangenispersoneel; zij beschikte tenslotte over
nauwe relaties met de koeriersdienst RR.
Voor hoeveel onderduikers de V rije Groepen in de hongerwinter
hebben gezorgd, is niet precies bekend. Onze schatting is: voor enkele
tienduizenden; onder hen waren ook talrijke spoorwegstakers.

De Spoorwegstaking en de zorg voor de stakers
D e spoorwegstakers hebben alle verzorgingsgroepen voor grote proble
men gesteld. D ie groepen werden nam elijk geheel onverwacht voor een
om vangrijke nieuwe taak geplaatst. Op staken stond de doodstraf —
niemand wist tot welke represailles de bezetter zou overgaan toen in de
dagen, volgend op de 17de september waarop de regering via de Londense
radio een algemene spoorwegstaking had gelast, in vrijw el het gehele
land het spoorwegvervoer tot stilstand kwam. Een groot deel van de ca.
dertigduizend personen die in dienst van de Nederlandse Spoorwegen
hun arbeid hadden verricht, dook onder, vaak met medenemen van hun
vrouw en kinderen. In de tweede helft van '43 hadden zich talrijke
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gevallen voorgedaan waarin, als politiemannen en marechaussees waren
ondergedoken, hun vrouwen en kinderen naar het concentratiekamp
Vught waren getransporteerd — daaromtrent hadden berichten de ronde
gedaan en, afgezien daarvan: men achtte de bezetter tot elke vorm van
wraak in staat. Het kwam dus tot een gebeuren dat zich in die omvang
in de gehele bezettingstijd nog niet had voorgedaan: in enkele dagen
kwamen er opeens tienduizenden onderduikers bij.
Binnen de Nederlandse Spoorwegen was geen landelijke organisatie
opgebouwd om voor die onderduikers te zorgen. Ieder die met de
m ogelijkheid van een staking rekening had gehouden, was er van uit
gegaan dat deze slechts kort zou duren: hooguit enkele weken. Dat gold
voor de directie: ir. W. Hupkes en ir. W. F. H. van Rijckevorsel (van hen
beiden trad Hupkes als feitelijk president-directeur op) en voor de
voormannen van de spoorwegvakbeweging die vóór mei '42, toen het
Nederlands Arbeidsfront werd opgericht, de z.g. Personeelraad hadden
gevormd en die nadien, toen ook de bij het N V V aangesloten N eder
landse Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel zichzelf ontbonden had1,
door de directie waren gehandhaafd; uit het midden van die Personeel
raad was een z.g. bureau gevorm d met G. Joustra, voorzitter van de
N V V -bond , als voorzitter. ‘Hupkes’, zo schreven w ij in deel 10 a, ‘gaf
die Personeelraad graag zoveel m ogelijk steun: hij vertrouwde aldus te
bevorderen dat extremistische groepen na de bevrijding geen vat zouden
krijgen op het spoorwegpersoneel. Natuurlijk was het hem niet ontgaan
dat Joustra’ (deze had in '40—'41 zozeer naar ‘de N ieuw e O rde’ gelonkt
dat 5 tot 10 % van de leden van zijn bond, veelal de meest actieve,
verontwaardigd het lidmaatschap had opgezegd) ‘sterke weerstanden had
gewekt, evenmin trouwens dat velen in de samenleving er aanstoot aan
hadden genomen dat slachtoffers van het Naziregime keer op keer door
een Nederlands bedrijf waren vervoerd. Met name in de illegale pers was
daar vaak schande van gesproken.’
Wat was voorbereid met het oog op een staking?
D e directie had, nadat zij in maart '44 aan het gehele personeel een
maand extra salaris had laten uitbetalen (het z.g. invasiegeld), die bedra
gen, w elke volgens een Duits bevel teruggestort moesten worden, bij de
stations en werkplaatsen laten liggen — het ‘invasiegeld’ zou dienst
kunnen doen als ‘stakingsgeld’ en zou de staking kort duren, dan zouden
de personeelsleden, verondersteld dat men plaatselijk de betrokken be
1 D e tw ee confessionele organisaties waren al in augustus en september '4 1, toen
Seyss-Inquart het R K W V en het C N V had trachten gelijk te schakelen, leeggelopen.
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dragen in handen kreeg, zich met die uitkering kunnen redden. Voorts
waren van mei—juni '44 a f hier en daar ‘driehoeken’ gevormd door
vertegenwoordigers van de O D en van het Nationaal Com ité van Verzet
en door de spoorwegdirectie opgegeven ‘vertrouwensmannen’ (meestal
waren dat de stationschefs) maar de besprekingen in die ‘driehoeken’
droegen volgens A. J. C. Rüter1 een nogal vaag karakter, ‘voorbereidin
gen voor een staking zijn’, schrijft hij, ‘locaal nergens getroffen, behalve
misschien in Leeuwarden . . . Op een directe order van de regering aan
het personeel, over het hoofd der directie heen, rekende men zeker niet.’2
Op de avond van 17 september '44 (eerste dag van de grote Geallieerde
luchtlandingen) kwam die order dus als een komplete verrassing. N iet
tem in: behalve in sommige plaatsen in het westen des lands, in de
provincies Groningen en Drente en voorts in Deventer, Zevenaar, Venlo
en Roermond, werd het stakingsparool onm iddellijk o f binnen enkele
dagen opgevolgd. Chefs die in staking gingen (zij waren aan velen
bekend), doken in de regel onder, hetgeen tot gevolg had dat aanvanke
lijk van de Spoorwegen uit aan het bewerken van de werkwilligen en
aan de zorg voor de stakers veelal geen leiding werd gegeven. Soms
gingen die chefs zich daar spoedig toch mee bezig houden, soms deden
dat de z.g. correspondenten van de Personeelraad. Op verreweg de meeste
stations slaagde men er in, zich van de kas met het ‘invasiegeld’ meester
te maken (vooral illegale groepen gaven zich daar moeite voor) maar wat
ondernomen werd om de staking voorzover nodig uit te breiden en de
stakers bij te staan, vormde, aldus Rüter, ‘ een reeks van locale im provi
saties’ en daar waar bij dat improviseren functionarissen van de Spoor
wegen dan wel correspondenten van de Personeelraad geen rol speelden,
ging de staking, schrijft hij, ‘een niemandsland’ vorm en3 waarin verschil
lende illegale organisaties grote activiteit gingen ontplooien. D ie activi
teit had, menen w ij, als alles wat gedaan werd om de staking te doen
slagen en de stakers bij te staan, de volledige sympathie van vrijw el de
gehele bevolking: deze was er van overtuigd dat met de staking een zware
slag was toegebracht aan de Duitse oorlogvoering en voelde de staking
als een grandioze verzetsdaad waarop Nederland trots mocht zijn; dat de
staking een tweesnijdend zwaard was en, los nog van m ogelijke Duitse
represailles, bij een iets langere duur grote moeilijkheden zou opleveren

1 Z ijn in ’6o door het Rijksinstituut vo o r O orlogsdocum entatie gepubliceerde werk
Rijden en staken. D e Nederlandse Spoorwegen in oorlogstijd vorm t onze belangrijkste bron
v o o r deze paragraaf. 2 A.v., p. 176. 3 A.v., p. 244.
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voor de voedselvoorziening vooral van het westen des lands (alsook voor
het illegale werk), werd door maar weinigen beseft.

Op die grote moeilijkheden was de regering tijdig en uitdrukkelijk
gewezen. Louwes, de directeur-generaal van de voedselvoorziening, had
haar in de zomer van '4.4 via de spionagegroepen ‘ Kees’ en ‘Packard’ doen
weten dat er in het westen des lands slechts geringe voedselvoorraden
lagen, en Six, de chef-staf van de O D , had haar op 12 september door
de aan hem toegevoegde geheime agent Dijckmeester doen seinen dat
de Spoorwegen bij een enigszins lange duur van de oorlog onontbeerlijk
waren voor de voedselvoorziening. Het besluit dat minister-president
Gerbrandy en de minister van oorlog, van Lidth de Jeude, op 17 septem
ber hadden genomen (besluit waarbij eerst de z.g. ministers-kwartiermakers en vervolgens de overige ministers zich neerlegden), was gebaseerd
geweest op de verwachting dat de bezetter door de grote Geallieerde
luchtlandingen genoopt zou worden, heel Nederland spoedig te ontrui
men. Toen tien dagen later bekend werd dat de Britse Airbornes zich uit
Oosterbeek hadden moeten terugtrekken, besefte men dat van die spoe
dige ontruiming geen sprake zou zijn. Erger nog: de regering werd door
de groep-‘ Packard’ óók ingelicht (de inlichting was van Louwes afkom 
stig) dat de bezetter bij voortzetting van de staking een voedselembargo
voor het westen des lands zou afkondigen. ‘Wat moet er geschieden met
de spoorwegstaking?’ , schreef van Lidth op 28 september in zijn dagboek.
‘Hoe wordt die weder opgeheven zonder grote schade voor betrokkenen?
Wachten het oordeel van Shaefa f ’ 1 — de staking was immers afgekondigd, aldus de uitgezonden regeringsinstructie, ‘na overleg met het Op
perbevel’ en kon dus zonder nieuw overleg met dat Opperbevel bezwaar
lijk opgeheven worden. ‘D e spoorwegstaking’, zo schreef van Lidth op
1 oktober aan prins Bernhard, ‘is voortreifelijk gelukt en heeft, naar ik
verneem, uitnemende diensten bewezen’ (inderdaad: de Bahnbevollmachtigte had twee weken nodig gehad om het spoorwegvervoer ten behoeve
van de Wehrmacht weer enigermate op gang te brengen). ‘Maar als de
legerleiding verklaart dat deze geen militair belang meer heeft, dient aan
de liquidatie te worden gedacht en die is nog niet zo eenvoudig.’2
1 Van Lidth: ‘ D agboek’, 28 sept. 1944. 2 Brief, 1 okt. 1944, van van Lidth aan prins
Bernhard (map: ‘ Stukken prins Bernhard als B N S ’ (RvO)).
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Op 2 oktober kwam bericht binnen van ‘de legerleiding’, t.w. van
M ontgom ery’s hoofdkwartier waaraan Shaef de beslissing had overgela
ten. Van Lidth noteerde die dag: ‘Bericht van 2ist Army Group Command
dat het de Spoorwegstaking wenst voort te zetten in het gebied beoosten
de lijn Arnhem—Am ersfoort’ (d.w.z. in het gebied waar de trajecten lagen
waarvan de Duitse militaire aanvoertreinen gebruik maakten) ‘maar dat
bewesten daarvan ‘ the strike may be called o f f . Dat betekent praktisch dat
de staking over het gehele gebied moet worden voortgezet. Een splitsing
is onm ogelijk’ 1 —dat was zij inderdaad. D e regering moest o f de staking
doen voortzetten o f haar voor het gehele land afgelasten; dat laatste werd
door M ontgom ery en zijn staf ongewenst geacht en die afgelasting zou
bovendien betekenen dat de regering zou bevorderen dat dertigduizend
spoorwegstakers zich in een situatie zouden begeven waarin de bezetter
een willekeurig aantal hunner zou kunnen oppakken en eventueel, ter
intimidatie, terechtstellen. Die verantwoordelijkheid wilden Gerbrandy
en van Lidth niet voor hun rekening nemen en w ij veronderstellen (de
notulen van de ministerraad zwijgen er over) dat hun standpunt door de
overige ministers werd gedeeld.2
W enselijk was het dat de regering publiekelijk deed weten dat en
waarom de Spoorwegstaking moest worden volgehouden. Vooral de
staven van het Bureau Inlichtingen en van Radio Oranje drongen daar
op aan en den Doolaard, de chef van Radio Oranje, schreef vervolgens
een toespraak voor Gerbrandy3 w elke op 5 oktober werd uitgezonden.4
In die toespraak werd erkend, ‘dat de aanvoer van voedsel, die natuurlijk
voor een overgroot deel des lands afhankelijk is van de spoorwegen’ (dat
ging te ver: de binnenvaart was niet minder belangrijk) ‘thans ernstige
m oeilijkheden ondervindt . . . Er dreigt zeer zeker in de grote steden
hongersnood indien de bevrijding nog geruime tijd op zich zou laten
wachten.’ Zou er, als de staking werd afgelast, voldoende voedsel worden
vervoerd en zouden er dan, zoals de bezetter Radio Hilversum had laten
verklaren, steenkolen uit Duitsland komen? ‘Tegenover Duitse aanbie
dingen kunnen regering en v o lk ’, aldus de toespraak,
1 V an Lidth: ‘ D agboek’ , 2 okt. 1944. 2 Van die overige ministers heeft slechts
Albarda, de m inister van waterstaat onder w ie de spoorwegen ressorteerden, aan de
Enquêtecom m issie m eegedeeld dat hij wist, ‘dat toen vo o r represaillemaatregelen
tegen het ondergedoken personeel moest w orden gevreesd.’ (getuige Albarda, Enq.,
dl. VII c, p. 722). 3 Tekst: a.v., dl. V II b, p. 44. 4 D e tekst werd door den Doolaard
uitgesproken doordat Gerbrandy op de avond van de uitzending voor spoedberaad
met Churchill was uitgenodigd; dit beraad b etro f de hulpverlening aan bezet gebied
van buiten a f —m eer hierover in hoofdstuk 14.
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‘ slechts één h o u d in g in n em en : v o lstrek t w a n tro u w en , volstrekte a fw ijz in g . E lke
N e d e rla n d e r die nadenkt, w e e t het, d e bittere ervarin g b e w ijst het: de D uitsers
h o u d en hun w o o rd n im m er . . . In d ien de Sp o o rw eg sta kin g zou w o rd e n o p ge
h even , dan is van hen geen gen eraal-p ard o n v o o r d e stakers te v erw ach ten doch
slechts a fsc h u w e lijk e w e erw ra ak op d e d u izen den o n d erged o k en sp o o rw e g e m p lo y é ’ s d ie dan in d e m u il van d e le e u w zou den lopen. D e D u itsers zo u d en een
w e e r fu n ctio n eren d sp o o rw e g n et slechts m isb ru iken om alle n o g resterende
v o o rrad en aan v o e d se l, gro n d sto ffen , m achinerieën enz. het land uit te slepen.’

‘Het zwaarst wegende m otief dat spreekt voor voortzetting van de
staking hebben w ij’, aldus de toespraak, ‘voor het einde bewaard.’ Het
was dit:
‘Indien in N ed e rla n d de sp o o rw e g en w e e r aan d e gan g g in g en , dan zou het
G e allie e rd e O p p erb evel d e taak m o eten o vern e m en die thans m et o n zelfzu ch tige
to e w ijd in g en ten koste van b lo e d ig e offers d o o r d e stakende sp o o rw egm an n en
w o rd t u itg evo erd . Z i j heb ben het v e rk eer praktisch stilgelegd. D eze daad, d ie op
de g eh e le w e re ld diepe in d ru k h eeft gem aakt, strekt v a n z e lf h u n z e lf en heel
N e d e rla n d ten roem , in w e e rw il van alle ram pen erm ee verb o n d en . Z o u de
staking . . . w o rd e n op geh even , dan zou d e G eallieerd e luchtm acht tu ssenbeide
m o eten k o m en in v ee l sterker m ate dan thans reeds gesch ied t . . . O o k dan zou
e lk transport in het g eh ele n o g bezette g eb ied stil k o m en te lig g en O o k dan
zo u den de o n v e rm ijd e lijk e g e v o lg e n z ijn : d reigen d e h o n gersn o o d , stillig g en d e
electrische centrales en gasfab riek en , en b o ven d ien een o n v e rm ijd e lijk aantal
slachtoffers o n d e r d e b u rg e rb e v o lk in g . . . En dan, het ergste van alles m et het
o o g op d e to eko m st, zou den d e g e v o lg e n teven s zijn een v e rn ie ld sp o o rw egn et
n iet alleen o n m id d e llijk achter d e fro n tlijn m aar d o o r het g eh ele land.
D e balans opm ak en d e w o rd t d e regerin g, ten v o lle de zed e lijk e v e ra n tw o o r
d e lijk h e id aanvaardend v o o r het op 1 7 septem ter gen o m en beslu it, b ev estig d in
haar o vertu ig in g dat m et het oph effen van d e S p o o rw egsta k in g ’s lands belang
in g e n en d ele g ed ien d zou zijn. H et parool b lijft dus: ondanks alle m o e ilijk h e d e n
v o lh o u d e n o v e r de geh ele lin ie, tot de v ija n d m et G o d s hulp uit ons land is
g e w o rp en .’

Daargelaten o f al deze argumenten juist waren (wij komen er nog op
terug), de toespraak was duidelijk: de staking moest worden voortgezet.
Nu mocht men begin oktober nog de hoop koesteren dat de Geallieerden
vóór het einde van het jaar heel Nederland zouden kunnen bevrijden’ ,
1 In Het Parool schreef F. J. Goedhart in oktober: ‘ M en (mag) aannemen dat de
N ederlandse regering in Londen die . . . goed op de hoogte is van de toestand in ons
land, de verantw oordelijkheid vo o r voortzetting van de Spoorwegstaking met de
daaruit voortvloeien de consequenties niet zou w illen dragen, indien zij niet de
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maar eind novem ber was van die hoop niet veel meer over en midden
december bleek Hitler de kracht te hebben tot het inzetten van het er
aanvankelijk hoogst gevaarlijk uitziend Ardennen-offensief. Anderzijds
was zich in het westen des lands inderdaad hongersnood gaan aftekenen.
Wat in september en oktober was gezien als een mogelijk gevolg van een
lang volgehouden staking, was werkelijkheid geworden. M oest dus het
stakingsparool worden ingetrokken?
Trouw sprak er zich begin december met klem tegen uit: door de
staking kon, meende het blad, de bezetter niet ‘ op grote schaal’ gevan
genen naar Duitsland voeren, ‘in het westen geen arbeidskrachten voor
de linies vorderen omdat hij ze niet vervoeren kan’, en zijn oorlogsmaterieel niet snel verplaatsen — ‘dat is een grote zegen!’ 1 De regering, die
zich inmiddels grote moeite gaf om de voedselhulp uit Zw eden op gang
te brengen, w ijzigde haar strakke standpunt niet. Via Radio Oranje
verklaarde Gerbrandy op 2 1 novem ber (zulks op verzoek van de ContactC om m issie der Illegaliteit die om een nieuwe, duidelijk-positieve uit
spraak had gevraagd) ‘dat de Spoorwegstaking gedurende deze twee
maanden niet alleen uitnemende diensten (had) bewezen aan de Geal
lieerde oorlogvoering’, maar ook ‘de faam van Neêrlands fel verzet feller
dan ooit in de kring onzer bond- en strijdgenoten (deed) doorklinken’,
en twee maanden later, 25 januari, wees de regering via Radio Oranje
opnieuw ‘met nadruk . . . op de noodzaak van onverzwakte voortzetting
van de Spoorwegstaking; dit dient te geschieden in w eerw il van de grote
moeilijkheden in de voedselvoorziening.’2
Op die 25ste evenwel, wellicht al iets eerder, deed Seyss-Inquart een
aanbod dat de regering evenzeer opnieuw voor haar verantwoordelijk
heid plaatste. Dat aanbod maakte hij kenbaar aan Hirschfeld en Louwes
en het hield in dat per w eek en zo m ogelijk steeds des nachts tien treinen
met elk 500 ton aardappelen en vier treinen met elk 600 ton graan uit het
noordoosten des lands naar het westen zouden rijden - treinen met
Nederlands personeel. Aanvaarding van dit aanbod zou betekenen dat
alleen al het aardappelrantsoen van de drie-en-een-half m iljoen stede
lingen in het westen zou kunnen worden verhoogd van één tot bijna
tw ee-en-een -half kilo. Hirschfeld en Louwes legden het aanbod voor
zekerheid had dat de G eallieerde strijdmacht zeer binnenkort enige harde klappen zal
gaan uitdelen die de bevrijd in g van ons land ten doel hebben en w aarvoor het stil
leggen van het Duitse verkeer in ons land een der voorwaarden is.’ (Het Parool, 7 1,
p. 1).
1 Trouw, II, 17 A (begin dec. 1944), p. 3.

2 Tekst: Enq., dl. VII b, p. 43.
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aan het C ollege van Vertrouwensmannen en dit college besloot, het
oordeel van Hupkes in te winnen. Eén der Vertrouwensmannen, prof.
mr. J. Oranje, bracht daartoe samen met de Amsterdamse medicus prof.
dr. J. G. G. Borst (een van de voormannen van de verzetsorganisatie der
artsen) op 27 januari een bezoek aan Hupkes op diens onderduikadres.
Hupkes rekende uit dat voor het rijden van die goederentreinen ruim
tweehonderd man personeel nodig was — waarom konden dat geen
Duitsers zijn? Voor het oproepen van Nederlands personeel voelde hij
niets, aangezien dan verm oedelijk de gehele staking zou verlopen; ook
vreesde hij dat de bezetter aan het door hem te geven definitieve v erlo f
bepaalde voorwaarden zou verbinden welke louter in het Duitse belang
waren' —hij w ilde intussen geen veto over het Duitse voorstel uitspreken
maar wenste dat het aan de regering werd voorgelegd met verm elding
van zijn bezwaren. D ie bezwaren werden in het telegram dat op diezelfde
27ste januari door de groep-'Packard’ werd verzonden, niet gememoreerd
—het telegram is dus zo goed als zeker opgesteld en overgeseind voordat
O ranje en Borst de opvatting van Hupkes aan derden hadden kenbaar
gemaakt. ‘Voedselvoorziening’ (Louwes dus) ‘waarschuwt’, zo stond er
in te lezen, ‘dat de toestand in W est-Nederland katastrofaal wordt,
aangezien de vorst iedere aanvoer uit het noordoosten onm ogelijk maakt.
De voorraden in het westen zijn totaal uitgeput. O nm iddellijke hulp,
zelfs ravitaillering uit de lucht, . . . is dringend noodzakelijk.’ Hierop
volgde het Duitse aanbod, waaraan werd toegevoegd dat Seyss-Inquart
zich al bereid had verklaard, enkele Duitse aardappeltreinen naar het
westen te laten rijden ten behoeve van de Centrale Keukens. ‘Seint
omgaand uw standpunt. Interkerkelijk O verleg onderschrijft het boven
staande’2 — de strekking van de tekst was dat de regering v e rlo f zou
verlenen, het Duitse aanbod te aanvaarden (het Interkerkelijk O verleg
had zich in werkelijkheid daarover niet w illen uitspreken3). ‘Omgaand’

1 H upkes’ vrees was niet ongerechtvaardigd; w ij herinneren er aan dat in het z.g.
regeringsprogram d.d. 23 januari dat verm oed elijk door de burgemeesters van A m 
sterdam en Rotterdam : V oute en de N S B ’er M üller, was opgesteld (beiden hadden
regelm atig contact met Seyss-Inquart gehad), het laatste punt luidde: ‘H et spreekt
v an ze lf dat, indien van Duitse zijde de nodige m edew erking w ordt gegeven vo o r het
doen rijden van treinen ten behoeve van de voedselvoorzien in g in het westen des
lands, van N ederlandse zijde de bindende verklaring zal m oeten w orden afgelegd,
dat in dat geval ook vo o r de behartiging van dringende Duitse belangen, met inbegrip
van die der Wehrmacht, zal w orden gereden.’ 2 A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p.
403-04. 3 Aan dit college was Seyss-Inquarts aanbod voorgelegd door Beaufiragter
Schw ebel; het college antw oordde op 29 januari dat het al o f niet geheel o f gedeeltelijk
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antwoordde de regering niet —zij liet tien dagen verstrijken voordat zij
op 6 februari Louwes machtiging gaf, ‘niettegenstaande einde vorstpe
riode’ op het Duitse aanbod in te gaan, ‘mits redelijke zekerheid bestaat
dat betrokken personeel niet aan Duitse represailles ten offer valt’ ;
bovendien moest Louwes de instem ming verwerven van het C ollege van
Vertrouwensmannen en van de Commandant der Binnenlandse Strijd
krachten, kolonel Koot —nu, die ‘redelijke zekerheid’ was er niet en de
Vertrouwensmannen en Koot waren het met Hupkes eens dat het rijden
van een beperkt aantal treinen tot het verlopen van de gehele staking zou
leiden, hetgeen ongewenst werd geacht.
In februari konden de schepen van de Centrale Rederij voor de
Voedselvoorziening de vaart over het IJsselm eer hervatten en eind van
die maand kwam in het westen des lands ook het eerste Zweedse voedsel
in distributie —nadien werd van een gedeeltelijk o f geheel afbreken van
de Spoorwegstaking niet m eer gerept.

★

H oe oordeelde de bevolking over de Spoorwegstaking toen eenmaal de
hongersnood zijn intocht had gedaan?
Daarover zijn maar bitter w einig gegevens beschikbaar.
Enkele circulaires zijn bewaard gebleven van de Voedsel-Organisatiecommissie (de V O C ) —het eerder gememoreerde orgaan waarin in Den
Haag hoöfdambtenaren van het rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd samenwerkten met vooraanstaande figuren uit de illegali
teit teneinde deze laatste aan extra levensm iddelen te helpen. Eind januari
'45, toen de voedselnood bijna op zijn hoogst was, werd in die circulaires
(ze werden aan de illegale pers toegezonden) betoogd dat de bevolking
steeds negatiever over de Spoorwegstaking ging oordelen:

afbreken van de Spoorwegstaking een zaak was van de belligerenten, maar: ‘ Geheel
afgezien van het voorgaande m enen de Protestantse kerken en de Room s-K atholieke
kerk, zonder thans in uitvoerige beschouwingen te w illen treden’ (de kerken meenden
dat door de Spoorwegstaking een zeker elem ent van ‘schuld’ aan N ederlandse zijde
was kom en te liggen) ‘er op te m oeten w ijzen dat de leniging van de ernstige
voedselnood in w estelijk N ederland in de eerste plaats is een taak der bezettende
macht.’ (brief, 29 jan . 1945, van het Interkerkelijk O verleg aan Beaujtragter Schw ebel
in T o u w : Het verzet der Hervormde Kerk, dl. II, p. 191).
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‘ Ieder die n iet v rij is van verzetsgeest, zal v o e le n , dat geh o o rzaam h eid aan de
regerin g o o k nu n o d ig b lijft, m aar ied er d ie iets b egrijp t van w at er in ons v o lk
geb eu rt, v o e lt het w ater tot aan d e lippen stijgen . D e v ern ie tig in g van de
volksk rach t is b ego n n en . . . K o m t er zeer b in n en k o rt een o g e n b lik dat begrippen
als ‘ p rin cip e’ en ‘geh o o rzaam h eid aan de reg erin g ’ rid icu ul w o rd en , in d ien m en
ze stelt naast het b eeld van een v o lk dat bego n n en is o n d er te gaan ? D eze vraag
h o ort m en m eer en m eer, zelfs hier en daar in verzetskrin gen , b evestigen d
b ean tw o o rd en . . . H et v o lk , dat al n a u w elijk s m eer p ro -G e a llie e rd is, is zeer zeker
an ti-staking. A lle verzetsm o reel sm elt w e g m et het laatste eten.’ 1

Lag het inderdaad zo dat ‘het vo lk ’ ‘nauwelijks meer pro-Geallieerd’
en ‘zeer zeker anti-staking’ was? Er is, dunkt ons, reden tot twijfel. Uit
de circulaires van de V O C spraken de opvattingen van de organisatie van
ir. Louwes —Louwes en Hirschfeld waren de afkondiging van de Spoor
wegstaking vrij spoedig gaan zien als een ernstige beleidsfout van de
regering. Dat betekende niet dat zij hunnerzijds bereid waren, de ver
antwoordelijkheid op zich te nemen voor een gedeeltelijk o f geheel
afbreken van de staking2- elke instructie daartoe diende van de regering
1 Aangehaald in A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 401. 2 Van eind september a f
wees H irschfeld personen van w ie hij w ist dat zij contact hadden met de illegaliteit,
op de gevolgen van een voortzetten van de Spoorwegstaking. ‘Ik had’, schreef hij op
de 28ste in zijn dagboek, ‘in deze dagen reeds het gevoel, dat een zekere apathie zou
optreden om dat m en vreesde iets te kunnen doen dat Londen o f het ‘Verzet’ zou
kunnen mishagen. Ik achtte het nodig te trachten deze apathie te doorbreken’ —
‘Londen’ zow el als ‘het ‘Verzet’ ’ w erden door H irschfeld als nogal onverantw oorde
lijk e instanties gezien.
Een dag later, 29 september, schreef h ij: ‘O p die dag kreeg ik bezoek van de heer
de B ru yn ’ (A. C . de Bruyn, de voorzitter van het opgeheven R K W V ) ‘dien ik over de
situatie inlichtte. H ij was zeer verbolgen over de Spoorwegstaking, Londen had die
niet m ogen afkondigen’ (mr. dr. L. G. Kortenhorst, een zwager van W oltersom ,
betoogde in die dagen dat de regering niet eens het form ele recht had gehad om tot
die afkondiging over te gaan). ‘M en zou in N ederland z e lf w el beslissen o f er gestaakt
zou moeten w o rd en ’ (het was de Bruyn kennelijk niet bekend dat Hupkes en de
regering het er in ju n i '44 over eens waren gew orden dat de regering, zodra de
G eallieerde m ilitaire operaties daartoe aanleiding gaven, instructie zou geven tot een
algem ene spoorwegstaking). ‘D e heer de Bruyn zou o ver de Spoorwegstaking spreken;
ik wees hem er op dat ik geen verzoek deed.’
O p 2 oktober noteerde H irschfeld: ‘D e heer de Bruyn kwam m ij inlichten over
een gesprek dat hij met de Spoorw egm ensen had’ (wie dat waren, weten w ij niet
- w ellicht de voorm annen van de katholieke vakbond, w ellicht Joustra, w ellicht ook
Hupkes). ‘ Dezen zagen het gevaar van de hongersnood blijkbaar w el in, doch meenden
zonder bevel van Londen niet te m ogen handelen, Ik had het gevoel dat de heer de
Bruyn in zijn gesprekken w ellicht de indruk gew ekt had als had ik invloed w illen
uitoefenen’ - had H irschfeld dat niet inderdaad gew ild?
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uit te gaan. Het op 27 januari naar Londen gezonden telegram toont
duidelijk aan dat Louwes voorstander was van een gedeeltelijk afbreken
en Hirschfeld en hij waren niet de enigen die beseften dat de Spoorweg
staking in drie opzichten een schakel was geweest in de causaliteitsketen
w elke tot de hongerwinter had geleid: het wegvallen van het goederen
vervoer langs de rail had de voedselvoorziening vooral van het westen
des lands ernstig bem oeilijkt, op de staking was het Duitse voedselem bargo gevolgd hetgeen het in een beslissende periode onm ogelijk had
gemaakt, met binnenschepen voldoende levensm iddelen naar het westen
te transporteren, en de staking had bevorderd dat de Duitse autoriteiten
het toenemende lijden van het Nederlandse volk met onverschilligheid
gadesloegen. W ij veronderstellen evenwel dat die causaliteitsketen (als
schakel passen daar óók nog de grootscheepse vorderingen van de Wehr
macht in waardoor de binnenschippers bijzonder huiverig waren gew or
den om naar het westen te varen) door de brede massa niet werd overzien
en dat zij, zoals zij van meet a f aan tijdens de bezetting had gedaan, veel
prim itiever reageerde: de bezetter, en de bezetter alléén, was de schuld
van alle rampspoed. ‘De Spoorwegstaking’ , had H. M. van Randw ijk eind
oktober in Vrij Nederland geschreven, ‘heeft met onze voedseltekorten
niets te maken. D e vijand gebruikt de staking slechts als een voorwendsel,
zoals hij altijd zijn wandaden verbloemt. W anneer hier honger komt, is
er maar één schuldige: Duitslandl Wanneer hier gebrek aan licht, aan gas
en water komt, is er maar één schuldige: Duitslandl’ 1
T e bedenken valt bij dit alles ook nog dat de afschuw van de bezetter,
los nog van de dagelijkse worsteling tegen de honger en de koude die
onder zijn regime gevoerd moest worden, in hoge mate werd versterkt
door zijn algemeen beleid: door de systematische razzia’s, door de
grootscheepse vernielingen, inundaties en roofpartijen en door de S D terreur. Was ‘het volk nauwelijks meer pro-Geallieerd’ ? Zeker, het was
ten diepste teleurgesteld dat de Geallieerde strijdkrachten niet bij machte
waren geweest, de barrière van de grote rivieren te overschrijden, en die
teleurstelling zal zich w el geuit hebben in scherpe verwijten, maar het
haakte, aldus onze veronderstelling, sterker dan ooit naar de intocht der
bevrijders.

★

1 Vrij Nederland, V , speciaal num m er (20 okt. 1944), p. 4.
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Wat het regeringsbeleid ten aanzien van de Spoorwegstaking betreft,
dient men twee zaken te onderscheiden: het besluit om de staking a f te
kondigen en het besluit (beter misschien: de besluiten, want dat punt is
enkele malen overwogen) om de staking te doen voortzetten.
Wat eerstgenoemd besluit betreft: in hoofdstuk i schreven w ij reeds
dat w ij bepaald niet van een onverantwoord besluit w illen spreken. Het
was genomen in overleg met Hupkes die zijnerzijds wist te handelen in
de geest van de Personeelraad en terzake contact had gehad met S ix die
als belangrijk representant van de illegaliteit kon worden beschouwd
—het was voorts genomen op verzoek van Shaef en het hing samen met
de grootscheepse, tevoren aan de regering bekende, poging van Field
Marshal M ontgom ery om over de grote rivieren tot het IJsselm eer door
te dringen; ‘de veronderstelling’, schreven w ij, ‘was gewettigd dat aan
die poging steun zou worden verleend, wanneer als gevolg van de staking
het gebruik dat de Wehrmacht maakte van het Nederlandse net, althans
in de eerste periode der operaties volledig zou worden ontregeld — en
die eerste periode zou beslissend kunnen zijn. Zeker’ , zo schreven wij
verder, ‘zowel bij Gerbrandy als bij van Lidth heeft een overmaat aan
optimisme een rol gespeeld, maar men dient te beseffen dat het voor hen
politiek en psychologisch nauwelijks m ogelijk was, het verzoek van Shaef
naast zich neer te leggen; daar kwam nog bij dat zij wisten dat er in bezet
gebied op werd gerekend dat de regering op het juiste moment de staking
zou gelasten. Het besluit er toe was riskant, maar risico’s, grote risico’s
zelfs, zijn inherent aan alle oorlogvoering.’
Wat het beleid van de regering inzake de voortzetting van de staking
aangaat, w illen w ij eerst de argumenten wegen die genoemd werden in
de voor Gerbrandy geschreven toespraak welke Radio O ranje op 5
oktober uitzond. Het waren er drie:
1. W erd de Spoorwegstaking opgeheven, dan zou de bezetter tot een
‘afschuwelijke weerwraak’ overgaan op de spoorwegstakers. Ons commen
taar: achteraf beschouwd is er eerder reden om aan te nemen dat de
bezetter, zich verheugend over de behaalde politieke overwinning, zich
van die weerwraak zou hebben onthouden, maar dat men in Londen
meende dat het w el degelijk tot ernstige represailles tegen opgedoken
stakers zou komen, was in de herfst van '44 en ook in de maanden die
volgden, een gewettigde veronderstelling.
2. ‘D e Duitsers zouden een w eer functionerend spoorwegnet slechts
misbruiken om alle nog resterende voorraden aan voedsel, grondstoffen,
machinerieën enz. het land uit te slepen.’ Ons commentaar: achteraf be
schouwd heeft de Spoorwegstaking de bezetter niet verhinderd, uit bezetv
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gebied alles w eg te slepen wat van zijn gading was, maar de verwachting
dat deze ro o f vergem akkelijkt en versneld zou worden als de Nederland
se treinen weer reden, was alleszins redelijk.
3. (‘het zwaarst wegende m o tief’) Werd de staking opgeheven, dan
zou het komen tot zware Geallieerde bombardementen op het N eder
landse net, waarvan ‘dreigende hongersnood, stilliggende electrische
centrales en gasfabrieken’ het gevolg zouden zijn, waardoor slachtoffers
zouden vallen onder de burgerbevolking en waardoor, ‘ergste van alles
met het oog op de toekomst’, het spoorwegnet ‘door het gehele land’
zou worden vernield. Ons commentaar: het voortgezette Duitse spoor
wegvervoer heeft de Geallieerden genoopt, het Nederlandse net herhaal
delijk te bombarderen; dat de Duitse treinen, alle bombardementen en
beschietingen ten spijt, zijn blijven rijden, maakt het waarschijnlijk dat
hervatting van het werk de voorziening van het westen w el degelijk ten
goede zou zijn gekomen, en de Spoorwegstaking heeft niet verhinderd
dat de bezetter nagenoeg al het rollend materieel van de Nederlandse
Spoorwegen heeft geroofd alsmede delen van het net —de ontreddering
door die ro o f was groter dan die w elke door nog zwaardere Geallieerde
bombardementen zou zijn ontstaan; anderzijds zouden die bombarde
menten verm oedelijk veel slachtoffers onder de burgerij hebben ge
maakt.
Aan deze drie argumenten voegde Gerbrandy er in zijn toespraak van
2 1 novem ber nog twee toe:
4. D e staking had sinds 17 september ‘uitmuntende diensten bewezen
aan de Geallieerde oorlogvoering.’ Ons commentaar: dat mag gegolden
hebben voor de periode tot 1 oktober, maar nadien had de Bahnbevollmachtigte weer een eigen Duits spoorw egbedrijf in werking dat, voorzo
ver bekend, in de behoeften van de Wehrmacht kon voorzien — zulks
vergde w èl dat enkele duizenden Duitse spoorwegmannen die in Duits
land m oeilijk gemist konden worden, in Nederland moesten worden
ingezet.
5. De staking deed ‘de faam van Neêrlands fel verzet feller dan ooit
doorklinken’ in de kring der Geallieerden. Ons commentaar: dit argument
was juist. D e Spoorwegstaking is in de laatste fase van de tweede wereld
oorlog Nederlands naam ten goede gekom en; dat betekende evenwel
tegelijkertijd dat een besluit tot gehele o f gedeeltelijke opheffing van de
staking de regering jegens haar bondgenoten en jegens de publieke opinie
in de Geallieerde landen in een penibele positie zou hebben gebracht.
Achteraf beschouwd is dus op de juistheid van de in Gerbrandy’s
teksten naar voren gebrachte argumenten w el wat a f te dingen maar

498

BE OOR DE LI NG VAN HET REGERINGSBELEID
beoordeelt men de zaken naar de tijd waarin zij zich afspeelden, dan kan
het geheel van de argumentatie niet terzijde geschoven worden. Let men
er dan daarenboven op dat de georganiseerde illegaliteit bepaald wenste
dat de staking zou worden voortgezet en dat, naar w ij veronderstellen,
een regeringsinstructie om de staking geheel o f gedeeltelijk op te heffen
de publieke opinie in bezet gebied in verwarring zou hebben gebracht,
dan menen w ij dat er alle reden is om het regeringsbeleid, voorzover het
op voortzetting van de staking was gericht, in beginsel begrijpelijk, ja
verantwoord te achten. Veel vrijheid van handelen had de regering
trouwens niet. Zij zat aan haar eigen instructie min o f meer vast, ook
topn haar duidelijk werd dat deze, mede door de erop gevolgde Duitse
represailles, bijdroeg tot het sterven van duizenden mensen' — zij kon
m oeilijk anders doen dan doorgaan op de ingeslagen w eg en dat deed
zij dan ook, maar niet zonder goede redenen.
‘Ten aanzien van haar oproep tot volhouden van de staking tijdens de
verschrikkelijke hongerwinter heeft’, zo oordeelde de Enquêtecommissie
tien jaar later,
‘ d e regerin g de stem m in g in den lande ju is t gepeild. Indien d e staking zou zijn
o p geh ev en (gesteld dit w a re m o g e lijk gew eest), dan zou dit een fu n este in v lo e d
h eb b en gehad op het m o reel v an de b ev o lk in g . A ld u s is de Sp o o rw egstakin g,
o pgezet als een strategisch m id d e l in d e o o rlo g v o e rin g , g e w o rd e n tot een spec
taculaire verzetsdaad van het N ed erla n d se v o lk , een daad w aarvan m et nam e de
psych o lo gisch e betekenis in de o o rlo g v o e rin g n iet h o o g g e n o e g geschat kan
w o rd e n .’ 2

Maar wat dan te denken van het regeringsantwoord op het door
Louwes geïnspireerde telegram van 27 januari — telegram waarin het
gevaar van een massaal sterven duidelijk werd onderstreept (‘de voorra
den in het westen zijn totaal uitgeput’) en welks'strekking was dat de
regering ve rlo f zou geven tot een beperkte hervatting van het Neder
landse spoorwegbedrijf? In haar antwoord d.d. 6 februari verleende de
regering dat ve rlo f maar zij bond het aan twee stringente voorwaarden:
er moest ‘redelijke zekerheid’ zijn dat de bezetter geen represailles zou
nemen tegen het weer in dienst komend personeel en een in bezet gebied
1 D e slachtoffers van de hongerw inter kan m en niet alleen aan de Spoorwegstaking
toeschrijven, w è l heeft die staking alléén in zoverre buiten bezet gebied nog slacht
offers gevergd dat het van 17 september '44 a f niet langer m ogelijk was, uit Nederland
voedselpakketten toe te zenden aan de N ederlandse krijgsgevangenen in Duitsland
en aan de overige gevangenen in tuchthuizen en concentratiekampen aldaar - hierop
kom en w ij terug in hoofdstuk 10. 2 Enq., dl. VII a, p. 391.
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te nemen besluit om op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan, diende goed
gekeurd te worden door het C ollege van Vertrouwensmannen en de
Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, kolonel Koot. De En
quêtecommissie heeft zich, hoewel haar de zaak in hoofdlij nen bekend
was, over deze afw ijking van de principiële lijn in het regeringsbeleid
niet uitgesproken, Rüter heeft als zijn oordeel gegeven dat ‘er iets
onbevredigends (blijft) in het feit dat z ij’ (de regering) ‘de instanties in
bezet gebied de vrijheid van besluit liet, o f liever opdrong, over een
maatregel die een zo zware consequentie kon hebben als het verlopen
van de Spoorwegstaking.’ 1 W ij kunnen onzerzijds deze kritische noot in
Rüters beoordeling niet onderschrijven: wat kon de regering, geconfron
teerd met de m ogelijkheid dat een beperkte hervatting van het treinver
voer een massaal sterven zou voorkom en, anders doen dan tot die
hervatting machtiging geven? En was het niet verstandig dat zij de
definitieve beslissing om op Seyss-Inquarts aanbod in te gaan, overliet
aan twee instanties die de situatie in bezet gebied beter konden overzien
dan zijzelf? O pm erkelijk is in dit geheel slechts dat zij niet tevens als
voorwaarde stelde dat de Contact-Com m issie der Illegaliteit haar goed
keuring diende te verlenen aan een beleidsombuiging welke, dat was
duidelijk, overleg vergde met de bezetter. W ij merken hierbij op dat
deze commissie ook bij de capitulatie-besprekingen met de bezetter die
in april plaatsvonden, buitenspel werd gezet.
Bij dit alles tekenen w ij nog aan dat de regering naar ons oordeel
slechts het recht had om op voortzetting van de Spoorwegstaking aan te
dringen wanneer in haar algemene beleid twee elementen voorkwamen
w elke w ij nog niet hebben genoem d: zij diende zich alle m ogelijke
moeite te geven om de hulpverlening van buiten a f op gang te brengen
(dat zij dat heeft gedaan, zal uit hoofdstuk 14 blijken) en zij moest
bevorderen dat in bezet gebied aan de dertigduizend spoorwegstakers
alle bijstand werd verleend waaraan dezen behoefte hadden.
Tot die zorg voor de spoorwegstakers keren w ij nu terug.

★

Toen het spoorwegbedrijf in het overgrote deel des lands eenmaal tot
stilstand was gekomen, was de eerste benauwende vraag die velen zich
stelden, w elke represaillemaatregelen de bezetter zou nemen tegen de
1 A. J . C. Rüter: Rijden en staken, p. 404.
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stakers. Dat bleek mee te vallen. De stakers werden als het ware be
schermd door de massaliteit zelve van hun aantal èn door het feit dat zij
over vrijw el het gehele land waren verspreid. De bezetter had de krachten
niet om hen op te sporen en hij had bovendien in de eerste stakingsweken, toen hij de Geallieerde doorbraak over de grote rivieren moest
afweren, andere, nog klemm ender zorgen — nadien kwam er in twee
opzichten w ijziging in de situatie: een spoedige Geallieerde doorbraak
werd onwaarschijnlijk en het Duitse treinvervoer kwam weer op gang,
zodat de bezetter, wat zijn eigen belangen betrof, in een hervatting van
het Nederlandse vervoer nauwelijks geïnteresseerd was. Tot een scherp
optreden tegen de stakers kwam het eind september-begin oktober slechts
in Amersfoort waar ernstige bedreigingen tegen de stakers werden be
kendgemaakt en de verlaten woningen van enkelen hunner door man
schappen van H elle’s SS-Wachbataillon werden opgeblazen. Er werd geëist
dat de Amersfoortse spoorwegmannen op 9 oktober hun werk zouden
hervatten —twee dagen eerder, op de 7de, werden bij de grote razzia die
w ij in hoofdstuk 2 beschreven, omstreeks vijfhonderd weggevoerd;
diezelfde dag werden tw aalf stakers die door de bezetter waren gearres
teerd, doodgeschoten, niet evenwel vanwege de staking maar als repre
saille wegens sabotage van het net door een illegale groep.1 Op de 9de
meldden zich toen een kleine tweehonderd stakers aan, maar de meesten
hunner, bewerkt door meer strijdbare elementen, legden na enige tijd
hun werk toch weer neer. Voorts werden in het noorden en oosten des
lands nogal eens aparte, op spoorwegpersoneel gerichte opsporingsacties
ondernomen en daar werden veel woningen van stakers toegewezen aan
Duits spoorwegpersoneel. M eer geschiedde niet. ‘Represailles tegen de
stakers werden’, aldus K. N orel in Het Grote Gebod, ‘niet op grote schaal
genomen. Het gevolg was dat het overgrote deel van het spoorwegper
soneel weer opdook en naar huis terugkeerde’ (soms na enkele weken,
soms pas na enkele maanden); ‘praktisch bleven alleen de leidende
functionarissen onder water. Het huisvestingsprobleem werd daardoor
veel lichter’2 — maar dat probleem was er aanvankelijk wel degelijk
geweest en bovendien: het mocht dan waar zijn dat men niet van hard
ingrijpen tegen de stakers hoorde, niemand was er volledig zeker van dat
het daartoe niet alsnog zou komen. Aanvankelijk werd dat vrij algemeen
verwacht — in verscheidene plaatsen hadden illegale groepen toen uit
1 In Utrecht w erden enkele hoofdam btenaren van de spoorwegdirectie gearresteerd;
zij kwam en om in de concentratiekampen in Duitsland. 2 K. N o rel in Het Grote
Gebod, dl. II, p. 66.
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voorzorg door met hen samenwerkende gemeentelijke ambtenaren de
persoonskaarten van spoorwegstakers en hun gezinsleden uit de bevol
kingsregisters laten lichten.1
In de meeste plaatsen was er aanvankelijk voldoende geld voor de
stakers beschikbaar; het ‘invasiegeld’ werd daarvoor gebruikt, zij het dat
het, gelijk verm eld, vaak moeite kostte het te bemachtigen. Al in de
tweede helft van september werd voorts in m enige plaats door illegale
organisaties gecollecteerd ten behoeve van de stakers, soms zelfs huis aan
huis. Zo bracht men in Haarlem f400 0 0 bijeen, in Gouda f4 3 000 en in
Den Haag, alleen al door een collecte bij het hoofdbureau van de PTT
en bij een aantal grote bedrijven, f50000. Waar men plaatselijk, doordat
de ‘invasiekas’ m oeilijk bereikbaar was, niet voldoende geld had om de
stakers onm iddellijk bij te staan, sprongen vertegenwoordigers van het
Nationaal Steunfonds in de bres. Een m oeilijkheid bij dat alles was
natuurlijk dat men voor de distributie van de gelden de namen en de
onderduikadressen van de stakers moest kennen. Daar waar de vertrou
wensmannen van de directie o f de correspondenten van de Personeelraad
een actieve rol speelden, kon die m oeilijkheid meestal na enige tijd
worden opgelost: zij beschikten over personeelslijsten en uitbetalingsstaten die een eerste aanknopingspunt boden — die vertrouwensmannen
en correspondenten waren evenwel lang niet overal actief en waar zij
niet naar voren traden, werd de staking, om Rüters formulering te
herhalen, ‘een niemandsland’ —een gebied, ‘waar velen te hulp binnen
trokken en hun voorzieningen improviseerden. D ie velen’, schrijft hij
terecht, ‘hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd tot het slagen der
actie in de eerste en beslissende periode. Z ij hebben bovendien de staking
gelicht uit de hiërarchische voegen van het spoorw egbedrijf (niet tot
genoegen der hiërarchie) en gemaakt tot een nationale zaak.’2
‘N iet tot genoegen der hiërarchie’ —waarom niet?
‘M en dient’, schrijft Rüter,
‘ in het o o g te h o u den dat d e stak in g sleid in g der sp o o rw e g en m eer dan één m o tie f
en m ee r dan één d o el had. Z ij streed v o o r de N ed erla n d se zaak, zo n d er tw ijfe l,
en v o o r het naakte bestaan van het sp o o rw e gp erso n eel, m aar o o k , d e heer H upkes
in d e eerste plaats, v o o r d e h an d h a vin g van het gezag der directie en van de
discip lin e in het b e d r ijf o n d er chaotische o m stan d igh ed en . Z ij streed eveneen s
1 Dat gebeurde o.m. in Am sterdam zulks ondanks het feit dat daar in ju li tien
ambtenaren van het bevolkingsregister waren gearresteerd w egens hulp-‘achterom’ ;
van die tien waren er zes in augustus in het concentratiekamp Vught doodgescho
ten. 2 A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 244.
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v o o r d e plaats v an d e N ed erla n d se S p o o rw e g e n in N ed erla n d na de b e v rijd in g ,
v o o r het herstel der o u d e v ak v e re n ig in g e n , in het b ijzo n d er van de N ed erlan d se
V e re n ig in g , zij streed tegen extrem e p o litiek e in v lo e d e n , m et nam e co m m u n is
tische, op het person eel. V an daar dat d e heer H upkes en de Personeelraad zich
niet alleen inspanden o m de staking te d o en slagen, m aar daarbij b o ven d ien de
erk en n in g van de le id in g van directie en Person eelraad a f w ild e n d w in g e n .’ 1

Leiding hoe? In dier voege dat ten spoedigste de hulp aan de stakers
aldus zou worden georganiseerd of, voorzover nodig, gereorganiseerd
dat de vertrouwensmannen der directie en de correspondenten van de
Personeelraad voor de uitbetalingen van de normale lonen en salarissen
zouden zorgdragen en dat de bewijsstukken dienaangaande, de kwitanties
dus, in het bezit van de directie zouden kom en: die stukken zouden het
overtuigend bewijs leveren dat, het mocht dan waar zijn dat de N eder
landse Spoorwegen in de jaren '40—'44 de bezetter grote, door velen
afgekeurde diensten hadden bewezen, de Spoorwegstaking een zaak van
diezelfde Nederlandse Spoorwegen was geweest — tegelijkertijd zou
bewezen worden dat de leiding van de grootste vakbond, de Nederlandse
Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel, het mocht dan waar zijn
dat zij in de jaren '40—'41 naar de ‘ N ieuw e O rde’ had gelonkt, ten
nauwste bij de staking betrokken was geweest. Problemen bij dat alles
waren dat noch de directie, noch de Personeelraad de tienduizenden
stakers aan onderduikadressen kon helpen (dat deed vooral de LO en hier
en daar in het oosten van het land de TD -groep), dat zij niet het grote
bedrag konden fourneren dat voor de uitbetaling van de lonen en
salarissen (en van de pensioenen) nodig was: bijna f8 min per maand,
en dat zij aanvankelijk niet eens over verbindingen beschikten die het
gehele bezette gebied bestreken.
Op dat laatste punt nu werd aan Hupkes spoedig hulp aangeboden, en
w el door de TD -groep, welker leiding, gekant als zij was tegen de LO
en tegen het even gecentraliseerd opgebouwde N SF, er met kracht naar
ging streven om zich van een zo groot m ogelijk deel van de hulp aan de
spoorwegstakers meester te maken, mede om aldus aan te tonen dat haar
verzetstactiek en niet die van de LO de juiste was geweest.2 D ie hulp van
de TD -groep werd door Hupkes gaarne aanvaard — hij werd er minder
afhankelijk door van de LO.

1 A.v., p. 419. 2 D iezelfde behoefte bleek uit een boekje, D e ontwikkeling der illega
liteit, dat de T D -gro ep nog vó ó r het einde der bezetting ging verspreiden - boekje
waarin, aldus het gedenkboek van de Grote Adviescom m issie der Illegaliteit, ‘op
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Aan de voormannen van de LO en van het N S F stond een geheel
andere conceptie voor ogen dan aan Hupkes en de Personeelraad. D ie
voormannen wensten dat de hulp aan de spoorwegstakers plaatselijk
geleid zou worden door commissies van drie, ‘driehoeken’, bestaande uit
vertegenwoordigers van de LO , het N S F en de Spoorwegen, dat de
illegale werkers van de LO voor de uitkeringen zouden zorgdragen, dat
die uitkeringen, zoals bij de LO en het N S F gebruikelijk was, het karakter
zouden dragen van (vrij lage) steunbedragen en dat de kwitanties van de
uitbetalingen, zoals gebruikelijk, in het bezit zouden komen en blijven
van het N SF dat immers aan de regering rekening en verantwoording
zou moeten afleggen van alle gelden die het van begin '44 a f tegen
regeringsgarantie had geleend. Daar kwam dan nog bij dat er bij de
voormannen van de LO en van het N SF, alsook in andere illegale
kringen, aanzienlijke weerstanden bestonden om Joustra een prominente
rol te laten spelen en hem daardoor, dat was duidelijk, in de gelegenheid
te stellen zich na de bevrijding als volledig gerehabiliteerd te beschou
wen.
De botsing van deze twee concepties is door Rüter grondig onderzocht
onverantw oordelijke w ijze’ en ‘ een in het algem een rancuneuze toon’ ‘de structuur
der illegaliteit (werd) blootgelegd.’ D e C o ntact-C om m issie der illegaliteit was ‘van
m ening, dat hier door de organisatie T D zeer lichtvaardig werd om gesprongen met
de belangen der totale illegaliteit.’ (H. W . Sandberg: Grote Adviescommissie der Illegali
teit. Witboek over de geschiedenis van het georganiseerde verzet voor en na de bevrijding (1950),
p. 107 (verder aan te halen als: Witboek G A C )).
Er is van de T D -gro ep een uit novem ber '44 daterend stuk bewaardgebleven (RvO ,
C ollectie brochures, 351) dat alleen maar aantoont hoe w ein ig de groep van de
prestaties der andere illegale organisaties afw ist; in het stuk werd voorgesteld, de
illegaliteit in drie sectoren in te delen: ‘Partijenconvent plus com m unisten’ (met de
illegale pers slechts ‘als ondergroep, daar deze zich toch geheel o f voor ’t grootste
gedeelte op politiek terrein bew eegt’), voorts ‘de technische groepen’, waaronder de
T D -g ro ep (‘geen afzonderlijke plaats zou men hier behoeven in te ruimen aan het
N S F en het Solidariteitsfonds van De Waarheid, daar deze instellingen louter een
uitvoerende, geen beoordelende functie bezitten o f dienen te bezitten’) en tenslotte
‘ de paramilitaire groepen als O D , R W en LKP.’
In diezelfde tijd karakteriseerde een der belangrijkste m edewerkers van de T D groep in de provincie G roningen, G. J . Boekhoven, het w erk van de Knokploegen
als: ‘het vagabondism e hoogtij laten vieren onder het m om van nationale verheffing
. . . W ij met hoogstens honderd m edewerkers in het hele land hebben m ogelijk
gemaakt dat tw ee-vijfd e van alle onderduikers elke maand een bonkaart uitgereikt
kregen en alles wat ze verder n od ig hadden.’ (rapport, 5 nov. 1944, van G. J. B oekho
ven, D oc II-294 B , a-5) B oekhoven, een hoogst verdienstelijk illegaal werker, werd
in januari '45 met talrijke m edewerkers van zijn groep gearresteerd en als Todeskandidat
doodgeschoten.
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en even nuchter als helder beschreven. Het is een botsing geweest die
zich op het hoogste niveau heeft afgespeeld tussen enerzijds Hupkes en
Joustra en anderzijds de oprichter van het N SF, Walraven van Hall, en
zijn naaste en belangrijkste medewerker, zijn broer mr. G. van Hall, die
men moet zien als de man die het aangaan van leningen door het N SF
coördineerde.
Op 19 november brachten de gebroeders van Hall een bezoek aan
Hupkes bij w ie zij ook Joustra aantrofFen. De twee concepties kwamen
daar scherp tegenover elkaar te staan — er ontstond o.m. een felle w oor
denwisseling tussen Joustra en Walraven van Hall. Joustra betoogde dat
in Amsterdam en Haarlem de steungelden aan de stakers door commu
nistische groepen werden verdeeld o f binnenkort verdeeld zouden w or
den en wenste dat het N S F aan die groepen (opposanten tegen zijn
vakbond) geen gelden ter beschikking zou stellen — Walraven van Hall
antwoordde o.m.: ‘dat het de taak van het Steunfonds was, de wagen van
de staking te trekken, maar niet het karretje van de directie o f de
Personeelraad’ 1 ; hij weigerde, de voor communistisch uitgemaakte groe
pen in Amsterdam en Haarlem in de steek te laten.
M en werd het er tenslotte over eens dat het N SF de staking zou
financieren, dat lonen en salarissen, niet willekeurige steunbedragen,
zouden worden uitbetaald, en dat het N S F zou bevorderen dat de
correspondenten van de Personeelraad volledig in het werk betrokken
zouden worden - voorts was, zo schreef Walraven van Hall korte tijd
later aan Hupkes, ‘komen vast te staan dat het N S F haar arbeid alleen kan
verrichten indien zij de totale verantwoordelijkheid voor het financiële
gedeelte op zich neemt’ ; ‘de verantwoordingsstukken’ (o.m. de door de
stakers getekende kwitanties) zou het N S F onder zich houden.2
Dit accoord droeg het karakter van een compromis —niet lang duurde
het o f Hupkes en Joustra gingen pogingen in het werk stellen om de
zaak meer naar zich toe te halen dan was overeengekomen. De gebroeders
van Hall schakelden het C ollege van Vertrouwensmannen in, het college
onderschreef hun conceptie in een aan Hupkes gerichte b rief van V er
trouwensman Neher (‘wordt onder de gegeven omstandigheden de
leiding der uitkeringsmaatregelen geforceerd in handen gelegd van leden
van de Personeelraad, dan . . . ontstaan er beroeringen die de grote zaak
der oorlogvoering zouden kunnen schaden’3) — en Hupkes en Joustra
' A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 367.
W . Hupkes, aangehaald in a.v., p. 368.
aangehaald in a.v., p. 370.

2 B rief, 30 nov. 1944, van W. van H all aan
3 Brief, z.d. van L. N eher aan W. Hupkes,
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gingen voort op de ingeslagen weg. Het conflict spitste zich tenslotte toe
op de vraag w ie de kwitanties in handen zou krijgen; deze vormden,
schrijft Rüter terecht, ‘in de politiek van de heer Hupkes het sluit
stuk . . . Waren zij in handen van de andere partij, dan kon deze voor het
heden de leiding, voor de toekomst ‘de eer van de staking’ opeisen, wat
geen van tweeën paste in het systeem van de heer Hupkes. [Want] dit
kon niet alleen een m ogelijk verw ijt, dat de Spoorwegen niet o f niet
voldoende voor hun personeel gezorgd hadden, een schijn van grond
geven, maar bovendien de staking een niet onbelangrijk deel van haar
rehabiliterende potentie ontnemen.’ 1
Eind december '44 werd op dit punt een nieuw compromis getroffen:
de kwitanties der stakers zouden noch in het bezit blijven van het N S F
noch in dat komen van de Spoorwegen, maar gedeponeerd worden bij
een neutrale instantie (dat werd een bankkantoor in Utrecht) — erkend
werd evenwel dat die kwitanties comptabele stukken van de Spoorwegen
waren en dus uiteindelijk in het bezit der Spoorwegen zouden komen.
Wat de uitbetalingsapparaten aanging, werd afgesproken dat het N SF
daarop toezicht zou blijven uitoefenen en dat de correspondenten van de
Personeelraad er zoveel m ogelijk een leidende rol in zouden spelen. Van
belang was ook nog dat in diezelfde tijd de TD -groep, welker Utrechtse
vertegenwoordiger een onhandige poging had ondernomen om het N SF
bij Hupkes in diskrediet te brengen, door Hupkes in vérgaande mate
terzijde werd geschoven — niet onbegrijpelijk: hij had, nu hij de strijd
met het N SF, men zou kunnen zeggen: op punten, had gewonnen, de
TD -groep niet meer zo nodig. Een belangrijke strijd! Belangrijk, ons
inziens, vooral omdat hij heeft aangetoond dat de spoorwegdirectie en
de bestuursleden van de N V V -bo n d , Joustra vooral2, zich bewust waren,
tevoren een beleid te hebben gevoerd dat sterke weerstanden had gewekt
— hoe anders te verklaren dat men zich zoveel moeite gaf, de ‘bew ijs
stukken’ voor de staking in handen te krijgen? Haar ‘rehabiliterende
potentie’ moest blijkbaar terdege worden uitgebuit — uitgespeeld ook
tegen meer linkse elementen die greep trachtten te krijgen o f zouden
trachten te krijgen op het spoorwegpersoneel.

1 A.v., p. 372. 2 H ij is in verband m et zijn bem oeienissen met het steunwerk eind
maart '45 samen met E. Kupers, voorzitter van het vroegere N W , in Apeldoorn
gearresteerd; beiden zijn na tw ee w eken vrijgelaten. Joustra heeft tijdens zijn detentie
niets aan de S D m eegedeeld van het vele dat hij van het steunwerk wist. V erm elding
verdient dat hij zich door het land kon bew egen doordat H irschfeld en Louw es hem
een schijn-aanstelling hadden gegeven als inspecteur van de Centrale Keukens.
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Is die strijd nu, behalve aan de toppen, ook plaatselijk uitgevochten?
Lang niet overal, maar in bepaalde steden in het westen, met name in
Haarlem en Amsterdam, was het tot scherpe conflicten gekomen. Alleen
al in Amsterdam moest voor ca. drieduizend man spoorwegpersoneel
worden gezorgd en daarenboven nog voor ca. zestienhonderd gepen
sioneerden. Het Solidariteitsfonds van de C P N bewees hier aanvankelijk
grote diensten, de regelmatige uitbetalingen kwamen er met hulp van de
LO en het N SF pas in december op gang. Toen moest eerst nog een
poging van de correspondent van de Personeelraad om de LO geheel uit
te schakelen, worden verijdeld. Het is vooral dit Amsterdamse milieu
geweest dat de gebroeders van Hall in kennis heeft gesteld van de grote
bezwaren die tegen Joustra en andere bestuursleden van de N V V vakbond bestonden.
Elders in het land zijn de ‘locale improvisaties’ waartoe het na het
uitbreken van de staking kwam, over het algemeen niet met onderlinge
m oeilijkheden gepaard gegaan, behalve dan in de provincie Groningen
waar de TD -groep overhoop kwam te liggen met de LO. M oeilijkheden
waren er w èl van andere aard, in de eerste plaats op financieel gebied.
In de zuidelijke provincies, waar de voorman van het N SF, de Eindhovenaar A. J. Gelderblom, van 18 september a f afgesneden was van zijn
contacten in de nog bezette delen van Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg, bracht in de regel de LO de gelden bijeen waaraan de spoor
wegstakers behoefte hadden. Wat het oosten en noorden des lands betrof,
kostte het vaak veel tijd voordat de eerste grote geldtransporten uit
Amsterdam binnenkwamen, steeds door koeriersters uitgevoerd. In
Twente was de bezorgdheid dat men de spoorwegstakers niet in vo l
doende mate kon steunen, een van de factoren die er een Knokploeg toe
bracht, een overval te plegen op het bijkantoor van de Nederlandse Bank
te Alm elo, waar het voor die tijd formidabele bedrag van f 46 min werd
buitgemaakt —gelden die men evenwel niet kon gebruiken (de nummers
der bankbiljetten waren genoteerd) en die bovendien spoedig door de
Duitsers werden opgespoord. In Friesland hadden oorspronkelijk de LO
en het N SF, deze laatste groep in de persoon van Iman van den Bosch,
de stakingsleiding in handen, maar toen de provinciale LO -leiding en
van den Bosch waren gearresteerd, namen T D ’ers de leiding over welke
pas na hun uitschakeling door arrestatie w eer aan de LO toeviel. In
Utrecht speelde bij het steunwerk het vakbondskader de belangrijkste rol
— de provincies N oord- en Zuid-H olland boden een meer gevarieerd
beeld waarin, gelijk reeds vermeld, de scherpe conflicten niet ontbraken.
Soms was het dan zo dat groepen die werden uitgeschakeld bij het
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rondbrengen van de gelden (de lonen en salarissen plus extra-betalingen
ter compensatie van gederfde overuren en van de gebruikelijke gratifi
caties), de taak op zich namen om voor de stakers en hun gezinnen enig
extra voedsel te verzamelen. Z o waren tallozen in de weer om de stakers
de overtuiging te geven dat zij konden rekenen op de daadwerkelijke
steun van een hun welgezinde bevolking.
Zoals al meegedeeld, moest per maand bijna f8 rnln worden rondge
bracht. Rondgebracht is in totaal ruim f63 min. Daaraan hebben de
Spoorwegen z elf met hun ‘invasiegelden’, met hun stations- en andere
kassen en met hun bank- en girosaldi (daarover kreeg men de beschikking
ten behoeve van de pensioen-uitkeringen) bijna f28 min bijgedragen;
een bedrag van ruim f 1 min is ter beschikking gesteld door particulieren
en enkele overheidsinstellingen; de rest, ruim f3 4 min, meer dan de helft
dus, nam het N S F voor zijn rekening — de zwaarste last die ‘de bankier
der illegaliteit’ ooit te torsen had gekregen (hoe het N S F een zo groot
bedrag in handen wist te krijgen, zullen w ij later in dit hoofdstuk
uiteenzetten). Het is dus vooral het N S F geweest dat, gebruik makend
van een regeringsmachtiging om meer geld te lenen, bevorderde dat
dertigduizend stakers in hun verzetshouding konden volharden. ‘Staken’,
schreven w ij in ons vorige deel, ‘was voor deze groep arbeiders die,
vergeleken met andere groepen, een redelijk goed verzorgd bestaan had
gehad waarin bovendien (dat vergde het bedrijf) ordelijkheid en hiërar
chie een grote rol hadden gespeeld, bij uitstek een sprong in het duister.’
Bovendien: veruit de meesten van die spoorwegmannen waren niet zo
jo n g meer; in '40 (latere cijfers ontbreken) was 84% van het personeel
al ouder geweest dan veertig jaar. En toch: de staking werd voortgezet
en volgehouden.
Daarbij hebben, constateert Rüter, Hupkes en de Personeelraad de
doeleinden die zij zich uit overwegingen van bedrijfs- en vakbewegingspolitiek gesteld hadden, ‘verwezenlijkt in een mate die men, gege
ven de verwarde situatie, zeer hoog moet aanslaan. De stakingsleiding
der Spoorwegen werd als zodanig erkend, het b ed rijf trad de oorlog uit
met het aureool van het verzet boven het vliegend w iel, het gezag van
de directie was gehandhaafd, de discipline had slechts betrekkelijk w einig
geleden [en] Joustra (kon) de staking . .. smeden tot een machtig wapen
tegen de oppositie, die hem en de Nederlandse Vereniging opportunis
tische politiek in de eerste tijd der bezetting verw eet’ 1 — dat is één kant

1 A. J. C. Rüter: Rijden en staken, p. 419.
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van de zaak. D e andere is dat de m ogelijkheden voor directie en Perso
neelraad om de staking effectief te leiden, beperkt waren. Zij konden er
ook maar een deel van het geld voor opbrengen: voor de rest (het grootste
deel) zorgde het N SF, hetwelk de regering achter zich wist. Evenw el:
‘Hoe belangrijk het werk in de top ook is geweest, de stakers’, schrijft
Rüter, ‘ hebben daarvan slechts de vruchten kunnen genieten, doordat
plaatselijk overal figuren gereed stonden die het werk deden dat hun
hand te doen vond.’ Zo werd deze ‘verzetsdaad van dertigduizend men
sen . . . in het fundament gedragen door een brede laag van betrekkelijk
willekeurigen. Aan waarde verliest de staking daardoor allerminst’ 1 —w ij
zijn geneigd, een positiever formulering te kiezen: juist daaraan heeft de
staking haar bijzondere waarde ontleend; niet in het militaire vlak ligt
deze, maar in het morele.

Telefoonverbindingen
G elijk reeds opgemerkt, heeft de illegaliteit het in de hongerwinter o.m.
in zoverre gemakkelijker gehad dan voordien dat de clandestiene tele
foonverbindingen in belangrijke mate waren verbeterd - een verbetering
welke trouwens door het uitvallen van het publieke vervoer hoogst
w enselijk was geworden.
O ver de clandestiene telefoonverbindingen schreven w ij reeds in de
delen 7 en 10 a van ons werk, waarin w ij de gebeurtenissen in bezet
gebied behandelden respectievelijk van mei '43 tot ju n i '44 en van juni
'44 tot eind september van dat jaar. Er werd, zoals uit die voorafgaande
delen bleek, in de zomer van '44 clandestien een intensief gebruik
gemaakt van enkele dienstnetten en van het (nog niet volledig geauto
matiseerde) gewone telefoonnet van de PTT. Wat die dienstnetten be
treft: in Amsterdam was in de lente van '44 na langdurige voorafgaande
werkzaamheden door een controleur van het Gem eentelijk Energiebe
drijf, J. Carels, en dr. M. Rutgers van der Loeff, werkzaam bij het
laboratorium van het G E B, onder leiding van een chef-monteur, J. de
Bruin, een clandestien net aangelegd met talrijke verbindingen in A m 
sterdam en N oord-H olland; dit net, dat sinds eind mei '44 een centrale

1 A.v., p. 420.
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post bezat in het lijkenkamertje van een weeshuis in Amsterdam-zuid,
stond ten dienste van de O D . Het was aangesloten op een landelijk
clandestien telefoonnet: het net van de Centrale Inlichtingendienst.
D ie C ID was opgebouwd door een ondergedoken politiefunctionaris
uit Enschede, W. E. Sanders — hij had voor zijn telefoonverbindingen
clandestiene schakelingen kunnen gebruiken die van eind '42 a f waren
aangelegd door twee technici van de P T T , J. H. Schuilenga en J. P.
Posthuma. D e telefoonnummers van de aansluitingen welke via die
clandestiene schakelingen tot stand kwamen, waren begin '44 m eege
deeld aan topfiguren van de LO en de LKP — LO ’ers waren toen
plaatselijk geheime telefoonposten permanent gaan bezetten; omstreeks
ju n i ’44 stond de in Den Haag gevestigde centrale post van de C ID met
dertig van die plaatselijke posten in verbinding en op dat C ID -net werd
na enige tijd tevens de centrale post van het O D -net in Amsterdam
aangesloten. Van begin september '44 a f kon ook van Bijnen, de Lande
lijke Sabotage-Commandant van de Knokploegen, voor zijn telefoon
verbindingen een beroep doen op de C ID die toen clandestien het
dienstnet van het hoofdbestuur van de P T T was gaan gebruiken in plaats
van het gewone telefoonnet dat telkens met afsluiting werd bedreigd.
Voorts maakte, zoals w ij in vroegere delen vermeldden, de spionagegroep-‘Albrecht’ voor het doorgeven van berichten van de lente van '44
a f gebruik van de dienstnetten van de provinciale electriciteitsmaatschappijen in Noord-Brabant en Limburg.
Al die geheime verbindingen bleken van groot belang toen het front
in september '44 in Nederland kwam te liggen: van Den Haag uit kon
Sanders op 12 en 13 september belangrijke inlichtingen doorgeven aan
een Intelligence-oSicisv in het pas bevrijde Eysden, van Utrecht uit werden
via het dienstnet van de Nederlandse Spoorwegen van 22 september af
uit het hoofdbureau van de Spoorwegen bijna een maand lang nauw
keurige gegevens betreffende de loop van Duitse treinen (als ook andere,
door de O D verzamelde spionage-gegevens die uit Amsterdam naar
Utrecht werden getelefoneerd) doorgegeven aan de Geallieerde Intelli
gence in N ijm egen en de groep-‘Albrecht’ was in staat om van de elec
trische centrale bij Geertruidenberg uit tot begin november, toen dat
gedeelte van Noord-Brabant werd bevrijd, de belangrijkste door de
groep verzamelde inlichtingen telefonisch te berichten aan de in Eind
hoven gevestigde staf van het Bureau Inlichtingen. ‘Albrecht’ gaf voorts
in Limburg een tijdlang via het net van de Provinciale Limburgse Electriciteitsmaatschappij uit het bezette Roerm ond inlichtingen door naar
het bevrijde Maastricht en gebruikte van eind september a f het dienstnet
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van de Provinciale Gelderse Electriciteitsmaatschappij om van Bennekom
uit inlichtingen door te geven naar Nijm egen.
D e verbinding uit het hoofdbureau van de Nederlandse Spoorwegen
naar N ijm egen ging op 16 oktober verloren — op die dag werd de
organisator van die verbinding, W. J. Heukels, met enkele medewerkers
door de S D gearresteerd (hoe de SD achter Heukels’ werk is gekomen,
is niet bekend1). D e verbinding Bennekom -N ijm egen, waarvan in ok
tober een intensief gebruik is gemaakt om de ontsnapping van een grote
groep op de Veluw e ondergedoken Airbornes te organiseren (operatie
'Pegasus ƒ’), werd op 16 novem ber door de Duitsers verbroken (zij hakten
de kabel door), hetgeen bijdroeg tot de m islukking van ‘Pegasus I I ' (beide
operaties zullen w ij nog in dit hoofdstuk beschrijven).
Een derde verbinding kwam eind september tot stand toen de uitgever
von Eugen, een van de voormannen van de koeriersdienst RR, van
Amsterdam uit telefonisch contact kreeg met het pas bevrijde Oss. Hij
sprak daar met een officier van het Bureau Inlichtingen. D e burgemeester
van Oss, de schrijver Louis de Bourbon, werd er bij gehaald en kon voor
von Eugens betrouwbaarheid instaan; nadien werden aan von Eugen
vragen van militaire aard gesteld die hij met behulp van de C ID beant
woordde. Deze verbinding b leef ongeveer een week in stand. In A m 
sterdam werd zij onderhouden van het kantoor van de rijksbelastingen
uit —zij werd verbroken omdat het risico dat men in Amsterdam liep, te
groot werd geacht.2
M en ziet: gedurende enkele weken hebben de Geallieerden grote
voordelen kunnen ontlenen aan de clandestiene telefoonverbindingen.
Het Special Forces Headquarters (het deel van Eisenhowers hoofdkwartier
dat richtlijnen gaf voor de inzet van sem i-militaire verzetsgroepen)
koesterde overigens groot wantrouwen jegens dit communicatiemiddel
(het werd m ogelijk geacht dat de Duitsers het zouden gebruiken voor
het doorgeven van misleidende berichten) en op een gegeven moment
werd zelfs bevel gegeven, voor het contact met de Geallieerden geen
gebruik meer te maken van de telefoon. Van bezet gebied uit werd daar
tegen geprotesteerd en het bevel werd ingetrokken, maar kort nadien

1 H eukels en een van zijn m edewerkers zijn in januari '45 als Todeskandidaten gefu 
silleerd. 2 H oogstw aarschijnlijk is dit gevolg gew eest van het feit dat de B B C op
30 september o f 1 oktober een relaas had w eergegeven van R. Kiek, de oorlogsver
slaggever van het Algem een N ederlands Persbureau (Anep) te Londen waarin Kiek
had verteld hoe hij (van Veghel uit) clandestien had kunnen telefoneren met een plaats
in nog door de vijand bezet gebied (Den Bosch).
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waren er in het geheel geen clandestiene telefoonverbindingen meer met
bevrijd gebied en in het grootste deel van de hongerwinter zijn de
clandestiene telefoonverbindingen dus uitsluitend van betekenis geweest
voor de interne communicaties in het bezette deel des lands.

★

D e belangrijkste verbindingen waren die van de CID.
Deze groep had aanvankelijk in Den Haag haar centrale post gedecen
traliseerd ondergebracht in een twaalftal panden —die posten werden in
de hongerwinter samengevoegd tot een dag en nacht bezette centrale
post, gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, die door de tien
medewerkers en medewerksters niet mocht worden verlaten. Die nieuwe
post kreeg de naam van ‘ Het klooster’. ‘Deze club’, aldus een van de
naaste medewerksters van Sanders, mej. W. van den Donk,
‘ h eeft daar m aand en achtereen b in n en gezeten, eten, drinken , slapen, baden, alles
ge b e u rd e in het g eb o u w . E r w e rd ged am d en geschaakt enz. enz., m aar v o o ral
w e rd er hard g e w e r k t . . . D it (w erd) som s bijn a te m achtig . . . O p een g egev en
m o m e n t g in g en . . . en kele person eelsled en teken en van o versp an n in g verton en
. . . D e m eesten kregen v ita m in e -in je c tie s.’ 1

G elijk al vermeld, maakte de C ID eerst rechtstreeks gebruik van het
gewone telefoonnet en vervolgens van het dienstnet van de P T T ; dat
laatste net gaf aansluiting op het gewone telefoonnet.2 In een later
1 W . van den D onk: ‘Het verslag van een koerierster’ (z.j.), p. 13 (Doc II-4 19 13, b -i).
2 V o o r de belangrijke verbinding D en Haag—Rotterdam werd gebruik gemaakt van
de dienstlijn der Spoorw egen die in beide steden aan het C ID -n et werd gekoppeld.
‘ H et lam m e w as’ , aldus een relaas over het w erk van de C ID , ‘dat de stations gesloten
waren in verband met de Spoorwegstaking, en zow el te Rotterdam als D en Haag
zwaar w erden bewaakt. W e hebben het spreekwoord toegepast: de brutalen hebben
de halve wereld. In een lijnw erkerspakje, met een pet van de PT T op, zijn w e op
klaarlichte dag de spoorlijn opgew andeld en zo naar het station. D e Duitse schildwacht
maakte een gem oedelijk praatje en hij von d het heel gew oon dat een man van de
PT T bij de telefooncentrale wezen moest. T oen w ij de sleutel van het gebouw uit
onze zak haalden (van een stakend spoorwegm an gekregen), zag hij geen w o lk je aan
de lucht en onder het o og der Duitse wacht is de spoorverbinding aan ons net
gekoppeld. O p het station te Rotterdam ging het net zo en w ij hebben geregeld met
Rotterdam getelefoneerd.' (K. N o rel in D e vijand wederstaan. Historische schetsen van de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, Landelijke Knokploegen en Centrale
Inlichtingendienst (1946), p. 204).
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stadium, t.w. van begin novem ber '44 af, toen de bezetter geleidelijk de
sterkstroomvoeding van het gewone telefoonnet buiten werking ging
stellen, werd overgeschakeld op de met zwakstroom gevoede z.g. inductor-verbindingen van de electriciteitsbedrijven1, van Den Haag uit eerst
alleen met Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, later ook met Haarlem,
Leiden, Gouda, Hilversum, Amersfoort, Ermelo en Apeldoorn. Bij het
technische werk voor het gebruik maken van al deze verbindingen waren
steeds Schuilenga en Posthuina ten nauwste betrokken; zij droegen er
zorg voor dat in de panden die als CID-posten gingen fungeren, hele
telefooninstallaties werden opgebouwd. Begin '45 legden zij ten behoeve
van de C ID ’s nachts met hulp van een BS-groep uit Deventer een eigen
nieuwe telefoonkabel door de IJssel, waarna het C ID -net werd uitge
breid met posten in Deventer, Zw olle, Hengelo en Enschede. In Rotter
dam was de voornaamste CID -post gevestigd in een kamer van het
kantoor van de Heineken Brouw erij (men had van daaruit verbindingen
met ca. veertig punten in de stad). In Amsterdam moest de CID -post niet
minder dan dertien maal worden verplaatst — even vaak moest de ge
compliceerde apparatuur afgebroken, door de stad vervoerd en opnieuw
opgebouwd worden. In Am ersfoort bezat de post van de C ID , onderge
bracht in het huis van een bakker, twintig lijnen; de apparatuur was er
gemonteerd tegen een stuk van het plafond dat, als er gevaar dreigde,
met behulp van een veer en een contragewicht werd weggeklapt zodat
de apparatuur onzichtbaar werd —er kwamen wel Duitsers in de ruimte
waarin het stuk van het plafond omlaag kon worden geklapt en zij
merkten er niets verdachts in op.
Het spreekt vanzelf dat dit C ID -net grote diensten heeft bewezen aan
de C ID zelf en aan de organisaties die van het bestaan van het net op de
hoogte waren; dat gold voor de LO en de LKP, maar van het net kon
ook gebruik worden gemaakt door de hoofdkwartieren van de O D en
van de BS. Speciale betekenis kreeg het net eind april '45, toen de
Canadezen op de Veluw e stonden. De C ID -verbinding Ermelo—
Utrecht-Amsterdam maakte toen van 26 april a f direct contact m ogelijk
tussen enerzijds prins Bernhard en zijn staf en anderzijds de leiding van
de BS —w ij komen hierop in de laatste hoofdstukken terug, maar willen

1 D aarvoor w erden de m eetlijnen gebruikt die langs de hoogspanningslijnen lagen:
m eetlijnen die regelm atig doorgem eten konden w orden om de zekerheid te hebben
dat het hoogspanningsnet goed functioneerde. In de kabels van die m eetlijnen zaten
steeds m eerdere paren aders, ook reserve-paren, en om ontdekking tegen te gaan werd
vo o r het illegale w erk in beginsel steeds gebruik gemaakt van die reserve-paren.
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hier vermelden dat bij het werk van de CID -post in Ermelo een blinde
jongem an was betrokken die de gevoerde gesprekken met grote snelheid
stenografisch kon opnemen.'

*

★

In Amsterdam en N oord-H olland werd ook het door Carels, Rutgers van
der LoefF en de Bruin opgebouwde clandestiene telefoonnet in de hon
gerwinter intensief gebruikt. Evenals het laatste C ID -net was dit net voor
de interlokale verbindingen gebaseerd op inductorlijnen van het provin
ciale electriciteitsbedrijf. In september ’44 kon men van Amsterdam uit
Haarlem, Hilversum en Alkmaar bereiken - in de loop der maanden
kwamen daar successievelijk Amstelveen, W ormerveer, Hoorn en Blaricum bij. Een eigen verbinding met Den Haag en Rotterdam kreeg dit
van Amsterdam uitgaande net eind oktober, een met Utrecht begin
januari.
D e centrale was, gelijk reeds vermeld, aanvankelijk gevestigd in een
weeshuis in Amsterdam-zuid (ze was daar gecamoufleerd als luchtbe
schermingspost) — ze werd in maart '45 verplaatst naar de nok van de
toren van het onderstation van het Gem eentelijk Energiebedrijf in de
Marnixstraat; er werd daar een vloer geconstrueerd en op die vloer werd
een installatie opgebouwd met vijftig lijnen. In Amsterdam waren op dit
net o.m. het hoofdkwartier van de O D in de Koepelkerk, de telefoonpost
van de C ID , het hoofdkwartier van kolonel Koot en alle districtscom
mandanten van de BS aangesloten. Carels construeerde daarenboven een
apart clandestien telefoonnet voor de in N oord-H olland opererende
geheime agenten van het Londense Bureau Bijzondere Opdrachten. Al
die verbindingen moesten stuk voor stuk apart door P T T ’ers worden
aangelegd —er werden dus op klaarlichte dag werktentjes van de P T T op
de openbare w eg opgesteld om het nodige graaf- en laswerk te verrichten.
Informeerde een Duitser waar al die arbeid toe diende, dan werd geant
w oord dat de Wehrmacht wenste dat een kabelverzakking ongedaan werd
gemaakt. Het systeem was tenslotte zo perfect dat ook telefonische

1 Een van de bij dit contact betrokken officieren van het Bureau Inlichtingen deed
hiervan m ededeling aan Canadese oorlogsverslaggevers, hetgeen er toe leidde dat de
Canadese pers er juichend op kon w ijzen dat bij de bevrijding van N ederland zelfs
blinden belangrijke m edew erking hadden verleend.
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conferentiegesprekken m ogelijk werden gemaakt. Van Amsterdam uit
kon bijvoorbeeld m ajoor Kok, hoofd van de spionagesectie (sectie V)
van het hoofdkwartier van de O D ’ , van het net gebruik maken voor
telefonische besprekingen met de hoofden van de spionagesecties in de
verschillende gewesten. ‘Ik had’, vertelde hij aan de Enquêtecommissie,
‘twee telefoons. Dan belde ik de centrale post op en zei: ‘Ik w il mijn
hoofden sectie V in de gewesten 12 ’ (Haarlem), ‘ 10 ’ (Utrecht) ‘en 8’
(Amsterdam) ‘binnen tien minuten o f zo gauw het kan, aan de telefoon
hebben,’ Dan kwamen die heren zich melden bij de centrale post en dan
zei de centralist tegen m ij: ‘ M ijnheer de Veer’ (o f hij noemde een andere
schuilnaam — ik heb, behalve mijn persoonsbewijs-schuilnaam, drie
schuilnamen gehad) ‘hier zijn voor u de hoofden van sectie V .’ Dan kreeg
ik die heren aan m ijn telefoon en konden w ij elkaar allemaal horen
praten.’2
M et gebruikmaking van het net-Carels en van het C ID -net was het
tenslotte m ogelijk, de bevelen van kolonel Koot gelijktijdig door te
geven aan de gewestelijke commandanten van de BS in het gehele bezette
gebied, behalve in de noordelijke provincies.

★

De C ID en Carels c.s. zijn niet de enigen geweest die in de hongerwinter
clandestiene telefoonnetten o f -verbindingen hebben aangelegd en ge
bruikt. In N oord-H olland had de BS een eigen clandestien telefoonnet;
dit was eerst gebaseerd op het bedrijfsnet van het provinciaal electrisch
bed rijf maar dat werd begin '45 buiten werking gesteld. Er werd toen
een nieuw telefoonnet aangelegd, waartoe, aldus de geschiedenis van het
gewest N oord-H olland der BS,
‘de m eest fantastische g ele id in g e n aan elkaar (w erden ) gek o p p eld : te le fo o n lijn e n
van d e D u itse Wehrmacht, o n geb ru ik te te le x lijn e n , sterkstroom kabels en b o v e n 
gron d se sterk stro o m leid in gen (er w as im m ers geen electriciteit m eer!) . . . D e
trots van het g e w e st w as d e telefo n isch e centraalpost ‘P o d d i’ in H oo rn . D o o r
ruim 80 km lu ch tlijn en 70 km kabel w as zij m et een tiental plaatsen v erb o n d en
in de n o o rd e lijk e districten en had daard o or directe v e rb in d in g m et het c o m -

' D e officiële naam was ‘ Sectie V (Genie)’ — onder die sectie ressorteerden o.m. de
verbindingen en de spionage. 2 Getuige J. Kok, Enq., dl. IV c, p. 13 14 .
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m a n d o -N o o rd , de com m and an t der afw erp terrein en en de g ew e ste lijk e S to rm 
troepen. D e post z e lf b ev o n d zich in een b ijk e u k e n w aar een blin d e m u u r v o o r
gem etseld w as.’ 1

‘ Poddi’ was dag en nacht door P T T ’ers bezet. Gem iddeld werden over
deze ene post per etmaal vijftig tot zestig gesprekken gevoerd, maar in
april '45 werden dat er driehonderd.
O ok in Haarlem en omstreken had de BS een eigen telefoonnet,
aanvankelijk gebaseerd op ‘gew one’ , later op inductor-verbindingen. Een
in het perceel van een arts ondergebrachte centrale telde zeventien
aansluitingen, één daarvan met de centrale van Carels in Amsterdam. Via
dit net konden tijdig o.m. de waarschuwingen worden doorgegeven die
voortvloeiden uit het afluisteren van de telefoongesprekken van een
aantal Duitse bureaus in Haarlem — werk van de LO dat in mei '44 was
begonnen en in de hongerwinter werd voortgezet en uitgebreid. Van
Den Haag uit werd in de loop van de hongerwinter een apart clandestien
telefoonnet opgebouwd ten behoeve van het Nationaal Com ité van
Verzet (niet zo vreemd: Neher, een der oprichters van het N C , was
specialist op het gebied van het automatisch telefoonverkeer en was, toen
hij eind '42 door de bezetter w erd ontslagen, directeur van de telefoondistricten Den Haag en Rotterdam) — dat net begon als een hulpmiddel
voor de N C ’ ers die van begin september '44 a f in Den Haag ‘M edede
lingen’ uitgaven ter informatie van leidende figuren uit diverse illegale
groepen en van de illegale pers. Het kleine, enkele malen verplaatste
bureau waar die ‘M ededelingen’ geredigeerd en vervaardigd werden, had
aanvankelijk drie eigen telefoonlijnen en een aansluiting op het clandes
tiene net van de CID , maar in april '45 beschikte het over een net van
inductor-verbindingen met Amsterdam, Delft, Rotterdam, Dordrecht,
Gouda, Leiden en Alphen aan den Rijn, ’vier dagen voor het bekendworden der capitulatie m oest’, aldus het na de bevrijding verschenen
laatste nummer van de ‘M ededelingen’, ‘wegens de overstelpende drukte
een aparte telefonist worden aangenomen.’2
Tenslotte w illen wij vermelden dat in Leeuwarden eind februari '45,
in opdracht van de Friese Knokploegen, van de verhuizing van de SD
gebruik werd gemaakt om in het gebouw waarin het Einsatzkommando
van Grundmann en het Sonderkommando van Albrecht hun intrek namen,

1 (Nederl. Binnenl. Strijdkrachten) D e mannen van overste Wastenecker. D e geschiedenis
van de B S in Noord-Hotlands Noorderkwartier (1947), p. 1 1 3 - 1 4 . 2 N C : ‘Slotm ededelingen’, 28 mei 1945, p. 2 (N C , 6 a).
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het Burmaniahuis, m icrofoontjes in te bouwen in de belangrijkste tele
foontoestellen.' Technici van de P T T hadden die microfoontjes verbon
den met aparte lijnen die afgeluisterd konden worden in een pakhuis
achter een boekwinkel —men kon zo van 4 maart a f de gesprekken volgen
die o.m. in de werkkamers van Grundmann en Albrecht werden gehou
den. Zes illegale werkers deden in groepen van twee dienst op de
luisterpost; het was een buitengewoon zware opgave, want zij konden
via de geheime verbinding volgen hoe arrestanten van de S D gruw elijk
werden mishandeld. ‘ Maar men hoorde ook’, aldus Het Grote Gebod, ‘de
namen van verraders, men hoorde bevel tot arrestatie geven en plannen
beramen voor nieuwe razzia’s . . . Het was m ogelijk, tientallen mensen
op tijd te waarschuwen die anders in handen van de S D gevallen zouden
zijn.’2

★

Blijkt niet uit datgene wat w ij in deze paragraaf over de telefoonverbin
dingen hebben weergegeven, hetzelfde wat al duidelijk werd toen wij
over de illegale pers schreven? D e ontreddering en de onttakeling van
de maatschappij ten spijt, slaagde de illegaliteit er in om van de nog
bestaande technische m ogelijkheden een effectiever gebruik te maken
dan ooit.
N iet anders was het op de belangrijke sector van de spionage: alle
bestaande spionagegroepen breidden hun activiteit uit, de aantallen ge
heime agenten en geheime zenders namen toe en er werd tenslotte een
situatie bereikt waarin de Wehrmacht vrijw el geen machinegeweerpost
kon verplaatsen zonder dat de nieuwe opstelling binnen enkele dagen
via het Bureau Inlichtingen kenbaar werd gemaakt aan de Geallieerde
staven.

1 D e verhuizing was gevolg van het feit dat de S D bij de arrestatie van tw ee illegale
werkers een koffertje had gevonden met stukken, waarbij zich een ontwerptelegram
aan Londen bevond waarin gevraagd werd, het bureau van de S D in Leeuwarden te
bombarderen. 2 Anne de Vries in Het Grote Gebod, dl. II, p. 110 .
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In vorige delen hebben w ij er op gewezen dat de ‘ouderwetse’ spionage
in de vorm van het naar de Geallieerden doorgeven (hetzij door middel
van een zender, hetzij door middel van rapporten welke het land uit
werden gesmokkeld) van in bezet gebied verzamelde geheime gegevens
slechts één van de middelen was waarmee de Geallieerde staven zich een
denkbeeld vormden van kracht en dislocatie van de Wehrmacht en van
de plannen van de Wehrmacht-leiding. Van veel belang was daarnaast het
opvangen en decoderen van de radiotelegrammen die binnen de Wehr
macht werden gewisseld. Dat decoderen vond plaats bij een grote dienst
die de Britten op een landgoed, Bletchley Park, hadden opgebouwd. D e
van Bletchley Park uitgaande strikt geheime berichten (ze werden, steeds
door speciale officieren, slechts aan de hoogste Geallieerde bevelhebbers
getoond) droegen de algemene aanduiding ‘ Ultra’ en w ij hebben er in
ons vorige deel o.m. op gewezen dat die ‘ W/ra’-berichten van grote
betekenis zijn geweest voor het verloop van de strijd in Norm andië na
D-Day. O ok de verplaatsing van de twee tankdivisies van de Waffen-SS
waarmee de Britse Airbornesbi] Arnhem en de Amerikaanse bij N ijm egen
te maken kregen, was in de ‘ L%ra’-berichten weergegeven —dat aan die
gegevens onvoldoende aandacht werd besteed, lag niet aan Bletchley
Park.
D e ‘ouderwetse’ spionage nu die in de hongerwinter in bezet N eder
land werd bedreven, heeft een deel van haar betekenis ontleend aan het
feit dat Bletchley Park uit en met betrekking tot Nederland van de herfst
van 44 a f maar heel w einig Duitse radiotelegrammen kon opvangen - de
Wehrmacht in Nederland stond nam elijk met de hogere instanties van de
Wehrmacht in Duitsland nagenoeg uitsluitend in verbinding per telefoon
en per telex. Blijkens het gedetailleerde beeld dat Ralph Bennett, een van
de vroegere stafleden van Bletchley Park, in zijn in '79 gepubliceerde studie
Ultra in the West' heeft gegeven van het gebruik dat in West-Europa van
D -D ay a f is gemaakt van de ‘ L///ro’-berichten, heeft Bletchley Park in
oktober '44 kunnen vaststellen dat de kwaliteit en de mobiliteit van het
Duitse Vijftiende Leger zwaar hadden geleden, en in novem ber dat de
Heeresgruppe H was gevorm d, dat een heel Armee-Korps uit het westen
van Nederland werd teruggetrokken en dat van de twee Duitse divisies
w elke West Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren hadden verdedigd, vrij' Ralph Bennett: Ultra in tlte West. The Normandy Campaigtt o f 19 4 4 -19 4 5 (1979),
p. 158, 160.
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w el niets meer over was, maar dat zijn de enige ‘ Ultra'-betichten waarvan
Bennett met betrekking tot bezet Nederland melding maakt. Had het
van ‘ Ultra’ afgehangen, dan zouden de Geallieerde militaire staven dus
maar heel w einig van de Wehrmacht benoorden de grote rivieren hebben
geweten — dat zij daar praktisch alles van wisten, was te danken aan de
spionagegroepen en aan hun samenwerking met het Bureau Inlichtingen
van de Nederlandse regering.
*

W ij willen eerst op de activiteit van het Bureau Inlichtingen (BI) ingaan,
hetwelk, zoals w ij in ons vorige deel vermeldden, in september '44 was
gesplitst: een deel van de staf was in Londen gebleven, een deel was naar
Eindhoven verplaatst (en daar uitgebreid). Zow el in Londen als in Eind
hoven had BI directe verbindingen met diverse Geallieerde Intelligenceinstanties. D ie verbindingen boden de waarborg dat de uit bezet gebied
binnenkomende berichten (per radio en in de vorm van rapporten, een
tijdlang ook per telefoon) onm iddellijk te bestemder plaatse belandden,
zodat er, voorzover dat zinvol was, zonder tijdverlies op kon worden
gereageerd; zo werd van de uit Utrecht telefonisch overgebrachte inlich
tingen met betrekking tot het Duitse militaire spoorwegvervoer gebruik
gemaakt om van midden september tot midden oktober ca. zestig Wehrmacht-treinen te laten aanvallen door jagers en jagerbommenwerpers van
de Second Tactical A ir Force.
Begin september stond BI van Londen uit in vast radiocontact met zes
spionagegroepen: de groep-1Albrecht’, de groep-'Packard’, de Geheime
Dienst Nederland oftewel de G D N , de groep-'Kees’, de ‘D ienst-W im ’
en de Radiodienst van de Raad van Verzet; bovendien kreeg BI begin
september weer rechtstreeks radiocontact met het hoofdkwartier van de
O D , hetgeen o.m. betekende dat spoedberichten van de sectie V per radio
konden worden doorgegeven. Zoals bleek uit het gedeelte in het vorige
hoofdstuk waarin w ij de activiteit van Zwolsm an beschreven, was er nog
een achtste groep: de groep-‘Pieter’ , maar zij stond via haar geheime agent
niet met BI in contact maar met het (bij de sabotage en de voorbereiding
van de sem i-militaire strijd betrokken) Bureau Bijzondere Opdrachten
(het BBO ). Het B BO gaf de berichten van de groep-‘Pieter’ onm iddellijk
aan BI door.
Van maart '43 t.e.m. augustus '44 had BI in totaal zes-en-twintig
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geheime agenten (verbindingsagenten, marconisten en microfotografen)
naar bezet gebied gezonden en van hen waren op I september nog
negentien in actie. In de nacht van i op 2 september werd de zeven-entwintigste agent gedropt: A. A. M. van R ijsew ijk - hij had een speciale
transformator bij zich die bestemd was voor de S-phone1 van de aan Six
toegevoegde geheime agent Dijckmeester, maar nog veel meer, nl. ‘een
halve wagon bagage’, vertelde Somer, hoofd van het BI, aan de
Enquêtecommissie: ‘hij heeft meegenomen een eigen radio-.se/; een set
voor Smid, de operatorvan de Brauw ’ (M. A. Sm id en jhr. mr. R. de Brauw
waren begin augustus gedropt, de Brauw ook met een S-phone); ‘goederen
voor . . . d’Aulnis’ (mr. R L. baron d’Aulnis de Bourouill, gedropt in ju n i

43)
‘w a aro n d er tw ee sets en kristallen en drie sets v o o r de g ro e p -‘Packard’ . H ij had
dus zeven sets b ij zich en v erd er alle m o g e lijk e le v en sm id d elen , fietsbanden,
pistolen en m u nitie. V an R ijs e w ijk is . . . o n tvan gen d o o r een recep tie-com ité
v an d ’ A u ln is. H ij had een d e rg e lijk e h o e v e e lh e id bagage bij zich dat dit n o d ig
w as. D e containers v o o r de ‘ Packard’-g ro ep , w aaron d er de drie sets, w e rd en per
abuis n iet gedropt, de p ilo ten had den v ergeten ze u it te g o o ie n ’2 -

een betreurenswaardige fout, maar toch: hoe duidelijk tonen deze gege
vens over het begin van de missie van deze ene geheime agent aan, welk
een vlucht het werk van het Bureau Inlichtingen had genomen sinds het
in maart '43, anderhalf jaar eerder, zijn eerste agenten had uitgezonden!
M en kan die ontwikkeling ook in cijfers uitdrukken. Telegrammen
over technische aangelegenheden van het zendverkeer niet meegerekend,
had BI in het gehele jaar '43 in totaal 376 telegrammen verzonden en
ontvangen; in het eerste halfjaar van '44 waren het er 1 091 geweest, in
de drie maanden ju li, augustus en september '44 werden het er 1 549 (per
maand gemiddeld 513), maar in de periode oktober '44 t.e.m. mei '45
ontving en verzond BI-Londen 2 708 telegrammen, BI-Eindhoven 3 876
(samen per maand gemiddeld ca. 900).
Tussen BI-Londen en BI-Eindhoven werd een zekere werkverdeling
aangehouden. ‘Het zenden van agenten’, zo zette Somer aan de
Enquêtecommissie uiteen, ‘gebeurde ook w el vanuit Eindhoven, maar
dat moest met de koerierslijnen gebeuren, met de groep-'Albrecht’, met
boten’ (door de Biesbos).
1 Een zendapparaat waarmee m en gecodeerde teksten kon doorgeven aan een persoon
die zich bevond in een vliegtu ig dat op grote hoogte in de buurt cirkelde - desgewenst
kon men zo ook ‘gew o o n ’ spreken. 2 Getuige J . M . Som er, Enq., dl. IV c, p. 1861.
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‘ H et voo rn aam ste bezw aar van d e k lein e k a n o ’s en an dere b o o tjes w as, dat v o o ral
radiom ateriaal slecht kon w o rd e n overgebracht. D at m ateriaal m et to ebeho ren
en b en o d igd h ed e n v o o r de groep en w as b e tre k k e lijk zw aar en de k an o ’s hadden
w e in ig plaats.1 . . . In de tw eed e plaats w as n a tu u rlijk het grote bezw aar bij het
transport uit E in d h o v e n dat agen ten d esn oo d s w e l m et één en kele set d o o r een
g ed eelte van het land k o nden reizen, h o e w e l dat reeds zeer veel risico ’ s m et zich
bracht — w an n eer m en echter een agen t in G ro n in g e n m o est hebben . . . dan kon
een k o erier niet m et vier, v i j f containers en rad io -sets, w aar alle m o g e lijk bagage
b ij w as, d o o r bezet N e d erla n d reizen. V an daar dat w ij de agen ten droppings m et
v e el bagage rustig uit L o n d en hebben vo o rtgezet en ons uit E in d h o ven v o o rn a 
m e lijk hebben bepaald tot koerierspost, het b ren gen van boodschappers: personen
die v o o r d e regerin g o ve rk w a m e n .’2

BI-Londen maakte gebruik van de ‘oude’ radioverbindingen, BIEindhoven in zoverre van nieuwe dat het telegrammen ging wisselen
met de binnenlandse zendernetten van de R V V , de O D en de LK P — er
werd daarbij, aldus een van de officieren van BI-Eindhoven, ‘verreweg
het meeste gewerkt met het zendernet van de R V V , vrij veel met de O D,
en met de KP, naar ik meen, heel w einig.’3 D ie drie genoemde zender
netten werden ook uitgebreid, waartoe (maar dan telkens vanwege de
moeilijkheden bij de crossings één set tegelijk) nieuwe o f verbouwde
zenders naar het noorden werden getransporteerd. Daarnaast werden
door Philips gebouwde zenders van Engeland uit boven bezet gebied
gedropt —toestellen die daar door marconisten niet van BI maar van de
genoemde illegale groepen werden bediend. ‘Alle binnenkomende ge
gevens gingen’, aldus weer Somer, ‘regelrecht naar Brussel, naar de staf
van de Second Army’ (het Britse Tw eede Leger) ‘terwijl bij BI de Intelligence
van de Canadian Army' (het Canadese Eerste Leger) ‘was gehuisvest die
voor dit leger de militaire berichten verwerkte.’4
In to ta a l s tu u rd e B I - E i n d h o v e n te r b e v o r d e r i n g v a n d e s p io n a g e (w a t
B I v o o r d e ‘ p i lo t e n h u lp ’ h e e ft g e d a a n , k o m t n o g aan d e o rd e ) v a n b e g in
o k t o b e r '4 4 to t b e g in a p ril '4 5 v e e r t ie n g e h e i m e a g e n te n d o o r d e li n i e s 5
— d r ie v a n h e n w e r d e n b ij h u n C r o ss in g g e a r r e s t e e r d , é é n v e r l o o r b ij d e
C ro ssin g z ijn z e n d a p p a ra a t, v a n d e o v e r i g e tie n w e r k t e n v ie r z e lfs t a n d ig

1 Er konden door de Biesbos w el S-phones (dat waren maar kleine toestellen) naar het
noorden w orden gebracht; transporten van ‘gew on e’ zenders vonden slechts een
enkele maal plaats. 2 Getuige J. M . Som er, Enq., dl. IV c, p. 1863. 3 Getuige L. Pot,
a.v., p. 19 71. 4 Getuige J. M. Som er, a.v., p. 1864. 5 N adere bijzonderheden, maar
slechts met verm elding van de schuilnamen: Enq., dl. IV b, p. 73.
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(één een maand lang zonder succes in Duitsland) en werden er v ijf
toegevoegd aan de groep-'Albrecht’ en één aan de groep-‘Packard\'
U it Engeland volgden op van R ijsew ijk in de periode tot midden april
'45 nog tien geheime spionage-agenten van B I2 —één van hen, de laatste,
verdronk in de Loosdrechtse plassen bij zijn landing, één sneuvelde in
een gevecht met de S D en drie werden er gearresteerd; van die drie
overleed er één tijdens zijn gevangenschap te Utrecht en werden er twee
gefusilleerd bij Woeste Hoeve. BI leed evenwel in de hongerwinter nog
meer verliezen doordat van de negentien agenten die vóór I september
'44 van Engeland waren uitgezonden en die op die datum nog in actie
waren, nadien niet minder dan tien in Duitse handen vielen; van hen
werden vier gefusilleerd in het kader van de represailles wegens de z.g.
aanslag op Rauter, werd één gefusilleerd in april, werd één dodelijk
getroffen bij een poging tot vluchten, kwam één (de Brauw) om het leven
doordat hij naar Neuengamme was getransporteerd en overleefden drie
hun arrestatie: één van die drie werd bij de bevrijding in gevangenschap
aangetroffen, de tweede werd medio april '45 samen met een gearres
teerde marconist van het B B O en een eind '44 gearresteerde marconist
van BI (deze laatste was na zijn komst in bezet gebied in oktober
nauwelijks actief geweest) door de S D ’er Haubrock met medeweten van
Schreieder in de gelegenheid gesteld, naar het bevrijde Zuiden te gaan3,
de derde (hij was toegevoegd aan de ‘Packard’-groep) werd in november

1 G e lijk reeds verm eld, zond BI van Eindhoven uit ook insuline en andere medica
menten naar bezet gebied en bovendien blanco (maar al van de gem eente-aanduiding
voorziene) persoonsbew ijzen die bij de bevolkingsregisters in het bevrijde Zuiden
w aren verzam eld — in totaal w erden ca. 1 300 van die pb’s noordwaarts geëxpedieerd.
D e veiligheid die zij boden, was, aldus Het Grote Gebod, ‘ spoedig betrekkelijk. Er
kwam en nl. zoveel pb’s uit het zuiden in om loop, veelal overgebracht door line-crossers,
dat het bezit er van gevaarlijk w erd door het wantrouw en dat de Duitsers er tegen
begonnen te koesteren.’ (A. O m ta en J . W. O om s in Het Grote Gebod, dl. I,
p. 622). 2 N aam lijst met enkele bijzonderheden in J. M. Som er: Z ij srpongen in de
nacht. D e Nederlandse Inlichtingendienst te Londen in de jaren 19 4 3 -19 4 5 (1950), p. 250.
3 ‘ D ie einzige Möglichkeit, sie zu entlassen, war, dass ich', verklaarde Haubrock aan de
Enquêtecom m issie, ‘sie bei Schreieder als Frontlaüfer vorschlug. Schreieder wusste auch so
ziemlich, dass es eine' (in de gedrukte tekst staat abusievelijk ‘ keitie’) ‘ Kamoufage
meinerseits war und der Hauptgrund darin bestand sie nach Hause zu lassen. Sie bildeten nach
meiner Meinung und nach Schreieders Meinung keine G efahrfür Deutschland mehr.’ (getuige
H. K. O. Haubrock, Enq., dl. IV c, p. 1257). Haubrock had m et de drie m ee w illen
crossen, maar bij de ontm oeting met hen liep iets mis, zodat hij in D en Haag bleef;
hij had aan een van de drie (zij crossten niet, maar bleven in bezet gebied) m eegedeeld
op w e lk adres hij in D en Haag zou onderduiken na de intocht der Geallieerden.
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door de S D in Groningen gearresteerd, ontsnapte volgens eigen zeggen
na twee dagen uit het Scholtenshuis (en belandde rondzwervend tenslotte
in Arnhem), maar hij had al op de eerste dag talrijke namen en adressen
genoemd, waardoor in Groningen, Friesland, Drente en Utrecht illegale
werkers werden gearresteerd, in de drie noordelijke provincies boven
dien vier Bl-agenten die met hem contact hadden gehad. ‘ Hij heeft mij
later’, aldus Somer, ‘toegegeven dat hij niet flink genoeg is geweest en
dat hij te gauw heeft doorgeslagen en wel wat meer weerstand had
kunnen bieden . . . Ik heb mij niet aan de zijde geschaard van de mensen
die hem verguisd hebben.’ 1
W ij w illen de Bl-agenten die in de hongerwinter actief waren, niet
allen met name noemen (over de BBO -agenten zullen w ij schrijven
zodra w ij het over de sabotage en de BS hebben) maar maken voor drie
hunner een uitzondering: d ’Aulnis, de Brauw en K. Ch. M ooiweer.
D ’Aulnis was na zijn komst in bezet gebied (juni '43) nog steeds
volledig actief; hij werkte soms w el voor drie o f vier inlichtingengroepen
tegelijk waarbij zijn ijver even groot was als zijn gevoel voor security. Als
een eerzaam burger woonde hij in Amsterdam, maar niet dan nadat hij
in '44 op een valse naam met de vrouw van zijn keuze in het huw elijk
was getreden. Z ijn vrouw verwachtte in de hongerwinter haar eerste baby.
BI gaf bij een van de droppings een voor haar bestemde baby-uitzet mee:
een tekenend voorbeeld dat de officieren van BI bedacht waren op de
behoeften van hun agenten in de ruimste zin des woords.
De Brauw, de eerste verbindingsagent met het College van Vertrou
wensmannen, werd medio oktober '44 in een schuilplaats in Leiden
gearresteerd —men had hem in Engeland verzekerd dat zijn S-phone niet
uitgepeild kon worden, ‘hij heeft’ , vertelde H. J. de Koster die nauw met
hem samenwerkte, ‘hele foliovellen achter elkaar voorgelezen.’ D e 5 phone werd evenwel toch uitgepeild, het blok huizen waarin zich de
w oning bevond die door de Brauw werd gebruikt, werd door een groot
aantal Duitsers om singeld; ‘dat heeft 24 uur geduurd’, aldus de Koster.
‘ De Brauw had een bijzonder goede schuilplaats. Deze is pas ontdekt
doordat een van die mensen in die schuilplaats zenuwachtig is geworden
en haar heeft verraden.’2 Nadien b leef de Brauw maandenlang in Den
Haag in arrest. Toen nu in het kader van de represailles wegens de z.g.
aanslag op Rauter enkele Bl-agenten werden gefusilleerd, kwam Hau
brock na overleg met enkele hem bekende illegale werkers tot de con

1 Getuige J. M. Som er, a.v., p. 1859.

2 Getuige H. J. de Koster, a.v., p. 1390.
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clusie dat het veiliger zou zijn, de Brauw naar het concentratiekamp
Neuengam m e te sturen. Aldus geschiedde. Het was goed bedoeld maar
liep verkeerd af: de Brauw kwam om het leven tijdens de evacuatie van
Neuengamme.
M ooiw eer tenslotte, begin ju n i '44 naar bezet gebied gezonden om er
als de tweede aan de groep-‘Albrecht’ toegevoegde codist-marconist te
fungeren, trok, na eerst van de Biesbos, later van Rotterdam en Boskoop
uit met veel succes gewerkt te hebben, eind novem ber naar Eindhoven
maar liet zich in de Nieuwjaarsnacht opnieuw droppen; hij was toen in
het gezelschap van een nieuwe marconist voor de groep-‘Albrecht’, nam
bovendien een nieuwe zender mee voor Smid, voorts f 10000 voor deze
marconist, f600 00 voor de groep-‘Albrecht’ en f30 0 0 0 voor de ‘DienstW im ’ —hij moest bovendien in het oosten des lands een nieuwe dropping
regelen ten behoeve van de groep-‘Albrecht’. Tot die dropping kwam het
in februari en M ooiw eer begon daarna te zenden, eerst uit Nijverdal,
vervolgens uit het Friese Langweer. ‘ Hij is’ , aldus Somer, ‘tweemaal heen
en weer g e w e est. . . hij ontwikkelde ontzaglijk veel initiatief’ 1, hij was,
vond le Poole die leiding gaf aan de ‘ D ienst-W im ’ tot hij zich op het
secretarisschap van het C ollege van Vertrouwensmannen moest concen
treren, ‘voortreffelijk’.2

★

Niet alleen met de Geallieerde militaire staven en met de Britse geheime
dienst, M I-6, werkte het Bureau Inlichtingen nauw samen maar ook met
de Amerikaanse geheime dienst, het Office o f Strategie Services, oftewel het
05 5 . Op zichzelf zou het rationeel zijn geweest als de Amerikanen de
contacten op spionagegebied met bezet Nederland aan M I-6 en BI zouden
hebben overgelaten, maar de preponderante positie die de Verenigde
Staten in de algemene Geallieerde oorlogvoering en ook bij de veldtocht
in W est-Europa gingen innemen, bracht met zich mee dat het 0 5 5 naast
M I-6 (en de Britse Special Operations Executive) een eigen activiteit w ilde
gaan ontplooien — het moest daartoe, wat Nederland betrof, op
spionagegebied samenwerken met BI. Tot die samenwerking kwam het
zowel in Londen als in Eindhoven.

1 Getuige J. M . Som er, a.v., p. 1852.

2 Getuige J. le Poole, a.v., p. 1400.
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Het 0 5 5 was bij die eigen activiteit in de eerste plaats geïnteresseerd
in gegevens over en uit Duitsland. D e organisatie zond tussen oktober
’44 en april '45 ca. honderdvijftig geheime agenten naar Duitsland die
identificatiepapieren hadden als buitenlandse arbeiders. Z ij werden
‘blind’ (d.w.z. zonder ‘ontvangstcomité’s’ en aanloop-adressen) boven
Duitsland gedropt, allen uitgerust met een S-phone, en hun opdracht was,
vooral gegevens uit te zenden over het Duitse vervoerswezen. D ie ca.
honderdvijftig agenten waren grotendeels Polen, Fransen, Belgen en
Nederlanders —hoeveel Nederlanders er onder hen zijn geweest, weten
w ij niet. W ij houden het voor m ogelijk dat een deel hunner zonder
bemoeienis met Nederlandse autoriteiten door het O SS gerecruteerd is
in Frankrijk en België — in elk geval werden door het 0 5 5 in samen
werking met BI pas van begin januari '45 a f Nederlanders als geheim
agent uitgezonden. Dat werden er in totaal negen1 : twee om de spionagegroep-‘Kees’ te helpen bij de opbouw van een spionagenet in Duits
land, drie om militaire gegevens te verzamelen in W est-Duitsland, vier
om hetzelfde te doen in Tirol. D ie vier werden ‘blind’ gedropt op 24
april, d.w.z. in een periode waarin het Geallieerde Opperbevel er zich
ernstige zorgen over maakte dat de Duitsers zouden trachten, in het
Alpengebied hun militair verzet nog lange tijd vol te houden.
N iet alleen de spionagegroep-‘ Kees’ maar ook andere groepen zoals
de Radiodienst van de R V V en de groep-‘Albrecht’ werden door het 055
gestimuleerd om gegevens in Duitsland te gaan verzamelen; voorzover
ons bekend, is de groep-‘Albrecht’ de enige geweest die daarbij enig
succes heeft gehad. Het 0 5 5 heeft, zo komt het ons voor, de moeite
onderschat die het kostte om deze vorm van spionage van bezet Neder
land uit effectief te organiseren.
Is, wat w ij weergaven, nu alles wat het 0 5 5 met inschakeling van
Nederlanders o f op Nederlands grondgebied heeft ondernomen o f trach
ten te ondernemen? Wij betw ijfelen het. Volgens een rapport van Chris
tiansens staf aan de Heeresgruppe B werden eind oktober '44 ‘ drei mit
Fallschirm abgesetzten amerikanischen Agenten, die weisse Armbinden ‘ KP
Oranje I’ bei sich trugen', bij Nunspeet ‘ aufgegriffen und erschossen'2 (deze
drie komen niet in de gegevens van BI voor) en voorts werd, buiten BI
om, in novem ber een in Indië geboren Indische Nederlander, ir. B.

1 N adere bijzonderheden maar slechts met verm elding van de schuilnamen: a.v., dl.
IV b, p. 72 (Bijlage V). 2 Bericht, 25 okt. 1944, van de I c v an de W B N aan de ƒ r
van de Heeresgruppe B (CD I, 9.0840).
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Schrader, als 05 5 -agent gedropt in Groningen. Schrader had zijn inge
nieurstitel in Bandoeng behaald, had vervolgens in Utrecht Indologie
gestudeerd en ook nog een zeevaartdiploma verworven; hij was, na in
bezet Nederland verbonden te zijn geweest aan het departement van
landbouw, visserij en voedselvoorziening, in '43 samen met Burger (deze
vond hem ‘ een hyper-intelligent ventje’ 1) als Engelandvaarder in Londen
gearriveerd. Toen het 0 5 5 hem uitzond (hij kreeg o.m. een S-phone m et),
had Schrader als opdracht, eerst een spionage-organisatie op te bouwen
met ambtenaren die hij uit zijn eigen ambtelijke loopbaan kende en
vervolgens te gaan spioneren in Duitsland; hij mocht daarbij niet samen
werken met bestaande illegale groepen o f met agenten die door de
Nederlandse o f Britse geheime diensten waren uitgezonden.
In februari '45 werd Schrader in de buurt van de stad Groningen
gearresteerd, samen met de boer die hem huisvesting had verschaft, en
diens zoon. Hij deed aan de S D een aantal mededelingen over de Britse
oorlogseconom ie welke niet van belang waren ontbloot (zo zei hij o.m.
dat de R A F al aan het experimenteren was met straaljagers) en verklaarde
zich jegens Schreieder bereid om medewerking te verlenen aan een Spiel
met het OSS. Dat Spiel leverde niets positiefs voor de Duitsers op.2

★

Vooral het werk van de spionagegroepen was op goede interlokale
verbindingen aangewezen: elke groep moest bij haar leiding de gegevens
centraliseren welke naar BI dienden te worden doorgegeven. Daar was
bovendien vaak grote haast mee; had bijvoorbeeld een verkenner gecon
stateerd dat een Duits hoofdkwartier o f de staf van een onderdeel van
de Wehrmacht gevestigd was in een bepaald gebouw, dan bestond, als die
gegevens onm iddellijk werden doorgeseind, de m ogelijkheid dat de
Second Tactical A ir Force o f toestellen uit Engeland dat gebouw tijdig
zouden aanvallen (Duitse hoofdkwartieren en staven van onderdelen

1 Getuige Burger, Enq., dl. IV c, p. 3 1 1 . 2 In april nam Schreieder Schrader m ee naar
D en Haag. O verdag zat Schrader daar in een cel, ’s avonds was hij bij Schreieder thuis;
later in die maand kreeg hij van Schreieder papieren om door bezet gebied zuidwaarts
te gaan teneinde zich w eer bij het O S S aan te m elden, hetgeen hij deed. N a de
bevrijd in g vestigde hij zich in het buitenland. O p pogingen tot contact van de zijde
van de Enquêtecom m issie is hij niet ingegaan.
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werden veelvuldig verplaatst). Het snel doorgeven van gegevens naar de
leiding van de spionagegroepen vorm de geen probleem toen de treinen
nog reden maar na het uitbreken van de Spoorwegstaking waren ook de
spionagegroepen aangewezen op fietsende koeriersters. De groep-‘A lbrecht’ die in de hongerwinter ca. achthonderd medewerkers en mede
werksters had, telde ca. honderd van die koeriersters - één van die
koeriersters, die het traject van Zw olle naar het westen des lands voor
haar rekening placht te nemen, legde alleen al in de laatste drie maanden
van '44 meer dan 10000 km per fiets af, soms fietste zij van Zw olle naar
Rotterdam (150 km) op één dag om dan de volgende dag weer naar
Z w olle terug te fietsen. O ok voor ‘Albrecht’ was het m oeilijk, aan goede
fietsen te komen (de groep vorm de op enkele plaatsen in het land
fietsendepots — fietsbanden kwamen met de droppings mee) en voorts
was het uiteraard noodzakelijk, de koeriersters maar ook de andere
medewerkers (de verkenners bijvoorbeeld die dag in, dag uit op pad
waren) van extra-levensm iddelen te voorzien. ‘Albrecht’ richtte daartoe
een eigen fourage-afdeling op. Het werk van de groep werd, als dat van
de illegaliteit in het algemeen, in de hongerwinter gekenmerkt door een
grote gedrevenheid, zodat zelfs het gevaar van overwerktheid opdoemde
—om die te voorkom en, gaf de leider van de groep, mr. C. Brouwer, de
gehele groep met Kerstmis '44 drie dagen ‘vakantie’.
Aan de basis van ‘Albrecht’ werkten de verkenners die voortdurend
op pad waren om nieuwe gegevens te verzamelen en deze, voorzover
daartoe aanleiding was, in kaart te brengen. Zij waren georganiseerd in
twintig ondergroepen die een in vérgaande mate zelfstandig karakter
hadden. M enige ondergroep verw ierf gegevens van uitzonderlijke bete
kenis. Zo wisten enkele Noordbrabantse verkenners zich eind oktober
meester te maken van al het kaartmateriaal van de Kampfgruppe-Chïll.
Dordrechtse verkenners stelden spoedig vast dat generaal von Zangen het
hoofdkwartier van het Duitse Vijftiende Leger had ondergebracht in Park
M erwesteyn — dat hoofdkwartier werd op 24 oktober zwaar geteisterd
door in Engeland opgestegen Mosquitoes. O ok het transport en het af
schieten van de F-wapens werden nauwkeurig geobserveerd (een Rot
terdamse verkenner reed eens als clandestiene passagier mee op een trein
die F-wapens vervoerde teneinde vast te stellen waar precies met die
treinen werd gerangeerd en wat de afmetingen van de F-wapens waren).
D e waarde van de spionage werd nog verhoogd toen ‘Albrecht’ in
februari '45 inlichtingen begon te ontvangen uit het hoofdkwartier van
het in het westen van Nederland gelegerde Armee-Korps - ‘Albrecht’
kreeg zodoende, aldus het gedenkboek van de groep, ‘een volledig beeld
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van de Duitse legerorganisatie in Nederland’ en ‘voorts raakte de groep
bekend met de verdedigingsplannen van verschillende vakken, onder
meer die van de vesting-Amsterdam, de Hauptkampflinie Amsterdam—
Gouda, de vesting-H oek van Holland en die van het gehele zuidelijke
front. Methodisch is dit de glorieperiode van de groep geweest.’ 1
In totaal deed ‘Albrecht’ in de hongerwinter meer dan tweeduizend
rapporten (en tweehonderdvijftig schetskaarten) aan het Bureau Inlich
tingen toekomen; daarbij zijn de radiografisch overgebrachte spoedbe
richten en de overzichten w elke clandestien telefonisch werden doorge
geven, niet meegeteld. Bijna alle rapporten van ‘Albrecht’ betroffen
militaire aangelegenheden; daarnaast bevatten zij belangrijke gegevens
op het gebied van de volksgezondheid, afkomstig van de hoofdinspecteur
voor de volksgezondheid dr. C. Banning (meestal waren het ook
koeriersters van ‘Albrecht’ die de uit het bevrijde Zuiden o f uit
Engeland ontvangen medicamenten door het gehele bezette gebied ver
voerden).
De zendpost van ‘Albrecht’ bevond zich in de zomer van '44 midden
in de Biesbos; zij werd in september naar Rotterdam overgebracht
vanwaar, aldus het gedenkboek, ‘vrijw el een non-stop contact met de
overkant’ plaatsvond, ‘niet zelden zes uur per dag’2 — eind oktober, toen
men de indruk had dat de Funkfahndung het Rotterdamse zendadres had
vastgesteld, volgde een verhuizing naar Boskoop. Naast de ‘gew one’
zender kreeg ‘Albrecht’ S-phones: acht in totaal, die door twee speciale
instructeurs door de Biesbos naar het noorden waren m eegenomen;
zeven van die S-phones bleven in het westen des lands, de achtste ging
naar het oosten (naar de Achterhoek) — daar (en in Friesland) ging
tenslotte, gelijk reeds vermeld, ook M ooiweer, de voornaamste marco
nist van ‘Albrecht’, opereren.
Speciale betekenis had het werk van ‘Albrecht’ zolang van de electri
sche centrale te Geertruidenberg uit dagelijks samenvattingen van alle
verzamelde gegevens telefonisch doorgegeven konden worden naar BIEindhoven — maar het werd steeds m oeilijker om van Rotterdam uit
dwars over de grote rivieren Geertruidenberg te bereiken; met name de
controle op de brug bij Geertruidenberg (het Keizersveer) werd steeds
scherper. N iet ver van die brug werd in de tweede helft van september
een clandestien roeibootveer in gebruik genomen — het werd na het
uitbreken van de Spoorwegstaking ‘een racepartij zonder weerga’3 om te
waarborgen dat de in Rotterdam verzamelde en geschifte gegevens twee
1 Albrecht meldt zich, p. 49.

2 A.v., p. 87.

3 A.v., p. 59.
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maal per dag Geertruidenberg bereikten —alleen al hierbij waren vijftien
koeriersters ingeschakeld. O m over de Bergse Maas te komen moest eerst
de M erwede worden gepasseerd (zie kaart I op pag. 537). Dat geschiedde
via het veer Gorinchem—Werkendam. De Duitsers evenwel onderzoch
ten menigmaal o f personen die van de veerpont gebruik maakten, ver
dachte stukken bij zich hadden; die m oeilijkheid werd omzeild doordat
enkele postbestellers bereid werden gevonden, de voor Geertruidenberg
bestemde enveloppe van ‘Albrecht’ in hun postzak te doen. Alles ging
goed tot op 16 oktober de Ortskommandant van Gorinchem op het
denkbeeld kwam, de op het genoemde veer aanwezige postzakken te
laten controleren — de ‘Albrecht’-enveloppe kwam voor de dag, twee
postbestellers werden gearresteerd' en de verbinding was stuk. Het was
dit gebeuren dat Brouwer en zijn naaste medewerkers er toe bracht, alles
op alles te zetten om een nieuwe clandestiene verbindingslijn op te
bouwen via de Biesbos. Een al eerder gemaakt plan om de bestaande
telefoonkabels over de M erw ede en de Bergse Maas te verbinden met
een clandestiene kabel door het Land van Altena (daarvoor was in
Rotterdam voor f30 0 0 0 al tien kilometer kabel gekocht), werd niet
uitgevoerd — ‘had m en’, aldus weer het gedenkboek, ‘geweten dat het
noorden nog ruim een half jaar bezet gebied zou zijn, dan was zeker
anders beslist.’2
G elijk reeds vermeld, beschikte ‘Albrecht’ over nóg een clandestiene
telefoonverbinding: tot 16 novem ber was de lijn Bennekom—Nijm egen
in werking (van die lijn die door ‘Albrecht’ was gevonden, werd ook
gebruik gemaakt door de groep Geheime Dienst Nederland). Na die
datum evenwel kon ‘Albrecht’ voor het snel doorgeven van zijn be
langrijkste gegevens niet langer gebruik maken van de telefoon.
Brouwers hoofdkwartier bleef de gehele hongerwinter door in Rot
terdam gevestigd; ‘voor ons’ , zo zei hij in '57, ‘was Amsterdam als het
ware ‘te hoog’.’3 Inderdaad, Amsterdam lag te noordelijk, maar Brouwer
had ook bezwaren tegen het Amsterdamse milieu. D e leider van ‘A l
brecht’ , die grote durf paarde aan grote voorzichtigheid, was van mening
dat een groep als de zijne haar werk beter verrichtte naarmate zij de
contacten met andere illegale organisaties beperkte. Slechts voor de
Knokploegen maakte hij een uitzondering (hij had een nauwe relatie met

1 D e S D ’e r Haubrock heeft hun verdediging (ze zouden niet gew eten hebben dat zij
een enveloppe voor ‘Albrecht’ in hun postzak hadden) aanvaard, hoew el hij er geen
g e lo o f aan hechtte, en de arrestanten na korte tijd in vrijheid gesteld. 2 Albrecht meldt
zich, p. 100. 3 C. Brouwer, 9 okt. 1957.
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van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Commandant van de LKP) — voor
de in wezen politieke worsteling evenwel die zich in Amsterdam afspeel
de binnen de Contact-Com m issie der Illegaliteit en in het hoofdkwartier
van de BS, had hij geen belangstelling, laat staan waardering. Contact
met het hoofdkwartier van de BS ging hij uit de w eg — in januari zond
hij het een- o f tweemaal een afschrift toe van de in militair opzicht
uitermate belangrijke rapporten welke hij (via de Biesbos) aan BI placht
te doen toekomen, en daar b leef het bij, ondanks herhaald aandringen
van de zijde van het BS-hoofdkwartier.

★

Sectie V van het hoofdkwartier van de O D , die zich in de periode
januari—augustus '44 in aansluiting op eerder verricht werk verdienstelijk
had gemaakt door aan BI een groot aantal rapporten toe te zenden over
de waterstaatkundige toestand, de bruggen, de spoorwegen, de electrische
centrales, de waterleidingen en het brandweerwezen (rapporten die ge
fotokopieerd en op film gezet waren bij de fototechnische dienst van het
Amsterdamse Gem eentelijke Energiebedrijf), ging zich in de honger
winter steeds groter zorgen maken over de m ogelijkheid dat de Wehr
macht in de laatste fase van de strijd vrijw el het gehele westen des lands
onder water zou gaan zetten. M ajoor Kok droeg er zorg voor dat een
bruikbaar noodgemaal werd ontworpen —v ijf van die gemalen werden
in een machinefabriek te W orm erveer geconstrueerd. Koks rapporten
hadden ook in de hongerwinter vaak betrekking op de waterstaatkundige
toestand. Van de vernieling van de haveninstallaties van Rotterdam en
Amsterdam en van het spoorwegnet werd eveneens een nauwkeurig
beeld gegeven, zulks onder verm elding van de materialen welke nodig
waren om de schade te herstellen. Daarnaast kon sectie V Londen inlich
ten over de lichte zeestrijdkrachten van de Kriegsmarine die van H ellevoetsluis, Hoek van Holland en IJm uiden uit werden ingezet tegen de
Geallieerde scheepvaart naar en van Antwerpen. Voorts werden gegevens
verzameld over de Duitse F-wapens — BI ontving bericht over welke
routes zij vervoerd en op w elke plaatsen zij afgevuurd werden, en die
gegevens leidden menigmaal tot Geallieerde bombardementen zowel in
het westen des lands als in Overijssel.
In de hongerwinter werden de rapporten van sectie V in de regel via
de Biesbos naar Eindhoven gebracht maar in de herfst van '44 gingen zij
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een tijdlang naar de Belg S. Kirschen toe (‘ Captain K in g’), die in de nacht
van 14 op 15 september met een Engelse sergeant en twee Frans-Canadese
marconisten op de Veluw e was gedropt en aanvankelijk door Dijkman,
de commandant van de Veluw se RVV-brigade, was ondergebracht in een
boerderij te Scherpenzeel. Spoedgegevens van sectie V werden, van
midden september tot midden oktober doorgegeven aan Heukels in
Utrecht die telefonisch met Nijm egen in contact stond, nadien overge
seind door de aan het hoofdkwartier van de O D toegevoegde geheime
agent Dijckmeester, in sommige gevallen ook wel door de tot het z.g.
binnenlandse net van de O D behorende geheime zenders van welke de
belangrijkste eind september verbinding hadden gekregen met B I-Eindhoven. Op dat binnenlandse net van de O D komen w ij in het volgende
hoofdstuk terug.
★

Wat de andere in de hongerwinter actieve spionagegroepen betreft,
w illen w ij het volgende vermelden.
Van de al vóór september '44 bestaande groepen was de door Beukema
toe Water geleide groep-'Kees’, die ca. vijf-en-zeventig vaste medewer
kers telde, van bijzondere betekenis door haar contact met het apparaat
van de voedselvoorziening, ook met Louwes persoonlijk. V oor haar werd
een Nederlander die een groot leverancier van de Wehrmachtwas geweest,
een belangrijke inlichtingenbron en zij kreeg voorts, zoals reeds vermeld,
inlichtingen van RR , voorzover deze koeriersdienst der illegaliteit tevens
spionagegroep was. De geheime agent de Brauw werkte, tot hij gearres
teerd werd, nauw met ‘Kees’ samen.
D e inlichtingen van de door H. Deinum en ir. M. Vader geleide
groep-‘Packard’ , welke, gelijk reeds vermeld, aanvankelijk betrekking
hadden gehad op de weersomstandigheden, namen in de hongerwinter
een algemener karakter aan — een aparte groep, de Organisatie-G, ook
w el ‘de M ID -groep’ genaam d', gaf aan ‘Packard’ belangrijke gegevens
door over de Wehrmacht in het westen des lands en over de Duitse
F-wapens. D e gegevens over de F-wapens werden in Wassenaar gecoör
dineerd door de Delftse hoogleraar dr. ir. J. H. W. Uytenbogaert, die een
grondige kennis had van de raketballistiek. ‘ De veelvuldige Duitse ver

1 M ID : M ilitaire Inlichtingendienst.
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plaatsingen der actiecentra werden regelmatig telegrafisch gemeld, zodat’,
schrijft Somer, ‘de R A F op jacht kon gaan en het de vijand terdege lastig
maakte . . . (Uytenbogaert) speelde het klaar om uit brokstukken van bij
mislukte afschietingen gebarsten projectielen een complete V-i te con
strueren, welke direct na de bevrijding aan de verbaasde Britse Intelligence
kon worden getoond.’ 1 ‘Packard’ beschikte door de hulp van BI over
verschillende geheime zenders.
Aanzienlijk groter dan de ‘Packard’-groep was de door W. Schoemaker
van Den Haag uit geleide Geheim e Dienst Nederland oftewel de G D N .2
Z ij telde tenslotte ruim twaalfhonderd medewerkers en medewerksters,
onder w ie ca. honderd koeriersters. Er was in de hongerwinter veel extra
voedsel en veel geld nodig om een zo grote organisatie draaiend te
houden. Wat het voedsel betreft: per schip kon Schoemaker 40 ton
levensm iddelen uit Friesland laten komen —een aparte fourage-afdeling
vulde die hoeveelheden aan en bracht ook verder alles bijeen wat de
groep nodig had. Met die fourage-afdeling was een aparte knokploeg
verbonden die de voorraden van zwarthandelaren ging kraken en tot
januari '45 (de G D N kreeg toen geld van BI, minder overigens dan zij
had gevraagd3) ook grote geldbedragen in de wacht sleepte. Schoemaker
ging daar niet uitgesproken zuinig mee om, ‘er zijn ’, vertelde aan de
Enquêtecommissie ir. Th. P. Tromp, die min o f meer zijn mentor was
geweest, ‘dingen gebeurd . . . die niet door de beugel konden. Zo is hij
eens ergens gaan eten, hetgeen een diner werd van f50 0 ; dat werd op
één avond verslingerd.’4 N iet al het inlichtingenwerk van de G D N werd
even zinvol geacht: de groep plaatste bijvoorbeeld verkenners in de grote
steden die alle passerende Duitse auto’s telden en hun nummers noteer
den. ‘Ik heb’, aldus Tromp, ‘gezegd: ‘Schei er mee uit, dat is mensen in
gevaar brengen en micro’s maken die niet nodig zijn.’ ’5 M et dat al had
BI-Eindhoven voor het w erk van de G D N als geheel buitengewone
waardering; het heeft, zo haalde Trom p een uitlating van Somer aan, ‘wat
betreft omvang en kwaliteit, mèt dat van de groep-‘ Albrecht’, ver bo
venaan ... gestaan.’6

1 J. M . Som er: Z i j sprongen in de nacht, p. 2 18 . 2 D e groep duidde zich in de
hongerw inter aan als ‘M ik i’ o f ‘Reinart’ ; haar arch ief was toen ondergebracht in het
geb ou w van de Haagse G G D en daar was ook haar fotodienst gevestigd. 3 BI
subsidieerde de G D N -g ro ep in totaal met ruim f38 0 0 0 0 , maar Schoem aker wist zich
daarnaast nog bijna f2 2 0 0 0 0 te verschaffen, ten dele door leningen, ten dele (bijna
f 120000) door ‘kraken’. 4 Getuige Th. P. Trom p, Enq., dl. IV c, p. 1638. 5 A.v.
6 A.v., p. 1639.
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Tenslotte R R — de algemene koeriersdienst van de illegaliteit van
w elke w ij eerder vermeldden dat deze groep, voorzover zij zich op de
spionage ging toeleggen, scholing ontving van Beukema toe Water, de
leider van ‘ Kees’. R R ging, evenals de G D N deed (er is, waar zoveel
groepen op de spionagesector werkzaam waren, onverm ijdelijk veel
dubbel werk verricht), in het gehele bezette gebied (behalve in de drie
noordelijke provincies waarmee R R ook geen koeriersverbindingen on
derhield) nauwkeurige gegevens verzamelen over het Duitse w egver
voer, maar de groep stelde daarnaast rapporten over de F-wapens en op
waterstaatkundig gebied samen. Haar centrum bevond zich in een ac
countantskantoor in de binnenstad van Amsterdam.
★

D e toeneming van het aantal geheime agenten van BI en van het aantal
in werking zijnde geheime zenders alsook de uitbreiding van de activiteit
der spionagegroepen noopten de bezetter tot extra krachtsinspanningen.
Z ijn Funkfahndung was in volle actie waardoor geheime zenders werden
uitgepeild —w ij vermeldden trouwens reeds dat van de negentien spionage-agenten die BI vóór i september '44 naar bezet gebied had gezonden
en die op die datum nog in actie waren, tien door de S D werden
uitgeschakeld en van de na die datum alsnog ingezette e lf spionageagenten vier. O ok de spionagegroepen leden verliezen (wij kunnen die
niet nauwkeurig aangeven). Desondanks nam de spionage een steeds
groter omvang aan en werd zij ook door de snelle acties van de G ealli
eerde luchtmachten, welke zij menigmaal m ogelijk maakte, steeds
effectiever. Van belang was evenwel vooral dat, toen de Geallieerde
strijdkrachten in maart en april tot de bevrijding van O ost- en N oordNederland overgingen en doordrongen op de Veluwe, het Duitse verdedigingsstelsel geen geheimen meer voor hen had; dat vergemakkelijkte
in hoge mate de militaire operaties en beperkte de verliezen.
Aan Duitse kant waren van de herfst van '44 a f maatregelen genomen
om spionage, op welke w ijze ook, tegen te gaan. Dreigend met onbe
perkte strafmaatregelen door de S D verbood Rauter eind novem ber met
een bekendmaking in de pers het fotograferen in de openlucht.' Een

' Zoals uit de in dit deel voorkom en de illustraties blijkt, hebben verscheidene
fotografen zich van dit verbod niets aangetrokken; met name van de hongerw inter
hebben zij een indrukwekkend beeld vastgelegd.
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maand later ging van H im m ler een bevel uit aan de eenheden van de
Waffen-SS om voortaan op de auto’s waarvan bevelhebbers gebruik
maakten, geen speciale aanduidingen te plaatsen en aan die auto’s geen
lage nummers meer te geven. 'D ie Erkundungsergebnisse des feindlichen
Nachrichtendienstes erstrecken sich’, aldus een circulaire die op Oudejaarsdag
van Christiansens hoofdkwartier uitging1,
‘ a u f den gesamten niederlandischen Raum . Sie umfassen geheimzuhaltende Tatsachen a u f
Ja st allen Gebieten der militarischen Kriegführung, darunter solche von erheblicher B edeutung. N u r durch weitgehendste Unterstützung des Feindes seitens der niederlandischen
Bevölkerung wurde sie ermöglicht. E s ist erwiesen, dass insbesotiders niederlandische
Angestellten und Arbeiter deutscher Dienststellen, die zum Teil sogar Vertrauungsstellen
innehalten, dem G egner die Masse des Verratsmaterials geliefert hatten.'2

In de circulaire werd vervolgens voorgeschreven dat buitenlandse
burgers voortaan de dienstvertrekken van bureaus van de Wehrmacht niet
mochten betreden, dat buitenlanders niet meer werkzaam mochten zijn
bij het Duitse militaire telefoonverkeer en slechts met speciale vergun
ning Wehrmacht-terreinen mochten betreden, dat de verblijfplaats van
militaire staven niet langer kenbaar mocht worden gemaakt met borden
en dat buitenlandse burgers niet langer mochten meerijden in auto’s van
de Wehrmacht-, voorgeschreven werd tenslotte dat alle militairen minstens
tweemaal per maand gewezen moest worden op het spionage- en sabotagegevaar (het moest hun 'endlich in Fleisch und Blut übergehen, dassjegliche
Vertrauensseligkeit gegeniiber der Bevölkerung das Blut der Kameraden an den
Front kosten kann) en dat ruimten waar geheime bevelen e.d. werden
geschreven o f bewaard, permanent moesten worden bewaakt. In diezelf
de tijd, zo stond in een door Rauter uitgegeven bevel vermeld, kregen
speciale officieren opdracht, alle Wehrmacht-telefoongesprekken a f te
luisteren om, zodra ‘geheime oder reichswichtige Dinge' werden vermeld (dat
mocht in het geheel niet), zich van de identiteit van de spreker te
vergewissen. 1 Wenn auch die Niederlander zum aktiven Widerstand sich weniger eignen' (Rauter bedoelde sabotage- en guerrilla-activiteit),
‘ so eignen sie sich hervorragend zum Spionagedienst. M it der deutschfreundlichsten M iene
der Welt betreibt der Betreffende Spionage, ohne dass es gutglaubige Deutsche merken. Ich
verbiete ab sofort die Bescliaftigung von niederlandischen Stenotypistinncn bezw. Sekreta-

1 Exem plaar in H SSu PF, 10 c. 2 W ij w eten niet op grond van w elke feiten deze
passage geschreven werd, maar het kan zijn dat een vondst als van de ‘Albrecht’enveloppe er aanleiding toe heeft gegeven.
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rinnen in den Dienststellen des S S - und Polizeibereiches . . . Sie schreiben die intimsten
D ingen an Freundinnen und Bekannten, wobei die Schreiberin nicht weiss, wer z .B . der
Geliebte der Freundin ist.’ '

Het hielp allemaal niet. Tegen de inschakeling in de illegaliteit van
personen als Lages’ Duitse secretaresse die met de Vrij Nederland-groep
en de Wehrmacht-officier uit de staf van het in het westen des lands
gelegen Armee-Korps die met de groep-‘Albrecht’ in contact stond, hielp
geen rondschrijven en geen bevel. W eek in, week uit gingen honderden
berichten van militaire aard de lucht in en werden talrijke gedetailleerde
spionagerapporten het bezette gebied uit gesmokkeld.
Dat laatste geschiedde hoofdzakelijk via de Biesbos.

Crossen
D e gehele hongerwinter door is naar het bevrijde Zuiden gecrosst, om
te beginnen al dwars over de grote rivieren: over de Rijn tussen Arnhem
en W ageningen, zolang de Geallieerden daar een groot deel van de
Betuwse oever in handen hadden, over de Waal ter hoogte van het Land
van Maas en Waal en aansluitend daarop over de Maas en de Bergse Maas
—w ij hebben van al die crossings geen overzicht. Ze waren m oeilijk: de
gebieden die toegang gaven tot de rivier welke tegelijk frontlijn was,
waren een verboden zone (wie zich daar zonder geldige papieren bevond,
liep kans om als spion te worden doodgeschoten), er werd door de
Wehrmacht en de Waffen-SS druk gepatrouilleerd en alle boten en bootjes
waren er in beslag genomen. Toch slaagden telkens weer enkelingen o f
kleine groepjes er in, hetzij naar het bevrijde Zuiden, hetzij naar het
bezette Noorden over te steken. Onder hen bevonden zich individuele
vluchtelingen maar ook w el geheime agenten o f vertegenwoordigers van
illegale groepen — de verscheidenheid zelve van deze crossers leidde er
toe dat na de oorlog geen samenvattend beeld van de bedoelde riviercrossings is vastgelegd.
Ten aanzien van de vooral door haar regelmaat veruit belangrijkste
verbinding: die door de Biesbos, ligt de zaak anders. Hier was het één
groep: de groep-‘Albrecht’, w elke als voornaamste organisator optrad en
die er zorg voor droeg dat er een hecht verband ontstond tussen de
1 B evel, 8 jan. 1945, van Rauter (H SSu P F , 10 c).
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omstreeks tw aalf illegale werkers die van Sliedrecht en Werkendam uit
(zie kaart I) telkens weer de gevaarlijke taak op zich namen om met kano’s
en andere kleine bootjes in donkere nachten zuidwaarts over te steken
naar de zuidelijke oever van Hollands Diep en Amer en die hetzelfde
traject noordwaarts aflegden.
Waarom de groep-'Albrecht’ de Biesbos-crossings bevorderde, gaven
w ij al w eer: midden oktober was de postverbinding naar Geertruiden
berg, dat toen nog in Duitse handen was, verbroken. ‘Albrecht’ bevond
zich in de Biesbos op bekend terrein: tot begin september '44 was de
zendpost van de groep op een boerderij in dit gebied gevestigd geweest
en bovendien werd de groep, voorzover werkzaam in de zuidelijke
provincies, geleid van het aan de Biesbos grenzende Land van Altena uit.
‘Albrecht’ had in die streken uitnemende helpers van w ie enkelen de
Biesbos van jo n gsa f kenden als hun broekzak. Er stonden in deze doolhof
van kleine waterwegen met riet en rijshout dat in de winter drie tot vier
meter hoog was, hier en daar bomen —goede kenners van het landschap
behoefden in de duisternis slechts het silhouet van zulk een boom te zien
om precies te weten waar zij waren.
Na de vondst van de ‘Albrecht’-enveloppe op de pont Gorinchem—
Werkendam hadden medewerkers van ‘Albrecht’ eerst, om Geertruiden
berg toch te bereiken, een vaste route opgebouwd van Sliedrecht uit
dwars door de Biesbos naar het plaatsje N ieuw endijk en vandaar via Hank
naar Geertruidenberg. De Biesbos was in die tijd nog niet door de
Wehrmacht bezet maar dat veranderde toen de Geallieerden begin no
vem ber de Bergse Maas en het Hollands Diep bereikten: op tal van punten
in de Biesbos werden toen Duitse militaire posten gevestigd. De bood
schappers die vervolgens de zendingen van ‘Albrecht’ naar bevrijd gebied
gingen brengen, maakten gebruik van het brede water van de Nieuw e
M erw ede dat zij van Sliedrecht uit door smalle vaarten bereikten —‘begin
december (kon)’, aldus het gedenkboek van de groep-‘Albrecht’, ‘gespro
ken worden van een regelmatige dienst’ 1, zij het dat er per maand
omstreeks volle maan enkele nachten waren waarop niet kon worden
gecrosst. De leiding van de crossings lag zowel in Sliedrecht als op de
Brabantse wal (in Lage Zwaluwe) in handen van leden van de ‘Albrecht’groep. Een m oeilijkheid ontstond toen de Wehrmacht medio maart '45 de
N ieuw e M erw ede geheel versperde door er ruim twintig rijnaken tot
zinken te brengen en er een mijnennet in op te hangen. Voor de crossings

1 Albrecht meldt zich, p. 103.
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I. De crossingroutes door de Biesbos
De westelijke route (Sliedrecht—Lage Zwaluwe) is gebruikt van eind november
'44 tot medio maart '45. De oostelijke route (Werkendam—Drimmelen) die in
haar zuidelijk deel een variant had, is gebruikt van eind november ’44 tot begin
januari '45 en opnieuw van medio maart '45 tot aan de bevrijding. Bij sommige
tochten vonden afwijkingen van de vaste routes plaats die meestal samenhingen
met de aanwezigheid van Duitse wachtposten. De vaste Duitse wachtposten zijn
met een ster aangegeven. De kaart toont de Biesbos bij eb.

uit Sliedrecht moest toen een nieuwe route worden vastgesteld — dat
werd de route van Sliedrecht naar Werkendam en vandaar dwars door
de Biesbos naar Drimmelen.
Naast de cross-route Sliedrecht-Lage Zw aluw e had ‘Albrecht’ er in
november, december en begin januari ook een van Werkendam naar
D rim m elen; de crossers van deze route maakten, nadat een hunner was
gearresteerd, later in januari gebruik van de route die in Sliedrecht begon
en hoofdzakelijk de N ieuw e M erw ede volgde —ook deze Werkendamse
crossers kwamen vast te zitten toen de N ieuw e M erwede werd versperd
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e n o o k z ij g i n g e n t o e n d e n i e u w e r o u t e v o l g e n w e lk e w e e r d w a r s d o o r
d e B ie s b o s lie p .
‘ H e t is m o e i l i j k ’ , a ld u s A lb re c h t m eldt z ic h 1 ,
‘ een ju is te v o o rste llin g te gev en van de gevaren en m o e ilijk h e d e n die zich bij
elk e Crossing v o o rd ed en . W at een z e lfb eh eersin g en d o o rz ettin g sv erm o g en kostte
het o m d e la d in g beh o u den op zijn plaats te brengen . W at een lichaam skracht
v e rg d e het o m o n d er o n gu n stige w eerso m stan d ig h ed e n m eester te b lijv e n van
de situatie. W an t m o o i w e e r o f stevig e bries, m ist o f strenge vorst, de dien st gin g
d o o r . . . W e z ie n ’ —
e n d a n v o l g t h e t h e r in n e r in g s b e e ld (z ie h ie r b ij k a a rt I) d a t in h e t s o b e r e
g e d e n k b o e k v a n d e g r o e p - 1A l b r e c h t ’ is v a s t g e le g d 2 :
‘ W e zien hen w e e r v ertrek ken uit bezet g e b ie d : A lb las en K o o s in hun k an o ’ s,
D o v e Ja n en G rijz e Ja n in hun V -b o d e m s, A lb e rt en K ees in hun roeiboot. H et
is avon d. Een lichte bries streelt d e w atersp iegel. G e e n m aan is te zien. A ls die
o p k o m t hopen ze al in B rabant te zijn . B u iten lo o p t n iem and m eer, w ant het is
acht uur g ew e est en de D u itsers zijn o n v e rb id d e lijk . V o o rzich tig hebben en kele
passagiers plaats g en o m en in de ranke vaartu igen, d e post is aan bo ord, en daar
g lijd t het c o n v o o i de riv ier op. H et gaat go ed. Z o n d e r dat ze gezien o f d o o r de
D u itse posten g e h o o rd zijn , v e rd w ijn t Slied rech t achter hen. Slechts het silhou et
is n o g ko rt zichtbaar. D e andere o e v e r van de M e rw e d e ko m t in zicht, en en ige
tijd w o rd t o n d er beschutting daarvan oostw aarts gevaren. M o ffe n zijn er aan deze
z ijd e niet, m aar het is oppassen v o o r de k rib b en ; nu en dan brengt een stroo m 
v e rsn e llin g een kano even uit de koers. D e H elslu is w o rd t bereikt. G een M o f op
post. V o o rzich tig vaart het gezelschap de slu ispo o rt binn en. D e slu ism eester doet
z ijn plicht, g elu id en van neerstorten d w ater breken de n ach telijk e stilte en even
later zijn d e b oten geschut op het w aterp eil van het W an tij. D w ars d o o r de kreken
van d e o o ste lijk e ton g van het E ilan d van D o rd rech t w o rd t in de richtin g van de
O tterslu is gevaren. Z o v e r w a g en de crossers zich intussen niet. D e D uitsers
h eb b en deze sluis bezet. Er w o rd t gestopt b ij een dam . Een v erm etele sigaret, die
g lo e it, w o rd t ged oo fd . A lle n stappen uit. D e k an o ’ s en de ro eib o o t w o rd en o ver
de dam g esjo rd , ’t W ater w o rd t u it de b o ten geh o o sd , de stenguns w o rd en
schietklaar gem aakt. A lle n zijn gereed o m in te stijgen . P lo tselin g riem engeplas.
Een ro e ib o o t nadert van u it de N ie u w e M e rw e d e . G een nood. D e h o ek ige
gestalte, die h ard n ek kig aan d e riem en trekt, is al herkend. H et is A aike, op w e g
naar b ezet geb ied. M o rg e n den kt h ij naar B rabant teru g te varen. H an d en w o rd en
geschud, er w o rd t geflu isterd ; alles sch ijn t v e ilig te zijn. V ereen d e krachten
bren gen A aik es b o ot o ver de dam heen in het W antij. W e e r w o rd en handen

1 A.v., p. 105.

2 A.v., p. 106-08.
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geschud, m en gaat in d e b o ten , en w e ld ra vaart het gezelschap op de N ie u w e
M e rw e d e . H et w o rd t u itk ijk en . A an b eid e zijd en van de riv ier zijn D u itse
m itrailleurposten . H et is zaak het m id d en van de riv ie r te houden. K o o s geeft de
k oers aan. D e O tterslu is is al gepasseerd. H o g e m asten aan w e erszijd en van de
riv ie r tek en en zich af. H et is het h o ogsp an n in gsn et, dat D o rd rech t m et Brabant
verb in d t. D e K o p van ’ t Land m o et dus in de buurt zijn. Ieders w aakzaam heid
verscherpt, b ijn a geen g elu id w o rd t geh o o rd , het riem engep las versto m t.' D e
eb stroo m zal hen v o o rb ij dit g ev aarlijk e punt brengen . D e riv ie r is h ier het smalst.
Aan w e e rszijd en een w aakzam e D u itse post. Een drietal sto rm boten ligt gereed
o m in te grijpen.
A lles gaat naar w ens. D e M o ffe n m erk en niets. D e varen den verm ak en zich
in w e n d ig o v e r het gezw ets van d e schild w achten, dat d u id e lijk hoorbaar is. D e
m itrailleurs b lijv e n van d aag z w ijg e n . D e riem en trekken w e er, in kalm tem po
b e w ege n d e ped dels der k a n o ’s zich. O o k d e post aan de Sp ierin gslu is ho u d t zich
rustig. Er w o rd t iets dichter bij de B rabantse w a l gevaren , w an t aan de n o o rd w a l
z ijn op regelm atige afstanden w e l v ijftie n m itrailleurpo sten , die stuk v o o r stuk
roet in het eten ku nn en go oien . E n k ele k ilo m eters v erd er aan de zu id w al w o rd t
de B rab an d er gepasseerd. D itm aal h ier geen v u u rp ijl, die stoort. A lle schippers
w e ten intussen ho e ze h ierop reageren m oeten . Z o snel m o g e lijk naar de o ever
varen , w aarvan daan de p ijl opstijgt. E en h el v e rlic h t w o rd e n op het w a ter zou
het d e m itrailleurschutters al te g e m a k k e lijk m aken. E lk e crosser h eeft dit al een
paar m aal m eegem aakt. D e ranke kano is dan in het v o o rd e e l b o v e n d e lo g g e
ro e ib o o t en is sn eller in het beschu tten de o everriet verd w en en . M aar alles b lijft
rustig. D e sterren staan aan de h em e l en nu en dan schiet in de verte d e v u rig e
straal van een V -2 o m h o o g . In flin k tem po w o rd t de ebstroom benut. P lotselin g
b u igt K o o s naar de n o o rd w a l af, de an deren v o lg e n . D e D een is dichtbij. H et is
oppassen; het laatste punt van en ig g e w ic h t op de zu id w al m o et gepasseerd
w o rd en . O o k h ier hebben ‘w ild e crossers’ al m eerm alen een v e e r m o eten laten.2
H e t gevaar is sp o ed ig g e w e k e n en de zu id w a l w o rd t w e e r opgezocht. A an de
g o lfsla g is te m erk en dat m en het H o llan d s D ie p nadert. Steeds d ieper du ik en de
k an o ’ s in de g o lv e n , en geen der in zitten d en b lijft droog. Er is in m id d els een
ste v ig e bries opgestoken. V e ilig h e id sh a lv e w o rd t w a t dichter bij de kant gevaren,
en dat is g o ed gezien. Eén der k a n o ’s schept een flin k e gulp w ater, en m et v eel

1 ‘O m het geluid te dem pen’ , aldus Het Grote Gebod, ‘w erden zakken o f gummilappen
om de roeiriem en gebonden en ook vaak om de kop van het schuitje. Het knoersend
geluid dat de spanen veroorzaakten, w erd onderdrukt door om de roeipinnen een
doekje te knopen . . . Reden van bezorgdheid vorm den dikw ijls de eenden die bij het
geringste geluid schichtig opvlogen.’ (Anne de Vries in Het Grote Gebod, dl. II, p. 106).
2 V olgens C. Baardman in zijn boek De modder is gevaarlijk (1955) bevonden er zich
begin '45 O ostenrijkse m ilitairen en ‘elke m orgen kwam de commandant van deze
O ostenrijkers met een lachend gezicht de sluiswachter vertellen hoeveel boten van
de crossers in de voo rb ije nacht gepasseerd waren.’ Korte tijd later werd die O osten
rijkse bezetting ‘vervangen door bloeddorstige Russen in Duitse dienst.’ (p. 2 1 0 - 1 1 ) .
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stuurm anskunst gelu k t het n o g net d e o e v e r te b ereik en vo o rd at het b o o tje
om slaat. N ad at het o v e rto llig e w a ter is g e lo o sd , w o rd t d e tocht v erv o lg d . H et
fe lst ja g e n d e g o lv e n bij de Ja c o m ie n , het punt w aar de N ie u w e M e rw e d e en de
A m e r in ee n v lo e ie n . M erk w aard ig , h o e de k a n o ’s steeds w e e r uit de g o lv e n
o pdu ik en . D e opvarenden heb b en gelu k. R eed s zien zij de streep van de Brabantse
v astew a l v o o r zich. D e g o lfsla g m ind ert. N o g ev en w o rd t d e A m e r in o o ste lijk e
rich tin g o pgevaren , en dan z w e n k e n alle boten de haven van L age Z w a lu w e
b inn en. H et e in d d o el is b ereik t’ —

men ziet: hier is een Crossing beschreven waarbij goeddeels van de
N ieu w e M erw ede gebruik werd gemaakt. D e beschreven tocht duurde
vier uur, maar het gebeurde w el dat onderweg een storm opstak die eerst
moest uitrazen en dan dienden de crossers w el eens een hele dag, in het
riet verscholen, te wachten voordat zij hun tocht konden voortzetten.
Geregeld werd door Duitsers op de N ieuw e M erw ede gepatrouilleerd
en werden er lichtkogels afgeschoten (‘dan’, zei een crosser eens, ‘voelde
je je z e lf naakter dan in je nakende nakie ’s middags om tw aalf uur op de
Dam in Amsterdam’1), soms was er mist (dan voeren de crossers op hun
kompas), soms, d.w.z. eind december en vooral eind januari, waren er
hevige sneeuwstormen (door ijsgang moest men in januari het crossen
een w eek lang staken). In februari en vooral in maart en april werd het
crossen extra gevaarlijk: de Wehrmacht was waakzamer, de nachten waren
korter geworden. In die korte nachten was het vaak onverm ijdelijk om
tegen de stroom in te crossen —toen in februari het smeltwater de rivieren
in Nederland deed wassen, was de vloedstroom soms niet krachtig
genoeg om de tocht noordwaarts m ogelijk te maken. D ie tocht noord
waarts was steeds zwaarder dan de tocht zuidwaarts: hij duurde gem id
deld ongeveer twee uur langer. Pas in maart werd het crossen in zoverre
iets gem akkelijker dat men de beschikking kreeg over modern, met
motoren uitgerust, Amerikaans materieel: ‘schitterend’, aldus Albrecht
meldt zich, ‘maar alleen te gebruiken bij ruw weer omdat het niet geruis
loos genoeg liep.’2 Tevoren had men al enkele kano’s gebruikt met op
accu’s lopende motoren maar die waren in bezet gebied gemaakt (in
Albrecht meldt zich is daarbij terecht een uitroepteken geplaatst).
Slechts één keer werd een crossing-boot door een Duitse stormboot
buitgemaakt. Crosser Aaike van D riel viel toen in Duitse handen; op 30
april werd hij bij Utrecht gefusilleerd. H ij had vaker met succes gecrosst
dan w ie ook: drie-en-vijftig keer.

1 A d G o ede in Het Grote Gebod, dl. II, p. 397.
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Er zijn in totaal, alle tochten zuidwaarts en noordwaarts bijeengeteld,
driehonderdvier-en-zeventig door de groep-‘Albrecht’ georganiseerde
crossings geweest; daarnaast nog zes-en-zestig andere georganiseerde
crossings waarbij KP’ers een belangrijke rol speelden.1 D e grootste fre
quentie werd in de eerste helft van april bereikt, ‘toen een vrijw el
dagelijkse verbinding tussen bezet en bevrijd gebied bestond. In deze
periode kon het gebeuren dat op een b rief van Amsterdam naar Eindho
ven na vier dagen het antwoord in Amsterdam ter tafel lag.’2

★

D e crossings door de Biesbos zijn in de eerste plaats van eminente
betekenis geweest voor het contact tussen het Bureau Inlichtingen en de
illegaliteit. Talloze rapporten werden door de crossers meegenomen,
telkens verpakt in een waterdichte zak (de kano’s en andere vaartuigen
liepen menigmaal half vol water) w elke verzwaard was met een steen:
dreigde men in Duitse handen te vallen, dan kon de zak onm iddellijk
overboord worden gezet. Daarnaast gingen talloze stukken noordwaarts
— ook kleine zendapparaten, een enkele keer wapens en eind februari
grote hoeveelheden insuline welker tijdige aankomst de levens redde
van duizenden lijders aan suikerziekte. Tenslotte waren de cross-routes
van groot belang om geheime agenten naar bezet gebied te brengen en
van bezet gebied uit personen naar het bevrijde Zuiden op w ier komst
aldaar prijs werd gesteld: boodschappers van de illegaliteit en personen
die over bijzondere deskundigheid beschikten voor de heropbouw van
het bevrijde Zuiden o f voor de voorbereiding van die van het Noorden
(enkele ingenieurs van de rijkswaterstaat, de directeur van het Rotter
damse havenbedrijf, de directeur-generaal van de energievoorziening)
—ook werden veertig, oorspronkelijk op en bij de Veluw e ondergedoken
Airbornes door de crossers naar het Zuiden gebracht. Van der Gaag, lid
van het C ollege van Vertrouwensmannen, maakte begin '45 van de weg
via de Biesbos gebruik om naar Londen te gaan en naar bezet gebied
terug te keren —eind april ging hij via dezelfde w eg voor de tweede maal
naar Londen, nu vergezeld door Neher. Brouw er zelf, de leider van
‘Albrecht’ , crosste in maart voor besprekingen met BI-Eindhoven en ging
1 B ij één gelegenheid zijn van het zuiden uit tw aalf boten tegelijk gecrosst, waarvan
vier met wapens waren volgeladen. 2 Albrecht meldt zich, p. 1 1 1 .
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toen weer naar bezet gebied terug. H oeveel personen in totaal als ‘pas
sagiers’ hebben gecrosst, is niet bekend —het zijn er, gegeven het feit dat
in totaal vierhonderdveertig keer is gecrosst, misschien wel vele honder
den geweest.
Het spreekt vanzelf dat alles wat met de crossings uit Sliedrecht en
Werkendam te maken had, zo goed m ogelijk geheim werd gehouden.
Dat lukte maar ten dele. W ie met ve rlo f van ‘Albrecht’ naar het Zuiden
mocht oversteken, kreeg een wachtwoord waarmee hij zich in Sliedrecht
o f Werkendam moest aanmelden bij een bepaald adres. N iet ieder zweeg
daarover, zodat na enige tijd het wachtwoord om de paar dagen werd
veranderd. Er kwamen in Sliedrecht en Werkendam w el mensen aan, die
links en rechts vroegen waar zij zich moesten vervoegen om naar het
Zuiden vervoerd te worden. Deze en dergelijke gebeurtenissen wekten
bij de bewoners van de panden aan de M erw ede waar de boten overdag
verborgen waren en de ‘echte’ passagiers zich moesten aanmelden, grote
bezorgdheid — met dat al slaagde de bezetter (hij wist natuurlijk dat er
regelmatig door de Biesbos werd gecrosst) er niet in, die panden te
ontdekken en het werk, waarbij meer dan zes maanden lang van vaste
adressen gebruik werd gemaakt, ging door.
Nagenoeg geheel is dit w erk geweest dat ondernomen is van bezet
gebied uit; daar is trouwens ook het initiatief genomen. Er is aan dit
initiatief, dat zij erkend, steun verleend. BI deed dat in hoge mate; gelijk
vermeld, stelden de Amerikanen tenslotte modern materieel ter beschik
king; de Canadezen verleenden hulp aan de crossings doordat zij de voor
hun artillerie bereikbare Duitse militaire posten in de Biesbos herhaal
delijk onder vuur namen; het in het bevrijde Zuiden aanwezige deta
chement van M l-g (de afdeling van de Britse geheime dienst die bem oei
enis had met de ‘pilotenhulp’) leerde de crossers op zijn z.g. Boat School
op Tholen hoe zij met de gevoelige motoren van het moderne materieel
moesten omgaan —dat detachement stelde een keer zelfs voor dat het de
gehele crossing-organisatie onder zijn hoede zou nemen. Dat werd door
de crossers geweigerd: zij stelden er prijs op, onafhankelijk te blijven,
zulks te meer toen de tegenstellingen w elke zich aan de top van de
illegaliteit hadden geopenbaard, tot hen doordrongen; ook de rivaliteit
tussen de verschillende geheime diensten maakte op hen een onaange
name indruk. Zij wisten dat zij een uitermate gevaarlijke maar ook
uitermate belangrijke taak uitvoerden en zij deden dat niet zonder gepast
zelfbewustzijn; kwamen zich in Sliedrecht o f Werkendam passagiers
aanmelden die het wachtwoord niet kenden, dan werden dezen, ongeacht
hun maatschappelijke positie, onverbiddelijk geweerd. Dat overkwam

542

B E T E K E N I S V A N DE B I E S B O S - C R O S S I N G S

bijvoorbeeld prof. dr. G. A. van Poelje, de in de zomer van '40 door de
bezetter ontslagen secretaris-generaal van het departement van onderwijs,
kunsten en wetenschappen, die na de bevrijding (dat hadden de Vertrou
wensmannen inmiddels vastgesteld) op zijn post zou terugkeren. Hem
had de Londense minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, dr.
G. Bolkestein, begin februari via de Vertrouwensmannen gevraagd, naar
Londen te komen — van Poelje werd met een auto naar Sliedrecht
gebracht en keerde onverrichterzake terug. Misschien zouden de mannen
van ‘Albrecht’ in zijn geval wel over het bezwaar zijn heengestapt dat hij
het wachtwoord niet kende, maar Braat, de redacteur van De Vrije Kun
stenaar, die een maand later als passagier kon crossen, kreeg van Aaike
van Driel te horen dat deze persoonlijk in de bewuste nacht had gew ei
gerd, van Poelje, ‘dat oude mannetje dat een oproep uit Londen had’ (van
Poelje was zestig jaar), mee te nemen. ‘Ik dacht: zoiets gaat maar ja m 
meren als er een gevaarlijk ogenblik mocht komen en trouwens, er zijn
al genoeg oude mannen bij elkaar daar in Londen!’ 1

‘Pilotenhulp’
In de delen 5 en 7 van ons werk hebben w ij, aansluitend bij het
toenmalige spraakgebruik, onder het algemene begrip ‘pilotenhulp’ alle
clandestiene hulp laten vallen aan militairen van de mogendheden die
met Duitsland in oorlog waren: hulp aan militairen die uit krijgsgevan
genschap in Duitsland waren ontsnapt (dat waren vooral W alen2, Fransen
en Polen, soms ook Russen) en hulp aan bemanningen van de Geallieerde
luchtmachten die zich boven bezet Nederland met hun parachute hadden
kunnen redden o f w ier toestel daar een noodlanding had gemaakt. De
ontsnapte Russische krijgsgevangenen werden in Nederland verborgen
gehouden maar de Walen, Fransen en Polen wilden zuidwaarts trekken
en hetzelfde gold voor de bemanningen van de Geallieerde luchtmach
ten: dezen hadden trouwens opdracht, zich zo enigszins m ogelijk weer
bij hun onderdeel te voegen; uit Nederland vergde dat een tocht door
België en Frankrijk naar Spanje. Ten behoeve van die afvoer werden in
bezet gebied verschillende ‘pilotenlijnen’ opgebouwd en in deel 7 ver

1 L. P. J. Braat: Omkramte hiaten, p. 145. 2 D e Vlaam se krijgsgevangenen waren,
evenals de Nederlandse, in '40 door H itler vrijgelaten.
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meldden w ij als onze schatting dat, afgezien nog van verscheidene
duizenden Waalse, Franse en Poolse militairen, in totaal tot aan D -D ay
hulp is verleend aan tussen de vijftienhonderd en tweeduizend ‘piloten’.
Goeddeels is dat hulp geweest door zelfstandig optredende Neder
landse illegale werkers maar in ju ni '43 werd door M l-g in samenwerking
met BI een geheime agent gedropt om een eigen ‘pilotenlijn’ op te zetten:
de Engelsman (zijn vader was Nederlander) Dignus (‘D ick’) Kragt. Deze
trok een Joodse onderduiker, Joseph Piller, als zijn voornaamste helper
aan. Kragt en Piller kregen hun ‘piloten’ meestal toegespeeld door de LO
en zij hadden na enige tijd een eigen zendverbinding met Londen zodat
zij de identiteit van hun ‘piloten’ (men moest er steeds op bedacht zijn
dat Duitse V-Manner zich voor ‘piloten’ uitgaven) konden verifiëren. De
‘piloten’ van Kragt en Piller werden naar België afgevoerd waar zij door
Belgische groepen die met M l-g in contact stonden, werden overgeno
men. Daarnaast was er een Nederlandse illegale groep, ‘Fiat Libertas’, die
(met onderbrekingen) van de zomer van '43 a f ook in zendcontact met
Londen stond - deze groep (er waren nog andere) bracht tot in de lente
van '44 vele honderden ‘piloten’ naar Brussel.
H oeveel ‘piloten’ begin september '44 in bezet Nederland aanwezig
waren, weten w ij niet —w èl dat het detachement van M l-g dat aan het
Geallieerde hoofdkwartier was toegevoegd: IS-g (W E A )', aan Chris
Lindemans toen hij in de nacht van 14 op 15 september door de linies
werd gezonden, opdracht had gegeven, aan de Noordbrabantse illegaliteit
mee te delen dat de in Noord-Brabant aanwezige ‘piloten’ ter plaatse
moesten blijven in afwachting van hun bevrijding. W ij nemen trouwens
aan dat de Nederlandse ‘pilotenhulp’-groepen in het algemeen na D-Day
(6 ju n i '44) hun ‘piloten’ niet naar het zuiden hebben laten vertrekken:
zij wisten dat die tocht riskant was en zij rekenden er op dat de Gealli
eerden binnen afzienbare tijd heel Nederland zouden bevrijden.
In de tweede helft van september schiep het oorlogsverloop een geheel
nieuwe situatie: het front kwam aan de m oeilijk te passeren grote rivieren
te liggen en op en bij de V eluw e hielden zich enkele honderden Airbornes
schuil, van w ie een deel gevangennem ing door de Duitsers had weten
te voorkom en, een ander deel door Nederlandse illegale werkers gehol
pen was, uit krijgsgevangenschap te ontsnappen.
Wat die eersten betreft: alleen o f in kleine groepjes zwierven er
Airbornes op de Veluwe rond, zich overdag schuilhoudend. Een deel van

1 Intelligence Service 9 (Western European Area).
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hen viel in Duitse handen, een deel werd gevonden door illegale werkers
van w ie een aantal op zoek naar Airbornes de V eluw e op trok. ‘Telkens’,
aldus Het Grote Gebod, ‘vonden onze mannen’ (maar ook vrouwen deden
dat werk) ‘in de bossen, in het akkerland o f in eenzame schaapskooien
groepjes uitgeputte Britten en toen het krankzinnigengesticht te W o lfheze moest worden ontruimd’ (begin oktober) ‘zaten daar de kelders vol
met Engelsen. Onder de hoede van het Nederlandse Rode Kruis zijn zij
er uitgehaald en als zwaar zieken op wagens weggereden.’ 1
Wat de tweede groep aangaat: toen de Airbornes op 1 8, 19 en 20
september vergeefse pogingen ondernamen om van Oosterbeek uit tot
de kleine schare door te dringen die op de avond van 17 september de
Rijnbrug in Arnhem had bereikt, en toen zij tenslotte naar de ‘perimeter’
in Oosterbeek terugvloeiden, waren er verscheidene Airbornes die, van
hun onderdeel afgesneden, een schuilplaats vonden bij Nederlandse
burgers. De bevolking van Arnhem evenwel moest op 26 september
evacueren — de Airbornes, inmiddels in burgerkleding gestoken, gingen
mee op pad maar lieten (zij hadden geen persoonsbewijzen) op de Veluw e
de stoeten evacué’s in de steek om in het terrein een nieuwe schuilplaats
te zoeken. Na de evacuatie van Arnhem werden aldaar in het Diaconessenhuis nog enkele honderden gewonde Airbornes verpleegd, onder hen
de bevelhebber van de brigade parachutisten die benoorden Heelsum was
geland, Brigadier J. W. Hackett; hij was in Oosterbeek door een Duitse
granaat getroffen en zijn maag was daarbij op veertien plaatsen geperfo
reerd. Hackett, die in het Diaconessenhuis met succes een operatie had
ondergaan, werd door ir. P. C. Kruyff (leider van de Arnhemse illegale
groep die in de dagen van strijd bij Arnhem in telefonisch contact had
gestaan met Oosterbeek en Nijm egen) het ziekenhuis uit gesmokkeld en
naar Ede gebracht — ook anderen werden zo aan hun afvoer naar de
krijgsgevangenenkampen in Duitsland onttrokken om in allerlei vehi
kels, sommigen in de tanks van melkauto’s van zuivelfabrieken, naar Ede
en andere plaatsen te worden vervoerd. N o g andere Airbornes hielp men
wegkom en uit het militaire hospitaal dat de WaJ[fen-SS in het Koninklijk
Paleis Het Loo bij Apeldoorn had ingericht en uit het in de W illem
III-kazerne gevestigde noodhospitaal en er waren tenslotte Airbornes die,
als zij per trein uit Apeldoorn o f elders naar Duitsland werden vervoerd,
tijdens hun transport vrijw el onm iddellijk na vertrek wisten te ontsnap
pen en die dan na één o f enkele dagen in contact kwamen met N eder

1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 63.
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landers die hen ö f zelf konden helpen o f doorgaven aan een illegale
groep.
Velen van die /liVèoni «-onderduikers werden, zoals Hackett, bij bur
gers gehuisvest (en kregen dan veelal na enige tijd een vals pb), maar
anderen werden in de gelegenheid gesteld, zich in holen in de bossen,
in schuurtjes o f in schaapskooien schuil te houden; daar moest dan
regelmatig drinkwater en voedsel naar toe worden gebracht.
Illegale werkers waren er die er al kort na het einde van de strijd bij
Oosterbeek (26 september) toe overgingen, Airbornes ’s nachts met boot
jes de Rijn over te zetten (dat deed een illegale werkster uit Ede, D.
N ijhoff-van der Meer, dat deed een illegale werker uit Wageningen, Kees
M ulder', dat deden wellicht ook anderen) — gevolg van de geslaagde
overtocht van die eerste ontsnappende Airbornes was dat het tot de
Geallieerde staven en met name ook tot de officieren van M l-g door
drong dat zich verm oedelijk op de V eluw e nog een groot aantal Airbornes
bevond. Hoe kon men hen in veiligheid brengen? Dat vergde contact
met personen die op hun beurt met groepen van die Airbornes verbinding
hadden.
D e officieren van M l-g kregen er een eerste denkbeeld van hoe het er
met de hulp aan de Airbornes op de Veluw e voorstond, toen een Canadese
sergeant, Leo Heaps, op 5 oktober uit het door de Duitsers bezette deel
van de Betuwe bij Tiel de Waal kon oversteken. Heaps was als krijgsge
vangene eerst naar de Harskamp, vervolgens naar Stroe gebracht, was met
twee anderen uit de trein gesprongen die hem naar Duitsland moest
brengen, was toen in Putten terechtgekomen bij Piet Oosterbroek, lid
van de RVV-brigade Veluwe, en Oosterbroek had hem via Dijkman,
commandant van de brigade, bij de geheime agent Kirschen gebracht
(‘ Captain K in g’) die door D ijkm an in een als woning ingericht kippenhok
op een boerenerf bij Scherpenzeel was ondergebracht.2 Het waren
R V V ’ers geweest die Heaps naar de Waal hadden gebracht. De Canadees
werd in Eindhoven onm iddellijk in contact gebracht met een van de
stafofficieren van M l-g uit Londen die met het oog op de m ogelijke
afvoer van de Airbornes van de V eluw e, naar het Continent was gekomen:
Major Airey Neave. Heaps vertelde Neave van zijn contact met Kirschen

1 M ulder placht diegenen die hij de rivier overzette, bijeen te brengen in een
grafkelder op de A lgem ene Begraafplaats te W ageningen. 2 D e inrichting van die
w o n in g had eerder plaatsgevonden ten behoeve van geëvacueerden — tot D o lle
Dinsdag zat er een onderduiker met zijn gezin maar die personen waren toen naar
het westen des lands teruggegaan.

5 46

‘ A I R B O R N E S ’ O P DE V E L U W E
en dat betekende dat Neave, als hij dat wenste, kon pogen om via
Kirschen met de Airbornes, althans met een aantal hunner, in contact te
treden, maar Neave wist toen al dat uit N ijm egen clandestien getelefo
neerd kon worden met Bennekom en had al telefoongesprekken kunnen
voeren met illegale werkers van w ie hij mocht aannemen dat zij, nadat
de nodige afspraken waren gemaakt, op zekere nacht grote groepen
Airbornes naar de Rijn zouden kunnen brengen; daarvoor werd een punt
uitgekozen bij Wageningen en de operatie kreeg de codenaam ‘ Pegasus’
— w ij zullen van 'Pegasus F spreken omdat er nog ‘ Pegasus IF op is
gevolgd. ‘ Pegasus F kon evenwel mislukken en het leek Neave dus
verstandig, in omgekeerde volgorde de ontsnappingsweg op te bouwen
waarvan Heaps gebruik had gemaakt: over de Waal dus bij Tiel.
Z ijn hoop dat die route zonder al te veel gevaar kon worden gevolgd,
werd versterkt toen na Heaps ook de commandant van een van de
bataljons parachutisten van de Airbornes, Lieutenant-Colonel David Dobie,
via Tiel wist te ontsnappen. N eave besloot toen definitief om een ont
snappingsweg Ede—Tiel te laten vormen (operatie-1 Windmill’) en zond
daartoe een Britse officier en een Amerikaanse parachutist naar Tiel die
opdracht hadden, zich overdag schuil te houden en te allen tijde in
uniform te blijven (vielen zij de Duitsers in handen, dan zouden zij zich
dus op hun militaire status kunnen beroepen). De bedoeling was dat de
officier en de parachutist met gebruikmaking van adressen van de R V V
de route naar Ede zouden opbouwen —Neave wist toen al dat de positie
van de ondergedoken Airbornes steeds m oeilijker werd.
In de nacht van 11 op 12 oktober werden de Britse officier en de
Amerikaanse parachutist bij Tiel de Waal overgezet (in het bootje dat
hen ophaalde, bevond zich een hoofdambtenaar van Buitenlandse Zaken,
dr. J. H. van Roijen, die als afgezant van het C ollege van Vertrouwens
mannen op w eg was naar Londen) — verder dan Tiel kwamen zij niet;
zij werden er, nadat zij zich overdag in burgerkleren op straat hadden
gewaagd, zes dagen later gearresteerd' - ‘ Windmill' was dus mislukt.
Neave had al reden aan te nemen dat ‘ Windmill’ op moeilijkheden was
gestuit, toen hij op 19 oktober Colotiel D obie in aanwezigheid van Heaps
1 N eave schreef later, 'that both men had disobeyed a written order to stay iti uniform and
out o f sight' (Airey N eave: Saturday at M l-g. A history of underground escape-lines in
North-West Europe in 1940-1945 by a leading organizer at M l-g (1969), p. 288), maar ons
kom t het vo o r dat dit bevel zich niet liet verenigen met de opdracht die aan de twee
m ilitairen was gegeven. Het echtpaar dat hun huisvesting had verleend, werd dood
geschoten, de Brit werd later in een. krijgsgevangenenkam p aangetroffen, de A m eri
kaan is spoorloos verdwenen.
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II. Pegasus I en Pegasus II
Voor Pegasus I werd verzameld bij N ol in ’t Bos en de daar bijeengekomen groep
volgde in de nacht van 22 op 23 oktober '44 van Oranje Nassau-Oord een pad
naar de uiterwaarden waar zij de Rijn kon oversteken. Voor Pegasus I I werd
verzameld in Lunteren. De bedoeling was dat de daar gevormde groep in twee
nachtelijke marsen de Rijn zou bereiken bij Heteren. Z ij kwam in de nacht van
16 op 17 november in goede orde bij een punt, iets benoorden de straatweg
Arnhem—Ede—Amsterdam, maar raakte verstrooid toen zij in de daaropvolgende
nacht die straatweg trachtte te passeren.

het gehele plan voor ‘Pegasus I ' liet ontvouwen aan de bevelhebber van
het Britse Tw eede Leger, Lieutenant-General M iles C. Dempsey. Dat
moest daarom gebeuren omdat hulp van het Tweede Leger nodig was
teneinde de ontsnappende Airbornes van de zuidelijke Rijnoever uit
zoveel m ogelijk hulp te geven: de daar in stelling liggende Amerikaanse
10 1 st Airborne Division moest de Airbornes afhalen en opvangen, er moes
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ten boten zijn om hen de Rijn te laten oversteken en tijdens dat over
steken moesten kanonnen gereedstaan om eventueel in te grijpen; bo
vendien zouden in elk geval ter misleiding Wageningen en Renkum
worden beschoten. D obie had, aldus Heaps, meer dan een uur nodig om
Dempsey te vertellen hoe het er met de Airbornes op de Veluw e voorstond
en wat de bijzonderheden waren van ‘ Pegasus I ’ — de operatie welke
Neave en D obie in de nacht van 23 op 24 oktober wilden ondernemen.
‘ When Dobie Jinished’, aldus Heaps, ‘ there was a silence that seemed intenninable. But it could not have lasted more than several seconds. Then Dempsey only
said three words: ‘Get them out.’''
Telefonisch werd naar Bennekom bericht doorgegeven dat zoveel
m ogelijk Airbornes in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 oktober
moesten trachten iets ten oosten van Wageningen (zie kaart II)
de uiterwaarden te bereiken. Op de 20ste evenwel werd in Benne
kom een razzia op spitters gehouden — het bericht daaromtrent, telefo
nisch doorgegeven, leidde er toe dat ‘Pegasus I ' een etmaal vervroegd
werd: de operatie zou in de nacht van zondag op maandag worden
uitgevoerd. Een toeval w ilde dat de bevolking van Bennekom (dat enkele
kilometers benoorden W ageningen ligt) de vrijdag van de razzia ook
bevel kreeg, daags daarna het dorp te verlaten - gevolg hiervan was dat
zich op zaterdag langs de wegen in en in de buurt van Bennekom zoveel
burgers met bagage voortbewogen dat een groot aantal Airbornes, steeds
door Nederlandse illegale werkers vergezeld, zich die dag onontdekt naar
de uitspanning N ol in ’t Bos kon begeven, iets ten noordwesten van
Renkum ; ze moesten daar in de openlucht overnachten. Een andere groep
werd, in twee vrachtauto’s verborgen, op zondag uit de schaapskooi bij
O ud-Reem st (bezuiden Otterlo) naar N o l in ’t Bos gebracht. Toen het
zondagavond donker was geworden, liep men in kleine groepjes naar het
daags tevoren ontruimde herstellingsoord O ranje Nassau-oord; daar was
men niet meer dan twee kilometer van de rivier verwijderd.
D e Britse officier die van Ede uit de voorbereidingen had getroffen,
had de Rijnoever bij W ageningen zorgvuldig laten verkennen; hij wist
dat de Duitsers er om de honderd meter machinegeweerposten bezaten
en dat een patrouille elk h alf uur van post naar post trok, maar er liep van
Oranje Nassau-oord een pad waarlangs men tussen twee machinege
weerposten door bij de Rijn kon kom en; een illegale werker uit Benne
kom, H. van der Poll, had voorgesteld, van dat pad gebruik te maken.
Toen het donker werd, bevonden zich bij O ranje Nassau-oord ruim
' Leo Heaps: The G rey Goose o f Arnhem (1976), p. 175.
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honderddertig Airbornes alsmede enkele Nederlanders, onder w ie twee
marine-officieren: twee van de acht die er in geslaagd waren, uit hun
kamp in Duitsland te vluchten. In totaal zouden honderdacht-en-dertig
personen trachten over de Rijn te komen. Het weer was gunstig: er kwam
mist, men kon niet meer dan een paar meter voor zich uit zien. Een lange
colonne werd gevormd, ieder hield een touw vast en zo ging het tegen
e lf uur voorwaarts met een Nederlandse gids, Jan Peelen, aan het hoofd.
D e honderdacht-en-dertig m an' liepen zo voorzichtig m ogelijk (elk
krakend takje kon hen verraden). Tw ee patrouillerende Duitsers kwamen
zij tegen —die werden na een korte wisseling van schoten krijgsgevangen
gemaakt en meegenomen. D e rivierdijk werd bereikt. Op hun buik
kropen de ontsnappenden vervolgens door de uiterwaarden. Ze waren
niet precies op het met N eave en D obie afgesproken punt beland en hun
lichtsignaal werd pas na enige tijd van de zuidelijke oever a f opgemerkt,
maar om half twee waren de laatsten in veiligheid.2 Amerikaanse militai
ren waren daartoe, terwijl kanonnen W ageningen en Renkum onder vuur
namen, in vijf-en-tw intig Canadese roeiboten de Rijn overgestoken.
Zo was ‘Pegasus I ’ een groot succes geworden. Dat stimuleerde Neave
(Dobie was inmiddels naar zijn onderdeel teruggekeerd) om de operatie
te herhalen: hij wist dat maar een deel van de Airbornes had kunnen
wegkom en en dat zich volgens diegenen die bij ‘Pegasus I ’ waren ont
snapt, nog ongeveer honderdvijftig Airbornes op de V eluw e bevonden.
N eave besloot dat bij ‘ Pegasus I I ’ de R ijn op een ander punt en met andere
middelen overgestoken zou worden. Hij koos een punt uit dat een
kilometer o f vier verder oostwaarts lag, bij Heteren, en hij besloot, voor
‘ Pegasus I I ' geen roeiboten te gebruiken maar tw aalf boten met buiten
boordmotoren welke haastig van geluiddempers werden voorzien. Er
ging telefonisch bericht naar Bennekom dat 'Pegasus I I ’ in de nacht van
17 op 18 novem ber kon worden uitgevoerd en dat in die nacht en in de
twee volgende nachten om tw aalf uur aan de Betuw e-oever van de Rijn
alles in gereedheid zou zijn. Bij ‘ Pegasus I I ’ was evenwel de coördinatie
1 G. J. Peelen, een broer van Ja n Peelen, schrijft in zijn relaas ’t Begon onder melkenstijd
dat zich onder hen ‘tien N ederlandse jo n gen s bevonden.’ (p. 74). 2 O nder diegenen
die ontsnapten, was een G eallieerde sergeant die een tijdlang verpleegd was in Paleis
H et L o o ; daaruit had hij een stuk gordijnkoord m eegenom en dat hij enkele w eken
later aan koningin W ilhelm ina deed toekom en. D e koningin deed toen aan de
directeur van haar kabinet w eten dat de sergeant dat stuk koord maar z e lf als souvenir
m oest houden, ‘ dit alles heel vrien d elijk en m enselijk s.v.p. schrijven.’ (notitie, z.d.,
van koningin W ilhelm ina aan G. C. W . van Tets van Goudriaan, arch ief kab. der
koningin).
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van wat benoorden en bezuiden de Rijn moest geschieden, minder goed
dan bij 'Pegasus I ’. D e telefoonverbinding N ijm egen—Bennekom werd
op 16 novem ber verbroken — nadien kon N eave de Airbornes slechts
bereiken via de geheime agenten Kragt en Kirschen, maar het radiover
keer met hen vond via Londen plaats, hetgeen telkens tijd kostte.'
O ok in andere opzichten waren de omstandigheden ongunstiger ge
worden. D e gehele zuidelijke Veluwezoom was ontruimd en er bevon
den zich daar meer vijandelijke militairen dan ten tijde van ‘ Pegasus
Het kan zijn dat die ook veel waakzamer waren geworden; in een
Londense krant was door een fout van de censor een, zij het in vage
termen gesteld, relaas over ‘ Pegasus I ’ verschenen —men moest rekening
houden met de m ogelijkheid dat de vijand (in Lissabon en Stockholm
konden de Duitsers de gehele Britse dagbladpers lezen) daarvan kennis
had genomen. In elk geval leek het noodzakelijk, diegenen die aan
‘ Pegasus I I ’ zouden deelnemen, verder van de Rijn te concentreren dan
bij ‘Pegasus I ' het geval was geweest —maar dat betekende dat zij in het
donker een langere route zouden moeten afleggen. Kragt en Piller hielden
‘Pegasus I I ’ voor onuitvoerbaar maar Neave legde hun negatief advies
terzijde, o.m. omdat hij meende dat men de Nederlanders die hulp boden
aan de Airbornes, niet langer gevaar mocht laten lopen dan strikt nood
zakelijk was.
Het was de bedoeling dat bij ‘ Pegasus I I ’ ongeveer honderdtwintig
personen zouden ontsnappen, een groot aantal Airbornes (onder hen Keith
Banwell, die deelgenomen had aan de overval bij de Oldenallerbrug),
een aantal militairen van de Royal A ir Force, daarnaast ook nog een
Fransman, een Rus en enkele Nederlanders; onder die laatsten bevonden
zich Johan Doorn, samensteller van het illegale blad De Oranjekrant en
lid van de Raad van Verzet2, W. J. van Hoorn Aikema, secretaris van Jan

1 Kirschen was eind oktober uit Scherpenzeel, waar teveel mensen van de aanwezig
heid van zijn zender wisten, naar een punt in de buurt van Lunteren verhuisd; daar
waren op 3 novem ber bij een binnenbrandje zijn zender en zijn codeboek verloren
gegaan. H ij bezat toen nog een reservezender die in M aarn was verborgen en hij
kreeg, na brutaalweg een ongecodeerd bericht te hebben uitgezonden, spoedig een
nieuw codeboek waarna hij het zenden van M aarsbergen uit hervatte.
O p 18 oktober had N eave bij Garderen een geheim e agent van M l-g laten droppen,
de N ederlander A. du Bois, samen met een marconist w iens naam niet bekend is. D e
zender van de m arconist b egaf het na één dag zodat du Bois geen m edew erking kon
verlenen aan 'Pegasus I I ’. H ij w erd op 1 decem ber gearresteerd en is op 8 maart 45
gefusilleerd bij W oeste H oeve; het lot van zijn marconist is onbekend. 2 W ij
bedoelen het topcollege, niet de organisatie.
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Thijssen, een afgezant van de spoorwegdirectie, ir. H. C. A. van Eldik
Thiem e, en een van de Personeelraad der Spoorwegen, H. Leeuw. V er
zameld werd op een boerderij bij Lunteren; de afstand vandaar naar de
R ijn bij Heteren was omstreeks twintig kilometer. Dat traject was te lang
om in één nacht a f te leggen; het was derhalve in tweeën gesplitst - men
zou in de nacht van de 16de op de 17de naar een punt in de buurt van
de straatweg Ede—Arnhem lopen (t.w. naar een bosperceel dat iets hoger
lag dan de omgeving, met vijvers in de buurt waaruit men drinkwater
kon halen), zich daar op de 17de schuilhouden om dan te trachten in de
volgende nacht de Rijn te bereiken. Bij dat alles zou men dus zowel de
grote weg als de spoorweg Ede—Arnhem en bovendien de grote weg
W ageningen—Arnhem moeten oversteken. D e nachtelijke tocht vond
plaats in een losse formatie. Ieder was in uniform (ook de Nederlanders
die zouden ontsnappen hadden Britse uniformen gekregen en Britse
militaire identiteitsbewijzen, zo ook de Nederlandse illegale werkers die
als gidsen fungeerden), er was een gewapende voorhoede van zes man
en een aanzienlijk sterkere gewapende achterhoede: als de Duitsers
aanvielen, zou die achterhoede moeten trachten hen tegen te houden.
In de nacht van de 16de op de 17de ging alles goed; men liep door
een gebied waar zich maar w einig Duitsers bevonden en bereikte het
bosperceel. O verdag op de 17de werd men daar niet ontdekt. Toen het
donker was geworden, begon men het tweede traject a f te leggen en
daarbij liep alles mis. M en was de straatweg Ede—Arnhem nog niet over
toen men bemerkte, zich dicht bij een Duitse post te bevinden. Een deel
van de groep b leef liggen, een deel trok zuidwaarts verder, een deel ging
oostwaarts; het deel dat zuidwaarts verder trok, raakte bij de straatweg
in een gevecht met Duitsers gewikkeld, ‘ er ontstond’, aldus Boeree in
zijn Kroniek van Ede, ‘ een onbeschrijfelijke verwarring. Som m igen ren
den de straatweg over, anderen vluchtten in het bos terug. A lle verband
was verbroken, het waren slechts kleine troepjes die op eigen verant
w oording een goed heenkomen zochten.’1
O ok de groep die oostwaarts was getrokken, raakte bij het oversteken
van de straatweg in gevecht met de Duitsers, maar uit die groep wisten
vier personen, onder hen een gewonde, en voorts Leeuw en een van de
Nederlandse gidsen, de Rijn bij Heteren te bereiken, zij het pas lang na
middernacht. Op de 18de overdag hielden zij zich schuil in de uiterwaar
den. ’s Avonds laat op de 18de verscheen in een kano een Geallieerde

1 Th. A. Boeree: Kroniek van Ede, p. 184.
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verkenner. Hij had voor één man plaats. De gewonde werd aan boord
getild, de kano stak van wal en sloeg om in de sterk gezwollen rivier
— beiden inzittenden verdronken. Kort na middernacht verscheen een
motorboot en deze bracht de drie overige mannen in veiligheid. In de
nachten die volgden, kwamen nog vier anderen die aan de Duitsers waren
ontsnapt, elders over de R ijn ; in totaal wisten dus niet meer dan zeven
mannen de Betuwe te bereiken — ‘Pegasus I I ’ was mislukt.
H oeveel militairen en anderen bij ‘ Pegasus I I ’ zijn omgekomen, is niet
precies bekend (Johan Doorn heeft er het leven bij gelaten1), maar de
meesten die aan de fatale nachtelijke mars hadden deelgenomen, slaagden
er met hulp van hun gidsen in, weer hun onderduikadressen te bereiken.
Volgens Piller waren er, afgezien van diegenen die de Rijn over waren
gekomen, zes-en-dertig vermisten. Voorzover niet gesneuveld o f ge
wond werden die personen naar het gebouw van de Feldgendarmerie te
Ede opgebracht; onder hen waren zes Nederlandse illegale werkers, van
w ie er twee als gids hadden gefungeerd. Allen waren, gelijk vermeld, in
Britse uniformen gestoken en hadden Britse militaire identiteitspapieren,
maar de gidsen die geen woord Engels spraken, vielen onm iddellijk door
de mand en ‘volgens de Engelse soldaten werden zij’, schrijft Boeree,
‘ernstig mishandeld waarbij hun de voortanden uit de mond werden
geslagen’2 — beiden werden enige tijd later als Todeskandidaten gefusil
leerd. O nder de gevangenen bevonden zich van Eldik Thiem e en van
Hoorn Aikema (deze laatste was gewond); hun ware identiteit bleef
verborgen en zij beleefden de bevrijding als krijgsgevangenen. Keith
Banwell daarentegen, die ook gevangen was genomen, trof het slechter:
de SD wist van zijn betrokkenheid bij het illegale werk a f (wellicht als
gevolg van het feit dat, gelijk eerder vermeld, Berend D ijkm an, de
commandant van de brigade-Veluwe van de R V V , op 15 novem ber met
al zijn stukken in Duitse handen was gevallen) en bracht hem naar Berlijn
over; daar werd Banwell aan zware verhoren onderworpen. Nadat hij
daarin niets had losgelaten, werd hij in het concentratiekamp Auschwitz
opgesloten. H ij is daar door de Russen bevrijd.

★

1 O p w eg naar Lunteren om aan 'Pegasus I I ’ deel te nemen is hij op de 17d e bij Ede
bij een beschieting door een G eallieerd vliegtuig do d elijk getroffen. Doordat hij geen
papieren bij zich had waarop zijn w erkelijke naam stond, is pas geruim e tijd na de
bevrijd in g vastgesteld wat met hem was gebeurd. 2 Th. A. Boeree: Kroniek pan Ede,
p. 187.
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N a de m islukking van ‘ Pegasus I I ' zaten er nog ongeveer zestig Airbornes
op en bij de V eluw e verborgen, van w ier verblijfplaats Kragt en Piller
via hun contacten op de hoogte waren. Er waren er meer, en om hen en
andere ‘ piloten’ op te sporen en in veiligheid te brengen werden in
december, januari en maart door BI in samenwerking met IS-g zes
geheime agenten in bezet gebied ingezet1 ; één hunner kon geen berichten
verzenden, één gaf slechts militaire inlichtingen door, de overige vier
konden de opdracht uitvoeren, maar hoeveel ‘piloten’ zij in veiligheid
hebben gebracht, is niet bekend. Alleen van de groep die Kragt en Piller
onder hun hoede hadden genomen, weten w ij meer af.
Kragt werd in kennis gesteld van het bestaan van de ontsnappingsweg
door de Biesbos. Zijns inziens was het heel wel m ogelijk, Airbornes in
burgerkleren en voorzien van valse persoonsbewijzen en andere papieren
naar Sliedrecht te brengen —zij moesten dan, door Nederlandse helpers
begeleid, van hun onderduikadressen daarheen fietsen, onderweg van
nieuwe onderduikadressen gebruik makend. In februari waren generaal
Hackett die in Ede weer op krachten was gekomen, en twee andere
officieren de eersten die deze route volgden en na hen deden dat nog
zeven-en-dertig andere Airbornes. Allen kwamen veilig over. Begin april
ontving Kragt de instructie, deze afvoer te staken —de bevrijding van de
V eluw e was op handen.

Nationaal Steunfonds
Het Nationaal Steunfonds, de ‘bankier van de illegaliteit’ , is in de
hongerwinter tot zijn breedste ontplooiing gekomen.2 Hoe deze illegale
organisatie was ontstaan, beschreven w ij in deel 7, nl. in hoofdstuk 6 in
de paragraaf waarin wij blijkens de titel (‘ ‘Zeemanspot’/Nationaal Steun
fonds’) twee verzetsgroepen tegelijk behandelden; die combinatie was
gevolg van het feit dat het Nationaal Steunfonds (het NSF) uit ‘De
Zeemanspot’ is ontstaan.
’ De Zeemanspot’ was in '41 tot stand gekomen toen de bezetter de
rederijen had gedwongen, de wekelijkse o f maandelijkse uitkeringen aan
1 Lijst met nadere gegevens, maar met verm elding van de schuilnamen: Enq., dl. IV
b, p. 72 (Bijlage IV). 2 W ij baseren deze paragraaf hoofdzakelijk op de door het
Rijksinstituut vo o r O orlogsdocum entatie in 1960 gepubliceerde studie van prof. mr.
P. Sanders: Het Nationaal Steunfonds. Bijdrage tot de geschiedenis van definanciering van het
verzet 19 4 1—194} en op hoofdstuk 9 (‘ N ederlandse Spoorw egen en Nationaal Steun
fo n d s’) uit Rüters w erk Rijden en staken.
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de gezinnen van opvarenden van de koopvaardij wier schepen voor de
Geallieerden voeren, te verlagen tot de normen van Maatschappelijk
Hulpbetoon. Er waren toen enkele com ité’s gevormd om aan die gezin
nen (en aan de gezinnen van marinepersoneel, later ook aan die van
personeel van de landmacht en van de marechaussee, die door een
soortgelijke Duitse maatregel werden getroffen) aanvullende bedragen
uit te keren (via Radio O ranje had de regering meegedeeld dat zij die
bedragen na de bevrijding aan de geldgevers zou terugbetalen) — die
com ité’s werden geleidelijk in een door de Rotterdamse oud-gezagvoerder A. Filippo geleide organisatie samengevat welke zich ‘De Zeemans
pot’ noemde. Aldus werden in totaal bijna 4 700 gezinnen van opvarenden
van de koopvaardij, bijna 1 400 gezinnen van marinepersoneel en bijna
300 gezinnen van landmacht- en marechaussee-personeel gesteund, te
zamen gedurende de gehele bezetting met f5 ,2 min, hetgeen neerkwam
op een gemiddelde maandelijkse steun per gezin van ca. f40.
Het bijeenbrengen van de bedragen welke voor die uitkeringen nodig
waren, was in de loop van '42 de verantwoordelijkheid geworden van
een firmant van een bankiers- en effectenkantoor te Zaandam, Walraven
van Hall, die een tijdlang koopvaardij-officier was geweest en die, voor
hij met ‘ De Zeemanspot’ in aanraking kwam, samen met zijn broer, de
Amsterdammer mr. Gijs van Hall, al gelden had ingezameld ten behoeve
van de Februaristakers en van de nabestaanden der eerste gefusilleerde
illegale werkers. Het was Walraven van Hall die eind '41 op het denk
beeld kwam, ten behoeve van de ‘Zeemanspot’ uitsluitend op zoek te
gaan naar grote bedragen (f 1 000 o f een veelvoud daarvan): men zou de
geldgevers dan minder vaak moeten benaderen. D ie geldgevers kregen
als kwitantie een w illekeurig waardeloos effect waarvan het nummer
werd genoteerd met een cijfer er bij dat aangaf uit hoeveel maal duizend
gulden het betrokken geleende bedrag bestond. Die administratie werd
bij gehouden door Gijs van Hall die tevens als kassier ging fungeren.
In '42 zamelden de van Halls meer dan f 500 000 in. Toen zij in maart
’43 in moeilijkheden kwamen doordat de bankbiljetten van f 1000
opeens van onwaarde werden verklaard, kwam een voor hen uiterst nuttig
contact tot stand met een aantal belastinginspecteurs die toen en later
bereid bleken te zijn, met allerlei kunstgrepen belastinggelden welke zij
onder zich hadden, aan de van Halls ter beschikking te stellen. D ie groep
belastinginspecteurs (zij heeft ook rechtstreeks in talrijke gevallen steun
verleend) heeft de van Halls in totaal aan bijna f 5,4 min geholpen.
In ’43, toen het onderduiken een grote omvang ging aannemen,
besloten de van Halls hun actie belangrijk uit te breiden door steun te
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gaan verlenen aan gezinnen van onderduikers. Filippo wees die uitbrei
ding af: hij vreesde dat de steunverlening via de ‘Zeemanspot’ (deze ging
zelfstandig verder) er door in gevaar kon komen. Het was de organisatie
met de ruimere doelstelling welke eerst als het ‘ Landrottenfonds’ en
nadien als het ‘Nationaal Steunfonds’ werd aangeduid.
In de kas van dat N SF zijn, naast de al vermelde bijna f 5,4 min van
‘het Belastingverzet’, in de eerste plaats giften terechtgekomen: tot het
einde der bezetting ca. f 6 min. Daarnaast ging ook het N S F grote
bedragen lenen, per lening veel grotere dan de ‘Zeemanspot’ had gedaan,
nl. bedragen van minstens f2 5 000. G ijs van Hall benaderde daartoe in
de eerste plaats de twaalf grootste banken, van welke tien tot medewer
king bereid bleken te zijn; die tien lieten daartoe nadien gefingeerde
leningen opnemen. Voor de hypotheekbanken, de levensverzekerings
maatschappijen, de spaarbanken en de Indische cultuurmaatschappijen
trokken de van Halls specialisten aan, ‘lening-agenten’, die in de regel
eveneens grote bedragen wisten los te krijgen. In totaal werd door het
N S F tot begin september '44 verm oedelijk ca. f9 min bijeengebracht.
D ie ‘inzamelingskant’ werd door de van Halls strikt gescheiden ge
houden van de ‘ uitbetalingskant’ w elke vooral wat de hulp aan de
gezinnen van onderduikers betrof, een grote omvang ging aannemen.
H iervoor werd een landelijke organisatie opgebouwd die aanvankelijk
door drie personen werd geleid: Walraven van Hall, Iman van den Bosch
(een functionaris van Philips die in verband met een spionagekwestie
eind '42 in Groningen was ondergedoken) en de Eindhovenaar A. V oor
winde (deze werd, toen de S D de lucht van zijn werk had gekregen,
door A. J. Gelderblom opgevolgd). Aan die ‘uitbetalingskant’ werd het
systeem gevolgd dat voor de uitbetaalde gelden (deze werden gedistri
bueerd van Amsterdam uit waar de bankier mr. H. ter Meulen als
‘hoofdkassier’ was gaan fungeren) kwitanties werden gevraagd —Walra
ven van Hall stelde zich nam elijk op het standpunt dat, mede op grond
van het feit dat de regering alle geleende gelden zou moeten terugbetalen
(aanvankelijk gold dit slechts voor de ‘Zeemanspot’ maar van Hall nam
aan dat de regering vroeg o f laat haar garantie zou uitbreiden), vast moest
staan dat de gelden op een verantwoorde w ijze besteed waren. Adm ini
stratieve zorgvuldigheid zou voorts misbruik van gelden tegengaan. Die
zorgvuldigheid vergde óók dat men niet lukraak tot uitbetalingen zou
overgaan. Daarvoor werden normen vastge(steld en medewerkers van het
N SF, ‘onderzoekers’ , gingen telkens na, welke steunbedragen op grond
van die normen uitgekeerd moesten worden aan diegenen die voor
steunverlening in aanmerking leken te komen.
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Ten behoeve van de uitbetalingen werd het land in de loop van 43
in drie-en-twintig districten verdeeld. D e districtshoofden gingen plaat
selijke hoofden, de plaatselijke hoofden ‘onderzoekers’ aanstellen; had
den die ‘onderzoekers’ positief gerapporteerd, dan ving het werk van de
‘uitbetalers’ aan. D e gehele organisatie telde tenslotte bijna negentien
honderd vaste illegale werkers en werksters; zij werkten allen onder
schuilnaam. Koeriersters onderhielden de verbindingen.
In novem ber '43 kwam de Top van de LO in contact met Walraven
van Hall en deze Top besloot begin december, een deel van de LO-taak
aan het N S F over te dragen: de LO zou haar onderduikers financieel
blijven steunen, maar de steun aan hun gezinnen zou door het N SF
worden overgenomen. In diezelfde tijd werd een aantal groepen welke
voor ondergedoken Joden zorgden, aan het N S F aangehaakt. Ten behoe
ve van die Joodse onderduikers (in hun gevallen behoefden geen kw i
tanties te worden getekend) ontving de door de leiding van het N SF
opgerichte ‘Vakgroep J ’ tot begin september '44 ca. f 1 min.
Wat de overige ondersteunden betreft: uit de maandstaten die Gijs
van Hall bijhield, blijkt dat medio augustus '44 door het N SF f2 ,7 min
was uitgekeerd aan de ‘Zeemanspot’ en in totaal f6,2 min voor andere
uitgaven; daarvan was bijna f 1 min naar de ‘Vakgroep J ’ gegaan — hoe
het resterende bedrag van ruim f j , 2 min moet worden verdeeld, weten
w ij niet, zij het dat er aanwijzingen zijn dat het N S F in juli-augustus '44
per maand tussen de f 100 000 en f 200 000 uitbetaalde aan andere illegale
organisaties en dat het toen, afgezien van de Joodse onderduikers (het
N SF heeft uiteindelijk ca. achtduizend van die onderduikers gesteund),
steun verleende aan de gezinnen van (naar schatting) ca. tienduizend
andere onderduikers —deze ca. tienduizend ‘steungevallen’ zouden in de
hongerwinter oplopen tot vijf-en-veertigduizend. Dat oplopen moet al
in de tweede helft van augustus zijn begonnen - het ‘Financieel verslag
van het Nationaal Steunfonds’ vermeldt namelijk dat ten behoeve van
de eigen steungevallen omstreeks D olle Dinsdag al f5,8 min ter beschik
king was gesteld.'

1 M en vindt in Sanders’ Het Nationaal Steunfonds op de pag. 178-79 de ‘Staat van
inkom sten en uitgaven van het N S F ’ (zulks zow el tijdens de bezetting als na de
bevrijding), maar deze staat verm eldt slechts gerubriceerde totaalcijfers. M eer gede
tailleerde gegevens zijn te vinden in het in mei 1949 uitgebrachte ‘Financieel verslag
van het N ationaal Steunfonds’ , waarvan een exem plaar berust bij het Rijksinstituut
vo o r O orlogsdocumentatie. O o k dit verslag bevat evenw el, wat de bezettingstijd
betreft, vrijw el uitsluitend cijfers w elke op die gehele periode slaan.
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M en ziet: het werk van het N SF had zich, sinds het als ‘Landrottenfonds’ was begonnen, in de zomer van '44 belangrijk uitgebreid. Die
uitbreiding had een hechte grondslag gekregen toen Walraven van Hall
in januari '44 een door minister-president Gerbrandy ondertekende en
door een geheime agent van BI overgebrachte b rief had ontvangen waarin
de regering zich garant had gesteld ‘voor de terugbetaling’ , aldus de tekst,
‘ van een b edrag, gro o t ten h o o g ste d ertig m iljo e n gu ld en , h e tw e lk b estem d is
v o o r o n d ersteu n in g van o n d erg ed o k en en , person en die zich hebben onttrokken
aan de plicht tot m eld in g v o o r k rijgsgevan g en sch ap o f arbeid in D u itslan d, en
hu n gezin n en , en v o o r andere, m et hulpacties verb an d h o u d en d e d o ele in d en te
u w e r b eo o rd e lin g , m et d ien verstan d e dat v o o rlo p ig b eschikt w o rd t o v e r een
bedrag van ten ho ogste tien m iljo e n gu ld en. O v e r het resterende bedrag van ten
h o o g ste tw in tig m iljo e n g u ld en zal niet w o rd e n beschikt dan nadat u w erzijd s
ge g e v e n s o v e r de beh o eften v o o r een bepaalde tijd sd u u r zijn verstrekt en d ezer
zijd s daaraan g o ed k eu rin g is v e rle e n d ’ —

de regering wenste dus nader bericht van het N S F te ontvangen, maar
dat bericht bleef door allerlei oorzaken uit en zo werd het begin augustus
voordat de regering in een ‘tweede machtiging’ , welke door de geheime
agent de Brauw werd meegenomen, goedkeurde dat het N SF overging
‘tot opname en distributie van het resterende bedrag van twintig m iljoen
gulden’ ; zij ging er verder accoord mee dat die gelden mede besteed
zouden worden ‘voor steunverlening aan ondergrondse groepen en or
ganisaties in hun strijd tegen de vijand.’ Tot die steunverlening was, gelijk
vermeld, het N S F reeds eigener bew eging overgegaan.
Eind september nu ontstond ook voor het N S F een in veel opzichten
nieuwe situatie. Als er iemand was die besefte dat, nu de bevrijding
kennelijk nog enige tijd en misschien w el geruime tijd op zich zou laten
wachten, de illegaliteit behoefte had aan meer geld, dan Walraven van
Hall! Begin '44 had hij het initiatief genomen tot de oprichting van ‘de
Kern’ (de coördinatie-vergadering van een aantal leiders van illegale
organisaties welke wekelijks onder voorzitterschap van zijn vriend J.
Buys plaatsvond) — hij wist voldoende van het werk van de LO, de
Knokploegen, de O D en de Raad van Verzet a f om te begrijpen dat zij,
alsook de illegale bladen, meer geld nodig zouden hebben. Hij was voorts
ten nauwste betrokken geweest bij de vorm ing van een hoofdkwartier
voor de begin september van Londen uit opgerichte Binnenlandse Strijd
krachten, en daar kwam nu, van 17 september af, de Spoorwegstaking
b ij! Als de ‘invasiekassen’ der N S waren uitgeput, zou voor dertigduizend
spoorwegstakers en hun gezinnen moeten worden gezorgd —Walraven
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van Hall w ilde die stakers aanvankelijk slechts steunen met de bij het
N SF gebruikelijke, nogal lage bedragen maar de spoorwegdirectie stond
er op dat al haar em ployé’s hun normale loon o f salaris uitbetaald zouden
krijgen, waarvoor, gelijk eerder vermeld, maandelijks een bedrag nodig
was van bijna f8 min (de pensioenen inbegrepen).
D e leiders van het N S F (na het uitbreken van de Spoorwegstaking
waren dat in feite de gebroeders van Hall, aangezien Gelderblom in
Eindhoven bevrijd was en van den Bosch in het verre Groningen zat)
stonden met dat alles voor twee problemen: hoe konden zij bereiken dat
de regering haar garantie verhoogde en hoe konden zij het zoveel grotere
bedrag dat m ogelijkerw ijs nodig was, effectief in handen krijgen? Het
eerste probleem was in wezen simpel (en werd ook opgelost, zij het niet
zonder m oeilijkheden1), het tweede was veel belangrijker en ook veel
ingewikkelder.
Kritiek was de situatie vooral in de tweede helft van september. Het
N S F had toen f 1V2 min in kas; het kreeg evenwel als gevolg van een

1 U it de in het v ijfd e Enquêteverslag opgenom en telegram w isseling tussen het
C o lleg e van V ertrouw ensm annen en de regering (Enq., dl. V b, p. 5 14 -2 0 ) blijkt het
volgende.
O p 2 novem ber werd de regering ingelicht dat ‘tranche van f2 0 m in nog vo o r twee
maanden voldo en d e’ was. ‘Spoorwegstaking alleen eist reeds ca. f6 min per maand
. . . Verzoeke te berichten o f te zijner tijd op goedkeuring overschrijding lim iet van
f 30 min kan w orden gerekend.’ Begin decem ber was op dit verzoek nog geen
antw oord ontvangen —de Vertrouw ensm annen verzonden op de 8ste een rappèl. Later
in decem ber kwam bij de aan de O D toegevoegde geheim e agent D ijckm eester het
bericht binnen dat de regering vo o r de maanden januari, februari en maart '45 haar
krediet telkens met f 5V2 m in verhoogde. D e V ertrouw ensm annen lieten toen op 12
januari seinen dat dat ‘geheel onvoldoend e’ was en dat bovendien ‘in verband met
nieuw e Arbeitseinsatz’ (de Liese-Aktion) een ‘ zeer belangrijke verhoging krediet nood
zakelijk’ w as; vo o r die verhoging vroegen de Vertrouw ensm annen f8 0 m in aan. D e
regering verhoogde toen met een telegram d.d. 15 januari haar krediet voor de drie
eerste maanden van '45 tot f3 3 min. Korte tijd later keerde van der Gaag, een der
Vertrouw ensm annen, uit Londen terug (via de Biesbos, gelijk reeds verm eld) — hij
bracht bericht m ee dat Gerbrandy m ondeling het extra-krediet van f8 0 m in had
goedgekeurd. O p 3 maart drongen de Vertrouw ensm annen op een telegrafische
bevestiging aan en daarna verhoogde de regering met een telegram d.d. 2 1 maart haar
‘voorlopig krediet’ (verm oedelijk werd daarmee de oorspronkelijk toegezegde f 30
m in bedoeld) ‘ met f5 0 min. M ocht na enige tijd meer nodig blijken, dan kan tot f8 0
m in gegaan w o rd en ’ (d.w.z. dat de verhoging dan f 80 m in in plaats van f 50 min zou
bedragen).
W ij tekenen hierbij aan dat het N S F tijdens de bezetting in totaal bijna f8 4 min
heeft uitgegeven; daarvan bestond evenw el, zoals w ij al verm eldden, bijna f6 min
uit giften die buiten de regeringsgarantie vielen.

559

ILLEGAAL WERK
bespreking welke op verzoek van Walraven van Hall plaatsvond tussen
C. F. OverhofF, voorzitter van de Amsterdamse Vereniging voor de
Effectenhandel, en voormannen van acht Amsterdamse bankinstellingen,
de beschikking over f 3 V2 m in; daarmee was men, zo werd gemeend, tot
m idden oktober uit de zorgen. M idden oktober was echter duidelijk, dat
de militaire operaties der Geallieerden in Noord-Brabant en Zeeland
betrekkelijk langzaam verliepen — hoe kwam het N S F aan voldoende
bankbiljetten? Te bedenken valt hierbij nog dat de Nederlandse Bank
begin september had bepaald dat niemand bij de banken per week meer
dan f 100 aan contanten mocht opnemen, tenzij die contanten nodig
waren voor het uitbetalen van lonen en salarissen (en pensioenen en
wachtgelden).
De bankbiljetten welke het N SF nodig had, lagen in voldoende
hoeveelheden eigenlijk slechts op één plaats: bij de Nederlandse Bank.
D e gebroeders van Hall betoogden toen jegens de directies van de acht
Amsterdamse bankinstellingen dat zij het N S F wellicht zouden kunnen
helpen als zij eigen bankbiljetten-reserves gingen opbouwen; daardoor
zou bovendien het gevaar worden bezworen dat de bij de Nederlandse
Bank berustende ‘nationale’ voorraad door één bombardement verloren
zou gaan. G evolg van dit betoog was dat de bedoelde banken, voorzover
zij dat niet al hadden gedaan, grote bankbiljettenreserves gingen vormen
—die biljetten werden prompt aan het N S F overgedragen, d.w.z. geleend.
D e Kasvereniging te Amsterdam, die toevallig op D olle Dinsdag een
exorbitant hoog bedrag aan bankbiljetten in kas had, stelde een groot
deel daarvan aan het N S F ter beschikking, andere banken wendden zich
tot de Nederlandse Bank en werden daar geholpen doordat de kassiergeneraal, mr. C. W. Ritter, buiten medeweten van de ‘foute’ directie aan
zijn medewerkers had doen weten dat de grootscheepse verkoop van
bankbiljetten aan de banken die er om vroegen, op een speciale regeling
berustte. Het N S F kreeg zodoende per maand de beschikking over ruim
f8 min. Daarmee werd in de maanden novem ber en december het
financieringsprobleem opgelost. Tegen de jaarwisseling beseften de van
Halls evenwel dat de steunverlenende banken hun m edewerking zouden
moeten gaan staken: iedere maand moesten alle banken hun kassaldo
opgeven aan de Nederlandse Bank en men moest aannemen dat de ‘foute’
directie argwaan zou gaan koesteren indien, terwijl de industrie vrijw el
stillag en in de handel nog maar w einig omging (wij herinneren aan de
form ulering uit een voor Berlijn bestemd Duits rapport, waarin het
gehele westen des lands ‘ wirtschajilich tot’ was genoemd), acht Amster
damse banken hun kassaldo’s maandelijks met grote bedragen bleven
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verhogen. Er was voor het N SF een nieuwe financieringswijze nodig,
w enselijk was het bovendien daarbij na te gaan o f het m ogelijk was, de
financiën, afgezien uiteraard van giften die bleven toevloeien, uit één
bron te putten (dat denkbeeld hadden de van Halls al in de zomer van
'44 overwogen).
Het was Gijs van Hall die een vernuftige oplossing bedacht welke
onm iddellijk de instemming kreeg van zijn broer. G ijs van Hall had in
het begin van de jaren '30 in de Verenigde Staten in het bankwezen
gewerkt en daar was toen, zo vertelde hij in '50 aan de Enquêtecommissie,
‘een reusachtig schandaal g ew eest, veroorzaakt d o o r een Z w e e d se m aatschappij,
K re u g er en T o ll. D e heer Ivar K reu ger had een aantal banken opgelicht d o o r valse
schatkistprom essen in ond erp and te geven . Ik heb dit verhaal destijd s in de
finesses g eh o o rd , om dat de ban k w aarb ij ik to en tertijd w erkte, zeer n au w gelieerd
w as m et de b an k ier van K reu g er en T o ll, zodat ik van a tot z heb g eh o o rd , hoe
d eze m an het had gedaan. . . . Ik dacht: dat w at de heer K reu ger ko n , zou den w ij
o o k w e l kunn en, laten w ij het dus eens m et vals schatkistpapier pro beren .’ 1

Schatkistpromessen zijn door de schatkist uitgegeven, genummerde,
gedateerde en door de Algem ene Rekenkamer afgestempelde schuldbe
wijzen, elk groot minstens f 100 000, krachtens welke de schatkist na
tw aalf maanden het verm elde bedrag aan de (eventueel met name ge
noemde) toonder van het stuk terugbetaalt: schuldbewijzen voor kort
lopende staatsleningen dus. N u was het niet de bedoeling van de van
Halls, nagemaakte schatkistpromessen in het economisch verkeer te bren
gen — zij beseften dat die falsificaties heel wel ontdekt zouden kunnen
worden en voorts dat het krediet van de staat en dat van het bankwezen,
na de bevrijding een schok zouden krijgen indien zich het bericht zou
verspreiden dat nagemaakte schatkistpromessen in om loop waren ge
bracht. Nagemaakte stukken waren nodig, maar dan zo dat ze niet in
circulatie zouden komen. Ergens moest men dus in een depot echte
schatkistpromessen door nagemaakte vervangen; de echte zouden dan op
normale w ijze kunnen worden verkocht, de opbrengst daarvan zou aan
het N S F ter beschikking gesteld, d.w.z. aan de Nederlandse regering
geleend worden, die opbrengst zou na de bevrijding door de staat aan
de verkopers van de echte promessen worden vergoed en men zou dan
in het depot waar de echte promessen uit waren gelicht, de nagemaakte
eenvoudig kunnen vernietigen.

1 Getuige G. van H all, Enq., dl. VII c, p. 202.
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Het was Gijs van Hall bekend dat de Hoofdgroep Industrie een Fonds
voor de stilgelegde bedrijven beheerde dat door Hirschfeld was opgericht
en dat de bedoeling had, bedrijven die door gebrek aan grondstoffen
waren stilgelegd, in staat te stellen, wachtgelden aan hun arbeiders te
betalen met subsidies uit het Fonds, opgebracht door bedrijven in de
zelfde branche die nog doorwerkten. Het Fonds had in de eerste periode
van de bezetting nuttig werk kunnen doen, maar toen op grote schaal
bedrijven werden gesloten, waren in de betrokken branches te w einig
bedrijven blijven doorwerken om de subsidiëring van de wachtgelduit
keringen m ogelijk te maken. Dat zou bovendien van begin september
'44 a f volslagen onm ogelijk zijn geweest, immers: door het wegvallen
van de energievoorziening lag vrijw el de gehele industrie stil. Het Fonds
had toen zijn activiteit gestaakt —het had niet veel meer dan f iooooo in
kas. Dat laatste feit was maar aan zeer weinigen bekend.
Ir. den Hollander, voorzitter van de Hoofdgroep Industrie en beheer
der van het Fonds, zegde aan de van Halls zijn medewerking toe. Hij
ging aan enkele bankiers meedelen dat zijn Fonds in de voorafgaande
jaren grote beleggingen had gedaan maar deze, nu het terwille van de
wachtgeldbetalingen over aanzienlijke bedragen w ilde beschikken (in
werkelijkheid werd, gelijk in hoofdstuk i vermeld, de financiering van
die wachtgelden goeddeels door de staat verricht), wenste te verkopen.
D ie beleggingen bestonden, zei hij, uit schatkistpromessen.
Waar vond men die?
D e Rijkspostspaarbank had een groot bedrag aan promessen in de kluis
van de Nederlandse Bank te Amsterdam in depot liggen. Werden nu
(uiteraard met medeweten en goedvinden van de directie van de Rijks
postspaarbank) die echte promessen door nagemaakte vervangen, dan zou
ir. den Hollander de echte stukken aan een aantal banken kunnen ver
kopen z.g. ten behoeve van het Fonds voor de stilgelegde bedrijven —het
geld zou in werkelijkheid naar het N S F gaan.
De directie van de Rijkspostspaarbank, benaderd via mr. L. J. A. Trip,
de in '41 ontslagen president van de Nederlandse Bank, en mr. R. J. H.
Patijn, voorzitter van de Beleggingsraad (deze raad had toezicht o.m. op
het beleggingsbeleid van de Rijkspostspaarbank), was tot medewerking
bereid1 en ir. den Hollander bezocht samen met Gijs van Hall de directies

1 D e directie vroeg w èl om een schriftelijke goedkeuring; goedkeuringen, in heel
voorzichtige termen gesteld, v e rw ie rf zij van Trip en van de waarnem end thesauriergeneraal van het departement van financiën, dr. J. Ridder. D e desbetreffende verkla
ringen w erden bij een notaris gedeponeerd.
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van v ijf banken die goedvonden dat hij ten behoeve van zijn Fonds bij
hen een nieuwe rekening opende; hij zou wekelijks grote bedragen
opnemen o f laten opnemen en hij zou zijn rekeningen op peil houden
door aan de banken schatkistpromessen te verkopen, echte uiteraard.
N o g twee problemen waren inmiddels opgelost: met medeweten van
Trip verklaarde de kassier-generaal van de Nederlandse Bank, mr. Ritter,
zich bereid, telkens persoonlijk de promessen van de Rijkspostspaarbank
door nagemaakte te vervangen en de door de van Halls benaderde
Persoonsbewijzencentrale slaagde er met veel moeite in, een goede
imitatie van de echte promessen te vervaardigen'; er was wel verschil in
kleur, maar men nam aan dat dit bij eventuele controle door derden in
de kluis van de Nederlandse Bank w elke slechts met een kaars verlicht
kon worden, niet zou opvallen.
Er restte een derde probleem: de schatkistpromessen van de Rijkspost
spaarbank stonden op naam van die instelling en zij placht haar promessen
niet te verkopen. Voor die verkoop moest men de beschikking krijgen
over promessen die verhandelbaar waren. Hier sprong de Kasvereniging

1 D e echte schatkistpromessen w aren gedrukt op papier dat behaard was met haartjes
in blauwe, paarse, groene en rode kleur. Dat papier was nergens te krijgen. Een van
de m edewerkers van de P B C kwam toen op het denkbeeld, vier glasplaten te bestrijken
met m enie in de vie r genoem de kleuren; daarvan w erden cliché’s gemaakt waarmee
bij een offset-drukkerij in D en Haag het papier werd gedrukt. H et papier werd
vervolgens bedrukt bij een drukkerij in Am sterdam met gebruikm aking van drie, door
een Am sterdam se clichéfabriek gemaakte cliché’ s: vo o r de grijze ondergrond, voor
de rand en vo o r de tekst — dat driemaal drukken vond telkens plaats in een andere
kleur. Er werd een pers bij gebruikt die met de voet in bew eging werd gebracht,
verm oeiend w erk, maar ‘je werd er bij de toenm alige koude’ , aldus de bedrijfschef
van de betrokken drukkerij, ‘tenm inste warm van.’ (P. Sanders: H et Nationaal Steun
fonds, p. 127). V o or de datum van uitgifte en de vervaldatum w erden nagemaakte
stempels gebruikt; ook het stempel van de A lgem ene Rekenkam er was nagemaakt.
Nagem aakt werd tenslotte de handtekening van de waarnem end A gent van het
m inisterie van financiën te Am sterdam die de schatkistpromessen verkocht had, en ook
de naam van de Rijkspostspaarbank werd met de hand geschreven. Wat de nummers
waren van de promessen die v o o r inw isseling aan de beurt waren, vernam men telkens
van mr. Ritter — die numm ers w erden dan gedrukt bij w eer een andere drukkerij in
Amsterdam. ‘ M en ziet’, schrijft Sanders terecht, ‘dat ook de vervalsing lang geen
sinecure vorm de.’ (a.v.)
H ij verm eldt in dat verband dat de directeur van de Haagse offset-drukkerij eind
maart werd gearresteerd w egens het drukken van illegale bladen. Een Am sterdamse
steendrukker, die al een vaste relatie was van de PB C , nl. van mr. H. W . Sandberg,
nam toen het drukken van het papier voo r de nagemaakte promessen over, waartoe
evenw el elk vel achtmaal moest w orden bedrukt: vierm aal aan de voorzijde, viermaal
aan de achterkant.
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in de bres; bij die Amsterdamse bank berustte nl. f 180 min aan verhan
delbare schatkistpromessen die eigendom waren van de Centrale Coöpe
ratieve Boerenleenbank te Eindhoven. De directeur van de Kasvereniging, mr. A. J. d’A illy, verklaarde zich bereid, die promessen a f te staan
in ruil voor de promessen welke op naam van de Rijkspostspaarbank
stonden.' Daarmee was de zaak rond.
D e verdere gang van zaken was nu deze dat medewerkers van het N SF
aan mr. Ritter, zo vaak dat nodig was (het is omstreeks vijftien keer
geschied) pakken nagemaakte promessen ter hand stelden en dan van hem
de echte ontvingen die hij uit de kluis had gelicht (de kluismeesters
kregen daar steeds een andere plausibele verklaring voor), dat die N S F medewerkers vervolgens de echte promessen bij de Kasvereniging in
wisselden, dat zij de promessen van de Centrale Coöperatieve Boeren
leenbank afleverden bij de v i jf Amsterdamse banken waar den Hollander
zijn nieuwe rekeningen had geopend en dat den Hollander aan het N SF
wekelijks op zijn minst v i jf door hem geëndosseerde chèques deed
toekomen, elk groot f 400000 —het N S F kon dus per week op zijn minst
f 2 min krijgen. D ie gelden werden bij de v ijf banken opgenomen door
de kassier-generaal van het N SF, mr. ter M eulen — deze moest daartoe
op zijn minst vijfm aal de banken bezoeken want meer dan f 400 000 (4 000
biljetten van f 100) gingen niet in zijn koffertje.
Het N S F heeft tijdens de bezetting in totaal, gelijk reeds vermeld,
ruim f 84 min uitgegeven — daarvan is bijna f 50 min ter beschikking
gekomen door de operatie met de schatkistpromessen.2

★

Waar zijn de gelden van het N S F in de hongerwinter aan besteed?
W ij memoreerden al dat het fonds de Spoorwegstaking steunde met
ruim f 37 min. V oor de Binnenlandse Strijdkrachten bleek ruim f4 ,3 min
nodig te zijn. D oor het N S F is voorts f380 0 00 ter beschikking gesteld
om gearresteerde illegale werkers vrij te kopen. Uiteraard heeft het

1 M r. d ’A illy wenste dat zijn m edew erking door de regering zou worden goedge
keurd; die goedkeuring werd verleend in het eerder verm elde telegram van 12 april
'45 m et de afgesproken toepasselijke slagzin ‘Laat bruin maar trekken’. 2 Er is in
totaal v o o r f 5 1 m in aan schatkistpromessen aan de banken verkocht maar het discon
teren van die promessen kostte ruim f 1 min.
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voortgezette ‘normale’ steunwerk veel geld gevergd: de ‘Vakgroep J ’
kreeg in de hongerwinter f3 ,7 min, de ‘Zeemanspot’ f2 ,5 min en voor
de overige ‘eigen’ steungevallen werd f 16,5 min ter beschikking gesteld.
Daarnaast heeft het N S F in de hongerwinter bijna f2,8 min doen toe
komen aan diverse andere groepen die onderduikers steunden (daarvan
f580000 aan de LO) en aan een brede scala van andere illegale organi
saties, aan welke in totaal in de hongerwinter ruim f 5 min ter beschikking
werd gesteld: o.m. bijna f50 0 00 0 aan diverse illegale bladen (daarvan
alleen al f2500 00 aan Vrij Nederland)', bijna f I min aan acht spionage
groepen2, bijna f370 0 0 0 aan de PBC, bijna f860000 aan de KP, bijna
f720 00 0 aan de R V V , ruim f420000 aan de O D , ruim f350 0 0 0 aan het
N C en f 50000 aan de TD -groep. Het N S F heeft voorts aan de ContactCom m issie der Illegaliteit en het C ollege van Vertrouwensmannen de
nodige financiële middelen verstrekt, resp. f280 00 en f 1 1 000. Verder
ontving de ‘Natura’-organisatie f 800 000 en uiteraard moest het N S F ook
zijn eigen werkzaamheden blijven financieren.
W ij nemen aan dat een aanzienlijk deel van de organisatie-onkosten
(totaal van '42 af: ruim f370000) in de hongerwinter is gemaakt, maar
weten niet hoe groot dat deel is geweest. Toen en eerder heeft de Top
geen onkosten gedeclareerd: alles wat door de gebroeders van Hall, door
van den Bosch, door Voorw inde en Gelderblom , door anderen ook die
nauw bij het werk van de Top waren betrokken, en door zeer velen op
lager niveau, ten behoeve van het N S F is uitgegeven (de reis- en ver
blijfkosten kunnen niet anders dan aanzienlijk zijn geweest), hebben zij
uit eigen zak betaald.

Gevolgen van verraad
Van den Bosch en Walraven van Hall zijn beiden in de hongerwinter in
Duitse handen gevallen en gefusilleerd. Dat w ij op hun lot iets dieper
ingaan dan op dat van de talloze andere illegale werkers voor w ie
hetzelfde heeft gegolden, geschiedt vooral omdat het ons gepast lijkt, aan
het slot van dit hoofdstuk opnieuw duidelijk te doen uitkomen hoe
uiterst riskant het illegale werk was, met name doordat overal verraders
1 G eld van het N S F werd door D e Waarheid om principiële redenen g ew ei
gerd. 2 D e G D N ontving het grootste bedrag: f 325 000; voorts ontvingen o.m. de
‘ Packard’-groep f240 00 0, de C ID f 160000 en de groep -‘K ees’ f 148000.
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op de loer lagen en uit de arrestatie van één illegale werker andere
arrestaties konden voortvloeien.
Van den Bosch was, zoals w ij reeds schreven, eind ’42 in Groningen
ondergedoken. Het spreekt vanzelf dat hij als lid van de Top van het
Nationaal Steunfonds daar maar vooral ook elders talloze besprekingen
moest voeren (hij noemde zich daarbij ‘van den Berg’) — in de hogere
regionen vloeiden uit het illegale w erk vrijw el dagelijks nieuwe kleine
en grote moeilijkheden voort en met name met de Friezen, die voor
onderschikking aan het landelijk geleide N S F niets voelden, had van den
Bosch vaak problemen. Hij was zich bewust belangrij k werk te doen maar
als oud-marine-officier voelde hij in zijn hart eigenlijk meer voor een
directer w ijze van bestrijden van de vijand, zoals hij die in zijn Eindhovense tijd op het gebied van de spionage had kunnen toepassen. Toen
dan ook begin september opdracht was gegeven tot vorm ing van de BS,
deed hij onm iddellijk zijn best om in de provincie Groningen de KP en
de O D (de R V V had er geen ‘brigades’) tot elkaar te brengen —hij werd
de eerste commandant van de BS in het gewest Groningen, welke taak
hij combineerde met zijn werk voor het N S F in het noorden des lands.
Als BS-commandant moest hij herhaaldelijk besprekingen voeren met
de commandanten van de KP en de O D . Op 18 oktober nu was een
bespreking belegd met zijn naaste medewerker, Fré Legger, en de KPcommandant, Henk de Ridder. Z ij zou in Groningen gehouden worden
in een woning aan de Parklaan — ze was (niet bekend is door wie) aan
de S D verraden en S D ’e rs bevonden zich al in de woning toen de
deelnemers aan de bespreking de een na de ander aanbelden; zij werden
toegelaten en dan onm iddellijk besprongen en geboeid. Dat lot trof de
Ridder en Legger alsmede twee koeriersters die na de bespreking nieuwe
opdrachten zouden krijgen. D e koerierster van van den Bosch, mej. M.
H. J. de W ilde, slaagde er in, van de voorkamer uit waar zij geboeid zat,
van den Bosch toen hij op de voordeur toeliep, een teken te geven. Hij
liep onm iddellijk snel weg, een S D ’et schoot op hem dwars door de ruit
en tro f hem in de schouder, hij liep door, strompelde tenslotte de zaak
van een fietshersteller binnen aan w ie hij haastig alle bezwarende papie
ren die hij bij zich had, overhandigde, en werd in die zaak door de SD
die gezien had waarheen hij zich had begeven, gearresteerd.
Als ‘van den Berg’ was van den Bosch aan talrijke illegale werkers in
het noorden bekend en die schuilnaam kende ook de SD. Van den Bosch
evenwel gebruikte sinds de bevrijding van Eindhoven (18 september)
weer zijn normale persoonsbewijs —hij nam aan dat de S D in het noorden
geen weet zou hebben van de verdenking welke de SD in Eindhoven
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twee jaar eerder jegens hem had gekoesterd. Z o was het ook: de G ro
ninger S D wist niet meer dan dat hij zekere van den Bosch in handen
had gekregen die kennelijk verwacht werd op een illegale bespreking
— maar aan die bespreking hadden twee illegale werkers deelgenomen:
de Ridder en Legger, die beiden een revolver op zak hadden.
Na in een ziekenhuis te zijn verbonden, werd van den Bosch op de
zolder van het Scholtenshuis opgesloten, ‘hij had daar’, aldus later mej.
de W ilde, ‘vreselijke pijnen doordat de kogel nog in zijn lichaam
aanwezig was en er niets aan gedaan werd.’ 1 Jegens de SD volhardde hij
in een hardnekkig zwijgen, maar zijn NSF-m edew erkers in Groningen
beseften terdege in w elk gevaar hij zich bevond. Voorzichtige pogingen
om hem tegen betaling van f 100 ooo vrij te kopen, hadden geen resultaat.
M ej. de W ilde werd naar Borkum overgebracht maar van den Bosch werd
(de Groninger S D maakte het zich gemakkelijk), hoewel men jegens
hem slechts vermoedens kon koesteren, op de lijst van de Todeskandidaten
geplaatst en toen op 28 oktober drie hunner bij w ijze van represaille
zouden worden gefusilleerd, was hij een van de drie. Dat drietal werd
overgebracht naar Westerbork en daar doodgeschoten. Bij een naoorlogs
onderzoek bleek dat van den Bosch zich had kunnen onttrekken aan het
beruchte nekschot, ‘hij zag kans’, aldus zijn opvolger als leider van het
N S F in het district-Groningen, ‘zich met het aangezicht tot de moorde
naars te wenden en hij ging de dood in met de woorden ‘Leve de
koningin!” .2

★

D e arrestatie van Walraven van Hall was indirect gevolg van een bespre
king ter voorbereiding van het werk van de Stichting 1940—1945. Daar
over dienen w ij eerst iets mee te delen.
In de loop der jaren was in kringen van illegale werkers het besef
gegroeid dat het taak was van de illegaliteit, te waarborgen dat na de
bevrijding op redelijke w ijze zou worden gezorgd voor de nabestaanden
van omgekomen illegale werkers alsook voor nog in leven zijnde illegale

1 B G -Leeuw arden : p.v. zitting inz. B.G. Haase (14 ju n i 1949), p. 18 (getuige M. H. J.
Stouten-de W ilde) (Doc I-6 12 , b-2). 2 L. H. de Langen: ‘Geschiedenis van het
Nationaal Steunfonds in de provincie G ron ingen’ (z.d.), p. 8 (Collectie-L. H. de
Langen, 3 (RvO)).
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werkers die daaraan behoefte zouden hebben.1 Daartoe waren na allerlei
vooroverleg op 13 oktober '44 vertegenwoordigers van omstreeks twintig
illegale organisaties in Amsterdam samengekomen waar zij besloten
hadden tot oprichting van een stichting: de Stichting 1940—1944, zoals
zij toen werd genoemd. Er was een concept-stichtingsacte opgesteld door
een zes-en-twintigjarige Amsterdamse jurist, van Arkel2, die, hoewel nog
niet afgestudeerd, al verbonden was aan een gerenommeerd advocaten
kantoor waarmee de leiding van Het Parool contact had opgenomen ter
voorbereiding van de verdediging van enkele gearresteerde medewerkers
— het was Jan M eijer, de vertegenwoordiger van Het Parool, die, een
denkbeeld van W im van Norden volgend, ter vergadering op de m oge
lijkheid wees dat van Arkel een concept-oprichtingsacte voor de Stichting
zou opstellen.3 V oor die Stichting moest een bestuur worden samenge
steld, bestaande uit vertegenwoordigers van een beperkt aantal illegale
groepen. ‘ Daar w ij als LO ’ , aldus bijna twee maanden later het Centraal
Bureau van de LO aan de leden van de Top dezer organisatie, ‘niet
wensten dat w e ditmaal, zoals in de [Grote] Adviescommissie enkele
malen voorheen gebeurd is, weer in een hoekje gedrukt zouden worden,
hadden w e een voorstel ingediend’ : het bestuur zou bestaan uit verte
genwoordigers van het N SF, het N C , Vrij Nederland en de LO alsmede
uit drs. P. A. Verburg, die begin '44 enkele illegale brochures had gepu
bliceerd (De Nieuwe Wijnzak) waarin hij onder allerlei andere plannen
voor wat na de bevrijding diende te geschieden, ook het eerste concrete
plan had ontwikkeld ter oprichting van een instelling als de Stichting.
D e candidatuur van Verburg werd afgewezen, ‘daar hij geen grote groep
achter zich heeft.’ De LO -m an stelde toen voor, in het bestuur een
vertegenwoordiger van Trouw op te nemen en de linkse groepen drongen
er toen op aan, het college met een vertegenwoordiger van De Waarheid
uit te breiden. Beide voorstellen werden goedgekeurd. ‘ De verdeling is
dus niet slecht’ , berichtte het C B van de LO , ‘en de vergaderingen’ (er
waren na 13 oktober nog enkele gehouden) ‘verlopen in een buitenge
w oon goede sfeer . . . De eerste weken hebben w e ons vermaakt met
juridische poespas, die onze illegale oren zeer vreemd aandeed, maar voor
de goede gang van zaken zeker noodzakelijk is. W el zijn w e van mening

1 Van '40 afh ad elke illegale groep naar verm ogen steun verleend aan de nabestaanden
van gearresteerde o f om gekom en leden van de groep. 2 H ij heette in w erkelijkheid
anders, ‘van A rk el’ was zijn schuilnaam. 3 H et was eveneens Jan M eijer die de naam
‘ Stichting 19 4 0 -19 4 4 ’ had bedacht.
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dat hoe meer juristen er op een vergadering zijn, hoe minder er gedaan
wordt.’ 1
Bij al die vergaderingen plachten de bestuursleden, zo enigszins m o
gelijk, allen aanwezig te zijn; dit waren van Velsen (NC), Buys (NSF),
Teus van Vliet (LO), J. Smallenbroek (Trouw), mr. A. H. van Namen ( Vrij
Nederland) en Bob Gillieron (De Waarheid). Aanwezig was voorts steeds
van Arkel, inmiddels als juridisch adviseur aanvaard, naast w ie nog een
tweede juridisch adviseur was benoemd: mej. mr. M. A. Tellegen, een
van de leidende figuren van het N C .
Van Arkel nu had, buiten medeweten van zijn vrouw, een verhouding
met een bij hem inwonende onderwijzeres die in de organisatie van Het
Parool had gewerkt. D ie onderwijzeres was in september '44 als verspreidster van Het Parool door de Landwacht gearresteerd —de vrees dat zij naar
een concentratiekamp zou worden overgebracht, ging van Arkels daden
bepalen. Hij bracht eind december een bezoek aan de Aussenstelle van de
S D te Amsterdam en werd daar te woord gestaan door Kriminalsekretar
F. C. Viebahn. Deze zette van Arkel onder druk met het dreigement dat
hij van Arkels echtgenote zou inlichten over diens relatie met de onder
wijzeres en maakte duidelijk dat hij wist dat van Arkel samenwerkte met
mej. Tellegen —van Arkel lichtte Viebahn toen in over de vergaderingen
van het Stichtingsbestuur, Viebahn liet doorschemeren dat hij bereid was,
de onderwijzeres vrij te laten als van Arkel hem vertelde, waar en
wanneer de volgende vergadering zou worden gehouden, en van Arkel
zei dat die op 12 januari zou plaatsvinden in zijn woning. M eer nog: hij
sprak met Viebahn in een tweede gesprek a f dat hij, om geen verdenking
tegen zijn persoon te doen ontstaan, bij de inval door de S D zich samen
met een der bestuursleden zou verschuilen in een schuilplaats in de
voorzijkam er — uit die schuilplaats kon men onder de grond naar het
aangrenzende pand kruipen. Van belang was ook nog dat van Arkel aan
zijn medewerking een voorwaarde verbond: de personen die daardoor
in handen van de S D vielen, mochten niet worden doodgeschoten;
Viebahn beloofde op erewoord dat zulks niet zou geschieden en legde
die verklaring a f met goedvinden van Lages en Rauter — dezen was het
er kennelijk in de eerste plaats om te doen, zoveel m ogelijk leidende
figuren van de illegaliteit uit te schakelen; hun nieuwe V-Mann, van
Arkel, kon daarbij belangrijke diensten bewijzen. Bovendien kon het, nu
Hitlers Ardennen-offensief was mislukt en Duitslands nederlaag nog

1 C B -L O : ‘M ededelingen aan T opled en’ (10 nov. 1944), p. 4 (LO /LKP, 1 A).
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maar een kwestie van tijd leek, voor hooggeplaatste figuren in het 55 en 5 D -com plex van belang zijn, prominente Nederlandse illegale w er
kers als gijzelaars in handen te hebben.
Op 12 januari waren van Velsen en mej. Tellegen verhinderd, aan de
vergadering ten huize van van Arkel deel te nemen. D e S D deed er een
inval en arresteerde Buys, Sm allenbroek en van Namen — van Arkel
verstopte zich met van Vliet in de schuilplaats maar daarin verborg zich
ook Gillieron. Van Vliet en Gillieron kropen naar het aangrenzende pand
en verlieten dat na enige tijd, van Arkel kwam weer in zijn eigen woning
te voorschijn en ging ’s middags naar Viebahn die bitter teleurgesteld
was dat de S D niet ook van V liet in handen had gekregen, van wiens
belangrijke rol in de LO de S D veel afwist. N o g diezelfde dag werd de
onderwijzeres in vrijheid gesteld.
Alvorens naar het nabijgelegen pand te kruipen had van Vliet aan van
Arkel gezegd dat deze hem zou kunnen bereiken via een adres op de
Amsterdamse Keizersgracht. O p ongeveer 19 januari nam van Arkel via
dat adres w eer contact met van Vliet op en hierop volgden een ontmoe
ting en een bespreking in breder kring waaromtrent van Arkel Viebahn
niet inlichtte. Viebahn evenwel bleef dreigen dat hij de echtgenote van
van Arkel zou inlichten over diens verhouding en onder die druk zei van
Arkel wanneer en waar de volgende vergadering van de Stichting zou
plaatsvinden: op vrijdag 26 januari in de Jan Luykenstraat (bij het Rijks
museum). Viebahn beloofde dat hij slechts van Vliet, als deze met zijn
fiets wegreed, zou arresteren en w el als z.g. fietsendief (dat gaf een goede
kans dat het V-Mann-schap van van Arkel niet aan derden bekend zou
worden). D ie opzet werd gevolgd.
Van Vliet bleek een aantekening bij zich te hebben die aldus luidde:
‘Zaterdag 12.30 uur Landw. L g?’ ‘ Landw.’ was de aanduiding van het door
van Randw ijk voorgezeten Landelijk W erkcomité der illegaliteit, het
w elk (gelijk eerder vermeld) de acties tegen de Lies e-Aktion coördineer
de. Van Vliet gaf het vergaderadres prijs: Leidsegracht 15 (‘Lg’) te A m 
sterdam; daarbij nam hij aan dat zijn illegale kameraden hadden gezien
dat hij was gearresteerd, dat daaromtrent onm iddellijk bericht was door
gegeven en dat men dus niet de volgende dag naar een vergaderadres
zou gaan dat hem bekend was. Het schijnt dat enkele waarschuwingen
tijdig werden doorgegeven, maar die waren blijkbaar niet duidelijk
genoeg, althans: enkele leden van het Landelijk W erkcomité hielden zich
aan de afspraak, verschenen op zaterdag om half een aan de Leidsegracht
en werden er bij het binnenkomen (de S D had het pand een half uur
tevoren bezet) overvallen. Gearresteerd werden Walraven van Hall, een
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predikant die Trouw vertegenwoordigde, Frits Nieuwenhuysen (verte
genwoordiger van het N C ), dan de zoon van een Amsterdamse reder die
enkele malen kolonel Koot persoonlijk had ontmoet, en tenslotte een
koerierster. Van Randw ijk b leef op vrije voeten, ‘Een innerlijke stem had
mij gezegd: even w egb lijven ’ , vertelde hij ons in '58. ‘Nee, er was ook
een waarzegger geweest die had gezegd dat ik twee weken lang extra
gevaar liep. In elk geval: ik kwam met opzet iets later dan half één en zag
toen net dat de arrestanten de auto’s in werden geduwd.’ 1
U it het verhoor van de predikant bleek dat Trouw werd gedrukt bij de
Amsterdamse drukkerij van S. J. R Bakker. Viebahn en enkele andere
S D 'e rs deden daar op maandag 29 januari een inval. Bakker had het
drukken van Trouw voortgezet hoewel het pand naast het zijne sinds kort
door de Duitsers was bezet. Tegen zijn vrouw had hij gezegd: ‘Er gebeurt
niets bij geval, w ij zijn in Gods hand. Het is m ijn vaste overtuiging, dat
w ij de goede strijd strijden en als het moet, dan moeten w ij ook de volle
consequenties daarvan dragen. D e mensen kunnen niet buiten de illegale
pers.’2 Allen die in de drukkerij aanwezig waren, werden gearresteerd:
Bakker zelf en zeven personeelsleden, onder w ie drie leden van het
kantoorpersoneel. De S D was nog bezig met het doorzoeken van de
drukkerij toen W im Speelman kwam aanlopen.
Deze student van de V rije Universiteit, in '40—'41 hoofdverspreider
van het ‘eerste’ en ‘tweede’ Vrij Nederland, in de herfst van 4 1 organisator
van het ‘derde’ (hij was het geweest die toen samen met van Namen van
Randw ijk als hoofdredacteur had aangetrokken), begin '43 de man die
op grond van principiële bezwaren tegen van Randwijks opvattingen
Trouw had opgericht, en nadien landelijk leider van de grote groep die
Trouw liet drukken en verspreiden, was in december '42 enkele weken
in handen van de Amsterdamse S D geweest — hij was toen uit de
SD -gevangenis in het seminarie te Haaren ontsnapt. Toen hij de druk
kerij van Bakker binnenstapte, had hij er perfect uitziende identiteitspa
pieren bij zich maar hij werd door Viebahn herkend en onm iddellijk
gearresteerd.
De S D hield zich aan de toezegging die aan van Arkel was gedaan:
Buys, van Nam en en Smallenbroek, die er persoon voor persoon bij
uitstek voor in aanmerking kwamen om als Todeskandidat te worden
behandeld, bleven tot de bevrijding in arrest; zij wisten overigens van
de aan van Arkel gedane toezegging niets a f en verwachtten dus niet
1 H. M. van Randw ijk, 5 nov. 1958.
vergeten, p. 361.

2 Aangehaald in Th. D ellem an: Opdat w ij niet
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anders dan dat ook zij op zekere dag zouden worden gefusilleerd. Van
Vliet, die geheel was gesloopt door de intense spanningen van het illegale
werk waaraan hij als een der belangrijkste leiders van de LO zo lang had
deelgenomen, verklaarde zich bereid zich moeite te geven opdat het
gehele LO -archief minus alle daarin voorkom ende namen aan de S D zou
worden overgedragen in ruil waarvoor vijftig naar concentratiekampen
in Duitsland overgebrachte L O ’ers in vrijheid zouden worden gesteld
(deze ruil werd door het Centraal Bureau van de LO afgewezen), stelde
vervolgens voor Viebahn een gedetailleerd rapport over de ontwikkeling
van de illegaliteit en een schema van haar structuur op en deed tenslotte
uitgebreide mededelingen over het clandestiene telefoonnet van de CID
(de leider daarvan, Sanders, en zijn medewerkster mej. van den D onk
vielen daardoor haast in handen van de SD). D e rederszoon, die eveneens
een uitnemende staat van dienst had in de illegaliteit, zweeg een week
lang en geraakte toen, gekweld door hevige maagpijnen en angst voor
de dood, in een staat van verwarring; hij lichtte de S D in over het
clandestiene telefoonnet van Carels en Rutgers van der Loeff, wees er op
dat men beiden verm oedelijk in handen kon krijgen als S D ’e rs gingen
posten bij de werktentjes van de P T T , vulde het door van Vliet opge
stelde schema aan met gegevens over de BS, maakte aan de S D de naam
van kolonel Koot bekend en verstrekte een signalement van Koots
verbindingsagent met het B B O , Tobias Biallosterski.
Drukker Bakker en vier van zijn personeelsleden (het administratieve
personeel werd vrijgelaten) werden op 9 februari als Todeskandidaten in
Zaandam gefusilleerd, de aan Trouw verbonden predikant, Walraven van
Hall en van Nieuwenhuysen werden op 12 februari in Haarlem-noord
voor een executiepeloton geplaatst, met Speelman gebeurde v ijf dagen
later bij H alfw eg hetzelfde. U it Speelman, Walraven van Hall en van
Nieuwenhuysen had de S D geen woord weten te krijgen, evenmin
trouwens uit Buys, van Nam en en Smallenbroek.

★

Dat de S D een inval had gedaan bij van Arkel en dat hij van Vliet had
gearresteerd nadat deze aan een bespreking met van Arkel had deelge
nomen, deed aan de top van de Amsterdamse illegaliteit het vermoeden
postvatten dat van Arkel in beide gevallen verraad had gepleegd. Van
Arkel zelf begreep heel w el dat men verdenking tegen hem was gaan
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koesteren. H ij dook eerst in Amsterdam onder, samen met zijn vriendin,
ging toen naar Den Haag, vandaar w eer naar Amsterdam en opnieuw
naar Den Haag. Het recherche-apparaat van de Knokploegen werd aan
het werk gezet om hem op te sporen en had tenslotte succes. Toen van
Arkel voor de derde maal na zijn verraad in Amsterdam woonde, werd
zijn onderduikadres ontdekt en begin maart werd hij door drie K P’ers
die in gezelschap waren van mej. van den Donk, aangehouden. De K P’ers
zeiden dat hij, door mej. van den D onk begeleid, voor hen uit moest
lopen naar een illegale bijeenkomst. ‘Ik vond het toch wel erg naar’ ,
schreef zij later, ‘ om hem er heen te brengen, want ik wist wat hem te
wachten stond.’ 1
Van Arkel verscheen voor Sanders en van Riessen, voorzitter van het
Centraal Bureau der LO. H ij begon met te ontkennen maar legde nadat
hij twee uur lang door Sanders scherp was ondervraagd, onder tranen
een volledige bekentenis af. D ie bekentenis stelde hij ook op schrift. Het
stuk werd hem voorgelezen, hij ondertekende het en zette er zijn
vingerafdruk bij. Daarna g a f men hem een kop thee te drinken waarin
een tablet cyaankali was gedaan; dat tablet had zich evenwel onvoldoende
opgelost. Er restte toen niet anders dan hem dood te schieten. Een KP’er
belastte zich met die taak. Van Riessen droeg er zorg voor dat zijn
weduwe, die wel vermoed had welke rol haar man had gespeeld maar
geen zekerheid had, door een predikant werd ingelicht.

Slot
W ij menen dat uit dit hoofdstuk overtuigend is gebleken hoezeer het
illegale werk zich in de hongerwinter heeft uitgebreid. W el te verstaan:
belangrijke aspecten van dat werk (de activiteiten van de KP, de R V V en
de O D alsmede van de Binnenlandse Strijdkrachten en van de illegale
C PN ) hebben w ij nog niet beschreven — desondanks spreken de tot
dusver vermelde gegevens, dunkt ons, reeds een duidelijke taal.
W ij noemen er enkele.
D e falsificatiegroepen werkten met een tevoren niet bereikte snelheid
en perfectie. Het aantal illegale nieuwsbulletins steeg van ca. 150 tot ca.
500 en deze bulletins, waarvan die welke door de grote illegale opinie

1 W . van den D onk: ‘ Het verslag van een koerierster’, p. 32.
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bladen werden uitgegeven, oplagen kregen van 100000 o f zelfs (Trouw)
van 350000, namen in ruime mate de functie over welke tevoren door
de B B C en Radio Oranje was vervuld; zij waren het in de eerste plaats
die de bevolking inlichtten hoe het er met de oorlog voorstond. Voort
gezet werd de verschijning van de landelijke illegale opiniebladen (en
drukker Bakker had gelijk: ‘ D e mensen kunnen niet buiten de illegale
pers’). Het aantal ‘permanente’ onderduikers (de spoorwegstakers inbe
grepen) steeg van tweehonderdvijftig- a driehonderdduizend tot (naar
schatting) driehonderdvijftigduizend — elke groep die grote o f kleine
aantallen onderduikers onder haar hoede had, zette onverdroten de
hulpverlening voort. Spionage werd op groter schaal en effectiever be
dreven dan ooit tevoren. Het isolement waarin zich de bezette gebieden
benoorden de grote rivieren bevonden, werd doorbroken door middel
van de crossing-routes in de Biesbos en tenslotte werd de financiering
van de illegaliteit uitgebreid en gecentraliseerd (en dus vergemakkelijkt)
in een mate die zich niet eerder had voorgedaan.
Schrijven w ij dat die groei van het illegale werk zich voordeed in de
hongerwinter, dan mag daaraan worden toegevoegd: en ondanks de
hongerwinter. D e materiële m oeilijkheden welke de illegale groepen
moesten overwinnen, waren groter dan ooit: na acht uur ’s avonds mocht
niemand zich meer op de openbare w eg bevinden, er was geen openbaar
vervoer meer, geen gas, nauwelijks electriciteit, nauwelijks brandstof;
wat de officiële distributie in het westen des lands verstrekte, was niet in
de verste verte voldoende om actief te blijven; in oktober en november
waren grote razzia’s aan de orde van de dag (kleinere werden ook nadien
gehouden) —juist de mannen die in de leeftijdsgroepen vielen waarin
men zich de grootste krachtsinspanning kan getroosten, liepen elke dag
gevaar, als dwangarbeider te worden opgepikt. Dan: het industriële
bedrijfsleven dat, hoe ingekrompen ook, tot september '44 tal van goe
deren was blijven produceren waaraan men voor het illegale werk be
hoefte had, was vrijw el stilgelegd. En tenslotte: de SD, de grote tegen
stander van de illegaliteit, was numeriek sterker geworden door het
toevloeien van krachten uit België en Noord-Frankrijk en hij trad bruter
op dan ooit: het zonder vorm van proces fusilleren van de Todeskandidaten,
meestal aan de openbare w eg, was daar de meest tekenende uitdrukking
van — de worsteling tussen de illegaliteit en de S D en zijn helpers (op
het liquideren van die helpers in de hongerwinter komen w ij nog terug)
nam een bij uitstek grim m ig karakter aan.
Laat ons tenslotte niet vergeten dat illegale werkers, voorzover zij vóór
D olle Dinsdag aan het illegale werk hadden deelgenomen, al een ze
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nuwslopende tijd achter de rug hadden. September werd een maand vol
w ilde hoop — des te dieper was de teleurstelling dat de vijand zich
benoorden de grote rivieren kon handhaven. D ie teleurstelling moest
overwonnen worden en temidden van een bevolking welke in het westen
des lands grauw ging zien van de honger, moest men de last en de
spanning van het illegale werk verder torsen. Zeker, dat werk gaf een
diepe voldoening en ook werd, juist in de ten top stijgende m oeilijkhe
den, de kameraadschap misschien sterker beleefd dan ooit, maar toch: de
laatste loodjes wogen het zwaarst. ‘In veel verzetsmensen leefde’ , aldus
later dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, hoofdredacteur van Trouw en lid van
de Contact-Com m issie, ‘ naarmate de oorlog ten einde spoedde, de
begrijpelijke, natuurlijke en oirbare wens om het einde te halen. Daarin
lag een grote verzoeking. De verzoeking namelijk om iets gevaarlijks dat
gedaan moest worden, niet te doen of, nog erger, aan anderen over te
laten’ 1 — de meesten brachten het op, die verzoeking te weerstaan.
Treffend achten w ij het hoe de illegaliteit de inkrimpende m ogelijk
heden van de desintegrerende maatschappij met steeds groter effectiviteit
is blijven benutten. Misschien is dat nergens duidelijker geworden dan
in wat w ij schreven over de clandestiene telefoonverbindingen en over
het werk van het Nationaal Steunfonds. Het is niet m ogelijk en in zekere
zin niet eens b illijk om de talloze illegale acties welke in de bezettingstijd
zijn ondernomen, met elkaar te gaan vergelijken — w ij menen deson
danks te mogen schrijven dat er in v ijf bezettingsjaren geen enkele actie
is ondernomen welke voor de illegaliteit als geheel en voor de steun aan
allen die als onderduikers de vijand afbreuk wilden doen, groter positief
effect heeft gehad dan de vernuftige affaire van de vervalste schatkistpro
messen; zij vorm de een bij uitstek verhelderende illustratie van wat wij
eerder schreven: dat de vijand in bezet Nederland met doeltreffendheid
alleen bestreden kon worden van de bestaande maatschappij uit.

★

Bij de publieke opinie heeft de naam van de illegaliteit in de honger
winter schade geleden. Ten dele was dat het gevolg van gebeurtenissen
die zich omstreeks D olle Dinsdag afspeelden. De verwachting dat de

1 J. A. H. J. S. Bruins Slot in D ellem an : Opdat w ij niet vergeten, p. 370.
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bevrijding op handen was, leidde er toe dat talloze personen die zich
steeds van het illegale werk verre hadden gehouden, haastig aansluiting
zochten bij illegale groepen en veelal ook werden geaccepteerd — feit,
waar de betrokkenen jegens derden graag van gewaagden. Toen prins
Bernhard op 3 september de oprichting van de Binnenlandse Strijdkrach
ten via Radio Oranje had aangekondigd, ‘doken’, aldus een in april '45
in Utrecht geschreven rapport,
‘ p lo tselin g u it a lle gaten en h o eken person en op, sterren van gro o t en klein
form aat, lied e n v an w ie m en het bestaan n iet w is t en d ie . . . echt op de lo er
h ad den g e le g e n o m , w an n eer zij de tijd daar achtten, hun slag n o g even te slaan,
d ik w ijls ten koste van d e O u d e R o tten , zo n o d ig g eb ru ik m aken d van hun
e lle b o g e n o m zich zo d o en d e v an een g o ed e plaats op d e eerste rang te verzekeren.
Een vooraanstaand persoon van de N ed erla n d se S p o o rw e g e n drukte dit heel
aardig uit, nl.: ‘ m en sen d ie de zo gen aam d e k n o o p sgaten jeu k k regen .’ ’ ’

‘Plotseling’, zo schreef later van Randw ijk, hoofdredacteur van Vrij
Nederland,
‘ ko n het verzet kam ers, w o o n - en w e rk ru im ten k rijg e n in d e im posantste banken
en k a n to o rg e b o u w en en v illa ’s. D e organisatie w aarin ik w erkte, kreeg een heel
b u ite n v e r b lijf aan gebo den m et ten nisbanen en zw em b ad , ‘v o o r de dappere
jo n g e n s o m u it te rusten als het straks allem aal v o o rb ij w as.’ Een drankfirm a
lev e rd e elk e w e e k z o ’n tw in tig liter je n e v e r aan een groep. B ij am btenaren kon
j e in en uit lo pen a ls o f het j e o o m w as. G ere n o m m e e rd e po litici van w ie m en al
d ie ja re n niets g eh o o rd had, w ild e n p lo tselin g graag eens praten en zochten
contact m et d e illeg a liteit.’ 2

W ij nemen aan dat er onder diegenen die in september '44 met de
illegaliteit in aanraking trachtten te komen, verscheidenen waren die
weer enige distantie namen toen bleek dat de strijd nog lang niet voorbij
was, maar het feit b leef bestaan dat met name in de Binnenlandse
Strijdkrachten heel wat ‘laatkomers’ werden opgenomen — vooral zij
waren het die er toe bij droegen dat de illegaliteit ietwat ging verwateren.
Daar kwam nog bij dat die illegaliteit terwille van de BS de beschikking
kreeg over meer wapens. ‘D e enkeling’, aldus Het Grote Gebod,

' Rapport, 7 april 1945, van ‘van M arle’, aangehaald in L. op ten N oort: ‘ Beknopte
illegale geschiedenis van de O D (R V V en N B S ) in Utrecht’ (z.d.), p. 44 (min. van def.:
Centraal Archievendepot, 126/76). 2 H. M . van R and w ijk: In de schaduw van gisteren,
p. 294.
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V E R W A T E R I N G DER I LLEGALITEIT
‘ die m et een defect p isto ol een d istrib u tiek an to o r o v e rv ie l, had plaats gem aakt
v o o r jo n g e kerels die m et stens en zw are R em in g to n -p isto le n ’s nachts langs de
w e g e n tro k ken : k ilo ’s sp rin g sto f in hun broekzak en een h an d v o l slagpijpjes
achteloos in de zak van hun ja s ’ 1 —

veel van die wapens en sabotagemiddelen werden gebruikt in de strijd
tegen de vijand o f daarvoor zorgvuldig in reserve gehouden (dat gold
dan voor de wapens), maar er waren ook illegale werkers die met dat
gloednieuwe materiaal in hun eigen noden gingen voorzien. ‘Er kom en’ ,
aldus begin oktober de ‘M ededelingen’ van het Centraal Bureau van de
LO , ‘uitwassen voor. W eliswaar zijn het excepties en zijn dergelijke
zaken uit eigen kring’ (die sloot de Knokploegen in)
‘ niet bekend , m aar het C B ziet het toch als zijn taak tijd ig te w aarschu w en . D e
n o rm en van w a t go ed en w at kw aad is, w o rd e n steeds m eer v erlegd . E r m o et
gew aarsch u w d w o rd en tegen n ie t-v e ra n tw o o rd e aanslagen die scherpe represail
les u itlo k ke n .2 R o o fo v e rv a lle n d o o r ille g a le w erk ers en w a t er zich v o o r uitgeeft,
zijn aan d e o rd e van de dag en het C B m o et scherp daartegen stellin g nem en.
Illegale w erk ers d ie zich v o e d e n m et w itteb ro o d en paling, zijn geen w erk ers
m e er m aar eters, zegt het C B .’3

Deze en dergelijke verschijnselen namen in de loop van oktober toe
en aan het eind van de maand achtte het Centraal Bureau van de LO het
geraden, op grote behoedzaamheid aan te dringen bij het in beslag nemen
van voorraden bij zwarthandelaren. Onder het hoofd ‘ Roofovervallen’
stond in de ‘M ededelingen’ van het C B d.d. 3 1 oktober het volgende te
lezen:
‘ M e n is op het o g e n b lik aardig op w e g , d e illeg a liteit in ons land im popu lair
te laten w o rd e n . De. o v e rv allen op b o e rd erijen van z.g. zw arthandelaars nem en
hand o v e r hand toe. T e v en s is het de laatste dagen v o o rg e k o m e n dat grote officiële
in stellin gen als d e V eecen trale en de A k k erb o u w cen trale van hun geld en zijn
b eroo fd . W ij w ille n er ernstig op w ijz e n dat o o k deze o n geo rgan iseerd e stroop
tochten o n ze sym pathie niet heb b en .4 O n s land m ag niet als een deco r dien en

1 Kees Bauer in H et Grote Gebod, dl. I, p. 519. 2 D it zal w el gedoeld hebben op het
gebeurde te Putten. 3 Aangehaald door A d G o ede in H et Grote Gebod, dl. I, p.
114 . 4 B ij de Akkerbouw centrale w erd f4 0 0 0 0 ontvreem d ‘door zogenaamde K P ’
ers’ , aldus de ‘M eded elingen’ van het N ationaal C o m ité van Verzet d.d. 16 november.
H et waren echter w èl bonafide illegale werkers die deze ‘kraak’ hadden uitgevoerd,
althans: zij boden de f4 0 0 0 0 aan het N ationaal Steunfonds aan, ‘het N S F heeft echter
gew eigerd, dit onrechtmatig verw orven geld te aanvaarden en vo o r steundoeleinden
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v o o r een W ild W est-o p v o e rin g . H et kan ind erd aad n o d ig zijn , bepaalde personen
d ie zich in deze tijd m isdragen , op hun h o u d in g attent te m aken, d esn oo d s m et
kracht van w a p en en ; m aar o o k h ier dien t m et zo rg en o v e rle g tew erk te w o rd en
gegaan en zeker in o v ereen stem m in g m et de eer der illeg a liteit.’

Onder het hoofd ‘Voedselvoorraden’ volgde daarop o.m.: ‘Een bui
tenstaander zei ons: om tegenw oordig goed gevoed te zijn, dient men
N S B ’er, zwarthandelaar o f illegaal werker te zijn.’ 1
Ten aanzien van het plegen van overvallen bij zwarthandelaren nam
de Kern, op i november bijeenkomend, een nog strakker standpunt in
dan het C B van de LO had gedaan: illegale groepen mochten dergelijke
overvallen in het geheel niet uitvoeren, ‘mocht m en’, aldus het verslag
van de vergadering, ‘grote voorraden levensmiddelen bij . . . zwarthan
delaren weten te liggen, dan dienen de ondergrondse organen ter plaatse
in contact te treden met de C C D .’ O nder het hoofd ‘Houding en
levensw ijze van ondergrondse werkers’ vermeldt dat verslag voorts:
‘Klachten van niet-illegale burgers dat illegale werkers veel te royaal
leven. ‘Als je maar illegaal werkt, dan heb je een herenleventje: veel eten,
veel roken en geld genoeg’, werd in Amsterdam gehoord.’2
Hadden waarschuwingen als de geciteerde enig effect? W ij vrezen van
niet. W ij zijn overigens van mening dat de woorden die daarin aan
buitenstaanders in de mond werden gelegd, te ver gingen. ‘ Om tegen
w oordig goed gevoed te zijn, dient men N S B ’er, zwarthandelaar o f
illegaal werker te zijn’ - dat mocht gelden voor zwarthandelaren, maar
N S B ’ers bezaten alleen dan twee bonkaarten (en ook met twee bonkaar
ten was men van eind ’44 a f niet ‘goed gevoed’), als zij naaste verwanten
hadden die als vrijw illiger in Duitse militaire dienst waren, en de meeste
illegale werkers, zij mochten dan extra-levensm iddelen krijgen (beschei-

te benutten.’ H et bedrag w erd vervolgens ‘door de Sam enw erkende Illegale G roepen’
bij de Haagse politie ingeleverd. (N C : ‘M eded elingen’ , 16 nov. 1944, p. 1 (N C , 6 a)).
In Rotterdam w erd in novem ber door een van de Knokploegen, zonder overleg
m et de leiding van het district-Rotterdam van het N SF , f IV2 m in buitgemaakt bij een
overval op een postkantoor - daarvan w erd f 'h m in door de leiding van het districtRotterdam van het N S F aanvaard maar het bedrag werd na de bevrijd in g door het
bestuur van de Stichting N S F aan de K P geretourneerd; dat bestuur achtte ‘een
dergelijke w ijz e van financiering onnodig en daarom onjuist.’ (‘ Financieel verslag van
het N’ ationaal Steunfonds’, p. 15)
1 ‘ M ededelingen van het C B der LO van 3 1 oktober’ , p. 1 (LO /LKP, 1 A). 2 ‘Binnenl.
berichten en verslag Kern-vergadering, 1 n ovem ber’ , p. 1 (Doc II-340, b -l).
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den hoeveelheden, zoals uit de door ons weergegeven cijfers bleek),
leden w el degelijk honger, zij het in mindere mate dan de rest van de
bevolking. ‘Als je maar illegaal werkt, dan heb je een herenleventje: veel
eten, veel roken en geld genoeg’ — ook dat was een veel te ver gaande
generalisatie. Intussen: naar verhouding waren de meeste illegale werkers
iets beter af; dat wekte jaloezie en die jaloezie werd in generalisaties als
die welke w ij weergaven, uitgedrukt. Misschien stemde het deze en gene
onder hen die ze in de mond namen, ook w el tot tevredenheid dat hij
eindelijk iets negatiefs kon zeggen over de illegaliteit —w ie als buiten
staander tot dusver een stille bewondering had gekoesterd voor wat zij
presteerde, zal in m enig geval wel niet vrij zijn geweest van enig
schuldgevoel bij het overdenken van de eigen passieve houding.

★

In dit hoofdstuk hebben w ij de activiteit van de illegale werkers in de
hongerwinter nog maar ten halve beschreven; w ij w illen nu onze aan
dacht richten op de Binnenlandse Strijdkrachten en dan eerst op de drie
formaties waaruit deze oorspronkelijk dienden te worden gevorm d: de
Ordedienst, de Raad van Verzet en de Landelijke Knokploegen.
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Koot, Thijssen en van Bijnen
Het was koningin W ilhelm ina geweest die, zoals w ij in ons vorige deel
vermeldden, eind augustus '44 op het denkbeeld was gekomen dat,
analoog aan wat in Frankrijk was geschied, waar de sem i-militaire ver
zetsgroepen gecombineerd waren tot de Forces Fran(aises de l ’Intérieur en
geplaatst onder een in Londen werkzame bevelhebber, ook de N eder
landse sem i-militaire verzetsgroepen in één verband moesten worden
samengevat en onder een buiten bezet gebied fungerende bevelhebber
geplaatst: prins Bernhard. Daaruit was voortgevloeid dat de prins op
zondag 3 september (de dag waarop de Britse tanks Brussel bereikten)
was benoemd tot, zo heette het in een op zondagavond door Radio
O ranje uitgezonden mededeling van de koningin, ‘bevelhebber der
Nederlandse strijdkrachten onder het opperbevel van generaal Eisenhower. Prins Bernhard’, zo heette het verder, ‘neemt hierbij de leiding op
zich van het gewapend verzet in Nederland.’
Dat ‘gewapend verzet’ had op dat moment vrijw el niets te betekenen.
D rie geheim e organisaties waren er (en aan die drie was in Londen ook
gedacht) w elke voor het bieden van dat verzet, hetgeen de sabotage
insloot, in aanmerking kwam en: de Ordedienst (de OD), de Raad van
Verzet (de R V V )1 en de Landelijke Knokploegen (de LKP). D e O D was
nagenoeg verstoken van wapens en sabotagemiddelen en de R V V en de
LK P hadden er nog maar heel w einig ontvangen; de R V V was pas op
1 september door het Nederlandse Bureau Bijzondere Opdrachten (het
BBO ) en de Britse Special Operations Executive als het ware erkend als
ontvanger en distribuant van alle te zenden wapens en sabotagemiddelen
en er hadden vóór zondagavond 3 september, de droppings van wapens
en sabotagemiddelen in het kader van het Englandspielniet meegerekend,
welgeteld drie droppings plaatsgevonden: één in de nacht van 27 op 28
augustus w elke was opgevangen door de LKP, één in de nacht van 31
augustus op 1 september en één in die van 2 op 3 september welke beide
laatste waren opgevangen door R W -g ro e p e n respectievelijk in Zuid-

1 W ij zullen in dit hoofdstuk daar waar van het R V V -co m p lex sprake is, de term
‘ Raad van V erzet’ reserveren v o o r het college dat aan de top stond van de R V V .
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Limburg en op de Veluwe. Alleen de LKP was er in geslaagd, het
droppingmateriaal onm iddellijk te vervoeren zodat diverse Knokploegen
in de nacht van 3 op 4 september konden overgaan tot een nogal
grootscheepse spoorwegsabotage.
D ie spoorwegsabotage werd door de Knokploegen voortgezet — zij
waren er uitnemend op voorbereid door Johannes A. van Bijnen (‘FrankK P’) die op 25 augustus door de Top van de LKP benoemd was tot
Landelijk Sabotage-Commandant. H ij stond via de BBO -agent L. A. de
Goede in rechtstreeks zendcontact met Londen —rechtstreeks zendcontact
had óók de oprichter van de R V V , Jan Thijssen, die eind augustus hoofd
was geworden van het z.g. Operatie-Centrum van de R V V ; Thijssen had
op dat moment zelfs een dubbel zendcontact, want bij hem bevond zich
niet alleen de BBO -agent L. G. M ulholland maar ook de geheime agent
A. W. M. Ausems die begin '44 door het Bureau Inlichtingen was uitge
stuurd. Via M ulholland was op 3 1 augustus van Londen uit aan Thijssen
gevraagd o f hij na overleg met de O D , de ‘knokploegen L O ’, ‘en andere
hiervoor in aanmerking komende organisaties’, maar eventueel geheel
alleen, kon berichten o f de leiding van de prins werd aanvaard —Thijssen
had op 4 september o.m. geantwoord: ‘De ondergrondse strijders begroe
ten met vreugde in Z K H prins Bernhard hun opperbevelhebber’, en hij
had dat antwoord doen uitgaan zonder overleg met de O D , de LK P o f
andere organisaties, ja zelfs zonder overleg met zijn medeleden van de
Raad van Verzet. D e meesten van die medeleden zaten in Amsterdam
ondergedoken — hij en van Bijnen kwamen daar maar zelden.
In hun afwezigheid nu werd Amsterdam het punt waar de besluiten
werden genomen die in de lijn lagen van een eenwording en verdere
opbouw van ‘het gewapend verzet in Nederland’. Eenwording vergde,
zo werd het daar door de naastbetrokkenen gezien, dat de R V V en de
LK P alsmede de O D , als ook deze wapens en sabotagemiddelen zou
ontvangen, niet apart zouden opereren, zij het volgens centrale aanwij
zingen van de prins, maar dat zij hun krachten zouden bundelen; dat
laatste werd ook om politieke redenen w enselijk geacht: verscheidenen
zagen de R V V als een organisatie waarin communisten veel invloed
hadden — had men die R W doen opgaan in een w ijder verband, dan
zou het gevaar zijn bezworen dat de C P N na de bevrijding wellicht de
beschikking zou hebben over een eigen gewapende organisatie van
oud-verzetsstrijders. Daar kwam bij dat aangenomen werd (wat men
omtrent de Forces Frangaises de l ’Intérieur had gehoord, wees in die richting)
dat het Geallieerde Opperbevel wapens en sabotagemiddelen in groter
hoeveelheden in bezet Nederland zou droppen, naarmate ‘het gewapend
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verzet’ daar in hoger mate een eenheid was. Er vloeide uit die gedachtengangen voort dat op 9 september in Amsterdam een z.g. Top-D riehoek
werd gevorm d waarin de O D , de R V V en de LK P waren vertegenwoor
digd; dat besluit werd, vooral ook op krachtige aandrang van Walraven
van Hall en van leidende figuren van het N C , mede genomen door M.
W. Rombout, voorzitter van de Top van de L K P 1, en van der Gaag, lid
van de Raad van Verzet. ‘ Groot was’, schreven w ij in ons vorige deel,
‘de verontwaardiging van Thijssen en van Bijnen toen zij van het
gebeurde vernamen. Notabene: zij waren in Rotterdam . . . gebleven
omdat Rotterdam uit militair oogpunt hoogst belangrijk was, belangrijker dan Amsterdam, en daar was nu, zo voelden zij het, buiten hun
aanwezigheid, ja zonder dat men hen om advies had gevraagd, beschikt
over hun beider organisaties, en door w ie? Door, aldus hun visie, de O D
en het Nationaal Com ité die zich nooit met het sem i-militair verzet
hadden beziggehouden!’ Beiden hadden de O D steeds beschouwd als
een laakbaar passieve organisatie — Thijssen had met jhr. P. J. Six, de
chef-staf van de O D , grondig overhoop gelegen: hij was eind '43 door
S ix uit de O D gezet, was toen het binnenlandse zendernet dat hij voor
de O D had opgebouwd, kwijtgeraakt, maar was onm iddellijk een nieuw
zendernet gaan opbouwen — hij moest van een eenwording waarbij
O D ’ers leidende functies zouden krijgen, niets weten. Zo ook van
B ijnen: deze schreef in die dagen aan zijn Gew estelijk Sabotage-Com mandant in het westen des lands: ‘Als R o b ’ (Rombout leefde onder de
illegale naam Rob Kooymans) ‘de KP persé w il torpederen, moet hij zo
doorgaan.’2
Op 10 september, één dag na de vorm ing van de Top-Driehoek,
verzocht de in Amsterdam gevestigde Contact-Com m issie der Illegaliteit
de regering telegrafisch3 om ‘omgaand’ per telegram te bevelen ‘om
leiding acties opperbevelhebber’ (prins Bernhard) ‘in volle omvang te
stellen in handen van D riehoek Knokploeg—Raad van Verzet—Ordedienst
te Amsterdam’ —dat denkbeeld werd in Londen niet overgenomen; aan
de twee betrokken ministers: Gerbrandy en van Lidth, noch aan de prins,
was duidelijk wat die ‘Top-D riehoek’ was, en de prins voelde er niet
voor, ‘de leiding’ van door hem te gelasten acties ‘in volle om vang’ over
te dragen aan een in bezet gebied zetelend college. Het op 12 september

1 In deel 10a hebben w ij hem abu sievelijk aangeduid als R. Rombouts. 2 N otitie,
8 sept. 1944, van J . A. van B ijn en vo o r P. W . H ord ijk (LO /LKP, 4 C). 3 Tekst: Enq.,
dl. V II a, p. 320.
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verzonden antwoord van de regering1 zei niets over enige landelijke
leiding der sem i-militaire acties en droeg de Contact-Com m issie slechts
op, ‘in verschillende centra waar eenheid ontbreekt, commandanten aan
te wijzen voor actief verzet.’
Op 13 september sprak van Bijnen in Amsterdam met Walraven van
Hall die hem zei dat de Top-D riehoek, aldus Thijssens verslag van wat
hij van van Bijnen vernam, ‘besloten had, voor het gehele land op te
treden als intermediair tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en de
bevelhebber van die krachten . . . , dat dit orgaan reeds de nodige burelen
voor de speciale taken van de bevelvoering had geschapen en dat dit
orgaan overal in den lande de Binnenlandse Strijdkrachten zou gaan
organiseren’ —Thijssen en van Bijnen vonden dit ‘vanuit militair oogpunt
een monstrum’2; zij deden een gemeenschappelijke protestbrief toeko
men aan de Contact-Com m issie en Thijssen deed ook zijn beklag in
Londen. In Amsterdam evenwel ging de ontwikkeling verder. D e TopDriehoek kreeg er een andere naam: ‘D elta-C ’ (‘D elta-Centrum ’), ging
zich installeren in een geheim hoofdkwartier, t.w. in de lege w inkel- en
kantoorruimte van een porceleinfirma aan de Nes te Amsterdam, en deed
op 16 september via de kanalen van de C ID twee mededelingen uitgaan3:
‘mededeling no. 1 ’ ‘aan KP, O D , R V V en alle andere ondergrondse
organisaties en haar regionale en plaatselijke vertakkingen’, waarin ge
zegd werd dat het ‘D elta-Centrum ’ nu functioneerde, dat KP, O D en
R V V ‘met spoed gewestelijke, districts- en plaatselijke driehoeken’
moesten vormen en dat ‘alle ondergrondse organisaties zich voor actieve
verzetshandelingen’ dienden te ‘onderschikken aan D riehoeksbevelvoering’, en ‘m ededeling no. 2 ’ , louter gericht aan de Top-K P en de Raad
van Verzet waarin de Contact-Com m issie der Illegaliteit op ‘subordinatie
aan D riehoeksbevelvoering’ aandrong en waarin het Delta-Centrum
vroeg om ‘onm iddellijke overkomst gevolmachtigde afgevaardigde KP
(resp. RVV) voor bevelvoering D elta-C .’ Desgewenst konden dus T h ijs
sen en van Bijnen persoonlijk plaatsnemen in het gemeenschappelijke
bevelsorgaan —beiden (wij nemen aan dat zij op 17 september medede
ling no. 2 ontvingen) bleven in Rotterdam. Z ij zagen op die 17de en in
de daaropvolgende dagen nauwelijks een taak voor het Centrum. D e
grote Geallieerde luchtlandingen waren begonnen en deze hadden op
hen, zo schreven w ij in ons vorige deel, ‘het effect dat zij, beseffend dat
de door hen geleide sabotage-operaties nu voor de Geallieerde legers van
1 A.v. 2 J. T hijssen: ‘V erslag’ d.d. 15 sept. 1944 (R V V , 1 a).
a.v., 5 b.
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extra-grote betekenis zouden zijn, minder dan ooit bereid waren, hun
commandoposten in Rotterdam te verlaten om in Amsterdam zitting te
nemen in ‘een praatcollege’ (die term had van Bijnen gebruikt1), dat
verm oedelijk nauwelijks van de grond zou komen: het einde van de
bezetting leek opnieuw op handen.’

Kolonel Koot en de ‘Delta’s ’
Juist de verwachting dat de Geallieerden binnen afzienbare tijd in heel
Nederland zouden doordringen waarbij het w enselijk was dat overal
centraal geleide Binnenlandse Strijdkrachten in actie zouden komen,
stimuleerde diegenen die in Amsterdam het initiatief hadden genomen
tot de ‘D riehoeksbevelvoering’ om op de ingeslagen w eg voort te gaan:
een in bezet gebied opererend ondergronds leger had dan een in bezet
gebied opererende staf en een aldaar aanwezige bevelhebber nodig. Er
was al een bescheiden hoofdkwartier, er was ook al een verbindingsagent
met Londen (de BBO -agent Tobias Biallosterski2), Six kon een capabele
chef-staf voorstellen: de kapitein der genie M. de Boer, na mei 40
functionaris van de Nederlandse Spoorwegen, die als medewerker van
de O D een belangrijk aandeel had gehad aan de uitwerking (op de z.g.
D onderdagm iddag-bijeenkom sten3) van algemene aanwijzingen voor
spoorweg- en andere sabotage4 —maar w ie zou bevelhebber worden?
D ie vraag werd in de middag van dinsdag 19 september besproken in
een vergadering te Amsterdam waar o.m. aanwezig waren: de drie leden
van het Delta-Centrum (Six, van der Gaag en Rombout), voorts voor de
O D mr. C. J. F. Caljé, vertegenwoordiger van de O D in de Kern en in
de Contact-Com m issie, voor de R V V Johan Doorn, Gerben Wagenaar

1 Getuige L. Scheepstra, Enq., dl. VII c, p. 2 15 . 2 Biallosterski was op 8 september
samen met zijn marconist J. A. de V os in bezet gebied gedropt teneinde als verbin
dingsagent van de R W in N o ord -H o llan d te fungeren maar had zich, zodra hij door
van der Gaag omtrent de T o p -D rieh o ek was ingelicht, o nm id dellijk aan die Driehoek,
spoedig dus aan het D elta-C entrum , ter beschikking gesteld. 3 D it waren bijeen
komsten, van de lente van '44 a f gehouden, waaraan vertegenw oordigers van de O D ,
de R V V en de L K P hadden deelgenom en. 4 In deel 8 verm eldden w ij dat kapitein
de B oer in '42 uit krijgsgevangenschap was vrijgekom en doordat hij, uit de behoefte
om w eer aan het illegale w erk deel te nemen, ziekte had voorgew end. D it is onjuist
gew eest: als functionaris van de Spoorw egen was hij vrijgelaten op verzoek van
Hupkes.
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en Marinus Couvée (alle drie lid van de Raad van Verzet), voor de LKP
Liepke Scheepstra (het enige nog in leven zijnde lid van de ‘oude’ Top
van de LKP), voor de LO G. Pruys, voor het N C Neher, voor het
Nationaal Steunfonds Walraven van Hall en voor de CID Sanders —ook
de Boer en Biallosterski namen aan de bespreking deel.' Er werd allereerst
besloten, het Delta-Centrum uit te breiden tot zes leden: Six en C aljé
voor de O D , van der Gaag en Doorn voor de R V V - de keuze voor de
LK P w ilde men aan van Bijnen overlaten. Maar het bevelhebberschap!
Had generaal W inkelm an, opperbevelhebber van land- en zeemacht
tijdens de Duitse invasie in mei '40, zich in Nederland bevonden, dan
zou de keuze op hem zijn gevallen, maar Winkelman zat in Duitsland
krijgsgevangen. Nu had Six al in augustus ’42 toen hij begonnen was met
de opbouw van een nieuwe O D , aan Winkelmans voorganger, generaal
I. H. Reynders, gevraagd o f deze, als het ooit tot uitgebreid sem i-militair
verzet in Nederland zou komen, daarvan als bevelhebber de leiding zou
w illen nemen —Reynders, nog steeds diep gekwetst door het feit dat hij
begin februari '40 als opperbevelhebber was afgezet, had geantwoord dat
hij die taak alleen op zich zou w illen nemen op uitdrukkelijk verzoek
van de regering (‘als de regering’, had hij min o f meer gezegd, ‘mij niet
goed genoeg gevonden heeft voor de leiding van het legale verzet, dan
acht ik mij niet goed genoeg voor de leiding van het illegale’2). Was dat
nog steeds Reynders’ standpunt? Niem and wist het. Er werd besloten dat
een delegatie naar hem toe zou gaan, bestaande uit C aljé en Pruys, en
dat zij, als hij zou weigeren, de kolonel van de generale staf V. E. W ilmar
zou benaderen die in de zomer van '42 een tijdlang commandant van de
O D was geweest.
Na overleg met Scheepstra besloot Pruys, onm iddellijk twee bood
schappers (wij weten niet, w ie dat zijn geweest) naar Rotterdam te sturen
teneinde van Bijnen in te lichten.
Deze en Thijssen beseften op dat moment heel wel dat de benoeming
van een landelijke bevelhebber w enselijk was en hadden daarbij al enkele
dagen eerder aan generaal Reynders gedacht, maar zij zagen die bevel
hebber als een schakel tussen prins Bernhard en henzelf (zij overwogen
ook, hun hoofdkwartieren te combineren tot één ‘Operatie-Centrum’)
—aan een boven hen geplaatst hoofdkwartier o f D elta-Centrum hadden
zij geen behoefte, zij wilden de rechtstreekse commandanten blijven van
1 W ij kennen niet alle namen van de aanwezigen ter vergadering, in totaal volgens
Six ‘ een man o f achttien, schat ik.’ (getuige P. J. S ix, Enq., dl. VII c, p. 53). 2 I. H.
Reynders, 26 okt. 1955.
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hun eigen groepen: van Bijnen van de Knokploegen, Thijssen van de z.g.
brigades van de RVV.
Wat van Bijnen op de avond van de 19de in eerste instantie van de
twee boodschappers hoorde, maakte op hem een alleszins bevredigende
indruk. Hij besloot dat de LKP in het Delta-Centrum zou worden
vertegenwoordigd door Pruys, toen nog voorzitter van het Centraal
Bureau van de LO , en een van zijn naaste medewerkers, de KP’er A. G.
Kloots. ‘Er heeft zich’, schreef hij in een b rief die hij de volgende ochtend
vroeg bij Thijssen liet afgeven,
‘ een v o lk o m e n n ie u w e figu u r v o o rged aa n en b o v e n d ie n een v o lk o m e n accepta
bele. Ik k reeg van avo n d b ezo ek van tw e e heren . . . d ie het nu e in d e lijk m aar
eens gew aagd heb ben om naar R o tterd am te ko m en . H et b lijk t nu dat de heren
v an m id d ag een verga d erin g hebben gehad , w aarin zij tot het beslu it zijn g e k o 
m en , dat d e figu u r als v o lg t b eh o o rt te z ijn :

A[llicd] H[igh] C[ommand] — Pr. B.

- b in n en lan d s b e v elh eb b er — O (peratie) C [en tru m ], waarnaast als adviseur v o o r
d e b e v elh e b b er zouden optreden zes heren, tw e e v o o r iedere verzetsorganisatie.
W ij heb b en de b ev elh eb b er w a aro m w ij gevraagd h eb b en ; de D rie h o e k staat er
v o lk o m e n naast; w ij hebben o p eratief v rijh e id van handelen.
D e v o o rg esteld e figu ur is er een d ie o o k d o o r jo u v o lk o m e n geaccepteerd zal
w o rd en . N u h eeft m en m ij gevraagd o m v an d aag' m ee naar hem toe te gaan en
ik v o e l daar iets vo o r. D e u itn o d ig in g is uiteraard o o k v o o r jo u bedo eld. O m
h a lf n e gen staat de w agen gereed. G a nu m ee, dan is d e zaak ineen s u it d e w e reld
. . . Ik stel er prijs op, o o k in deze zaak g e z a m e n lijk m et j e op te treden. G a je
niet m ee, w a t ik m e in dit gev al niet v o o r kan stellen, dan ga ik alleen .’2

W ij weten niet op w elk uur Thijssen van Bijnens brief las — hij was
in elk geval niet present toen de auto vertrok waarin zich de twee
boodschappers en van Bijnen bevonden. Van Bijnen ontmoette in Den
Haag Pruys, en C aljé bezocht generaal Reynders; hij nam daarbij de
Haagse officier van justitie mr. G. J. de Lint mee, een medewerker van
de O D die in '39—40 op het Algemeen H oofdkwartier onder Reynders
had gediend.
Reynders bleek niet van standpunt te zijn veranderd: hij weigerde.
C aljé vroeg hem toen wat hij van kolonel W ilmar dacht. Reynders was
niet enthousiast en zei dat men beter kolonel Koot kon vragen, ‘hem’,
zei hij, ‘zit de illegaliteit in het bloed.’3
C aljé bracht verslag uit aan Pruys — deze was alleen. In het gesprek

1 W oensdag 20 september. 2 B rief, 19 sept. 1944, van J. A. van Bijnen aan J. Thijssen
(R V V , 1 f). 3 I. H. Reynders, 26 okt. 1955.
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namelijk dat hij met van Bijnen had gevoerd, was aan laatstgenoemde
gebleken dat de mededelingen welke hij de vorige avond had ontvangen,
onvolledig waren geweest o f dat hij ze volslagen verkeerd had geïnter
preteerd: er was geen sprake van dat Thijssen en hij hun operationele
vrijheid zouden behouden —bevelen, had Pruys gezegd, zich speciaal op
C aljé beroepend, zouden uitgaan van het Delta-Centrum, d.w.z. van de
bevelhebber, optredend namens de leden van dat Centrum (met daarin
twee vertegenwoordigers van de O D !) en bijgestaan door een eigen staf.
G evolg was dat van Bijnen geen lust had in Den Haag te blijven. Hij
keerde naar Rotterdam terug waar hij nu met Thijssen kon spreken. Deze
laatste tekende onder van Bijnens b rief aan: ‘Daarna v. Am stel’ (Caljé)
‘gezegd nu Delta toch bevelvfoerende] figuur. Dit door Fr[ank] geweigerd.'
M ede namens van Bijnen zond Thijssen onm iddellijk een telegram naar
Londen waarin hij voorstelde, de bevelhebber te ‘plaatsen in OperatieCentrum R V V waar meeste en beste verbindingen voor onm iddellijke
leiding beschikbare strijdkrachten en aan hem toevoegen D riehoek in
adviserende functie. Zouden ons met deze oplossing volkom en kunnen
verenigen.’ 1 Beiden ondertekenden voorts een gemeenschappelijke brief
aan de Contact-Com m issie der Illegaliteit waarin zij in antwoord op
‘mededeling no. 2 ’ d.d. 16 september schreven dat zij in beginsel bereid
waren, persoonlijk zitting te nemen in het Delta-Centrum, dat evenwel
‘de militaire toestand van het ogenblik’ hun ‘aanwezigheid bij de troep’
vergde, dat zij order hadden gegeven, ‘vertegenwoordigers van R V V en
KP aan te wijzen voor de regionale en plaatselijke D riehoeken’ en dat
zij ‘de schakel Delta C ’ tussen de bevelhebber en henzelf ‘alsmede
bevelvoering via de Driehoeken van militair standpunt bezien een m on
strum’ achtten.2
In Den Haag was inmiddels méér gebeurd.
Samen met Pruys en de Lint zocht C aljé kolonel W ilmar op. Deze
bleek voor het hem aangeboden bevelhebberschap niet veel te voelen:
hij vond het tijdstip te vroeg en zei voorts dat hij op een later moment
alleen dan bevelhebber zou w illen zijn als de O D , de R V V en de LKP
volledig opgeheven zouden worden —nu, Caljé, Pruys en de Lint beseften
dat geen van de drie organisaties bereid zou zijn, op dat tijdstip die
voorwaarde in te willigen.

1 Telegram , 20 sept. 1944, van J. T hijssen aan het B B O (LO /LKP, 5 G). 2 Brief, 20
sept. 1944 (het bewaard gebleven exem plaar is onjuist gedateerd: 19 september), van
J. Thijssen en J. A. van Bijnen aan de C C (G A C , 1 B).
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Zij begaven zich naar Koot, legden deze uit dat de (nog te vormen)
Binnenlandse Strijdkrachten behoefte hadden aan een bevelhebber, dat
zich bij die vorm ing, gegeven de bestaande tegenstellingen, grote m oei
lijkheden zouden voordoen — was hij, zo werd hem gevraagd, deson
danks, nu Reynders en W ilm ar hadden geweigerd, bereid zich beschik
baar te stellen, d.w.z. te handelen in de geest van de bespreking welke
daags tevoren in Amsterdam had plaatsgevonden? Z ijn naam, zo werd
hem gezegd, was daar niet gevallen maar Caljé, Pruys en de Lint ver
trouwden dat de leden van het D elta-Centrum en de andere voormannen
der illegaliteit die in Amsterdam samen waren geweest, slechts verheugd
zouden zijn indien een ervaren oud-beroepsofficier in de tamelijk hoge
rang van kolonel het hem aangeboden bevelhebberschap zou aanvaarden.
Zonder lang na te denken zei Koot ‘ja ’. Hij zei ook nog dat hij zich
bepaald in Amsterdam w ilde vestigen: ‘ Den Haag is zo’n ontzettend
kletsgat, dat weet ik uit ondervinding; ik wens in de massa op te gaan
en Amsterdam kent mij niet.’ 1 Hij liet zijn vrouw (hij was in '23 gehuwd)
een koffertje pakken, nam afscheid van haar, stapte in de auto, werd in
Amsterdam op een onderduikadres ondergebracht en begaf zich de vo l
gende ochtend naar het voor hem ingerichte hoofdkwartier in de Nes
—de eerste plaats van vestiging; er zouden nog v ijf andere volgen, telkens
betrokken omdat men wist o f verm oedde dat de S D het pand had
gelocaliseerd van waaruit de Binnenlandse Strijdkrachten werden geleid.

★

Als zoon van een Nederlandse vader en een Chinese moeder was Henri
Koot2 in december 1883 op Bali geboren. Z ijn vader had als architect in
Indië carrière gemaakt bij het departement van burgerlijke openbare
werken. Na de hbs in Soerabaja doorlopen te hebben, kwam de jonge
Koot in 1901 voor het eerst naar Nederland om er het onderwijs te volgen
aan de Koninklijke M ilitaire Academ ie; bij het officiersexamen werd hij
er no. 3 uit zijn jaarklas. Een periode van militaire dienst in Indië volgde

1 Getuige H. Koot, Enq., dl. VII c, p. 164. 2 V o o r zijn levensschets volgen w ij de in
'78 door de Sectie Krijgsgeschiedenis der K o n in klijke Landmacht gepubliceerde studie
van G. J. van O jen jr.: Leven en werken van Henri Koot (1883-1959).
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maar toen hij in 1 9 1 1 opnieuw naar Nederland kwam, nl. voor het volgen
van de lessen aan de Hogere Krijgsschool, bleek dat voorgoed te zijn. In
'14 werd hij bij de Generale Staf tewerkgesteld — in de eerste wereld
oorlog ontwikkelde hij zich tot een bekwaam kenner van geheimschrif
ten; verscheidene buitenlandse codes wist hij met verrassende snelheid
te ‘breken’. Na de oorlog werd hij, nu als burgerambtenaar, hoofd van
de codedienst van Buitenlandse Zaken totdat hij tot zijn pijnlijke ver
rassing per 1 januari '33 wegens bezuiniging werd ontslagen. Op diezelfde
datum kwam hij evenwel w eer in actieve dienst bij de Generale Staf. Hij
was voorts lector in het Maleis aan de Indologische faculteit te Utrecht.
Z ijn colleges aldaar zette hij tot '39 voort; daarnaast gaf hij in de jaren
'30 lessen aan de Hogere Krijgsschool en stond hij de Nederlandse
Geheime Dienst, GS-III, met zijn kryptografische kennis terzijde. H ij had
een fabelachtig gevoel voor talen en was een harde werker.
Als reserve-officier (in '37 was hij tot kolonel bevorderd) werd hij bij
de vorm ing van het Algem een H oofdkwartier verbonden aan GS-III. Met
de in mei '40 geleden nederlaag had hij geen vrede. Als chef van het
kabinet van kapitein Breunese, commandant van de Opbouwdienst,
w ilde hij zich moeite gaan geven, een anti-Duitse kern om zich heen te
vormen maar daarvoor ontbrak de tijd. M edio september '40 werd hij
nam elijk samen met enkele andere oud-officieren van G S-III door de SD
gearresteerd op grond van de valse aanklacht van een onder hem dienende
korporaal dat hij en die officieren voorbereidingen hadden getroffen om
in geheim contact te treden met Engeland. Hij werd na drie maanden
vrijgelaten maar verloor zijn positie bij de Opbouwdienst. Nadien was
hij werkzaam op het secretariaat van de Nederlandse Unie, totdat deze
beweging in december '4 1 door de bezetter werd verboden. In het kader
van het Rode Kruis zette hij vervolgens in '42 een grote actie op touw
om pakketten te doen toekomen aan de in krijgsgevangenschap afgevoer
de beroepsofficieren en die actie breidde hij in de zomer van '43 uit, toen
ook vele duizenden reserve-officieren en lagere beroeps- en reservemilitairen naar de krijgsgevangenenkampen in Duitsland verdwenen (hij
kreeg een vrijstelling op grond van zijn werk). Wegens het schrijven van
een als anti-Duits beschouwd artikel in het tijdschrift Het Nederlandse
Rode Kruis werd hij in april '44 voor de tweede maal gearresteerd, toen
na drie weken vrijgelaten, maar wèl veroordeeld tot een boete van f 300
—bovendien moest hij op bevel van het Reichskommissariat per 1 september
zijn functie bij het Rode Kruis neerleggen.
Grotere eenheden had hij nooit gecommandeerd, maar dat soort
eenheden zou hij als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten
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ook niet onder zich krijgen. Van meer belang was dat hij (en dat had
Reynders goed gezien) een natuurlijke affiniteit had tot het illegale werk.
Zeker, hij had er geen persoonlijke ervaring in maar hij bezat een zuiver
gevoel voor security en kende geen angst, dat laatste mede vanwege zijn
mystiek-fatalistische inslag en zijn christelijk ge lo o f (hij was lidmaat van
de Hervormde Kerk) die hem beide er toe gebracht hadden, de beschik
kingen van het lot steeds gelaten te aanvaarden. O ok de uitnodiging die
op 20 september tot hem werd gericht, tro f hem, zo veronderstellen w ij,
als zulk een beschikking. N atuurlijk was hij zich bewust dat hij, door
haar te aanvaarden, zijn leven op het spel zette, maar daar stond hij
nauwelijks bij stil: hij wenste een goede zaak te dienen.
Dat ‘dienen’ was bij kolonel Koot geen frase. Hij was de bescheiden
heid zelve; dat bleek ook uit de illegale naam die hij koos: ‘de Klerk’.
‘Zijn enige wens was’, aldus later C. F. O verhoff, gewestelijk comman
dant van de BS in Amsterdam, ‘onbekend te blijven en te eniger tijd
weer in het grote leger der naamlozen onder te gaan’ ; het kwam in het
leven, zo placht Koot uiteen te zetten, op ‘de drie K ’s’ aan: ‘Karakter,
Kennis en Kunde’, en van die drie was de eerste K veruit de belangrijkste.1
‘Een bijzonder mens’, noemde Wagenaar hem jegens ons in '58. ‘V o l
komen eerlijk en heel vriendelijk; een prachtkerel. Hij zocht geen eer.
Hij heeft steeds fair w illen zijn en bovendien: het minste werk was hem
goed genoeg. Als hij ergens op bezoek kwam waar nog het kacheltje aan
moest, ging hij rustig als eerste cokes kloppen.’2 ‘Een zeer eenvoudig
man’, aldus zijn secretaresse op het BS-hoofdkwartier. ‘Hij zei nooit een
w oord te veel. Wat mij verder opviel was dat hij heel w einig at. Meestal
hadden w e genoeg te eten maar Koot gaf vaak zijn eten weg. Elke dag
om zes uur verzonk hij in stilte; dan had hij, zei hij, psychisch contact
met zijn vrouw in Den Haag. Z ijn eigen leven vond hij niet belangrijk.’3
Het is, menen w ij, die bescheiden terughoudendheid geweest, die
kolonel Koot in staat heeft gesteld, in zoverre effectief als bevelhebber
der BS te functioneren dat hij geen conflicten schiep maar veel, zij het
niet alle, bestaande conflicten uit de w eg wist te ruimen dan wel er hun
scherpte aan te ontnemen. H ij was het tegendeel van een drijver, wel
conservatief in zijn opvattingen maar ruim genoeg om te beseffen dat
ook communisten een werkzaam aandeel dienden te hebben aan de
activiteit van de BS. Zaten daar bezwaren aan vast? Dat was dan een zaak
voor na de bevrijding wanneer anderen het w eer voor het zeggen zouden
1 C. F. O verhoff: ‘O orlogsherinneringen’ (1949), I, p. 82 (Doc I-129 2, a-i).
W agenaar, 16 mei 1958. 3 M . R. T u in in ga-B oissevain , 31 aug. 1970.
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hebben —de politiek had hij steeds aan die anderen overgelaten; ‘ik was
politiek ongeschoold’, zei hij in '49 aan de Enquêtecommissie (daaraan
toevoegend: ‘ en dat ben ik nu nog’ 1) —voor de menselijke tegenstellingen
in de illegaliteit kon hij begrip opbrengen, voor de politieke nauwelijks.
Trouwens, men kan zich indenken dat alleen al die menselijke tegen
stellingen hem met hun felheid ietwat verbaasden, ja ontstelden, toen
hij er, zodra hij zijn functie begon uit te oefenen, mee werd geconfron
teerd. Tegen de Utrechtse BS-ofFicier W. H. Nagel.zei hij eens: ‘Ik ben
dan wel de commandant, maar ik voel mij eigenlijk meer scheidsrechter.
Wat is er toch een ruzie tussen de verschillende illegaliteiten! . . . Als de
Binnenlandse Strijdkrachten op het ogenblik, waarnaar w ij allemaal zo
vurig verlangen, zullen moeten optreden, zal er een bloedbad komen als
w ij niet eensgezind zijn.’ ‘Zo ongeveer sprak h ij’, aldus Nagel. ‘Ik vond
hem een w ijs man.’2

★

G elijk vermeld, betrok kolonel Koot op 21 september zijn eerste, nog
maar prim itief ingerichte hoofdkwartier. Kapitein de Boer ging als chefstaf fungeren, voor de functie van adjunct-chef werd de reserve-eerste
luitenant-vlieger jhr. O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland aangetrokken.
Bureaus werden geformeerd voor de verschillende taken waarmee de staf
zich moest belasten (wij komen er in het volgend hoofdstuk op terug)
— wat voor al die arbeid nodig was: behalve secretaressen ook tafels,
stoelen, schrijfmachines, papier, extra-levensmiddelen, brandstoffen,
fietsen, fietsbanden, werd door Walraven van Hall en zijn helpers te
voorschijn getoverd; van Hall werd, samen met S ix en Neher (hem kende
Koot reeds uit de eerste wereldoorlog toen Neher als em ployé van het
Haagse telefoonbedrijf hem had geholpen bij het afluisteren van de
telefoongesprekken van buitenlandse legaties) Koots belangrijkste advi
seur op het terrein van de illegaliteit.
Van dat alles was nog maar w einig geregeld, toen de nieuwe bevel
hebber op de eerste dag van zijn functie-uitoefening, 2 1 september, een
bevel zond aan de O D , de R V V , de LKP en alle ‘regionale en plaatselijke
Delta’s’ (die waren nog maar hier en daar gevormd) waarin hij gelastte
1 Getuige H. Koot, Enq., dl. VII c, p. 172.
het spoor terug, p. 132.

2 J. B. Charles (ps. van W. H. N agel): Volg
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dat alle van het Allied High Command en van de regering afkomstige
telegrammen aan zijn hoofdkwartier moesten worden toegezonden,
bepaalde dat alleen dat hoofdkwartier opdrachten mocht geven aan de
Delta’s en om opgave verzocht van de aanwezige wapens, munitie en
sabotagemiddelen. Koot trachtte dus enige greep te krijgen op het ver
zetswerk van Thijssen en van Bijnen. V ijf dagen later, 26 september, ging
hij aanzienlijk verder, toen hij, de structuur van de Knokploegen en de
RVV-brigades doorbrekend, ‘alle gewestelijke en plaatselijke Delta’ s’
opdroeg, ‘om onverw ijld eenhoofdige leiding te kiezen voor alle sabo
tage-, behouds- en gevechtshandelingen, voorafgaande aan de bevrij
ding’ —van dat bevel ontvingen Six, Thijssen en van Bijnen een afschrift.1
Koot gedroeg zich dus o f hij reeds ten volle door de R V V en de LKP
(de O D bood geen m oeilijkheden) was aanvaard.
Inderdaad, op de leden van het Delta-Centrum die hem nog niet
hadden gekend, had hij een sympathieke en kundige indruk gemaakt,
maar er was in den beginne toch w el aarzeling. ‘Ik moet zeggen’ , zo
schreef ons in ’8o Kloots, die naast Pruys de LK P in het Delta-Centrum
vertegenwoordigde,
‘dat a a n va n k e lijk in m ijn k rin g en o o k in d ie van de R V V no gal w at tw ijfe ls
om tren t de gesch ik th eid v an deze Indisch e m ilitair bestond en. H ij w as tenslotte
als codespecialist, afk o m stig v an de G en era le Staf, v e e l m eer een k am ergeleerd e
dan een partisan en-aanvoerd er. H et feit dat hij R n il2 w as en geen K L 3, w as v o o r
ons w e l een prae. D aarbij k w a m dat hij een b ijz o n d e r b e m in n e lijk m an b leek te
z ijn . . .
O n d an k s d e goodw ill e v e n w e l d ie h ij w ist te v e rk rijg e n , is o o k h ij niet in staat
g e w ee st, de grote v ersch illen in o pvattin gen en m en taliteit in de o rganisatie o nd er
hem te o v e rb ru g g e n ’ 4 —

geen wonder! De BS waren niet opgericht terwijl er op sem i-militair
gebied een vacuüm bestond — er waren reeds twee organisaties actief,
door krachtige persoonlijkheden geleid en beide beschikkend over eigen
verbindingen met Londen: de LKP en de R V V . Kloots kreeg korte tijd
later in plaats van Pruys, die LO -m an was (en bovendien als voorzitter
van het Centraal Bureau van de LO werd afgezet, waarover meer in
1 B evel, 26 september 1944, van H. K o o t (bijl. 14 bij M . de B oer: ‘Verslag betreffende
de leiding der Binnenl. Strijdkrachten en van de daaraan voorafgegane coördinatie
van het gewapend verzet in bezet N ederland’ (31 aug. 1949) (verder te citeren als: de
B oer: ‘Verslag . . . B S ’) (Doc II-500 A, b -i en b-2). 2 K o n in klijk N ederlands-Indisch
Leger. 3 K onin klijke Landmacht. 4 Brief, 20 april 1980, van A. G. Kloots (Doc
I - 9 11 A, a-i).
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hoofdstuk n ) , Scheepstra (‘B ob -K P ’) naast zich - zij beiden werden bij
het werk van de ‘sectie-Maquis’ (later ‘Bureau Operaties’ geheten) van
Koots hoofdkwartier betrokken, ‘een sectie met een interessante naam’ ,
aldus Kloots,
‘d ie ev e n w e l bitter w e in ig ko n uitrichten . . . B o b en ik m oesten volstaan m et a f
en toe het g e v e n van een ad vies, het o n d erh o u d en van w at contacten, en zo nu
en dan o pstellen van een m ilitaire ord er, die dan in het circuit v e rd w e e n maar
w aarvan zeld en iem an d te w e ten k w a m o f h ij w e l o n tvan gen w as en zo ja , o ok
u itgevoerd . In fe ite ko n den w ij in d eze sectie geen en kele activiteit van belang
on tp lo o ien , w an t opdrachten aan de L K P en de R V V m oesten uiteraard n o g steeds
via Frank en L ange J a n ' lopen , c.q. d o o r hen g eg ev en w o rd en . Z ij im m ers w aren
n o g steeds de com m and an ten en beschikten o o k n o g steeds o v e r eigen v e rb in 
din gen , zelfs m et E n gelan d , d ie u itstekend fu n ctio n eerd en .’2

Inderdaad, tussen Koot, Thijssen en van Bijnen konden moeilijkheden
niet uitblijven; zij hebben in de laatste week van september en in de
maanden oktober en novem ber veel van Koots aandacht gevraagd. Daar
naast waren er nog twee belangrijke vraagstukken: de benoeming van
gewestelijke commandanten voor de BS, zulks in overleg met de gewes
telijke Delta’s, en de verhouding tussen kolonel Koot en zijn militaire
superieur, prins Bernhard.
Op de benoeming van de gewestelijke commandanten komen w ij in
het volgend hoofdstuk terug — hier w illen w ij slechts opmerken dat die
functie waarbij men, zo werd gemeend, leiding zou moeten geven aan
de gevechtshandelingen van goed-uitgeruste guerrilla-eenheden, tot er
gernis van de meeste R V V ’ers en K P’ers in de regel werd toevertrouwd
aan officieren die uit het kader van de O D afkomstig waren. Op de
verhouding tussen kolonel Koot en prins Bernhard willen w ij nu reeds
ingaan.

★

Vreemd genoeg werd aanvankelijk noch de regering noch de prins
ingelicht dat op 2 1 september in Amsterdam een bevelhebber was gaan
functioneren die in bezet gebied als het ware de rechtstreekse en exclu
sieve vertegenwoordiger zou zijn van de prins. Dat droeg bij tot een
1 Thijssen.

2 Brief, 20 april 1980, van A. G. Kloots.
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heilloze verwarring. Verwarring was er toch al: ‘Het is onbegrijpelijk’,
seinde het Bureau Inlichtingen op 18 september aan de aan Six toege
voegde geheime agent Dijckmeester, ‘w ie thans het bevel voert. Is dit
D riehoek o f Delta-Centrum ? O f zijn D riehoek en Delta-Centrum iden
tiek?’ 1 Inderdaad, zij waren identiek, maar toeivdat duidelijk was, kwam
er nieuwe verwarring doordat de prins, nog niets wetend van Koots
benoeming, op 25 september via Radio O ranje ‘de organisaties, uit welker
midden leden aan het gewapend verzet deelnem en’, opdroeg, plaatselijke
verzetsleiders te benoemen. ‘ In de gevallen’ , zo heette het verder, ‘waarin
onverhoopt niet tijdig tot overeenstemming kan worden geraakt, wordt
de aanwijzing van de plaatselijke leider overgelaten aan de gezamenlijke
beslissing van de centrale leiding der organisaties, welke bekend staan
als: KP, O D en R V V ’ — in die constructie was voor Koot in het geheel
geen plaats. Evenmin werd diens functie genoemd toen de prins op 26
september via Dijckmeester een telegram zond aan ‘Driehoek en C ontact-Com m issie’ waarin hij, zijn bekendmaking via Radio Oranje ver
duidelijkend, schreef dat er slechts één D riehoek mocht zijn: die aan de
top, ’geen plaatselijke en regionale Driehoeken toegestaan.’2 De prins
wenste dus dat de leiders van alle in een bepaalde plaats o f streek actieve
illegale groepen een gevechtscommandant zouden aanwijzen (‘bij voor
keur’, aldus het telegram van de 26ste, ‘met ervaring actief verzet’) en
dat, als zij het niet eens zouden worden, de Top-D riehoek voor die
aanwijzingen zou zorgdragen — die Top-D riehoek zou dan verder fun
geren als een orgaan voor het doorgeven van zijn bevelen. In bezet gebied
evenwel was men al verder: er waren hier en daar al plaatselijke en
regionale Delta’s gevormd (en daarin waren niet alle illegale groepen
vertegenwoordigd, maar alleen de O D , de R V V en de KP) en boven die
Delta’s stond Koot met zijn staf.
O p de 27ste werd in Londen een telegram van Dijckmeester gedeco
deerd waarin bericht werd, ‘dat sedert 20 september een ervaren beroeps
officier optreedt als commandant Delta op verzoek van O D , KP en R V V ’3
— de prins begreep er niets van: w ie was die beroepsofficier en w ie had
hem benoem d? Koot van zijn kant liet Biallosterski op 2 oktober seinen
dat hij graag in zijn functie bevestigd zou worden door de prins, aange

1 Telegram , 18 september 1944, van BI aan F. Th. D ijckm eester (V ollgraff: ‘Overzicht
telegram m en’, p. 54). 2 Telegram , 26 september 1944, van prins Bernhard aan F. Th.
D ijckm eester (a.v., p. 57). 3 Telegram , 26 september 1944, van F. Th. Dijckm eester
aan BI (A O K , map ‘T elegram w isseling Vertrouw ensm annen over bestuurskwesties’).
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zien zijn bevelhebberschap ‘door enkelen niet aanvaard’ werd.' ‘Situatie
centraal commando allerminst duidelijk’, seinde Londen op de 8ste. ‘W ie
commandeert Delta-Centrum en wat is Hans’ functie daarbij ?’ (de func
tie van Biallosterski, die de schuilnaam ‘Hans’ droeg) ‘W ie benoemde u
als commandant Top-D riehoek? . . . Sein uitvoerig hoe verhoudingen
zijn en w ie wat is.’2 Koot zond toen een telegram (‘Ct. BS is degene die
leraar is geweest in de kryptografie’) aan generaal-m ajoor J. W. van
Oorschot, chef van G S-III tot het Venlo-incident en in Londen hoofd
van het B B O , uit w elk telegram aan van Oorschot die Koot sinds jaren
kende, duidelijk werd dat laatstgenoemde de geheimzinnige comman
dant was van het Delta-Centrum (en dus van de BS in bezet gebied).
Hieruit vloeide voort dat de prins (ook hij kende Koot) een telegram
deed uitgaan waarin hij deze in zijn functie als Commandant van de
Binnenlandse Strijdkrachten bevestigde — dat telegram werd op 20 ok
tober in Amsterdam gedecodeerd. Een en ander betekende dat diegenen
die niet bereid waren, het gezag van Koot te erkennen, zich tot 20 oktober
op het standpunt konden plaatsen dat hij zijn functie uitoefende zonder
enige machtiging van de regering o f van prins Bernhard.
D e verwarring die zich had voorgedaan, maakte de prins duidelijk dat,
wat het bezette gebied betrof, aan zijn bevelhebberschap van de N eder
landse strijdkrachten heel wat haken en ogen vastzaten. Natuurlijk had
hij, evenals de betrokken ministers dat hadden gedaan, beseft dat er
tegenstellingen waren tussen de O D en de R V V , maar van w elk een
scherpte die waren geworden, had men in Londen niet geweten. D e prins
moest wel aannemen dat elk bericht dat hem uit bezet gebied zou
bereiken, niet vrij zou zijn van eenzijdigheid —hoe het dan te interpre
teren? Eind oktober besloot hij, aan zijn staf (deze was eerst bij Brussel
gevestigd en van begin novem ber a f in Breda) een aparte afdeling toe te
voegen waarin de O D , de KP en de R V V zouden zijn vertegenwoordigd.
Vertegenwoordiger van de KP werd J. J. F. Borghouts, die als ‘PeterZu id’ Gew estelijk Sabotage-Commandant was geweest in het zuiden des
lands en daar na de bevrijding commandant was geworden van de
Stoottroepen, en de R V V en de O D werden in de staf van de prins
vertegenwoordigd door, respectievelijk, E. H. M. Hoogeweegen, com
mandant van de brigade-Rotterdam van de R V V , en Caljé. Hoogeweegen
was op 25 oktober door Thijssen door de linies gestuurd, C aljé op 4
oktober door S ix (met Koots instemming) — het was de bedoeling dat
1 Van O jen : De BS, p. 166. 2 Telegram , 8 oktober 1944, van BI aan F. Th. D ijck
meester (V ollgraff: 'O verzicht telegram m en’, p. 57).
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Caljé, na aan de prins de situatie te hebben uitgelegd en op meer
droppings ten behoeve van de O D te hebben aangedrongen, naar bezet
gebied zou terugkeren maar de prins hield C aljé, toen deze zich kort na
de 20ste kwam aanmelden, vast, beseffend dat hij in de hem voorgelegde
conflicten tussen de O D , de LK P en de R V V alleen dan aanvaardbare
beslissingen kon nemen als hij was voorgelicht door drie personen die
konden vermoeden w elke standpunten Six, van Bijnen en Thijssen
zouden innemen. Dat die drie personen er naar zouden gaan streven, die
beslissingen te beïnvloeden in de geest van de organisaties waaruit zij
afkomstig waren, spreekt vanzelf.

★

‘ Inmiddels’ (wij citeren van Ojens werk over de BS) ‘ontstonden de
Driehoeken in verschillende streken en plaatsen; sommige waren goed
geconstrueerd’ (die bestonden dus uit erkende vertegenwoordigers van
de O D , de R V V en de LKP), maar andere, schrijft hij, waren gemaakt
‘als het ware met een losse spijker en een touw tje’ , weer andere bestonden
uitsluitend ‘in schets op papier’ , waren nog pas ‘in het stadium van
voornem en o f hadden zelfs dat nog niet bereikt. Bij een terugblik krijgt
men inderdaad de indruk dat, in algemene zin genomen, de Deltavorm ing een inleidende fase tot de BS-form atie is geweest en gaarne w il
men de gang van zaken in die zin interpreteren, doch in werkelijkheid
is veelal van enige geleidelijkheid geen sprake geweest. In de ene plaats
werd door het tot stand komen van een BS-eenheid de verdere ontwik
keling van een Delta afgeknepen, in een andere hield een stevig Deltaverband de bundeling tot BS te lang tegen.’ 1
M et betrekking tot de vorm ing van de Delta’s en het functioneren van
die verbanden zijn maar heel w einig stukken bewaard gebleven. Een
Delta diende te bestaan uit vertegenwoordigers van de O D , de R V V en
de LK P —hun eerste taak was, een regionale o f plaatselijke BS-com m an
dant aan te w ijzen en die commandant moest dan verder in overleg met
die Delta gaan opereren, m.a.w. bepalen op w elke w ijze hij de uit
Amsterdam ontvangen bevelen van kolonel Koot kon uitvoeren. Dat alles
zou vlot kunnen verlopen indien er harmonie was tussen de drie ge
noemde organisaties, maar deze was vaak verre te zoeken en bovendien
1 Van O jen : De BS, p. 162-63.
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hadden de R W - en LKP-vertegenwoordigers de neiging, de tijd welke
zij aan besprekingen in Delta-verband moesten geven, als verloren tijd
te beschouwen: het werk in het verband van hun eigen organisatie zagen
zij als veel belangrijker.
Een notitie d.d. maandag 9 oktober van Hoogeweegen aan Thijssen1
geeft ons met betrekking tot Rotterdam een duidelijk beeld van wat zich
daar in de Delta (de Rotterdamse Knokploegen werden er in vertegen
woordigd door Samuel Esmeijer, ‘Paul-KP’) aan het afspelen was. De
Delta was op vrijdag 6 oktober bijeengekom en (de aanwijzing van de
prins: ‘geen plaatselijke en regionale Driehoeken toegestaan’, werd ir
reëel geacht) en had ‘van R ijn ’ (de door de bezetter in '41 ontslagen
commissaris van politie H. M. C. A. Staal) benoemd tot ‘eenhoofdige
bevelvoerder Rotterdam’ —Staal was door van Bijnen naar voren gescho
ven. ‘D uidelijk is mij echter’, schreef Hoogeweegen,
‘ dat h ij van het ille g a le lev en , typeren d karakter R V V en K P als zodanig, niet
v o ld o e n d e afw eet, echter v o lk o m e n realiseert hij zich het karakter van de O D ;
tem eer om dat het hem niet lig t [dat h ij], als hij d e vraag stelt: ‘W at d o et d e O D
dan p rec ie s?’ , het illu stere an tw o o rd k rijg t: ‘A ls er op d e ho ek en van d e straten
één agent geplaatst w o rd t als d e G e a llieerd en hier zijn , dan zetten w ij er tw ee
O D -lie d e n b ij.’

Op zaterdag 7 oktober hadden Hoogeweegen, Esmeijer en de O D man elk apart met Staal gesproken ‘en heb ik’, aldus Hoogeweegen,
‘w ijselijk het laatste onderhoud aangevraagd. Zodoende kon ik hem meer
peilen en meer voor ons streven bewerken’ , maar daar stond weer
tegenover dat Staal was ondergedoken ‘in een huis waar Paul regelmatig
verkeert, dus heeft hij uit de aard der zaak zeer veel contact met hem.’
Op zondag 8 oktober hadden Hoogeweegen, Esmeijer en de O D -m an
wederom gedrieën met Staal overlegd. Esmeijer, die toen ca. tweehonderdvijftig K P’ers had bewapend, had ca. 100 wapens over —H oogew ee
gen had ca. honderd man bewapend ‘ en begin gebruik te maken van
overschot KP’ ; Staal w ilde ook de O D van wapens gaan voorzien, ‘maar
komen w ij vrij gauw tot het feit dat O D heden geen enkele stoottroep
geformeerd heeft’ (tot het formeren van die stoottroepen had Six op 1
mei '44 bevel gegeven). Dan volgt nog in Hoogeweegens notitie een
paragraaf over de grote bezwaren die men binnen de R W en de LKP
tegen de hele B S-vorm ing koesterde: 'Politiek. Hiervan begrijpt h ij’

1 R V V , 1 g.
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(Staal) ‘slechts zeer w einig en heb ik getracht hem daar zo veel m ogelijk
van op de hoogte te brengen’, anders gezegd: Hoogeweegen poogde de
BS-commandant te Rotterdam er van te doordringen dat hij de R V V en
de LK P zoveel m ogelijk hun eigen gang moest laten gaan,
Amsterdam is de enige plaats waar w ij de besprekingen in Deltaverband nauwkeurig kunnen volgen: de beknopte notulen van die be
sprekingen zijn namelijk bewaard gebleven.1 W ij beperken ons tot de
hoofdzaken en gaan vooreerst niet verder dan tot begin oktober.
Op 14 september werd afgesproken dat de Amsterdamse KP een plan
zou opstellen om de grootste electrische centrale te Amsterdam: de
Centrale N oord, te beschermen tegen vernieling door de Wehrmacht —op
die vergadering kwam het tot een conflict met de RV V -m an die de
belangrijkste beslissingen w ilde nemen buiten aanwezigheid van het
‘hoofd Delta-Amsterdam’ (de vroegere garnizoenscommandant, luitenant-kolonel W. A. Bosw ijk, een van de naaste adviseurs van Six en
vertegenwoordiger van de O D in de Delta-Amsterdam).
Op 19 september (de Geallieerde luchtlandingen hadden inmiddels
plaatsgevonden) werd besloten dat de KP en de O D een plan zouden
opstellen voor wat in Amsterdam op militair gebied kon worden onder
nomen — in verband met het wapentekort had de O D slechts ca. vijftig
man beschikbaar, de KP zeventig tot tachtig, zo ook de R V V , en daarbij
kwamen dan nog tien man van de Persoonsbewijzencentrale, ‘en studen
ten’, en ‘ca. tweehonderd man politie, waarvan ongeveer zestig in N oord.’
Op 20 september bleek dat de R V V ‘in het Centrum onrust (wilde)
verwekken door schietpartijen. O D daarentegen acht het juister, zich
allereerst tot de te beschermen objecten te bepalen’, de KP wenste voor
de Centrale N oord ‘minstens vijftig bewapende mannen’ te hebben,
‘men is er zich echter wel van bewust dat al deze plannen slechts opgaan
wanneer inderdaad de gehele Duitse bezetting Amsterdam van te voren
verlaat en slechts een Sprengkommando over is gebleven.’
Op 2 1 september werd opgenomen over hoeveel wapens men eigenlij k
beschikte, ‘dat kwam ongeveer op: O D enige pistolen2; R V V 20 korte
wapens’ (revolvers, pistolen)3, ‘ 3 lange wapens’ (geweren), ‘ 17 Duitse
handgranaten, 12 Engelse handgranaten en voldoende springstof; KP 50

1 D oc II-3 4 1, b -i. 2 D it gegeven w erd op de volgende vergadering door de O D man gecorrigeerd: ‘ 15 pistolen, 1 jachtgew eer en 1 gew eer.’ 3 W ij herinneren er aan
dat, zoals w ij in ons vorige deel verm elden, Gerben W agenaar op 16 september aan
T hijssen schreef dat de R V V -gro epen in Am sterdam in w erkelijkheid al de beschik
king hadden over ‘ 10 revolvers, veel springstof en 180 machinepistolen’ (d.w.z.
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korte wapens, 5 machinepistolen, misschien 20 karabijnen (politiegroep)
en misschien ook nog een politiegroep van ca. veertig man die oorspron
kelijk bij O D waren en volgens opgave van O D thans bij KP zijn
aangesloten. Tenslotte komen nog’ (d.w.z. zouden bij een dropping
arriveren) ‘ 10 maal 1 1 stens.’
Op 23 september kwam het tot ‘een discussie over het al o f niet blijven
bestaan van de Driehoek na uur U ’ (na de bevrijding). ‘ Naar de mening
van O D houdt op dat moment de Driehoek op te bestaan en treedt een
bijzondere staat van beleg in. Daarna wordt O D door de militaire
bevelhebber belast met het handhaven van orde en rust’ — overste
B osw ijk wenste dat alle K P’ers zich dan ter beschikking zouden stellen
van de OD.
Op 24 september vroeg het ‘ Bureau Delta A.’ aan het Delta-Centrum
o f dat Centrum ‘een volledig uitgewerkt plan voor ieder object’ (d.w.z.
ieder te beschermen object) voorgelegd wenste te krijgen (Koot ant
woordde: alleen voor ‘de door u beoogde grotere ondernemingen’).1
Op 25 september kon de R V V -m an meedelen dat een dropping (via
Biallosterski geregeld) er toe had geleid dat in Amsterdam 120 stenguns
waren aangekomen — 50 zouden er naar Am sterdam -Noord worden
overgebracht, ‘waar volgens opgave van KP nu een groep van vijftig
mariniers gereed zit’, ‘ 50 stuks blijven ter beschikking van R V V voor de
Centrale-O ost (Hoogte Kadijk). D e overige zullen voorlopig worden
uitgedeeld voor de instructie van de leden O D , KP en R V V .’ 2
Op 27 september kwam het tot een scherp conflict: kolonel Koot had,
gelijk weergegeven, bevolen dat alle Delta’s ‘on verw ijld’ een ‘eenhoof
dige leiding’ moesten kiezen ‘voor alle sabotage-, behouds- en gevechts
handelingen, voorafgaande aan de bevrijding’ — er moest dus een commandant-Amsterdam worden aangewezen. Overste Bosw ijk betoogde
dat h ijzelf daar in de eerste plaats voor in aanmerking kwam: ‘hij was’,
aldus de notulen,
‘p laatselijk com m and an t v o o r en tijd en s de o o rlo g . . . O o k m o et m en het

stenguns) ‘plus handgranaten’ (brief in R V V , 1 f) — w ij weten niet o f de R V V vertegenw oordiger in de D elta-Am sterdam , de com m unist M ax M eyer (een oudSpanje-strijder), slecht was ingelicht o f dat hij opzettelijk een onjuiste opgave deed.
1 Brief, 24 sept. 1944, van het Bureau Delta-Am sterdam aan het D elta-C entrum en
antw oord d.d. 27 sept. 1944 (Doc II-3 4 1, b-4). 2 O p 29 september kwam en er door
de zorgen van de K P ‘ uit A lphen’ nog wat wapens bij: 10 stenguns, 12 gew eren ‘ met
bajonet’ en 1 brengun (lichte mitrailleur).
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v e rz etsw e rk zeker niet u itsluitend als z.g. k n o k w e rk opvatten, m aar het w o rd t
o n g e tw ijfe ld een m ilitaire o p e r a tie . . . H ij g eeft toe, in deze ja re n geen k n o k w erk
te heb b en verricht, m aar o n g e tw ijfe ld h eeft h ij toch het n o d ig e gedaan en hij
beschikt b o v e n d ie n o ver gro te m ilitaire ervaring. O o k is hij reeds officieel
aan gew ezen als le id e r O D na het u ur U en h eeft als zo d an ig reeds b ek en d m a
k in gen laten dru k ken w e lk e d o o r hem geteken d zijn.
. . . R W v o e lt m eer v o o r een n eutrale figu ur, zij hebben iem an d op het o og
die o o k h o o fd o ffic ie r was.
. . . K P m e m o reert v e rv o lg e n s d e gesch ied en is der K P en de v e rh o u d in g tot
O D , w e lk e n iet altijd even schitterend is g e w e e s t . . . O D blies steeds h o o g van
de toren m aar v ro e g , als pu n tje b ij paaltje k w a m , K P om de v u ile w as te doen.
Z o d o e n d e is er b ij K P een w e in ig h o ge d u n k o v e r O D ontstaan.
. . . R V V d ee lt m ee dat d ez elfd e argu m en ten o o k v o o r haar gelden.
. . . K P en R V V w en sen na het uur U n iet o p zijged ru k t te w o rd e n d o o r een
O D - k lie k . . . K P accepteert geen O D -le id in g na het uur U . . . M o g e lijk gaan K P
en R V V m et de legers v e rd e r m ee naar het fro n t.’

Op 29 september wees overste B osw ijk er op dat de O D -leidin g op I
mei de vorm ing van stoottroepen had gelast maar dat ‘de Duitsers steeds
zeer fel tegen O D (waren) geweest’ en hij ‘ontkende ten stelligste dat de
O D hoog te paard zou zitten, dit zou natuurlijk hier en daar ook wel
eens zijn voorgekomen, maar gold zeker niet algemeen’ — hij wilde
overigens zijn plaats in de Delta-Amsterdam aan een andere O D ’er
afstaan en dan zou de nieuwe Delta de commandant kunnen aanwijzen.
Op 30 september nam de overste (naar w ij veronderstellen: diep
teleurgesteld, ja diep gegriefd) afscheid, reserve-m ajoor W. C. Roest van
Limburg werd zijn opvolger voor de O D.
Op 2 oktober (Walraven van Hall, ‘de oliem an’, nam aan de vergade
ring deel) werden twee candidaten voor de post van commandantAmsterdam uitvoerig besproken — men werd het niet eens. Het dispuut
werd, zoals behoorde, aan kolonel Koot voorgelegd en hij besliste, in
overeenstemming met het D elta-Centrum , dat reserve-m ajoor C. F.
Overhoff, voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel en chefstaf van B osw ijk, BS-commandant zou worden. Dat besluit wekte het
ongenoegen op van de vertegenwoordigers van de R V V en de KP: op
de vergadering van 6 oktober waar O verh off voor het eerst aanwezig zou
zijn, kwamen zij demonstratief een h alf uur te laat. ‘Onderling begrip
zal nodig zijn om het werk te volbrengen’ , zei O verhoff in een kort
openingswoord. ‘Hij heeft geen enkele ambitie en stelt zich uitsluitend
ter beschikking voor de goede zaak’ ; ten bewijze daarvan nam hij in zijn
functie als BS-commandant de schuilnaam ‘Knecht’ aan.
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★

Het spreekt vanzelf dat men besprekingen als in de Delta-Amsterdam
gevoerd, zien moet als de resultante van besprekingen in eigen kring: de
deelnemers kwamen een ochtend o f een middag bijeen en pleegden
vo o r- en nadien uitgebreid overleg binnen de eigen groep. Als de
vertegenwoordigers van de KP en de R V V volgens de notulen van de
Delta-Amsterdam zeiden dat zij na de bevrijding ‘niet opzijgedrukt’
wilden worden ‘door een O D -k liek ’ , dan kan men aannemen dat zij zich
in eigen kring nog wel krasser hebben uitgedrukt. Kennelijk maakte
kolonel Koot die zijn hoofdkwartier in Amsterdam had, zich grote
zorgen over het feit dat juist daar de aanwijzing van een BS-commandant
tot felle disputen leidde —Walraven van Hall heeft stellig met medeweten
van Koot aan de beslissende vergadering op 2 oktober deelgenomen om
daar, zoals hij placht te doen, op eendracht aan te dringen.
Wat in Amsterdam in Delta-verband gebeurde (en Hoogeweegens
Rotterdamse notitie w ijst in dezelfde richting), toont vóór alles aan dat,
afgezien nog van de geringe gecombineerde sterkte (in Rotterdam ca. 10
oktober omstreeks tweehonderdvijftig man, in Amsterdam op 19 sep
tember ca. vierhonderd, onder w ie tweehonderd man politie) en afgezien
ook van het grote wapentekort, de BS althans in de twee genoemde steden
w einig meer waren dan een opzet, een plan, een denkbeeld. W ilde men
van die BS een realiteit maken die op sem i-m ilitair gebied enig gewicht
in de schaal kon werpen, dan diende men de sinds '43 gegroeide tegen
stellingen tussen de O D , de R V V en de LKP te overwinnen en dat zou
veel moeite kosten. Het was niet zo dat die drie organisaties onm iddellijk
als het ware opgingen in de BS —aanvankelijk bleven vooral de R W en
de LK P in volle omvang bestaan, zulks geheel volgens de. inzichten van
hun leiders: Thijssen en van Bijnen.
Gaan w ij nu de conflicten beschrijven welke zich tussen die twee
onderling en tussen hen beiden en kolonel Koot voordeden, dan is het
noodzakelijk dat w ij eerst weergeven wat na de Londense oproep tot
vorm ing van de BS (3 september) door de O D , de R V V en de KP
afzonderlijk is verricht. Vooral het beleid van Thijssen en van Bijnen kan
immers slechts begrepen worden uit de praktijk van hun eigen illegale
werk.
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S ix en de O D
S ix had zich met de O D een dubbele taak gesteld: de organisatie diende
deel te nemen aan de bevrijdingsstrijd en zij moest na de bevrijding het
militair gezag uitoefenen —bij dat laatste was, zoals w ij in voorafgaande
delen al deden uitkomen, een van zijn motieven dat hij revolutionaire
woelingen w ilde voorkomen. Begin september '44 kon hij evenwel
slechts constateren dat hij op beide punten geen medewerking van de
regering had ontvangen.
Bij de heropbouw van de O D waarmee Six in ju li '42 een begin had
gemaakt, had, mede door het uitblijven van wapens, het accent gelegen
bij het voorbereiden van de uitoefening van het militair gezag, maar op
16 augustus '44 had hij een brief ontvangen van de minister van oorlog,
van Lidth (wij haalden die b rief reeds aan in de delen 7, 9 en 10 a), waarin
was gewezen op de in Londen opgebouwde organisatie van het M ilitair
Gezag en waarin voorts o.m. stond:
‘ B ijz o n d e re staat van b eleg . . . treedt in w e rk in g w an n eer en naarm ate
gro n d g e b ie d d o o r v ija n d o n tru im d . . . R e g e rin g acht h o ogst o n gew en st dat
ged u re n d e daaraan voo rafg aa n d e v acu ü m -p erio d e een an der m ilitair gezag on d er
an der re g im e zou optreden . . . T aak O D in ev en tu ele v acu ü m -p erio d e m o et zijn,
zich p laatselijk organiseren en beschikbaar stellen aan betro u w bare plaatselijke
o verh eid tot h an d h avin g o rd e en rust.’

D e regering wenste dus dat het gezag in de vacuüm-periode bij de
burgerlijke overheid zou berusten. Het lag in de lijn van dat beleid dat
zij in de tweede helft van augustus in bezet gebied het College van
Vertrouwensmannen deed vorm en dat o.m. tot taak kreeg om op de
bevrijdingsdag als haar vertegenwoordiger met een proclamatie naar
voren te treden. Begin september evenwel beschikte dat College nog niet
over eigen binnenlandse verbindingen en had het evenmin de eigen
proclamatie gereedliggen. Op maandag 4 september nu, daags voor D olle
Dinsdag dus, kwam, zoals w ij in deel 10 a vermeldden, een soort
compromis tussen de Vertrouwensmannen en S ix tot stand: de Vertrou
wensmannen gingen er accoord mee dat bij de bevrijding de Algemene
Bekendmakingen welke Six had laten opstellen, allerwege zouden w or
den aangeplakt (enkele passages in de teksten zouden dan gewijzigd
worden) en S ix aanvaardde dat die bekendmakingen zouden worden
ondertekend door de commissaris der koningin en de gewestelijke o f
districtscommandant van de O D —daarmee had hij, schreven w ij in ons
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vorige deel, ‘niet alleen bereikt dat aan ordemaatregelen getroffen was
wat hij van '42 a f w enselijk had geacht, maar ook dat de O D na de
bevrijding als enige officieel erkende formatie naar buiten zou mogen
optreden.’
Dat was hem toch niet voldoende. W el deed hij op 12 september de
Contact-Com m issie der Illegaliteit weten dat in het vacuüm de orde zou
worden gehandhaafd door het C ollege van Vertrouwensmannen, de
commissarissen der koningin en de burgemeesters en dat de taak van de
O D ‘uitsluitend’ zou bestaan ‘in het leveren van militaire bijstand op
verzoek van vorenbedoelde civiele autoriteiten’ 1, maar de Contact-Com 
missie vernam niet dat hij op diezelfde dag zijn gewestelijke comman
danten had geïnstrueerd, een repressieve militaire censuur voor te berei
den2. Ruim veertien dagen later trouwens, op 28 september, deed hij die
gewestelijke commandanten een rondschrijven toekomen waaruit bleek
dat hij toch weer verder ging dan de regering wenste3; zeker, hij wees
er die commandanten op dat ten aanzien van de onderschikking van de
O D ‘de uitdrukkelijke order van de regering... dient te worden gevolgd’,
maar daaraan werd toegevoegd: ‘Een en ander verhindert niet dat in
noodtoestand waarin het civiele gezag tot ordehandhaving niet bij machte
is, de militaire taak van de O D kan medebrengen, dat de O D -com m andant gerechtigd en zelfs verplicht is, de nodige orde- en veiligheidsmaat
regelen te nemen.’4
Dan was er de tweede taak: de O D w ilde deelnemen aan de bevrijdingsstrijd. De organisatie had evenwel nauwelijks wapens en de vor
m ing van de Stoottroepen, waartoe S ix op 1 mei '44 last had gegeven,
was slechts hier en daar gelukt. Bitter teleurgesteld was Six geweest toen
hij begin september uit Londen had vernomen dat vooreerst slechts op
de terreinen van de R V V gedropt zou worden en dat de O D , voorzover
hij wapens en sabotagemiddelen zou ontvangen, deze via de R V V zou
krijgen — nu, hij tw ijfelde er geen seconde aan dat hij, als hij van de
m edewerking van Thijssen afhankelijk was, met lege handen zou blijven
1 B rief, 12 sept. 1944, van P. J. S ix aan de C C (Enq., punten j en o, gestenc. bijl.
369). 2 Bericht, 12 sept. 1944, van P. J. S ix aan de gewestel. com mandanten van de
O D (Doc II-582, b -i). 3 A.v., 28 sept. 1944 (Enq., punten g en h, gestenc. bijl.
152). 4 Begin oktober waarschuwde van R an d w ijk in Vrij Nederland opnieuw tegen
de pretenties van de O D : in het vacuüm was, schreef hij, ‘geen enkele groep gerechtigd
zich als gezag op te werpen.’ (V rij Nederland, V , 2 (6 okt. 1944), p. 3).
W ij verm elden in dit verband dat de V N -groep in september '44 een eigen
stoottroep ging vorm en, het z.g. V endel Vrij Nederland; dat vendel ontving zijn eerste
wapens van de door m ej. J. J. van T ongeren geleide Groep-2000.
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zitten. Op 24 september seinde hij aan de regering en prins Bernhard1
dat de O D bestond ‘uit meer dan honderdduizend man, veelal met zorg
in goede militaire formaties ingedeeld’ (dat ‘meer dan honderdduizend’
was slechts een hoogst onzekere optelsom van de personen die reëel aan
het O D -w erk deelnamen, enkele duizenden misschien, en de overigen
die op zijn best hadden doen weten dat de O D , als het zo ver was, een
beroep op hen kon doen). V oor die O D nu, aldus het telegram van Six,
was
‘ d o o r de m in ister v an o o rlo g b ij h erh alin g bepaald dat d eze als m ilitaire m acht
zal optreden. D aartoe zijn echter w apen s n o d ig. R V V en K P beschikten tot v o o r
k o rt o v e r geen tw eed u izen d m an, al zal dit aantal d o o r aanhaken van losse groepen
a an m erk elijk g ro eien . A fw erp terrein en O D z ijn m et v e e l zo rg u itgekozen en u
reeds a n d e rh a lf ja a r g ele d en o p gegeven . In afw ach tin g van de d o o r u to egezegd e
w apen s w e rd e n deze terreinen lan ge tijd bew aakt. D aaro p geen w apens o n tvan 
gen. O o k aan u w bericht, dat w apen s v o o rlo p ig v ia R V V -a fw e rp te rre in e n v o o r
O D zo u d en w o rd e n afgew o rp en , is geen g e v o lg g egev en . D aarm ee is zelfs geen
b egin gem aakt . . . L eid in g v an D e lta ’ s is in de m eeste gew esten in han den der
O D -c o m m a n d a n te n , aan gezien v e e la l o p p er- en h o o fd o fficieren m et autoriteit.
H u n toch reeds m o e ilijk e taak m ag n iet o n n o d ig d o o r u w o rd e n verzw aard.
V e rz o e k e d e rh alve gaarne o m gaan d bericht o f w apen s o o k op eigen terreinen
O D zu llen w o rd e n afg e w o rp e n .’2

Zo was de situatie in september '44 deze dat aan de O D geen gezags
uitoefening was toegestaan en dat de organisatie landelijk nog vrijw el
ongewapend was. Daarmee is echter niet alles gezegd. Zonder dat zulks
door de betrokkenen ten volle werd beseft, was in die maand het illegale
machtscentrum in Amsterdam komen te liggen: daar vergaderde de
Contact-Com m issie der Illegaliteit, daar was een van de twee vergaderadressen van het College van Vertrouwensmannen (het andere was in
Den Haag) en vooral: daar werd het hoofdkwartier van de Binnenlandse
Strijdkrachten opgebouwd. Van de vorm ing van die BS was Six een
overtuigd voorstander; hij verwachtte dat goed gewapende en goed
geoefende Binnenlandse Strijdkrachten de bezetter vooral vlak vóór de
bevrijding meer schade zouden kunnen berokkenen en dat zij ook meer
1 Telegram , 24 sept. 1944, van P. J. S ix aan B I (V ollgraff: ‘O verzicht telegram m en’ , p.
52). 2 D e door de O D opgegeven afwerpterreinen voldeden niet aan de eisen van
de Britse luchtmacht; dat w erd pas m edio september '44 aan S ix bericht maar het
desbetreffende telegram was nog niet ontvangen en gedecodeerd toen hij zijn klacht
van de 24ste september uitte. H et B B O had hem m edio september ook doen weten
dat hij nieuw e afwerpterreinen kon opgeven in het oosten en noorden des lands.
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objecten als electrische centrales, bruggen, sluizen en dijken tegen ver
nieling zouden kunnen beschermen dan aan losse kleinere formaties
m ogelijk zou zijn, anders gezegd: hij dacht in dezelfde lijn als het
Geallieerde opperbevel, de Nederlandse regering, de geheime diensten
in Londen, de Contact-Com m issie der Illegaliteit en invloedrijke voor
mannen van die illegaliteit als W alraven van Hall en Neher —Thijssen
en van Bijnen daarentegen zouden zich, zolang zij aan hun eigen kleinere
formaties vasthielden, steeds meer isoleren.
Daar kwam bij dat S ix in het hoofdkwartier van de BS veel sterker
stond dan Thijssen en van Bijnen: Thijssen handelde alsof dat hoofd
kwartier niet bestond en van Bijnen had er zich slechts node in laten
vertegenwoordigen. Verder had kolonel Koot, de commandant van de
BS, met Six meer affiniteit dan met diens twee grote tegenspelers. O ok
was de O D in het Delta-Centrum , het beleidsorgaan van Koot, aanzien
lijk sterker vertegenwoordigd dan de LK P en de RVV. Pruys en Kloots,
de twee LKP-vertegenwoordigers, waren niet tegen Six opgewassen en
voor de twee R W -vertegenw oordigers: Doorn en van der Gaag (met
w ie, zoals nog zal blijken, Thijssen grondig overhoop lag) gold hetzelfde.
Intussen: hoeveel invloed S ix ook had in Koots hoofdkwartier, daar
mee was de zaak nog niet beslist. Koot was ondergeschikt aan prins
Bernhard en Six besefte ten vo lle dat hij voor zijn gedachtengangen niet
alleen bij Koot maar vooral ook bij de prins steun moest vinden. Het
wekte bij hem dan ook grote beduchtheid toen eind september bij het
Delta-Centrum het (overigens onjuiste) bericht binnenkwam dat Th ijs
sen door de linies was gegaan teneinde persoonlijk met prins Bernhard
te spreken. O nm iddellijk gaf Six toen aan C aljé opdracht, zich naar de
prins te begeven. C aljé kwam, gelijk reeds vermeld, pas kort na 20 oktober
in het hoofdkwartier van de prins aan maar voordien was daar reeds een
andere OD-functionaris gearriveerd, reserve-ritmeester H. W. L. Frowein, een van de naaste medewerkers van de OD-commandant in het
Gooi. Frowein had voor zijn vertrek uitgebreid met Six gesproken. Hij
vervoegde zich op 2 oktober bij het hoofdkwartier van de prins en kon
Six enkele dagen later een lang telegram sturen1 waarin het wel ‘ontoe
laatbaar’ werd genoemd, ‘dat de O D in w elke vorm ook een m onopolie
positie met exclusieve rechten voor zich alleen opeist’, maar waarin ook
deze belangrijke passage voorkwam : ‘De bezwaren tegen Lange Karei’2
1 Tekst d.d. 6 okt. 1944 in V ollgraff: ‘O verzicht telegram m en’, p. 63-66. 2 Thijssen,
die meestal als ‘Ja n ’ o f ‘Lange Ja n ’ w erd aangeduid, heette ‘Karei’ o f ‘Lange Karei’ in
zijn contact met het Bureau Inlichtingen.
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‘v an R V V w e rd en m et aandacht aan geh o o rd en w aren v o o r het grootste ged eelte
bekend . U zult nu o o k w e l v e rn o m e n hebben dat K arei h ier niet is aan geko m en
en zelfs niet h ierheen is v ertro k k en . . . Ik kan u v erzek eren dat m en er hier nu
v o lk o m e n van o vertu igd is dat L an ge K arei niet d e aan gew ezen m an is om
ondanks zijn prim a fu n ctio n eren d e rad io verb in d in g berichten v o o r anderen
zo n d er en ig v o o rb e h o u d en censu ur zijn e rz ijd s d o o r te geven . D erh alve is het
v an het groo tste b elan g dat de directe rad io verb in d in g A H K - O D en O p p e r b e 
v elh eb b er] N B S to t stand k o m t.’

Inderdaad, die directe radioverbinding w elke tijdwinst betekende (Six
kon de prins altijd via de om w eg over Londen bereiken), kwam enige
tijd later tot stand. Trouwens, ook de eigen zendverbindingen binnen
bezet gebied ging de O D in belangrijke mate activeren: van novem ber
'44 a f stond het hoofdkwartier van de O D in regelmatig contact met niet
minder dan 13 zendstations in vrijw el het gehele bezette gebied. W elis
waar werden de meeste van die stations begin '45 door de Duitsers
uitgepeild en opgerold1, maar het gehele net was toen voor het hoofd
kwartier van de O D minder belangrijk geworden, zulks om twee rede
nen: een technische en een algemene. D e technische was dat, gelijk in
het vorige hoofdstuk uiteengezet, de clandestiene telefoonverbindingen
steeds beter gingen functioneren, de algemene dat er, naarmate de Bin
nenlandse Strijdkrachten een duidelijker structuur aannamen, voor de
O D als zodanig steeds minder eigen taken overbleven. D ie taken waren
1 Het had ir. J. P. H eyboer die de opbouw van dat zendernet had geleid, veel moeite
gekost er de apparatuur vo o r bijeen te scharrelen en deze was, H eyboer besefte het,
verre van perfect: er moest te lang op één golflengte w orden uitgezonden. Inderdaad,
de meeste van die zenders w erden na enige maanden door de Funkfahndung uitgepeild.
Dat geschiedde ook met de tw ee centrale stations van de O D , die zich in Blaricum
en Am sterdam bevonden - bij de overval op de Am sterdam se zender viel ir. H eyboer
in Duitse handen; hij is op 14 april '45 gefusilleerd. A lleen al deze overvallen op de
O D -zen ders hebben aan bijna zestig illegale werkers het leven gekost. ‘H oew el het
personeel’ , aldus ir. W. J . L. D alm ijn, die in de zom er van '44 H eyboers centrale
functie had overgenom en, ‘zeer goed op de hoogte was van de tekortkom ingen in de
apparatuur van de Binnenlandse Radiodienst bij langdurig bedrijf, heeft het niet
geaarzeld, m et de in wezen gevaarlijke apparatuur onafgebroken de dienst gaande te
houden’ (W. J. L. D alm ijn: ‘V erslag betr. de Binnenlandse Radiodienst van de O D
o ver het tijdvak september 1944 tot m ei 1945’ (z.j.), p. 19 (Doc II-582, i-8)). D alm ijn
rekende later uit dat de codetelegram m en die in de hongerw inter via dit zendernet
w aren uitgewisseld, tezamen een boek zouden vullen van ca. 450 pagina’s. D e leiding
van dit radioverkeer b leef overigens niet bij het hoofdkw artier van de O D berusten
maar werd eind '44 overgenom en door het Eindhovense bureau van B I; het binnen
landse zendernet van de O D w erd dus een directe leverancier van inlichtingen ten
behoeve van de Geallieerde oorlogvoering.
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nam elijk geleidelijk bij de BS komen te berusten. De BS (wij komen er
nog op terug) werden verdeeld in een Strijdend Gedeelte en in Bewakingstroepen —het Strijdend Gedeelte zou de militaire bijdrage moeten
leveren waarvoor ook de O D zich had w illen inzetten en de Bewakingstroepen zouden het orgaan worden dat na de bevrijding het M ilitair
Gezag terzijde zou staan. Zow el bij het Strijdend Gedeelte als bij de
Bewakingstroepen werden talrijke O D ’ers ingedeeld, in alle gewesten
werden O D ’ers commandant van de Bewakingstroepen en in de meeste
ook van het Strijdend Gedeelte, en Six werd tenslotte door prins Bern
hard tot landelijk commandant van de Bewakingstroepen benoemd. Het
kostte na al deze ontwikkelingen S ix niet veel moeite om, toen de prins
er eind maart op aandrong, de aanduidingen O D , KP en R V V geheel te
laten vervallen, nog iets verder te gaan door te besluiten, de O D op te
heffen. Dat deed hij in de verwachting dat op zijn minst ook de R V V
tot opheffing zou overgaan —toen de R V V dat weigerde, herriep hij zijn
besluit.
D oor de R V V -w eigering werd de m ogelijkheid opengelaten dat deze
groepering na de bevrijding toch w eer in zelfstandigheid een zekere mate
van activiteit zou gaan ontplooien. Six had dat graag w illen voorkomen,
maar dat was hem mislukt. D e situatie zou na de bevrijding overigens
deze zijn dat eventuele extremistische woelingen door het M ilitair Gezag
zouden worden tegengegaan en dat dit daartoe mede de beschikking zou
hebben over de Binnenlandse Strijdkrachten, opererend onder geweste
lijke commandanten die vrijw el allen uit de O D afkomstig waren.
M et dat alles had Six, die bijna d riejaar tevoren met de opbouw van
de ‘derde’ O D was begonnen, ondanks alle tegenslagen in wezen zijn
doel bereikt.

Thijssen en de R W
Voordat w ij de scherpe conflicten gaan beschrijven tussen Thijssen ener
zijds en anderzijds zijn medeleden van de Raad van Verzet, kolonel Koot
en tenslotte ook van Bijnen, is het, gelijk reeds gezegd, wenselijk dat
w ij een beeld geven van hetgeen de RVV-groepen in de periode van hun
zelfstandigheid onder Thijssens leiding hebben verricht. D ie verrichtin
gen in de maand september '44 beschreven w ij reeds in ons vorige deel
—w ij herhalen er uit dat de RVV-groepen enkele schepen tot zinken en
enkele treinen tot ontsporing wisten te brengen, hier en daar telefoon
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kabels doorzaagden, voorts auto’s van de Wehrmacht onbruikbaar maakten
en tenslotte enkele verraders liquideerden. Daarbij onderstreepten w ij
evenwel dat de gegevens welke omtrent de RVV-groepen bewaard zijn
gebleven, onvolledig zijn - hetzelfde geldt voor de periode die eind
september begon, toen de Airbornes zich bezuiden de Rijn hadden terug
getrokken.
W ij hebben van de activiteit van de RVV-groepen in die periode één
detailbeeld en w ij beschikken over enkele algemene gegevens.
Het detailbeeld is neergelegd in J. A. van N ie ’s, in '46 verschenen
‘Bericht voor Grote Ja n ’ waarin voor de periode september-december '44
is vastgelegd wat de schrijver, hervormd predikant te Hoogeveen, per
soonlijk gezien en gehoord had omtrent de lotgevallen van wat Thijssen
de ‘brigade-Tw ente’ van de R V V placht te noem en: een groep onderge
doken illegale werkers van wisselende sterkte, maar toch niet meer
krachten tellende dan enkele tientallen, die volgens Thijssens aanwijzin
gen sabotage wilden bedrijven. D e groep (wij vullen van N ie ’s gegevens
aan met enkele die wij in ons vorige deel vermeldden), geleid door de
beroepskapitein A. F. Lancker, had begin september haar centrum in een
loods ten noordoosten van A lm elo; ze had toen twee revolvers. Kort
nadien kreeg zij de beschikking over een personen- en een vrachtauto.
Wapens en sabotagemiddelen ontving zij uit Engeland nadat zij in de
nacht van 8 op 9 september het Jedburgh-team van m ajoor Brinkgreve had
opgevangen. Dat team had een S-phone en een Eureka-toestel1 bij zich,
het bracht ook koffie, tabak en schoenen mee (goeddeels veel te kleine
paren). Via Brinkgreve ontvingen de R V V ’ers tot eind september 12
containers met wapens en sabotagemiddelen, waardoor zij volgens de
aan Thijssen uitgebrachte rapporten in staat waren geweest, vier Duitse
troepentreinen tot ontsporing te brengen en vier spoorwagons die mu
nitie vervoerden, op te blazen; ook liquideerden zij twee verraders. Dat
alles ging met grote m oeilijkheden gepaard — telkens weer dachten de
R V V ’ers dat zij ontdekt waren en moesten zij hun wapens en sabotage
m iddelen elders onderbrengen, hetgeen veel sjouw w erk met zich bracht.
Eind september was de ‘staf’ van de ‘brigade’ volledig uit elkaar geslagen.
Ze wist zich te hergroeperen, verloor toen het contact met Brinkgreve
die als het ware overliep naar de Knokploeg-Twente (van w ie hij vond
dat ze veel effectiever opereerde), maar kreeg in oktober een nieuwe
verbindingsagent: G. B. Buunk, die in de nacht van 5 op 6 ju n i gedropt
1 Een soort radar-apparaat waarop een vliegtu ig dat een dropping moest uitvoeren,
recht kon aanvliegen.
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was als codist voor Thijssens verbindingsman A. W. M. Ausems en (naar
w ij vermoeden) door Thijssen naar Lancker was gestuurd. Ausems en
Buunk waren Bl-agenten; hiermee kan hebben samengehangen dat,
althans volgens de N ie ’s beschrijving, de Twentse R V V ’ers hoofdzakelijk
spionage gingen bedrijven. Wat in die beschrijving opvalt is, hoe geïso
leerd zij waren en hoezeer zij, ongeacht de steun die zij ten plattelande
vonden, van de ene schuilplaats naar de andere werden opgejaagd.
Algemene gegevens betreffende de RVV-groepen in de vier weken
die op de terugtocht van de Airbornes volgden, zijn neergelegd in het
rapport dat Thijssen op 27 oktober op diens verzoek aan kolonel Koot
deed toekom en1. ‘De brigades-Veluwe, -Tw ente en -Achterhoek zijn’ ,
schreef hij daarin, ‘sinds begin september volledig in actie met sabotage,
overvallen op vijandelijk verkeer, dienst op afwerpterreinen en wapen
transporten. Brigade-Veluw e’ (deze was het die de overval bij de
Oldenallerbrug had uitgevoerd, welke tot de represailles tegen Putten
had geleid) ‘verricht om vangrijke gevechts-intelligence in samenwerking
met &et2Lch.emenX.-S[pecial] A[ir] S[ervice] ’ (d.w.z. met het detachement van
de S/lS-agent Kirschen)
‘ en transporteerde evaders van b ru g g e h o o fd -A rn h e m . . }
B rig ad e -R o tterd am v e rz o rg d e d ien st op afw erp terrein en en w apentransporten
en bracht versch eid en e b lo k kadesch epen tot zinken .3 D e b rig a d e -D e n H aag
organ iseerd e o n d er m o e ilijk e o m stan d igh ed en op v o o rtre ffe lijk e w ijz e haar korps
en v e rz o rg d e g o ed e in lich tin gen om tren t het raketw apen.4
D e b rig a d e -N o o rd -H o lla n d N o o r d , v o o r een deel bestaande uit o u d -strijd ers
van de R V V , die reeds a n d e rh a lf ja a r o p m erk elijk e sabotage-acties hebben
u itgevo erd en reeksen provocateurs hebben o p geru im d , trad d o o r een reeks
sp o orw e gaan slagen m et succes op tegen D u itse p o gin gen om m aterieel w e g te
v o eren .’

Thijssens rapport d.d. 27 oktober bevatte ook een opgave van ‘de
troepensterkte’ ; zijn cijfers sloegen, schreef hij, op ‘het aantal geoefende
manschappen waarop staat kan worden gemaakt’ : ‘Zw olle 100, Twente
1 Exemplaar in R V V , l a .
2 In hoofdstuk I verm eldden w ij dat D ijkm an, de
commandant van de brigade-V eluw e, op I I oktober aan Thijssen schreef, dat hij zich
‘kapot (werkte) zonder noem enswaardig resultaat te bereiken.’ 3 V olgens opgave
van H oogew eegen telde deze brigade eind september ca. vierhonderd manschappen
- vo o r hen waren toen naar H oogew eegens schatting ‘ca. 30 stens, 200 handgranaten
en enkele pistolen’ beschikbaar, (brief, 28 sept. 1944, van E. H. M . H oogew eegen aan
J. Thijssen ( R W , 1 f)). 4 D eze brigade werd, zonder dat Thijssen het wist, door de
verrader Albert Brinkm an geleid.
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450, Achterhoek 400, Veluw e 600, Utrecht 50 (onder O D-bevel), N oordHolland N oord 200 (?), Haarlem 600 (?), Den Haag 350, Amsterdam 200
(?), Leiden 200 (ressorteert onder Den Haag), Rotterdam 500, Gouda 150 ’.
‘Opgemerkt w ordt’, tekende Thijssen hierbij aan, zulks ter verklaring van
zijn vraagtekens, ‘dat de cijfers van N oord-H olland Noord, Amsterdam
en Haarlem niet door mij kunnen worden gecontroleerd, aangezien
B[rigade] C[ommandant] N oord-H olland Ed’ (Gerben Wagenaar1) ‘ sinds
september onder Driehoek werkt’ —anders gezegd: Wagenaar had zich,
wat de activiteit van de R W -g ro e p en in N oord-H olland betrof, geheel
van Thijssen losgemaakt.
Wat te denken van Thijssens cijfers?
Z ij moeten, menen w ij, precies zo geïnterpreteerd worden als de ‘meer
dan honderdduizend man, veelal met zorg in goede militaire formaties
ingedeeld’, waarvan Six repte in zijn telegram van 24 september: zij
waren een hoogst onzekere optelsom van de personen die reëel aan het
R V V -w erk deelnamen en de overigen die op zijn best hadden doen
weten dat de R V V een beroep op hen kon doen. Het lijdt voor ons in
elk geval geen tw ijfel dat Thijssens opgave als zou de R V V eind oktober
de beschikking hebben gehad over (wij elimineren even de drie vraag
tekens) in totaal acht-en-dertighonderd ‘geoefende manschappen waarop
staat kan worden gemaakt’, ver bezijden de werkelijkheid is geweest.

★

Begin september hadden zich grote m oeilijkheden voorgedaan tussen
Thijssen en de overige leden van de Raad van Verzet, t.w. Doorn (die de
vergaderingen van de Raad voorzat), Marinus Couvée, Johan Engel, van
der Gaag en Wagenaar. D ie m oeilijkheden waren voortgevloeid uit de
aanvulling van het C ollege van Vertrouwensmannen met een vertegen
w oordiger van de Raad van Verzet. D e regering had, toen zij begin
augustus dit college instelde, daarin v ijf leden benoemd: Bosch van
Rosenthal, Cramer, prof. Cleveringa, Drees en van Sonsbeeck, maar zij
had die v ijf toen tevens opgedragen, aan hun gezelschap vertegenwoor
digers van het Nationaal Com ité van Verzet en van de Raad van Verzet
toe te voegen. In hun eerste vergadering (Utrecht, 24 augustus) stelden
1 B innen de R V V heette W agenaar ‘ Ed’, in zijn contacten met andere organisaties
‘ Freek’.
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de v ijf benoemden vast dat zij die twee vertegenwoordigers alleen
tegelijk in hun midden zouden opnemen en constateerden zij dat de
regering er niet aan had gedacht, ook het gereformeerde c.q. anti-revolutionaire volksdeel te doen vertegenwoordigen —zij besloten, Londen
om v e rlo f te vragen, prof. mr. J. Oranje, hoogleraar aan de (gesloten)
V rije Universiteit, aan hun college toe te voegen. Dat ve rlo f werd
aangevraagd in een telegram d.d. n september waarin O ranje werd
aangeduid als ‘de vader der prinsen’ —Gerbrandy en van Heuven G oed
hart (de minister van justitie die auctor intellectualis was geweest van het
plan om het C ollege van Vertrouwensmannen in het leven te roepen)
waren er, na, aldus van Heuven Goedhart, ‘een hele dag puzzlen’ 1,
achtergekomen w ie met de aanduiding ‘vader der prinsen’ werd be
doeld2; tot diens opneming in het college verleende de regering v erlo f
op 19 september.
V oor de vertegenwoordiging van het Nationaal Com ité hadden de
Vertrouwensmannen gedacht, en graag gedacht, aan een vrouw : mej. mr.
M. A. Tellegen, maar de leiders van het N C stelden vast dat het Neher
zou zijn die hun organisatie zou gaan vertegenwoordigen —w ie precies
bij het beraad betrokken zijn geweest dat tot die beslissing leidde, weten
w ij niet.
Omtrent de gang van zaken bij de Raad van Verzet is meer bekend.
Daags na D olle Dinsdag, 6 september dus, had Cramer, die opdracht
had gekregen, met de Raad contact te zoeken, in Amsterdam een ont
moeting met van der Gaag en Wagenaar. Cramer vroeg hun o f zij,
vertelde van der Gaag later aan de Enquêtecommissie, ‘op zeer korte
termijn, liefst nog dezelfde dag o f binnen 48 uur, een lijstje van drie
personen . . . konden overleggen’3 —anders dan bij het Nationaal Com ité
het geval was geweest, wilden de Vertrouwensmannen, die communisten
uit hun college wilden weren en aan w ie bekend was dat Wagenaar tot
de illegale C P N behoorde, de definitieve keuze van de vertegenwoordi
ger van de Raad van Verzet z e lf maken. Van der Gaag en Wagenaar
meenden dat slechts één lid van de Raad er voor in aanmerking kwam,
op het lijstje te worden geplaatst: Doorn (illegale naam: ‘H enk’) die
behalve dat hij voorzitter en lid was van de Raad ook sinds begin '42 het
illegale blad De Oranjekrant had uitgegeven. Van der Gaag zond een

1 Getuige van H euven Goedhart, Enq., dl. V c, p. 270. 2 ‘M isschien heeft m en’ , dacht
Som er, hoofd van het Bureau Inlichtingen, ‘bedoeld Z K H prins Bernhard.’ (brief, 12
sept. 1944, van j . M . Som er aan Gerbrandy (A O K , map: ‘T elegram w isseling V m over
bestuurskwesties’)). s Getuige J. van der Gaag, Enq., dl. V c, p. 482.
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koerierster naar Doorn toe die diep ondergedoken zat in Maarn' en
Doorn spoedde zich naar Amsterdam waarbij hij, aangezien hij alle w eg
en treincontroles w ilde verm ijden, het traject Utrecht—Amsterdam afleg
de in een binnenschip. Naast D oorn werd Frans Goedhart (in die tijd
weer ‘Pieter ’t H oen’ van Het Parool) op het door de Raad van Verzet in
te dienen lijstje geplaatst — meer dan twee namen kon van der Gaag
evenwel niet aan Cramer kenbaar maken. Cram er zei toen: ‘Zet er maar
een naam bij, want het C ollege van Vertrouwensmannen w il drie namen
hebben, zet uw eigen naam er bij.’ ‘ Ik heb’, aldus van der Gaag,
‘ g ezeg d : ‘ D an m o et u go ed b eg rijp en , dat ik het alleen d o e op u w v e rz o e k en
n iet o m g ek o zen te w o rd en . Ik heb n o o it aan rakin g gehad m et regerin gsco lleges
en ik ken dat w e rk niet.’ Ik heb er aan to e g e v o e g d : ‘W ij w ille n H enk. D it is een
m an die zich altijd v o o r p o litiek h eeft geïn teresseerd en die verb in d in g en heeft
m et regerin gsin stanties. H ij is e e r lijk en m o e d ig en h eeft v eel d o o rg em aak t’ — ik
dacht n o g b ij m e z e lf: en het is geen com m u n ist, gezien zijn

Oranjekrant.'2

D e drie candidaten werden door de Vertrouwensmannen besproken.
D oorn vonden zij, blijkens de nummers van De Oranjekrant welke zij
onder ogen hadden gehad, nogal onevenwichtig en ook Frans Goedhart
die als eigenzinnig bekend stond en bovendien in zijn artikelen in Het
Parool een radicale vernieuwing van het partijwezen voorstond, zagen zij
liever niet in hun midden verschijnen —hun keuze viel op van der Gaag.
Deze begreep daar niets van (‘ik weet nog niet’, zei hij in '50 aan de
Enquêtecommissie, ‘waarom ze mij hebben gekozen’3) maar weigerde
persoonlijk niet en in een daaropvolgende samenkomst met Doorn,
C ouvée en Wagenaar (een samenkomst waar ook Cramer aanwezig was
en Johan Engel, die zeer aan Thijssen verknocht was, ontbrak) werd
goedgevonden dat van der Gaag zitting zou nemen in het College van
Vertrouwensmannen.
N o g vóór die beslissing (zij was in afwezigheid van Thijssen genomen)
had Thijssen van van der Gaag persoonlijk gehoord hoe de voordracht
luidde en dat van der Gaag zelf (‘Richard’) onder geen beding plaats zou
nemen in het College. ‘H ij zei mij met nadruk’ , schreef Thijssen op 19
september (twee dagen na het begin van de grote Geallieerde luchtlan
dingen) in een ‘aan mijn medeleden van de Raad’ gerichte brief4, ‘dat,

1 D o o m was in februari '44 opgesloten in het concentratiekamp Am ersfoort en daaruit
eind augustus ontsnapt. 2 G etuige J. van der Gaag, Enq., dl. V c, p. 482. 3 A.v.
4 R V V , 1 f.
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mocht onverhoopt de keus op hem vallen, hij in ieder geval zou weigeren.'
N u had hij toch ‘ja ’ gezegd, want, aldus Thijssen, ‘bij kennismaking met
de andere vertrouwenslieden (was) hem gezegd, dat deze aanwijzing een
bevel was en dientengevolge kon hij niet weigeren. Hiertegenover merk
ik op’, schreef Thijssen,
‘ dat ik m ij m et deze gan g van zaken niet v eren ig. H et is w e l het grootste paskw il
dat w ij o o it in deze o o rlo g hebben m eegem aakt, dat een o n zer op een d erg elijk e
w ijz e z ic h z e lf in een v e rte g e n w o o rd ig e n d e fu n ctie plaatst en dit, te rw ijl het
n iet-aan vaard en van het d o o r ons allen v o o rg e ste ld e lid van de Raad een dusda
n ige d iscrim in atie betekent dat w ij naar m ijn m e n in g ons o n m id d e llijk uit dit
c o lle g e dien en terug te trekken.
. . . Ik ve rz o e k d e Raad, deze aan gelegen h eid in stem m in g te brengen , zo n o d ig
sch rifte lijk . . . W en st R ichard zich n iet teru g te trekken, dan dien t hij de Raad
te verlaten .’

Op diezelfde 19de september richtte Thijssen voorts een scherpe brief
tot Wagenaar' wien hij verweet, goedgevonden te hebben dat de R V V
zou zijn vertegenwoordigd in het Delta-Centrum, hetwelk, zo gaf Th ijs
sen van der Gaags woorden weer, ‘in dit tijdsgewricht w el de verant
woordelijkheid zal overnemen van de mannen die nu in het vuur staan.
Je houde mij ten goede’, zo ging Thijssen verder,
‘ dat ik jo u , v ro e g e r een p rin cip iële v rijh eid sstrijd er, vraag: w aar halen ju llie o nd er
deze om stan d igh ed en de lust vand aan , o m kostbare tijd v an flin k e, in telligen te
m an n en te besteden aan zu lk een g e d o e ? B l i j f toch een fa tso en lijk e en v ó ó r alles
nuchtere kerel, la a t je niet o p w in d en d o o r de gebeu rten issen , zie toch in dat het
al heel m o o i is als en kele brigades van ons en van [de] KP, d ie de b elan grijkste
ob jecten m o eten verzorgen , en d a arv o o r en ige capaciteiten bezitten, h ie rv o o r n o g
w at w apens k rijg e n ; dat het m eer dan absurd is o m , te rw ijl het G e allieerd e leger
hier b in n en v alt en onze m en sen op v e le plaatsen in d e strijd zijn , n o g een geheel
n ieu w e, m ilitair o nb ru ikbare organisatie op to u w te gaan zetten en te v erlan gen
dat w ij daar onze tijd aan ge v e n , n ie u w e bevelsin stan ties tussen A[llied] H[igh]
C[ommand] en troep te schakelen en b u relen te gaan v o rm en , zoals Frank 2 m ij
verteld e, en n o g m eer p apierverkn o eiers aan het w e rk te zetten.
B e g rijp m ij g o e d : ik kam d e D rie h o e k sid e e niet af, ik n eem aan dat ze go ed
had ku nn en w e rk e n en na de o o rlo g n o g en ige tijd van b elan g zal zijn , m aar dit
g o e d e id ee o f n o g lie v e r de b ereid h eid van d e O D o m hieraan m ed e te w erk en
ko m t te laat, daar is nu geen tijd v o o r, v o o r b e v e lv o e rin g tijd en s gevech tshan
d elin g en deu gt het d in g niet en daarom v o rm t het op het o g e n b lik een ernstige

1 A.v. 2

Van Bijnen.
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b e le m m e rin g v o o r de m en sen die thans in het g eh ele land het en ig n o o d za k elijk e
w e rk doen.
. . . D o e m ij een gro o t g en o eg e n en hou deze vo lstrek t p erso o n lijk e b r ie f v o o r
je , g o o i hem in het vu u r w aar h ij thuis h o ort na m ijn gedachten o vergebracht te
hebben . En een laatste raad: ho u d R ichard in het oog. D e gan g van zaken m et de
v e rtro u w e n slie d en -affaire b evalt m ij niet, d e m an is m ij te p o litiek o f d ip lom atiek
o f h o e j e het n o em e n w il. Ik accepteer z ijn geste in geen geval. Ik heb hem
gevraagd m ijn plaats in de D rie h o e k tijdelijk w aar te n em en , m aar dan o o k alleen
als m ijn plaatsvervan ger, dus als iem an d die daar m ijn m e n in g naar v o ren brengt
en tot dat d o el m et m ij contact o n d erhou dt. Frank h eeft op d ez elfd e w ijz e een
m an aan gew ezen .’

Het enig gevolg van deze beide brieven was dat ‘de Raad [van Verzet],
voorzover in vergadering aanwezig’ (Engel ontbrak nog steeds1), op 2 1
september aan Thijssen een b rief zond2 waarin hem werd voorgehouden
dat hij ‘bij herhaling’ telegrammen had doen uitgaan ‘uit naam van doch
zonder voorkennis van de Raad’, dat de Raad dat aan Londen kenbaar
had gemaakt (hij had Thijssen dus gedesavoueerd), dat Thijssen zich ten
onrechte als ‘Com m andant-RV V ’ was gaan aanduiden, dat het DeltaCentrum was gevormd op bevel van de prins (‘inmiddels is de eenhoof
dige leiding aangewezen in de persoon van een bekwaam militair wiens
naam om begrijpelijke redenen niet genoemd mag w orden’), dat de Raad
van der Gaag en Doorn had gekozen als zijn afgevaardigden in het
Delta-Centrum en dat er geen sprake van was dat van der Gaag in de
zaak van het C ollege van Vertrouwensmannen ‘zichzelf gepousseerd zou
hebben’. ‘W ij hebben’ , zo las Thijssen verder,
‘j e h e rh aald elijk gevraagd ter b esprekin g naar A m sterd am te ko m en , daar v ie r
v an de zes led en aldaar aan w ez ig zijn , te r w ijl Jo h a n [Engel] bij voorbaat heeft
verk laard , m et d e te nem en b eslu iten accoord te gaan. D e v erw ik k e lin g e n die
z ijn gerezen , zijn dus allerm in st schuld v an de Raad, doch spruiten v o o rn a m e lijk
v o o r t u it jo u w g eb rek aan w a ard erin g v o o r de m e n in g der o ve rig e R aadsled en.’

Scherper nog:
‘ In verb an d m et een en an der m een t de Raad jo u w eigen m ach tige h an d elw ijze
te m o eten afkeuren.
. . . W ij v ertro u w en d a t j e dit sch rijven op zijn ju is te w aarde zult w eten te

1 H ij kwam spoedig nadien naar Am sterdam om aan het overleg in de Raad van
Verzet deel te nemen. 2 R V V , 1 f.
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schatten. Er w aren d in gen die rechtgezet dien d en te w o rd en . D it geschiedt
v o lk o m e n sans rancune o n zerzijd s en m et v o lk o m e n w aard erin g v o o r jo u w
capaciteiten. W ij hopen dat d e sam en w erk in g go ed zal b lijv e n ’ -

nu, daaraan was in en door deze briefwisseling de basis komen te
ontvallen, zeker aan Thijssens kant. Notabene: hij had in april '43 het
initiatief genomen tot de oprichting van de Raad van Verzet, zijn m e
deleden persoonlijk gevraagd met hem de Raad te vormen, gezorgd voor
uitstekende radioverbindingen met Londen, twee geheime agenten
(Ausems en Mulholland) opgevangen, het Operatie-Centrum gevormd
en geleid — om dan thans een terechtwijzing te ontvangen van zijn
medeleden van de Raad was hem onverdragelijk; hij kon er slechts het
bewijs in zien dat zij danig onder de invloed waren geraakt van de (zo
zag hij het) door Six gedomineerde Amsterdamse groep die haar uiterste
best deed, hem en van Bijnen de feitelijke leiding van de semi-militaire
operaties te ontrukken.
★

W ij nemen aan dat Thijssen de brief van zijn medeleden van de Raad
van Verzet in de avond van de 21ste o f op de 22ste voor zich had liggen
—op de 22ste ontving hij een telegram van de prins waarin deze hem er
op wees dat hij zich ‘aan D riehoek (had) te onderwerpen. Prins verzoekt
u mee te delen dat hij met dit gekrakeel niet wenst te worden lastig
gevallen.’ 1
V ijf dagen later, 27 september, kwam bij kolonel Koot een telegrafisch
bericht uit het hoofdkwartier van de prins binnen (wij maakten er al
m elding van): ‘J a n repeatJa n o f R W arrived with prince’ —dit bericht (zijn
oorsprong is duister) was onjuist, maar voordat zulks in Amsterdam
bekend was, had de onm iddellijk bijeengekom en Raad van Verzet be
sloten, Thijssen uit te stoten.
Enkele dagen later (de precieze datum is niet bekend) verscheen
Thijssen in Amsterdam. D e scherpste kantjes van de met de Raad van
Verzet gerezen conflicten werden bijgeslepen, zijn uitstoting werd on
gedaan gemaakt en hij voerde een eerste bespreking met kolonel Koot.
Aan deze zei hij, ‘dat h ij’, aldus later Koots chef-staf, de Boer, ‘ingevolge

1 Telegram , 22 sept. 1944, van prins Bernhard aan J. Thijssen (LO /LKP, 5 G).
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bevel van prins Bernhard rechtstreeks onder diens bevelen stond’ (zulk
een ‘ bevel van prins Bernhard’ is nim m er uitgegaan) ‘en de C[om m andant] Bfinnenlandse] S[trijdkrachten]’ (kolonel Koot) ‘niet wenste te
erkennen, tenzij deze hem zijn aanstelling tot C B S kon tonen.’ 1 Dat
laatste was Koot onm ogelijk (gelijk al weergegeven, ging pas op 2 oktober
het telegram uit waarin deze de prins verzocht, zijn benoem ing te
bekrachtigen) —reden te m eer voor Thijssen om Amsterdam te verlaten
met het vaste voornemen, zich van de kolonel, zijn staf en het gehele
Delta-Centrum niets aan te trekken.
In Rotterdam vond hij voor dat voornem en steun bij van Bijnen. Deze
laatste en hij zonden op I oktober een b rief aan kolonel Koot waarin zij
er op wezen dat zij eigen radioverbindingen met Londen en de prins
hadden alsmede eigen radioverbindingen met hun verzetsgroepen, zodat
het veel rationeler was indien de prins hun zijn opdrachten rechtstreeks
zou doen toekomen in plaats van via kolonel Koot.
Enkele dagen later trok Ausems, de uit de R V V afkomstige geheime
agent, die een grote verering voor Thijssen koesterde, op verzoek van de
Raad van Verzet naar Amsterdam. Wat hij daar van Koots hoofdkwartier
zag, beviel hem allerminst. ‘M en heeft’, rapporteerde hij telegrafisch aan
het Bureau Inlichtingen te Londen,
‘k o m p le te b u relen ingericht m et fraaie titels, h u istelefo n en , secretaressen, enz.
M e n tele fo n e ert m et E in d h o v e n v ia een zogen aam d e p riv é lijn .2 M e n geeft
b ev e le n en con trabevelen , m aar n iem an d is a c tie f strijden d. M en roept m ensen
naar A m sterd am v o o r w ie elk u ur kostbaar i s . . . V o o rb e e ld e n :

Capt. K in g 3 w e rd

u itg e n o d ig d naar A m sterd am te k o m en , even een s K arei4, Jo h a n 5 en ik. O n ze
alg em e n e e rvarin g is deze: zijn ze g ek g e w o rd e n ? Ik p erso o n lijk zal z o rg vu ld ig
alle contact m et O D en D rie h o e k v e rm ijd e n , ten zij u m ij daartoe u itd ru k k elijk
b e v e l geeft. D e z e m ensen k u nn en g o e d e m ilitairen zijn , van illegaal w e rk en en
daarin resultaten herhaal resultaten beh alen , hebben zij geen kaas gegeten. M ijn
o n afh an k e lijk e p o sitie laat m ij toe, h ier v rij te ku n n en spreken. . . . E rvarin gen
A m sterd am m ak en m ij zeer ban g v o o r g o e d e aflo op in d ien D rie h o e k en O D zich
in te n s ie f gaan b ezig hou den m et R V V en KP. Stoo ttroep en O D daarom beter op
te lossen in v erb an d R W en K P .’6

1 M . de B oer: ‘V erslag . . . B S ’ , p. 13. 2 V erm o edelijk doelde dat op de R R telefoonverbind ing met Oss — een dergelijke verbinding van Am sterdam uit met
Eindhoven is ons onbekend; m o gelijk is ook dat Ausems de ‘ O D -verb in d in g’
A m sterd am -U trech t-N ijm egen op het oog had. 3 D e SylS-agent Kirschen.
4 Thijssen. 5 Joh an Engel. 6 T elegram m en, 6 en 7 oktober 1944, van A. W. M.
Ausem s aan BI (Londen) in: ‘A rn old ’ (Ausems): ‘D riehoekskwesties en ontslag Ja n ’
(juni 1945), p. 1 1 ( R W , 7 d).
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M et dat laatste voorstel gaf Ausems slechts weer wat Thijssen en van
Bijnen beiden dachten. Deze twee hadden elkaar gevonden in hun
gemeenschappelijke afkeer van ‘Amsterdam’ : Thijssen gaf op 6 oktober
zijn brigade-commandanten uitdrukkelijk opdracht, ten nauwste met de
Knokploegen samen te werken (‘wapens, ontvangen op R V V - o f KPafwerpterreinen in uw ressort, moeten . . . gedistribueerd worden in
gemeen overleg’ 1) en een gelijke opdracht richtte van Bijnen tot de leiders
der Knokploegen — van beide stukken ontving het Delta-Centrum af
schriften.
N o g geen week later, op 12 oktober, voerde Thijssen, Amsterdam
passerend (hij was op w eg naar Drente waarheen hij zijn ‘ OperatieCentrum ’ w ilde verplaatsen), samen met Johan Engel een tweede gesprek
met kolonel Koot, waarin hij voor de O D (hij kende het telegram van
24 september waarin Six van de ‘meer dan honderdduizend man’ had
gerept) geen goed woord over had: hij gaf Koot een beeld van de
tegenwerking die hij van mei '43 a f van S ix had ondervonden, noemde
blijkens het verslag dat hij aan Koot, Doorn, van der Gaag en van Bijnen
deed toekomen2, ‘het overgrote deel van het O D -kader’ ‘mensen die
gaarne op de minst gevaarlijke w ijze van hun vaderlandsliefde wilden
blijk geven’ en w ier ‘kletszucht honderden slachtoffers’ had gekost, ja:
‘O D -houding en O D-m entaliteit’, aldus zijn verslag, ‘zijn begrippen die
zo langzamerhand in de kringen der illegale werkers spreekwoordelijk
zijn geworden voor gebrek aan energie, vrees voor daden en voor
represailles, halfhartige vaderlandsliefde en gebrek aan opofferingsge
zindheid, dilettantische w erkw ijze en goedkope bevrediging van eer
zucht . . . De O D (heeft) steeds de ontwikkeling van het verzet in ons
land in de w eg . . . gestaan en de Jan Saliegeest . . . aangekweekt.’
Hoe reageerde Koot op deze ten aanzien van de O D w el zeer eenzij
dige en onbillijke litanie? ‘Hij coupeerde’ , aldus Thijssens verslag,
‘m ijn relaas betreffend e [de] O D m et d e m ed e d e lin g dat dit alles gesch ied en is is
en niet m eer terzake doet . . . H ij zei m ij dat het hem o p gevallen w as dat de
fu n ctionarissen van de O D , w aarm ee h ij tot nu toe kennis had gem aakt, geen
van allen led en aan de gesch ild erd e tek o rtk o m in gen en naar zijn m en in g even
g o e d e verzetslied en w aren als de led en van de an dere organisaties w aarm ee hij
kenn is had gem aakt . . . H ij zei dat naar zijn m en in g de led en van de O D even
g o ed e soldaten zou den b lijk e n te zijn als de led en van d e andere organisaties.’

1 Opdracht, 6 okt. 1944, van J. Thijssen aan de brigadecom mandanten van de R V V ,
aangehaald in a.v., p. 16. 2 Verslag d.d. 13 okt. 1944 in R V V , 1 d.
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Vermoedend dat in een groot aantal gewesten tot de O D behorende
officieren BS-commandant zouden worden, tekende Thijssen bij voor
baat protest aan. Koot evenwel, aldus Thijssens verslag,
‘verk laard e . . . de m en in g te z ijn toegedaan dat de leid in g van het verzet in
han den van ervaren m ilitairen b eh o o rt te w o rd en gele gd en lichtte dit als v o lg t
to e : ‘ V o lg e n s u w o pvattin g zo u een soldaat het m eest geschikt zijn v o o r c o m 
m andant, o m d at d ie alleen de w apen s gehan teerd heeft. E n zegt u nu eens ze lf:
w at h eeft u persoonlijk op het g e b ie d van het actieve verzet g e d aan ?’ ’ -

woorden van Koot die, gesteld al dat zij zo zijn geuit, in elk geval door
Thijssen onjuist werden geïnterpreteerd, want dat Thijssen belangrijk
illegaal werk had verricht, was aan Koot bekend. Thijssen evenwel,
lichtgeraakt en geprikkeld als hij was, hoorde in die woorden slechts een
persoonlijke belediging. Geen wonder dat er op zakelijk gebied geen
accoord tot stand kwam: Koot betoogde dat het gewapend verzet van
Amsterdam uit zou worden geleid, Thijssen zei dat van Bijnen en hij in
elk geval de leiding wilden houden over hun eigen groepen, en wilde
men eenheid, dan kon men, zei Thijssen, de uit R V V ’ers, K P’ers en
O D ’ers te vormen eenheden het best het karakter geven van ‘autonoom
opererende brigades’. W ie de activiteit van die brigades zou moeten
coördineren, liet hij in het midden. Gaat het te ver, te veronderstellen
dat hij op die 12de oktober aan zichzelf dacht? W ij menen van niet.
Een bevestiging van die veronderstelling zien w ij in het feit dat
Thijssen (wiens tocht naar Drente niets had opgeleverd en die weer naar
het westen was teruggekeerd) nog geen twee weken later, 24 oktober, tot
een felle aanval op de Knokploegen overging. Hem hadden berichten
bereikt dat in het oosten en noorden des lands O D ’ers tot BS-com m an
dant waren benoemd zonder overleg met de commandanten der R V V brigades (blijkens zijn eigen overzicht had de R V V overigens geen
groepen in de noordelijke provincies) en bovendien had hij vernomen
dat RVV-groepen hier en daar door Knokploegen waren tegengewerkt
— zo had de Knokploeg-Twente Brinkgreve met zijn Jedburgh-team als
het ware afgesnoept van de RVV-brigade. Dat alles had bij Thijssen grote
verontwaardiging gewekt. H ij richtte op 24 oktober een lang memoran
dum tot kolonel Koot (van Bijnen ontving er afschrift van)1 waarin hij
bepleitte dat de Binnenlandse Strijdkrachten gereorganiseerd zouden

1 Enq., punten g en h, gestenc. bijl. 1 1 6 en LO /LKP, 5 G, gedeeltelijk afgedrukt in
Enq., dl. VII b, p. 36.
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worden volgens de denkbeelden die hij op de 12de aan Koot had
voorgelegd. In het stuk gaf hij hoog op van hetgeen de R W -gro e p en
onder zijn leiding zouden hebben bereikt, haalde hij opnieuw fel uit naar
de O D , erkende hij dat de Knokploegen vóór september '44, zij het dat
‘gezag leiding onzeker’ was (dit was er volslagen naast), ‘vele overvallen
op distributiekantoren en gevangenissen’ hadden gepleegd, maar van de
activiteit der Knokploegen van september a f gaf hij een veel ongunstiger
beeld:
‘V o o rz o v e r dezerzijd s te o verzien , tijd v o o rn a m e lijk m o eten b esteden aan
o p b o u w sab o tage-organ isatie, w a a rv o o r slechts gerin ge basis aan w ezig was. O p 
g em erk t dat contact in den lande o v e r het algem een m atig is, gezien telk en m ale
stoten op ge ïso le erd e K P -gro ep en .
V o o rts d u id e lijk dat K P led en v ee la l recruteert u it jo n g e m annen van een
bepaald ty p e; gro o t verschil m et het k alib er van de m en sen die R V V m eest heeft
aan getro k k en ; h ie rd o o r v e e l m o e ilijk h e d e n , v o o ral m et kader. N e ig in g tot sa
m e n w e rk in g m et an dere gro ep en gerin g, p o gin gen o m [zich] aan bezw aren
g e rin g e krachten te o n tw o rste len d o o r aantrekken groep en van R V V d o o r aan
b ie d in g van w apens (bij h erh alin g w aargen o m en ), v eel bezw aren d o o r je u g d ig e
o ve rm o e d en zelfo versch attin g.
Gevechtsprestaties: o n d er le id in g liaiso n -o ffic ier R V V 1 begin septem ber g o ed e
resultaten sp o orw e gsab otage, nadien echter o p m e rk e lijk w e in ig actie bespeurd.
A fw erpterreinen: v e el terreinen aan gebo den en v e e l geïncasseerd, echter veel
w apens in handen van v ija n d d o o r slo rd ig e gro n d d ien st en distribu tie . . . In het
v a k -V e lu w e w e rd m ijn aandacht getro kk en d o o r het h o ogst slo rd ig e w a p en b eheer van de K P . . . O n lan gs b ij V ierh o u ten 54 containers op d e h eide gevo n d en .
V o lg en s o m w o n e rs zijn d eze m et n o rm ale lichten d o o r K P -le d e n geïncasseerd ;
deze w aren echter in te g erin g aantal aan w ezig om ze te ku nn en bergen en zijn
na m ed en em en van z o ve el m o g e lijk sigaretten e.d. ge v lu ch t!’

Voorts:
‘ D e K P . . . tracht, uitgaande van een o n v o ld o e n d e basis aan m ankracht en
organisatorische ervarin g, m et som s zeer v e rw e rp e lijk e m id d elen een zekere
suprem atie te v e rw erve n . W ij m o eten dit a fw ijz e n om dat de K P n im m er b lijk
h eeft g e gev en , o v e r v o ld o e n d e zin v o o r organisatie te beschikken, om dat d e K P
n o g steeds zijn k a d e rm o eilijk h ed en niet h eeft kunnen o ve rw in n e n en daard oor
n o g steeds h in d e rlijk e u itin gen v an lo sb an d ig h eid en o n v o o rzich tig h eid d e m o n 
streert.’

1 Bedoeld werd de geheim e agent de G oede die naar Thijssen was toegezonden maar
tenslotte met van B ijn en in zee was gegaan.
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H oe reageerde van Bijnen, hoe reageerde Koot?
Bij van Bijnen deed Thijssens onverhoedse aanval op de Knokploegen
de deur dicht. ‘Onze vriend Lange Jan heeft het’ , schreef hij korte tijd
later aan Borghouts (met deze stond hij via de Biesbos in regelmatig
contact),
‘p lo tselin g te k w aad gekregen en h eeft aan D elta Q o m m a n d a n t] een hoogst
sin g u lie r d o cu m en t gezon den. Z o sin g u lier dat zelfs ik, d ie toch en ige kenn is van
z ijn karakter heb , m in o f m eer verrast w as. H et g eh eel b esto n d nl. uit een uiterst
scherpe aanval op [de] K P (en n atu u rlijk o o k op [de] O D ), zo doorspekt van
v u n z ig h e id je s, leu gen s en feite n d raa ierij, dat ik er slechts op reageerde m et de
w o o rd e n : ‘ C ’est la guerre.’ ’ *

Koot bleek het door Thijssen opgestelde memorandum naast zich neer
te hebben gelegd toen Thijssen hem op 25 oktober, daags na het schrijven
en verzenden van het stuk, bezocht. Hun gesprek vond w eer plaats in
Amsterdam en Thijssen was er bij vergezeld door Hoogeweegen, W a
genaar, de geheime agent M ulholland, de arts D. Eskes, ‘inspecteur
O o st-R V V ’ , en wellicht nog enkele andere R V V ’ers. Koot die door de
omvang van dat gezelschap bepaald verrast was (‘Thijssen was’ , zei hij
later aan de Enquêtecommissie, ‘ omstuwd door een hele garde’2), begon
met Thijssen op zijn nummer te zetten: hij las het telegram voor waarmee
prins Bernhard hem, Koot, in zijn functie had bevestigd en stelde aan
Thijssen de pertinente vraag o f deze zijn gezag aanvaardde. Thijssen zei
‘ja ’. Koot las vervolgens een ander telegram van de prins voor waarin
deze, onder verw ijzing naar het feit dat de Binnenlandse Strijdkrachten
in het bevrijde Zuiden gesplitst waren in Stoottroepen en Bewakings
troepen, opdracht gaf, diezelfde splitsing in het bezette Noorden door te
voeren. Koot maakte duidelijk dat de Bewakingstroepen (hij w ilde liever
van ‘Verzetstroepen’ spreken) goeddeels met de O D zouden samenval
len, waarop, aldus Thijssens verslag van dit onderhoud3, ‘alle aanwezige
RVV-functionarissen antwoordden . . . dat naar een ieders gedegen
ervaring . . . de O D niet in staat is, enige verzetstaak tot een goed einde
te brengen.’ Thijssen betoogde verder dat de indeling van de BS radicaal
moest worden gewijzigd, dat er veelal nieuwe commandanten moesten
worden benoemd en dat Koot bij dat alles ‘de bestaande verbindingen voor

1 Brief, 2 nov. 1944, van J. A. van B ijn en aan J. J. F. Borghouts (LO /LKP, 4 F). 2 G e
tuige H. Koot, Enq., dl. VII c, p. 164. 3 Verslag d.d. 26 okt. 1944: a.v., dl. VII b,
P-

37-
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organisatie en bevelvoering en het contact met de eigen vertrouwde
leiding zoveel m ogelijk intact (moest) laten’ , waaraan hij nog toevoegde
‘dat de normale brigadesterkte bij [de] R V V (wisselde) tussen een half
en een heel bataljon’ — hij noemde daarbij ‘enige globale getallen van
troepensterkten’ (dat zullen wel de opgeblazen cijfers zijn geweest die
in zijn enkele dagen later geschreven rapport ook voorkwamen). Koot
zei vervolgens dat hij geen behoefte meer had aan een Operatie-Centrum
van de R V V ; hij wenste dat dat centrum in zijn staf opging, dat de
RVV-groepen aan het Strijdend Gedeelte (de Stoottroepen) van de BS
zouden worden toegevoegd en dat Thijssen naar Amsterdam zou komen
teneinde er als ‘w apenchef’ de leiding te krijgen bij de verdeling van de
gedropte en alsnog te droppen wapens. Thijssen weigerde.
Naar zijn Operatie-Centrum teruggekeerd, nodigde hij kolonel Koot
per brief uit, een rondrit door bezet gebied te maken (‘veilig onderdak
kan ik steeds waarborgen’) teneinde zich te overtuigen van ‘de impor
tantie van de bestaande gevechtsformaties [der RVV] en het kaliber van
hun chefs’ — hij herhaalde zijn verzoek, de organisatie van de R V V groepen en van de Knokploegen intact te laten.1
Koot deed het tegendeel. Op 28 oktober liet hij een bevel uitgaan aan
alle ‘plaatselijke en gewestelijke commandanten c.q. D elta’s’ (Thijssen,
van Bijnen en Six alsook prins Bernhard ontvingen er afschrift van)2
waarbij hij de BS in Stoottroepen en Verzetstroepen verdeelde; bij deze
troepen zouden de benamingen KP, O D en R V V vervallen. D e Stoot
troepen zouden worden ingedeeld in zes rayons waarvoor alsnog ‘com 
mandanten’ zouden wqrden benoemd: Noord (de drie noordelijke pro
vincies), Overijssel, Achterhoek, Centrum (de Veluwe, de Betuwe en de
provincie Utrecht), N oord-H olland en Zuid-H olland. ‘Ten behoeve van
het optreden van Stoottroepen’ trok hij de operatie-centra van Thijssen
en van Bijnen bij zijn staf aan. ‘KP, O D en R V V ’, zo heette het verder,
in Koots bevel,
‘ b lijv e n hun organisatorische w erk zaam h ed en voo rtzetten , doch on th ou d en zich
zo rg v u ld ig van elke b e m o eien is op het geb ied van a c tie f verz et; dit b eh o o rt tot
m ijn b e v e lsb e vo e g d h e id en die van d e com m andan ten der Stoo ttroep en en
V erzetstroepen. V raagstu kken o v e r v o e d in g , k led in g , lege rin g enz. van vro egere
led en kunnen deze organisaties b lijv e n behartigen .’

' Brief, 26 okt. 1944, van J. Thijssen aan H. Koot, a.v., p. 37.
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Tenslotte bepaalde Koot dat de afwerpterreinen van de KP, de O D en
de R V V voortaan ter beschikking zouden staan van de rayon-commandanten der Stoottroepen.1
Het was Koot duidelijk dat van Thijssen geen loyale medewerking bij
de uitvoering van dit bevel te verwachten was. Thijssen afzettend was
hij zeker van de steun van de overige leden van de Raad van Verzet alsook
van de vertegenwoordigers van de LKP in het Delta-Centrum bij w ie
Thijssens aanval op de Knokploegen grote verontwaardiging had gewekt.
Op I novem ber hakte Koot de knoop door: hij zond Thijssen een scherpe
b rief (afschriften werden gezonden aan de Raad van Verzet, aan de
brigadecommandanten van de R V V en aan de prins)2 waarin hij Thijssen
‘sabotage en verzet tegen elk gezag dat niet het uwe is’, verweet; hij
onthief hem ‘met onm iddellijk inwerkingtreden van dit bevel’ van het
commando over het Operatie-Centrum van de R V V en over de daaron
der ressorterende brigades, belastte een waarnemer met dit commando
en droeg Thijssen op, de leiding van zijn radioverbindingsnet ‘onmid
dellijk’ aan die waarnemer over te dragen. ‘Eerlijkheid gebiedt m ij’, aldus
de laatste passage van Koots brief, ‘u als aftredend com m andant. . . mijn
waardering uit te spreken voor hetgeen u organisatorisch . . . hebt
bereikt.’
Thijssen antwoordde dat hij met de door kolonel Koot benoemde
waarnemer niets te maken w ilde hebben, dat hij Gerben Wagenaar tot
zijn opvolger benoemde en dat hij weigerde, zijn radioverbindingsnet
(hij zag het als zijn eigen creatie en het net maakte formeel niet deel uit
van de RVV) over te dragen. Als ‘H R D ’ (‘ H oofd Radiodienst’) zond hij
Koot, wiens handelwijze hij ‘onbegrijpelijk’ noemde, een aggressieve
b rief (‘ge hebt geen illegale ervaring — ge hebt niet deelgenomen aan
actief verzet’)3, waarin hij meedeelde dat hij tegen diens beslissingen bij
prins Bernhard in beroep ging. Koot lichtte onm iddellijk de prins in
waarom hij Thijssen had afgezet; dat was, berichtte hij, al onverm ijdelijk
geworden doordat de O D en de KP elke verdere samenwerking met
Thijssen hadden geweigerd. ‘M ijn bezorgdheid grote kwetsbaarheid

1 H et denkbeeld, de gew estelijke commandanten (Strijdend Gedeelte) onder zes
rayon-com m andanten te plaatsen was afkom stig gew eest van Koots chef-staf, kapitein
de B oer; deze was van oordeel dat het grote m oeilijkheden bood om van Amsterdam
uit voldoende toezicht uit te oefenen op wat de gew estelijke commandanten verricht
ten in de dertien gewesten waarin de BS benoorden de grote rivieren waren inge
deeld. 2 Enq., dl. VII b, p. 38. 3 Brief, 2 nov. 1944, van J. Thijssen aan H. Koot
(a.v., p. 39-41)-
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illegaliteit door te verwachten verdere machinaties zijde Jan en mij
onbekende aanhang doet mij u verzoeken’, seinde hij, ‘Jan onm iddellijk
te uwent te ontbieden stop eveneens verzoeke Jans radioverbindingen
en actie-mogelijkheden met uw gezag te beknotten en aan banden te
leggen.’ 1 De prins evenwel, die de tegenstellingen in bezet gebied niet
ten volle peilde, weigerde Koots verzoeken in te willigen, ja hij vond
dat de kolonel zijn boekje te buiten was gegaan. ‘U mag niet’, seinde hij
terug, ‘verbinding Karei’ (Thijssen) ‘met prins verbreken stop u hebt geen
bevoegdheid om zelfstandig topleiders der erkende organisaties zonder
grondig overleg en toestemming van mij te ontslaan.’2
Met instemming van het Delta-Centrum trok Koot zich van dit
telegram van de prins niets aan. D e Raad van Verzet (Couvée, Doorn,
Engel, van der Gaag en Wagenaar) die ‘in een speciaal hiervoor bijeen
geroepen Raadsvergadering op vrijdag 3 novem ber’ vastgesteld had dat
Thijssen verzocht zou worden zich uit de Raad terug te trekken (dat
verzoek werd neergelegd in een b rief d.d. 7 novem ber3 waarin aan
Thijssen ook werd meegedeeld dat de Raad ‘vanaf heden elk officieel
contact’ met hem verbrak4), besloot Doorn door de linies te zenden
teneinde het aan Thijssen verleende ontslag toe te lichten en Koot seinde
op de 16de aan prins Bernhard dat Doorn die missie met zijn toestem
ming vervulde. De missie kreeg ook de krachtige steun van het College
van Vertrouwensmannen.5

1 Telegram 4 nov. 1944, van H. K oot aan prins Bernhard (a.v., p. 42). 2 Telegram , 7
nov. 1944, van prins Bernhard aan H. K oot (Collectie-m r. Ch. H. J. F. van Houten,
map ‘ B S -tijd ’ (RvO)). 3 Brief, 7 nov. 1944, van de Raad van Verzet aan J. Thijssen
(Enq., dl. VII b, p. 42). 4 Gerben W agenaar heeft in '5 1 aan de Enquêtecom m issie
verklaard dat hem de b rief van 7 novem ber onbekend was, ‘in eerste impuls zou ik ’,
voegde hij er aan toe, ‘zeggen (w ilt u dit niet in het stenogram opnem en?): dit is een
achterbaks gedoe gew eest’, (getuige G. W agenaar, a.v., dl. VII c, p. 480-81), en Johan
Engel heeft aan dezelfde com m issie verklaard dat hij op 3 novem ber als enige tegen
de verzending van de b rief had geopponeerd, ‘Freek’ (Wagenaar) ‘en Joh an Doorn
w ilden m ij overhalen, er aan m ee te w erken.’ (getuige J. A. Engel, a.v., p. 773).
W ij stellen hier tegenover dat in het arch ief van het Bureau Inlichtingen een
telegram d.d. 24 novem ber '44 bewaard is gebleven waarin W agenaar aan H oo gew ee
gen, die zich toen in het hoofdkw artier van prins Bernhard bevond, seinde dat aan
Thijssen ‘door unaniem besluit van de Raad [van Verzet]’ was verzocht, zich terug te
trekken. (B. M arinus: ‘D e Raad van Verzet in het K onin krijk der N ederlanden’ (1962),
p. 56). 5 O p 17 novem ber berichtten de Vertrouw ensm annen zulks telegrafisch aan
de regering en daarop volgde op de 18de nog een telegram aan Gerbrandy waarin
gezegd werd dat slechts ‘ enkele eigengereide elem enten’ het gezag schaadden ‘van
overigens algem een warm gew aardeerde Delta-com m andant.’ (Enq., dl. V b, p. 518 en
dl. VII a, p. 321).
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Doorn trachtte, gelijk in het vorige hoofdstuk vermeld, in het kader
van ‘ Pegasus I I ' samen met Thijssens secretaris, van Hoorn Aikema (deze
zou Thijssens kijk op de situatie weergeven), over de Rijn te komen.
D oorn kwam daarbij om het leven en van Hoorn Aikema viel in Duitse
handen. Zouden zij het hoofdkwartier van de prins hebben bereikt, dan
zou overigens elke discussie over de positie van Thijssen nakaarten zijn
geweest: ‘Lange Ja n ’ was op 8 novem ber door de S D gearresteerd.

★

Thijssens naaste medewerkers waren diep verontwaardigd toen zij ver
namen dat hij door kolonel Koot was afgezet. D e commandant van de
R V V -brigad e-Z w olle zond een schriftelijk protest aan Koot toe waarvan
van Bijnen afschrift ontving (‘W ij zijn onder Jan begonnen en zullen zo
eindigen’ 1), de commandant van de brigade-Twente, kapitein Lancker,
uitte zijn gevoelens in een brief aan van Hoorn Aikema (‘Van het ontslag
van Jan snap ik niets . . . Ik heb het gevoel dat w e in de soep worden
gereden’2), de commandant van de brigade-Rotterdam, Th. A. W. Ruys
(opvolger van Hoogeweegen die naar het Zuiden was vertrokken), deed
Koot weten dat zijn mannen en hij diens besluit ‘met grote ontsteltenis’
hadden vernomen (‘omdat w ij allen Jan waarderen en in hem als com
mandant het grootste vertrouwen stelden’3), Eskes stuurde een woedend
schrijven aan Koot: ‘ Gij ontziet u niet’, beet hij deze toe, ‘onze C om 
mandant, die w ij uit ervaring als een onkreukbaar mens en uit de
resultaten als de beste aanvoerder uit ons midden kennen, op infame
w ijze de in de strijd verworven distinctieven a f te rukken.’4 Er zijn
wellicht meer protesten geweest, maar er zijn er niet meer bewaard
gebleven.
W einig fantasie is nodig om zich in te denken wat in die dagen in
Thijssen zelf omging. Hij voelde zich door Koot (met zijn vijand S ix op
de achtergrond) terzijde geschopt, lafhartig in de steek gelaten door de

1 B rief, 17 nov. 1944, van de com mandant van de R W -b r ig a d e -Z w o lle aan H. Koot
(LO /LKP, E E -i). 2 Brief, 10 nov. 1944, van A. F. Lancker aan W . van H oorn Aikema
( R W , 2 a). 3 B rief, 9 nov. 1944, van Th. A. W . Ruys aan H. K oot (Collectie-Th. A.
W . Ruys (RvO)). 4 Tekst van de b rie f d.d. 5 nov. 1944 in het verhoor van Koot,
Enq., dl. VII c, p. 166-67.
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overige leden van de Raad van Verzet die zo lang zijn makkers waren
geweest in de illegale strijd. Op 4 novem ber zocht hij Kirschen, ‘ Captain
K in g’, op in Maarn. ‘Lange Ja n ’, schreef Kirschen in zijn aantekeningen,
‘ brengt ons je n e v e r, roo k t zijn p ijp en vertelt de laatste v o o rv a lle n uit de
verzetsb ew eg in g . H ij b lijft lan ger plakken dan g e w o o n lijk . . . H ij lijk t m oe,
geb u k t o n d er het ge w ich t van d e v e ra n tw o o rd in g die hij nu al z o ve el ja re n draagt.
Z ijn stem is m in d e r scherp en h ij sch ijn t er p lezier in te scheppen bij ons te
b lijv e n ’ 1 —

duidelijk is, menen w ij, dat het Thijssen moeite kostte, zich weer in het
westen des lands in het strijdgewoel te storten. Het conflict met van
Bijnen w ilde hij bijleggen, beseffend dat hij deze had gekwetst. H ij zond
van Bijnen op 5 novem ber een b rief toe2 waarin hij schreef dat hij ‘een
allemachtig smerige trap onder de riem ’ had gekregen, aannam dat van
Bijnen daaraan had meegewerkt doordat deze op zijn ontslag zou hebben
aangedrongen, maar ook opmerkte dat het geenszins zijn bedoeling was
geweest, van Bijnen persoonlijk te kwetsen met de kritiek op de K nok
ploegen welke in zijn memorandum van 24 oktober was vervat. Hij had
nog geen antwoord ontvangen3, toen hij op 8 november, zoals hij placht
te doen, met een auto van het Rode Kruis, gedekt door valse papieren,
naar Amsterdam reed. Hij had een van de medewerkers van zijn Radio
dienst, Tom Schadd, alsook Eskes bij zich en dezen vergezelden hem
toen hij een gesprek voerde met kolonel Koot waarbij Six, Scheepstra
(‘B ob -K P ’), Doorn, van der Gaag en Wagenaar aanwezig waren. ‘Die
bespreking’, zo vertelde deze laatste aan de Enquêtecommissie, ‘had ten
doel, enige toenadering tussen de standpunten te bewerkstelligen, het
geen echter . . . niet is gelukt. Jan Thijssen . . . kreeg opdracht, de zaak
over te dragen’ (opnieuw dus). ‘Jan w ilde er geen gevolg aan geven’ (hij

1 S. Kirschen: Zes vrienden komen hedenavond, p. 142. 2 Exemplaar in Collectie-Th.
A. W . Ruys. 3 Thijssens b rief bereikte van B ijn en pas op 12 novem ber en deze, die
toen nog niet wist dat Thijssen was gearresteerd, schreef een an tw oordbrief op de
13de. ‘Zie, Ja n ’ , stond er o.m. in, ‘ik had en heb het volgende bezwaar tegen je : je
bent bij al je brilliancy . . . naar m ijn m ening volkom en incapable enige zaak in haar
ware proporties te zien . . . Ik heb . . . geen invloed uitgeoefend op je ontslag . . . En
dat ji j, na tw ee maanden sam enwerken de m oed hebt (ik zou haast pathetisch w orden
en zeggen: de treurige moed) om m ij van zoiets te verdenken, is vo o r mij het zoveelste
bew ijs voo r m ijn bovenverkondigde stelling omtrent je abnormale subjectiviteit.’
(brief, 13 nov. 1944, van J. A. van B ijn en aan J. Thijssen (R V V , 2 a)).
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hield derhalve vast aan het standpunt dat hij in zijn brief aan kolonel
Koot van 2 novem ber had neergelegd) ‘en er heerste een gespannen sfeer.
Hij ging met een auto naar Den Haag en Rotterdam. Ik moest ook naar
Den Haag, doch was er een tegenstander van in auto’s te rijden omdat
het al te gevaarlijk was’ (Wagenaar ging per fiets). ‘ Ik heb gezegd: ga niet
met de auto!’ 1 — een advies dat Thijssen, vertrouwend op zijn valse
papieren, verwierp.
D e Rode Kruis-auto waarin hij en Eskes, z.g. als functionarissen van
het Rode Kruis, meereden, werd op de autoweg Den Haag—Rotterdam
aangehouden. V-Mann Brinkman had de S D ’er Frank gewaarschuwd dat
er die dag op die autoweg een wapentransport zou passeren —de S D wist
dat gedropte wapens soms in Rode Kruis-auto’s werden vervoerd. Frank
had de S D ’er Haubrock, die door andere S D ’ers werd bijgestaan, met
de controle belast. ‘Der Fahrer', verklaarde Haubrock in '49 aan de
Enquêtecommissie,
'hatte einen Fahrbefel, a u f dem das Datum nicht gut war, es war radiert, das Datum war
verandert. Ich bat die Leute auszusteigen, um den Wagen durchsuchen zu können. Und
wie der H err Thijssen vor m ir stand, in seiner Lange (er war ungefdhr zw ei M eter gross,
sein Photo hatte ich bei mir in meiner Brieftasche2) , da kam ich a u f die Idee: 'D as ist Ja n
Thijssen.’ U nd dann ist er verhaftet worden.’

O ok de chauffeur en Eskes werden gearresteerd. Thijssen had de brief
van 1 novem ber bij zich waarmee kolonel Koot hem had afgezet. U ren
lang ontkende hij dat hij Jan Thijssen was, maar, aldus Haubrock:

'Z u m Schluss sagte er: ‘Ich w ill Ihnen was sagen: ich weiss, dass ich verraten worden bin,
ichfühle mich von diesem Augenblick ab nicht mehr als N iederlander sondern als statenloser
. . . E s ist eine politische Angelegenheit. U nd sagen Sie mir jetzt, wer mich verraten hat,
dann können w ir gut zusammenarbeiten. ’ D a w ir wussten, dass Thijssen links orientiert
sei, haben w ir (Frank) angedeutet, dass er von der 'rechten Seite der P o litik ’ verraten
worden sei. D a ra u f antwortete Thijssen: JaivoM , das stimmt . . . ’ D abei haben w ir es
gelassen. D as passte am besten seinerzeit in unsere A rb eit’ 3—

1 Getuige G. W agenaar, Enq., dl. IV c, p. 1535. 2 S D ’ers hadden vaak de fo to ’s van
zwaargezochte illegale werkers bij zich. D e S D kende de naam van Jan Thijssen —zijn
fo to bevond zich op de met zijn pb corresponderende persoonskaart die in 4 1 bij de
Rijksinspectie vo o r de bevolkingsregisters was opgeborgen. Van die stukken bij de
Rijksinspectie heeft de S D e e n in ten sief gebruik gemaakt. 3 Getuige H. K. O. Hau
brock, Enq., dl. IV c, p. 1266-67.
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inderdaad, de S D achtte het in het belang van de bezetter, de bestaande
tegenstellingen in de illegaliteit te verscherpen en uit te buiten.1
Frank en Haubrock waren zich bewust dat hun een van de belangrijkste
leiders van de illegaliteit in handen was gevallen. Schreieder werd ge
waarschuwd en kwam uit Zw olle onm iddellijk naar Den Haag, zijn
codespecialist M ay en twee van zijn secretaressen meenemend. Thijssen,
aldus M ay, ‘ legte eine ausgezeichnete Haltung an den Tag, gab alles was Hm
selbst betraf, an, hat jedoch keine Namen und keine Adressen von anderen
Personen genannt, mit denen er zusammengearbeitet hatte, sofern sich diese Leute
noch in Freiheit befanden.'2 Tientallen namen en adressen waren Thijssen
bekend —hij hield ze alle geheim. O ok de rol die Eskes in de R V V had
gespeeld, verzweeg hij, zodat deze naar een spitterskamp bij Arnhem
werd gestuurd (waaruit hij spoedig wist te ontsnappen). Hij deed wèl
mededelingen over zijn conflict met de O D en kolonel Koot (op dat punt
stond hij trouwens zwak, doordat hij bij zijn arrestatie Koots b rief van
I novem ber bij zich had en misschien ook nog andere stukken) — na
enige tijd vertelde hij de S D ook over zijn contact met 'Captain K in g’,
wiens onderduikadres bij Scherpenzeel hij opgaf, w el wetend dat K ir
schen dat adres al een week o f twee eerder had verlaten.
1 T e rw ijl Brinkm an in R V V -k rin gen het bericht verspreidde dat Thijssen door een
R V V ’ er was verraden, was T hijssen zelf, m isleid door de S D ’e rs Frank en Haubrock,
er van overtuigd dat S ix de S D telefonisch een tip had gegeven o f had laten geven
met betrekking tot zijn autorit. Van H oorn Aikem a kreeg enige tijd later een briefje
van een m eisje dat in een cel naast die van Thijssen had gezeten; het briefje bevatte
een boodschap die zij op verzoek van Thijssen uit haar hoofd had geleerd. ‘In het
b riefje stond’ , aldus later van H oorn Aikem a, ‘dat hij nu wist w ie hem verraden had,
zonder te zeggen w ie.’ (getuige W . J. van H oorn Aikem a, a.v., p. 1712).
Inderdaad, onder die R V V ’ers die het nauwst met Thijssen hadden samengewerkt,
waren er verscheidenen die er van overtuigd waren dat ‘de O D ’ (en zij dachten dan
meestal aan de chef-staf van die organisatie, Six) Thijssen in handen van de vijand
had gespeeld. D ie veronderstelling leek bevestigd te w orden toen Frank en andere
S D ’ e rs tijdens hun verhoren in '4 5 -'4 6 hun verzinsel uit novem ber '44 gingen
herhalen, meestal om in het gevlij te kom en bij ‘ linkse’ rechercheurs van de Bijzondere
Rechtspleging, ‘ ich habe es’, zei Haubrock toen hij door de Enquêtecom m issie onder
ede werd verhoord, ‘anschliessend falschlicherweise auch mitbestatigd.' (getuige H. K. O.
Haubrock, a.v., p. 1266).
Aangezien het ons bekend is dat er tot de huidige dag (19 81) oud-leden van de
R W zijn die aan de verraad-hypothese vasthouden, althans deze niet verwerpen,
stellen w ij er prijs op als onze opinie vast te leggen, niet in te zien dat er reden is tot
tw ijfel aan de ju istheid van de verklaring w elke Haubrock onder ede heeft afgelegd.
S ix was er, menen w ij, geenszins de man naar om een laaghartigheid te bedrijven als
hem toen en later in R V V -k rin gen is aangewreven. 2 E. G. M ay: ‘ Tatigkeitsbericht’
(juni 1946), a.v., dl. IV b, p. 19.
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Na enige tijd liet Schreieder hem naar Zw olle overbrengen. De ver
horen werden daar voortgezet. Zij en het gevonden materiaal stelden de
S D in staat, in december '44 en januari '45 via diverse V-Manner enkele,
z.g. van de R V V uitgaande schrifturen te verspreiden met scherpe aan
vallen op de O D die van verraad werd beschuldigd, op kolonel Koot en
op prins Bernhard — de Raad van Verzet waarschuwde tegen deze ver
valsingen, o.m. in De Waarheid. A l die tijd zat Thijssen in Z w olle gevan
gen, wetend dat hij een Todeskandidat bij uitstek was, vertrouwend
misschien op de steun w elke hem was toegezegd door Schreieder, maar
betw ijfelend o f die steun op het beslissende moment van voldoende
waarde zou zijn. Z ijn gemoedsstemmingen vindt men uitgedrukt in een
aantal van de inscripties w elke hij op de muur van zijn Zw olse cel
aanbracht, denkend aan het risico dat hij had genomen door, waarschu
w ingen ten spijt, van de Rode Kruis-auto gebruik te maken (‘Hier
vervloekt men zichzelf’), denkend aan zijn vrouw, zijn dappere kameraad
in het verzet (‘Haast buigt m ij ’t moede hoofd ter rust / O , waar’ het van
uw arm omvangen / in ’t luist’ren naar uw toverzangen / en van uw mond
in slaap gekust . . .’), denkend aan de glorie van zijn illegale werk, zijn
door Londen zo warm gewaardeerde Radiodienst ('Pas besoin d ’espérerpour
entreprendre, ni de réussir pour perséverer (Prins W illem I)’), denkend aan
zijn wellicht snel naderend levenseinde (‘Mourir, c’est partir un ƒ>£«/'‘Het
hart kent zijn eigen droefheid alleen’) — maar dan braken toch weer de
formidabele wilskracht en ontembare energie door die hij in zijn gehele
illegale loopbaan aan de dag had gelegd: ‘Ons slaat geen stormwind
neder!’
Schreieder was niet in staat hem te redden toen Kolitz zijn naam op
de lijst liet plaatsen van de Todeskandidaten die na de z.g. aanslag op Rauter
uit Z w olle naar Woeste H oeve moesten worden overgebracht om er te
worden gefusilleerd. Op de executieplaats trachtte Thijssen als enige te
ontkomen. Dat mislukte.

★

Thijssens arrestatie bracht aan delen van het R V V -w erk een klap toe. Dat
gold nog het minst voor de Radiodienst waarbij hij bekwame medewer
kers had aangetrokken die in staat waren, de arbeid voort te zetten. F. van
der Laaken werd de nieuwe chef. D e eerste m oeilijkheid welke deze
moest opvangen, was dat BBO -m arconist M ulholland bij de grote Rot-
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terdamse razzia van 10 en 1 1 novem ber werd gegrepen en naar Duitsland
weggevoerd. Het zendbedrijf lag een korte periode stil —toen het werd
hervat, kreeg het belangrijke steun van het Eindhovense bureau van BI,
hetwelk de Radiodienst had leren waarderen als een rijkelijk vloeiende
bron van spionageberichten en andere informatie. Het aantal zenders van
de Radiodienst, alle onderling verbonden via vaste koerierslijnen, be
droeg eind '44 meer dan tien — zij gaven alle hun berichten naar Eind
hoven door. Als marconisten traden meestal marconisten van de K LM
op, niet marconisten van BI. Het typerende van de Radiodienst was
immers dat hij, precies als de zenderorganisaties van de O D en de LKP,
in bezet gebied was opgebouwd.
Begin '45 werd gepoogd, nieuwe zenders te plaatsen beoosten de
IJssel; ze werden door van der Laaken persoonlijk de IJssel overgebracht.
Precies als de ‘eigen’ zenders van de O D waren die van de Radiodienst
betrekkelijk gemakkelijk uit te peilen —in februari gingen er niet minder
dan v ijf verloren: drie in het westen des lands, een op de V eluw e en een
in Overijssel. Bij de overval op de O verijsselse zender viel van der Laaken
samen met Eskes in Duitse handen.1 Als chef van de Radiodienst werd
hij opgevolgd door Schadd. W ij herinneren er aan dat BI-Eindhoven
volgens het getuigenis van een van zijn officieren ‘verreweg het meeste
(heeft) gewerkt met het zendernet van de R V V ’ (met de Radiodienst dus),
meer dan met de zendernetten van de O D en de LKP. Thijssens werk
heeft in dat opzicht een duidelijke voortzetting gevonden —voortzetting
overigens zonder band met de R V V en buiten het hoofdkwartier van de
BS om.
Met de RVV-brigades lag dat laatste in zoverre anders dat zij, hoewel
zij na Thijssens arrestatie als aparte groepen in stand bleven, toch meer
werden ingevoegd in de structuur van de BS. Omgekeerd werden na
Thijssens uitschakeling de banden tussen de Raad van Verzet en verschil
lende RVV-brigades veel losser. Contact met de RVV-brigade Rotterdam
was er bijvoorbeeld nauwelijks meer. Trouwens, de gehele activiteit van
1 Eskes werd eind maart, van der Laaken begin april bij Hattem gefusilleerd. O ok
werd daar de Bl-agent Buunk gefusilleerd die bij kapitein Lanckers R V V -gro ep was
gebleven en die in dezelfde periode als van der Laaken en Eskes was gearresteerd.
Daags voo r de arrestatie van Buunk werd in W ierden het huis overvallen waarin
kapitein Lancker met enkele andere illegale werkers en een Duitse deserteur onder
gedoken was; bij de daarop volgend e schietpartij w erd één S D ’er doodgeschoten en
een tw eede gew ond, kapitein Lancker sneuvelde. Het illegale w erk in O verijssel was
door nog m eer slagen getroffen: begin maart was m ajoor Brinkgreve bij Losser
doodgeschoten.
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de Raad verminderde in belangrijke mate. De Raad bestond van de
tweede helft van november a f nog maar uit drie personen: van der Gaag,
Wagenaar en Engel —Engel kon Thijssens verdw ijnen m oeilijk verw er
ken, van der Gaag gaf steeds meer tijd aan zijn werk in het College van
Vertrouwensmannen en Wagenaar aan dat in het kader van de illegale
C PN .
In het Delta-Centrum werd, toen Doorn verdwenen bleek te zijn,
Wagenaar naast van der Gaag de vertegenwoordiger van de RV V . W a
genaar kreeg in Koots staf de belangrijke functie w elke aanvankelijk door
Koot aan Thijssen was aangeboden: die van ‘wapenchef’. Wagenaar kreeg
dus de taak om, in nauwe samenwerking overigens met het Bureau
Operaties en het Bureau Organisaties, te bepalen hoe de gedropte wapens
moesten worden verdeeld. V iel dat van Amsterdam uit te regelen? Heel
m oeilijk: de wapens die in een bepaalde provincie werden gedropt,
werden in de regel verdeeld volgens de aanwijzingen van de gewestelijk
commandant van de BS, tenminste als die commandant voldoende gezag
had. Overigens droeg een Knokploeg die het risico had genomen om een
bepaalde zending op te vangen en de wapens te vervoeren en te verber
gen, er w èl zorg voor dat de eigen illegale werkers als eersten werden
bewapend. Wat Wagenaar in zijn nieuwe functie betreft: veel hing er van
a f o f hij een goed contact had met de opvangploegen — het schijnt dat
hij de wapendistributie nog het beste in de hand heeft gehad in de
provincie N oord-H olland; van groot belang was daarbij dat de droppings
aldaar werden geregeld via de zender van Biallosterski die als geheim
agent aan Koots hoofdkwartier was toegevoegd.
G elijk gezegd: na Thijssens arrestatie bleven de RVV-groepen als
aparte groepen in stand —van wat zij als zodanig verrichtten, is maar heel
w einig bekend doordat in de BS-rapporten in de regel niet is aangeduid
o f bepaalde acties door R V V ’ers dan w el door K P’ers o f anderen zijn
uitgevoerd en de R V V , anders dan de LKP, na de bevrijding geen eigen
documentatie heeft opgebouwd. Dat laatste is niet onbegrijpelijk: w ij
menen dat na die bevrijding een remmend effect is uitgegaan van het
pijnlijke conflict tussen Thijssen en de overige leden van de Raad van
Verzet en bovendien was de R V V , anders dan bijvoorbeeld de LK P (en
de groep-‘Albrecht’), nogal heterogeen van samenstelling. M en mag de
R V V bepaald niet zien als een communistische organisatie (in de Raad
van Verzet was Wagenaar de enige C P N ’er1) maar er zaten hier en daar,
1 V an der Gaag maakte zich er zorgen over dat de R V V de naam had, een com m u
nistische organisatie te zijn. ‘ D it is’, schreef hij eind maart aan Ruys, de commandant
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vooral in Amsterdam en de rest van N oord-H olland, ook op belangrijke
posten nogal veel communisten in. Dat dezen met ijver aan het B S-w erk
hebben deelgenomen, is buiten kijf, ja ook zij namen in de genoemde
provincie veelal de bij uitstek zware taak van de liquidaties op zich; in
Haarlem en om geving werden die menigmaal uitgevoerd door drie tot
de R V V behorende, jeugdige illegale werksters, onder wie de vier-entwintigjarige Jannetje Johanna Schaft, die medio april '45 door de SD
doodgeschoten w erd1 — diezelfde illegale werksters slaagden er in de
Kerstnacht van '44 in, v ijf kisten munitie te stelen uit de duikbootbasis
van de Kriegsmarine bij de IJm uidense haven en lieten later bij Santpoort
een Duitse munitietrein in de lucht springen.
Het feit dat communisten tot de R V V behoorden en daarin ook
vooraanstaande posities bekleedden, wekte elders in de illegaliteit de
vrees dat de illegale C P N via de R V V bezig was, bepaalde machtsposities
te veroveren, en dat C P N ’ers er bovendien naar streefden, van de wapens
die ten behoeve van de BS werden gedropt, een zo groot m ogelijk deel
aan partijgenoten toe te spelen, zulks met de bedoeling dat dezen die
wapens niet alleen zouden gebruiken in de eventuele strijd met de
Duitsers maar ze na de bevrijding zouden vasthouden teneinde de C PN
de beschikking te geven over eigen militaire machtsmiddelen. In De
Waarheid waren menigmaal beschouwingen verschenen waarin, al werd
ook de parlementaire democratie voorshands aanvaard, het achterdeurtje
van de z.g. dictatuur van het proletariaat b leef openstaan —pogingen om
van de R V V -b rigad e Rotterdam, ‘pertinent onw aar: Er bevinden zich in onze gele
deren com m unisten, maar de politieke activiteit bew eegt zich niet in deze richtin g...
Het ongelukkige gerucht dat de R V V com m unistisch zou zijn, moet uit de w ereld
geholpen w orden.’ (brief, 24 maart 1945, van J. van der Gaag aan Th. A. W. Ruys
(R V V , gt)).
1 Jann etje Johanna (‘J o ’) Schaft (in de illegaliteit was zij bekend onder de naam
‘ H annie’) was in september '20 in Haarlem geboren in een socialistisch gezin. B ij het
begin van de bezetting studeerde zij rechten in Amsterdam. Via de hulp aan Jo o d se
medestudenten raakte zij meer en m eer in het illegale w erk betrokken waarbij zij in
de tw eede helft van '43 een bij uitstek actief lid werd van de R V V -gro ep in Haarlem.
Z ij was toen reeds betrokken bij liquidaties van helpers van de vijand. Haar in '76
door T on Kors gepubliceerd levensverhaal (Hannie Schaft. Het levensverhaal van een
vrouw in verzet tegen de nazi's) toont aan dat zij zich m in o f m eer als com muniste
beschouw de; ze was evenw el niet lid van de illegale C P N . Z ij werd op 2 1 maart '45
bij een doorlaatpost van de Wehrmacht bij Haarlem gearresteerd doordat zij nummers
van D e Waarheid en een revolver bij zich bleek te hebben. Aangezien zij bekend had
dat zij v i jf liquidaties had verricht, werd zij op 17 april '45 in de duinen bij O verveen
doodgeschoten. H et bevel daartoe werd door Lages gegeven; deze heeft hoogstwaar
schijn lijk gehandeld in opdracht van Deppners opvolger Kolitz.
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zoveel m ogelijk wapens in handen te krijgen waren met dergelijke
gedachtengangen verenigbaar. Is dat nagestreefd?
Zij die dat gedaan hebben, hadden in de hongerwinter en later alle
reden om het geheim te houden. Als vaststaand feit kunnen w ij hier
slechts, op gezag van W ybenga, vermelden dat zich in Friesland een geval
heeft voorgedaan waarbij werd ontdekt dat wapens welke tijdens de
hongerwinter en kort na de bevrijding uit een opslagplaats van de BS
waren ontvreemd, teruggevonden werden bij een communist1 — dat
initiatief zou zijn uitgegaan van twee in Friesland ondergedoken Duitse
communisten: ‘intellectuele fanatici’ , schrijft W ybenga, w ier ‘opzet (was)
te penetreren in het Friese gewapende verzet.’2 Het is geenszins onm o
gelijk dat zich elders overeenkomstige gevallen hebben voorgedaan. Hoe
dat zij, vooral in kringen van de O D en van de LO -L K P waren verscheidenen er van overtuigd dat er in de R V V communisten zaten die bij hun
illegale werk de na de bevrijding door hen verwachte machtsstrijd niet
uit het oog verloren en dus ook voornemens waren, de aan RVV-groepen
uitgereikte wapens vast te houden.3

1 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 290. 2 A.v., p. 289. 3 O m gekeerd
waren er com m unisten resp. R V V ’ ers die hun tegenstanders in de B S verdachten van
het streven, geb ru ikte maken van de bezettingsom standigheden om bepaalde R V V ’ers
uit te schakelen. W ij maakten al m elding van de (ongegronde) veronderstelling dat
T hijssen aan de S D zou zijn verraden door Six. Een m in o f meer overeenkom stige
verdenking rees begin '45 in Haarlem en om gevin g en w erd nadien een elem ent van
wat na de bevrijd in g de ‘V elser affaire’ heette. D e com m issie-Schöffer, bestaande uit
prof. dr. I. Schöffer, prof. mr. A. C. ’t Hart en dr. J . C. H. B lom , heeft in de jaren '77
en '78 in het kader van het haar door de m inister van justitie opgedragen onderzoek
betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake P. N. M enten, ook aan die
‘V elser-affaire’ aandacht besteed. U it de desbetreffende paragraaf in haar in '79 ver
schenen rapport D e affaire Menten 19 45—1976 (pag. 228-29) blijkt het volgende.
M ed io januari was door een tot de R V V behorende, in de buurt van Haarlem
opererende knokploeg een inval gepleegd in een boerderij om ten behoeve van de
illegaliteit geld, levensm iddelen en bonnen te bemachtigen. D e boer was daarbij
doodgeschoten. T oen nu was kom en vast te staan dat die inval niet had plaatsgevonden
in opdracht van hogere instanties van de R W o f van de BS, werd na breed overleg
m et leiders van de regionale illegaliteit door de Haarlemse substituut-officier van
ju stitie, mr. N . J . G. Sikkel, die in die tijd BS-com m andant was in het gewest
N o o rd -H o llan d Z u id (en na de bevrijd in g procureur-fiscaal werd bij het Bijzonder
G erechtshof te Amsterdam), besloten, de knokploeg van de R W uit te schakelen door
haar leden, die intussen ook bij een kruidenier waren hadden ontvreem d, w egens dat
laatste geval vast te zetten. Een niets verm oedende koerierster van de knokploeg (een
van het drietal m eisjes van w ie H annie Schaft er een was) g a f aan een met Sikkel in
B S-verband sam enwerkende politiem an uit V elsen een lijstje met de namen en
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Op 17 novem ber '44 kwam in de Delta-Amsterdam de vraag aan de
orde ‘hoe men er’ (aldus de notulen) ‘tegenover zal staan wanneer ook
hier de toekomstige regering, evenals thans in België geschiedt, order
geeft aan alle verzetsgroepen de wapens in te leveren’ (in België was die
inlevering vier dagen eerder gelast door de minister van oorlog, waarna
de drie communistische ministers uit de regering waren getreden — ge
beurtenissen die in bezet Nederland bekend waren doordat de B B C en
Radio O ranje er melding van hadden gemaakt). ‘Het enig juiste antwoord
op deze vraag’, aldus de vertegenwoordiger van de O D in de DeltaAmsterdam, ‘is: na uur U natuurlijk alle wapens inleveren!’ De verte
genwoordiger van de R V V evenwel, de communist M ax M eyer, ‘ziet
een politieke kant aan deze kwestie’ en een tweede communist die aan

adressen van de leden van de knokploeg en dezen w erden m edio februari gearresteerd.
Er werd toen evenw el door andere politiem annen, van w ie enkelen ‘fo u t’ waren,
verband gelegd tussen de diefstal bij de kruidenier en het neerschieten van de boer
en het gevolg was dat zeven leden van de knokploeg aan de S D werden overgedragen
van w ie er v i j f als Todeskandidaten w erden gefusilleerd. Uiteraard voelde de koerierster
zich schandelijk bedrogen. ‘W aarschijnlijk (het kom t slechts terloops in enkele [na
oorlogse] verhoren aan bod) had z ij’, schrijft de com m issie-Schöffer, ‘het verm oeden
dat bij haar opdrachtgevers van de B S politieke m otieven hadden m eegespeeld en de
liquidatie van ju ist meer links geachte R W ’ers op zijn minst met enige onverschil
ligheid tegem oet was gezien.’
Z on der dat w ij ook maar de suggestie zouden w illen w ekken dat het door de
com m issie-Schöffer w eergegeven ‘verm oed en’ ju ist is geweest, w illen w ij aan hetgeen
de com m issie heeft gerapporteerd, toevoegen dat mr. Sikkel de R V V in N o o rd H olland inderdaad als een potentieel gevaar zag vo o r het naoorlogse Nederland. In
een b rie f d.d. 3 oktober '44 w elke bestemd was vo o r zijn zwager, minister-president
Gerbrandy en w elke door C aljé aan Gerbrandy werd ter hand gesteld, schreef mr.
Sikkel o.m., ‘dat R V V voo r een belangrijk gedeelte (in N o ord -H o llan d bijv., als ik
w èl geïnform eerd ben, zeer, zeer overw egend) uit com m unisten bestaat . . . Angstig
onzeker (blijft) het antwoord op de vraag in hoeverre bij deze groep . . . politieke
tendensen werkzaam zijn en of, indien daarin vertrouw en gesteld wordt, dat vertrou
w en niet te eniger tijd bloedig zal w orden beschaamd. Als ik zeg ‘b lo ed ig’, bedoel ik
dat letterlijk en w el aldus: de w erkelijk actieve leden van deze groep waren, vergis
ik m ij niet, tot voo r kort slechts w einigen. Ik meen bem erkt te hebben dat m en daar
de laatste tijd, zeer recent, actie ontw ikkelt tot uitbreiding van het aanhangersaantal,
enerzijds ter vergroting van ‘aanspraken’, anderzijds ter opbouw ing van een uitgebreider politieke ( = communistische) partij organisatie.
M en late zich daardoor niet verblinden, im m ers: de bijkom ers zijn voo r een
belangrijk deel dan geen lieden die beogen de R V V te steunen in haar werkzaamheden
betreffende verzet tegen de vijand, doch lieden die slechts beogen na de bevrijding
en na het vertrek der G eallieerde strijdkrachten de com munistische eisen kracht bij
te zetten door stemmen-aantal èn, misschien, door w apengew eld.’ (brief, 3 okt. 1944,
van N . J. G. Sikkel aan Gerbrandy, C o llectie-J. C. Bührmann, 1 d (RvO)).
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de discussie deelnam, ‘is het er zonder meer niet mee eens dat de wapens
na uur U onm iddellijk zouden moeten worden ingeleverd, wanneer de
wettelijke regering hiertoe order geeft. Er vindt een korte discussie over
dit onderwerp plaats, doch een eenstemmig oordeel wordt er niet geheel
over verkregen.’ 1
Voorzover uit de notulen blijkt, is het onderwerp nadien in de DeltaAmsterdam niet meer besproken. M en kan zich overigens indenken dat
de mededelingen van de niet-communisten die in die Delta zaten: in
Amsterdam, de hoofdstad, w il de R W na de bevrijding een door de
wettige regering gegeven bevel tot wapeninlevering naast zich neerleg
gen, onm iddellijk bij anderen bezorgdheid wekten dan w el de al be
staande bezorgdheid versterkten — een bezorgdheid die nog steeg toen
de crisis in België op 25 novem ber tot een roerige demonstratie leidde
waarbij de gendarmerie ging vuren op een stoet die riep dat de commu
nisten aan de macht moesten komen, en vooral ook toen Griekenland in
december in een staat van volledige burgeroorlog kwam te verkeren
waarbij, afgezien van andersdenkenden, communisten en anti-communisten scherp tegenover elkaar stonden. Het Centraal Bureau van de LO
dat begin novem ber aan alle leden van de LO -T op had bericht, ‘ dat de
R W in vele grote steden communisten benoemd hebben tot leider’ en
‘dat de C P N grote gewapende groepen heeft’2, schreef begin februari in
uitdrukkelijk als ‘geheim ’ aangeduide ‘Topm ededelingen’,
‘ dat in de R V V heel d u id e lijk com m u n istisch e b elan gen behartigd w o rd en . D e
R V V hou dt o n m isken baar het gevaar v o o r re vo lu tie in . . . In A m sterd am is in
ied er gev al d e le id in g com m u n istisch en in N o o r d -H o lla n d b o ven het IJ is de
R V V . . . u itgesproken com m u n istisch .’3

Scheepstra die de Knokploegen in het Delta-Centrum was gaan ver
tegenwoordigen en die sterk onder invloed stond van Bruins Slot,
beschouwde de C P N als een groot potentieel gevaar4 en Six was er van

1 D elta-A m sterdam : N otulen, 17 nov. 1944. 2 C B - L O : ‘M ededelingen T opled en’,
10 nov. 1944, p. 5 (LO /LKP 1 A). 3 C B -L O : ‘G eheim e T opm ededelingen’, I 1 1 , 4
febr. 1945, p. 2 (a.v. 1 B). 4 Scheepstra richtte op 17 januari een b rie f tot twee
O verijsselse KP-leiders die hem verw eten hadden dat de L K P -leidin g in decem ber
de z.g. beginselverklaring van Trouw, de LO , de L K P en het Schoolverzet (meer
hierover in hoofdstuk 1 1 ) had m ede-ondertekend. ‘Ju llie weten niet’, schreef Scheep
stra, ‘dat er plaatsen in het land zijn w aar de com munisten bewapend zijn en reeds
w eken vóó r de verklaring hun standpunt tegenover [de] K P stelden als: als er na de
b evrijd in g één K P ’er zijn neus buiten steekt, schieten w ij hem er af. . . . [De] C P N
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overtuigd dat de communisten vroeg o f laat zouden trachten de R V V
geheel in hun greep te krijgen. Kolonel Koot daarentegen (‘ik was politiek
ongeschoold’) maakte zich over de R V V en de illegale C P N veel minder
zorgen’ , niettemin ging ook hij er in maart naar streven, de R V V als
zodanig volledig uit te schakelen. G elijk eerder vermeld, besloot Six in
die tijd, de O D op te heffen — Koot legde toen aan de Raad van Verzet
het voorstel voor dat met de R V V hetzelfde zou gebeuren: de organisatie
diende, meende de kolonel, ook formeel geheel op te gaan in de BS. De
Raad van Verzet weigerde. ‘Waar’, aldus het antwoord van de Raad d.d.
26 maart2, ‘door de jongste militaire operaties’ (Britten en Amerikanen
waren over de Rijn)
‘ de m o g e lijk h e id is geschapen dat o o k het n o g bezette deel van ons vaderlan d
b in n en afzien b are tijd zal zijn b e v rijd , acht de Raad van V erzet het teg en o ver
hen, die ged u ren d e de ja re n der bezettin g in zijn geled eren hebben gestreden,
m aar v o o ral o o k te g e n o v e r d e nagedachtenis van hen die bij de v e rv u llin g van

kan handelen in opdracht van M oskou. Z ie Griekenland, enz. enz. . . . O verigens
w erken w ij op goede voet samen met Freek, de leider R W (communist).’ (brief,
17 jan. 1945, van L. Scheepstra aan ‘C o r’ en ‘D aantje’, a.v., EC-4).
1 In februari had het Bureau Inlichtingen uit D en Haag het volgende telegram
ontvangen: ‘ Extrem istische linkse elem enten zeer actief met cellenbouw [en] inne
m ing sleutelposities ook bij illegaliteit, gebruik makende van gedeeltelijk apathische
gedeeltelijk opstandige gevoelens o.a. door hongersnood bij bevolkin g waarbij zelfs
wapensteun van Duitse zijde.’
M et de vraag ‘ What are your comments’ werd dit telegram op 10 februari aan kolonel
K oot toegezonden. Deze antw oordde op 1 1 maart: 'N o single concrete fact lias come to
my knowledge to confirm reported action o f extreme lefi. Circulation complaints in this matter
originate from understandable anxiety fo r same controversies in and outside illegality as occurred
in Belgium and Greece.' (Teksten in V ollgraff: ‘O verzicht telegram m en’ , p. 61-62).
W ij nem en aan dat Koot, alvorens dit telegram te verzenden, Gerben W agenaar
heeft geraadpleegd en verm elden in dit verband dat Carels (de man van het geheim e
telefoonnet), naar hij ons in '64 schreef, in de loop van februari van de Am sterdamse
K P -leider vernam, ‘ dat K P en R V V geregeld wapens verduisterden . . . en dat hij
samenspeelde met Gerben.’ Carels had dat aan K o o t en O verhoff, de Am sterdamse
BS-com m andant, gerapporteerd, ‘ er werd een voorzichtig onderzoek ingesteld, er
kwam natuurlijk niets uit de bus.’ (J. Carels: b rie f 1963—64, p. 33 (Doc I-2 17 , a-g)).
O ok prins Bernhard maakte zich in die tijd zorgen over een m ogelijke bew apening
van de C P N . H ij schreef op 18 februari het concept vo o r een lang telegram aan kolonel
K oot waarin o.m. de volgende passage voorkw am : ‘Ben uitermate verontrust omtrent
berichten bewapening C P N met door ons afgew orpen materiaal. Verzoeke onderzoek
en zo m ogelijk achterhalen en voorkom en door nauw er toezicht’ (Collectie Ch. H. J.
F. van Houten, map ‘B S -tijd ’). D eze passage werd geschrapt in de versie van het
telegram die naar K oot uitging. 2 R V V , 4 b.
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hun plicht o n d er z ijn vaand el zijn g ev allen , niet vera n tw o o rd , op dit m o m en t
tot o ph effin g van zijn o rganisatie o v e r te gaan.
B o v e n d ie n h eeft de Raad v an V erzet, naast d e an dere organisaties, in de
ille g a lite it een zekere taak te v e rv u lle n , b lijk e n d e u it zijn v e rte g e n w o o rd ig in g
in de G A C 1, zodat o o k op deze g ro n d thans n o g n iet tot liq u id atie kan w o rd en
overgegaan.
H ij h eeft echter reeds eerd er z ijn troepen in de v o lle o m v a n g ter b esch ikk in g
gesteld en m een t daarm ee v o ld o e n d e aan u w v erlan gen s teg em o et te zijn
ge k o m e n .’

D ie ‘troepen’ kwamen te ressorteren onder de inmiddels benoemde
commandant van het Strijdend Gedeelte der BS. Desondanks: Koots
poging om te bereiken dat er na de bevrijding geen R V V meer zou zijn,
van welks prestige de communisten gebruik zouden kunnen maken, was
mislukt.
Tekenend is het dat zodanige poging met betrekking tot de Knokploe
gen, voorzover ons bekend, achterwege bleef. Bij Koot en zijn naaste
politieke adviseurs kunnen hierbij twee overwegingen hebben gegolden:
zij wisten met zekerheid dat de Top van de LK P elk voorstel om de
organisatie op te heffen zou afw ijzen en zij beschouwden de Knokploe
gen als bij uitstek gezagstrouw.

Van Bijnen en de Knokploegen
Voordat w ij op van Bijnens beleid ingaan w illen w ij, zoals w ij bij
Thijssen en de R V V deden, eerst de activiteit beschrijven van de door
hem gecommandeerde Knokploegen.
In deel 10 a gingen w ij niet verder dan tot eind september. Het waren
in die periode de Knokploegen die van het begin van de maand a f in
grote delen des lands (alleen in het noorden niet) tot een grootscheepse
spoorwegsabotage overgingen en in Rotterdam, IJm uiden en Amsterdam
enkele schepen tot zinken brachten die er voor in aanmerking kwamen,
door de Duitsers als blokkeringsschepen te worden gebruikt; voorts
belemmerden hier en daar de volgens van Bijnens denkbeelden georga
niseerde Burgerverzetsgroepen het Duitse wegvervoer. M et het Londense
B B O (en via het B B O met het Special Forces Headquarters van Shaef en met
1 D e Grote A dviescom m issie der Illegaliteit, namens w elke de Contact-Com m issie
optrad.
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prins Bernhard) stond van Bijnen in contact via BBO -agent de Goede.
Z ijn in Rotterdam gevestigd hoofdkwartier had rechtstreekse verbindin
gen met zijn vier Gewestelijke Sabotage-Commandanten: E. J. Gernaat
in Gewest I (Friesland, Groningen en Drente), K. Stoove in Gewest II
(Overijssel en Gelderland), J. J. F. Borghouts (‘Peter-Zuid’) in Gewest III
(Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en P. W. H ordijk (‘ Peter-Noord’)
in Gewest IV (N oord- en Zuid-H olland en Utrecht). Bovendien was van
Bijnens hoofdkwartier van begin september a f aangesloten op het clan
destiene telefoonnet van de C ID en kwam hij korte tijd later tot een
nauwe samenwerking met de groep-'Albrecht’ die, gelijk eerder vermeld,
tot begin novem ber het Bureau Inlichtingen in Eindhoven kon bereiken
van de electrische centrale bij Geertruidenberg uit en nadien goede
cross-verbindingen had door de Biesbos; trouwens, de KP had ook eigen
verbindingen door dat gebied.
Ten aanzien van de sabotage getuigde van Bijnen van een bezonken
oordeel: hij w oog telkens de voor de Geallieerde oorlogvoering te
behalen voordelen a f tegen de nadelen voor de burgerbevolking. De
activiteit van de Burgerverzetsgroepen zette hij stop nadat de Wehrmacht
met represailles was gaan dreigen maar hij gaf opdracht haar te hervatten
toen, onm iddellijk na het begin van de grote Geallieerde luchtlandingen,
de belem mering van het wegverkeer het effect van de spoorwegstaking
kon versterken. Zo ook ten aanzien van de spoorwegsabotage: toen
Stoove besloten had deze op de V eluw e te staken in verband met de in
hoofdstuk i vermelde dreiging met represailles w elke de Apeldoornse
Ortskommandant op 30 september met luidsprekerauto’s had bekendge
maakt, schreef van Bijnen aan Stoove dat hij zich
‘verp lich t (vo eld e), er op te w ijz e n dat m o m en teel N e d e rla n d op het punt staat
v o lle d ig le e g g e ro o fd te w o rd e n , te r w ijl b o ven d ien o o k grote m ilitaire belangen
op het spel staan. Ik g e e f toe dat u d e situatie ter plaatse beter kunt b eo ord elen
dan ik. A n d e rzijd s ben ik w e llic h t m eer dan u in staat het g eh eel te o verzien en
d e con seq u enties van verz ets- o f sabotagedaden te d o o rd en ken . In het algem een
m ag de sabotage van v ija n d e lijk v e rv o e r slechts o n d er zeer bepaalde ernstige
o m stan d igh ed en w o rd e n stilgelegd. In aan gelegen h ed en van een o m v an g en
im po rtan tie als deze m o et helaas het k o ele verstand b eslissen ’ 1 —

van het kortaf geven van bevelen was bij van Bijnen geen sprake. Met
hart en ziel leefde hij met zijn jongens mee —geen Knokploegleider was

1 Brief, dd. 12 okt. 1944, van J. A. van B ijn en aan K. Stoove (LO /LKP, 4 E).
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er die hij niet had ingescherpt dat de acties tegelijk doortastend en
behoedzaam moesten zij n. W ie hem kende, ging voor hem door het vuur.
Vergissingen bij de keuze van personen aan w ie hij een verantwoorde
lijke taak had toevertrouwd, waren zeldzaam bij hem. M oeilijkheden
kreeg hij op dat gebied slechts in het noorden waar, zoals in deel 10 a
vermeld, een groot deel van de Friese K P’ers zich in september teleur
gesteld uit de streek bij Z w olle (ze hadden daar de IJsselbrug tegen
vernieling w illen beschermen) had moeten terugtrekken. De leiding van
Gernaat werd in Friesland door de K P afgewezen — van Bijnen moest
z elf begin oktober naar het noorden reizen om er orde op zaken te stellen.
Er werd toen een compromis getroffen waarbij Gernaat in functie bleef
maar greep op de situatie kreeg deze niet.
Van Bijnens Rotterdamse hoofdkwartier (er werkten zes jeugdige
krachten en H ordijk was er als zijn plaatsvervanger en directe adviseur
vaak aanwezig) functioneerde vlot. Vooral aan de verbindingen besteedde
van Bijnen veel zorg — hij liet er in oktober een aparte, dag en nacht
bemande Auto- en M otordienst voor oprichten die voor stalling, onder
houd, reparaties en w ijzigingen (auto’s w elke bij een bepaalde actie waren
gebruikt, werden onm iddellijk in een andere kleur overgespoten en
kregen dan ook andere nummerborden) gebruik kon maken van de
garage in het Beursgebouw en van een officiële Werkstatte van de Wehr
macht (Nederlandse arbeiders verleenden daar steun aan de KP).
Verbindingen en transportmiddelen waren voor van Bijnen van spe
ciale betekenis omdat zij de basis vormden voor het ontvangen en
vervoeren van de gedropte wapens en sabotagemiddelen. Hij vroeg deze
aan via de Goede en nog een tweede BBO -agent, Serp Postma, die begin
augustus in bezet gebied was gedropt samen met zijn marconist G. H.
Reisiger — het had enige tijd geduurd voordat Postma van Bijnen had
weten te vinden. Nadien was de situatie deze dat de Goede bij de
droppings in het westen des lands bemiddelde en Postma bij die in het
centrum en oosten; voor beider werk had van Bijnen grote waardering.
H eel begrijpelijk: niets was voor hem belangrijker dan het contact met
Londen. Daar zat overigens veel aan vast: organiserend werk dat een groot
deel van van Bijnens tijd (bij Thijssen lag het niet anders) in beslag nam.
Eerst moesten droppingvelden worden gezocht die alle via het B B O aan
de Royal A ir Force dienden te worden voorgesteld, hetgeen tot veelvul
dige telegramwisselingen leidde: de meeste voorstellen werden namelijk
door de R A F verworpen, bijvoorbeeld omdat de nachtelijke oriëntatie
boven de bewuste streek m oeilijk was o f Duits luchtafweergeschut zich
bij de vliegroute bevond. In de provincie Utrecht waren in oktober meer
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dan vijf-en-tw intig KP’ers dagelijks op zoek naar droppingterreinen
- begin novem ber berichtte de provinciale KP-leider, C or Been, aan van
Bijnen, ‘d a t. . . 20 afwerpterreinen met zorg waren uitgekozen, waarvan
er tot nu toe nog maar 16 zijn afgekeurd.’ 1
H oe het bij een dropping toeging waarbij aan moeilijkheden geen
gebrek was, leert de door de commandant van een speciale droppingploeg
opgestelde en aan H ordijk toegezonden beschrijving van de dropping
welke bij Putten plaatsvond in de nacht van zaterdag 30 september (de
dag van de represaille-dreiging in Apeldoorn) op zondag 1 oktober (de
dag van het bijeendrijven van de mannelijke inwoners van Putten):
'N ad at w ij w e d e ro m en ige nachten tevergeefs hadden gew ach t, verscheen op
30 septem ber zaterdag om 9 .15 u ur het v lieg tu ig . W ij w aren op onze post en
sein den o ve re en k o m stig de gesteld e regelen . . .. H et v lie g tu ig v lo o g .. . in op de
d w arsrich tin g van onze o pstellin g. D o o rv lie g e n d e in d ez elfd e lijn w e rd de ladin g
bestaande uit 25 containers in een s lo sgelaten o n g ev eer 1 a 1 V2 km . h em elsbreed
uit onze opstellin g. J e b egrijp t o n ze stem m in g op dat m om en t. W ij snelden naar
de plaats des onheils en con stateerden het v o lg e n d e :
a. een con tain er w as precies op een boerd erij g ev allen dw ars d o o r de stroo zo ld er en een zw are eiken d w arsb alk om v e rv o lg e n s op de v lo e r v an de deel
terecht te ko m en . H et gev al stond rechtop m et gespannen to u w en aan gezien de
parachute als een prop in het gat zat gepropt. V i j f m eter verd er zat het b o eren 
echtpaar dat g e lu k k ig m et de schrik vrij kw am . H et w as een grote ravage.
b. Een k o e in het ach terliggen d e land w e rd getro ffen en m o est o n m id d e llijk
d o o r ons w o rd e n afgem aakt.
c. In totaal 7 containers w a ren in de lucht losgegaan m et het g e v o lg dat de
in h o u d , bestaande uit stens m et m u n itie, o v e r en kele k ilom eters verspreid lag.
D o o rd at alles teg elijk w e rd lo sgelaten slo egen d e containers tegen elkaar en
g in g en los. H e t w as een roth errie van je w e lste .
d. E n ig e containers lagen op de zan dw eg. D e rest in de bossen en w e ilan d en .
E én h in g b o ve n in een b o om . D e laatste lag 2 a 2V2 km uit het terrein.
W ij hadden een sterke bezettin g en zijn o n m id d e llijk aan het w e rk gegaan.
E n ig e w achten w e rd en uitgezet. V ersc h illen d e o m lig g e n d e b ew o n ers constateer
den de dro ppin g hetgeen geen w o n d e r w as, gezien de herrie en het v ro e g e uur
(9.15). T e g e n d e ochtend had den w ij het grootste ged eelte g eb o rg en en in de
gereedstaande w agen gestopt, w e lk e tegen zo n so pgan g vertrok. Bij daglicht
b o rgen w ij het verspreid lig g e n d e lo sse m ateriaal bij elkaar, o n g ev eer 2 containers
vol.
D o ch n o g was het niet gen oeg. In het in de n ab ijh eid g elegen dorp w aren tw ee

' Brief, z.d., van C. Been aan J. A. van Bijnen (a.v., 4 A).
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D u itsers g e d o o d en zon d ago ch ten d b ego n n en daar d e m o ffen razzia’s op grote
schaal. H et g e v o lg w as dat vlu ch telin g en d e bossen b evolk ten .
D rie dagen h eeft dat gijn tje ged uu rd. . . .
In m id d els w as d e v ro e g v ertro k k en w a g en w e d e ro m ter plaatse verschenen.
H ij k o n niet naar A p eld o o rn aan gezien het daar niet safe scheen te zijn. W ij zetten
h em 10 km v e rd er ergens g o ed neer. H ij k on daar niet b lijv e n aangezien de
M o ffe n o o k daar razzia’s h ield en en de w a g en bijna insloten . D e jo n g e n s v o n d en
echter n o g een gat en ontvlu ch tten v ia een grote o m w e g m et de w agen w e er
terug. W ij h eb b en hem toen m aar w e e r o p geb o rgen en zijn m aandagochtend
w e e r m et de w a g e n vertro k k en en daar had hij rust op een go ed plaatsje. D e
situatie ter plaatse w as nu zo lan gzam erh an d on d ragelijk. H eel de w e e k praatte
m en o v e r het geval. H et w as h o peloo s. Ik b eslo o t de streek te verlaten. D e ploeg
v ertro k en e n ig e lied en b lev en achter ter reg elin g van d e lo p en d e zaken. Ik
w a arsch u w d e d e G e w e ste lijk S a b o tag e-C o m m an d an t II te A p eld o o rn en v ro e g
hem het terrein te liqu ideren. N a en ig e dagen kregen w ij contact m et T o n n ie .1
D at g in g best. H et lo sse restje w e rd d o o r hem m eeg e n o m en en kw am go ed over.
H e t contact m et A p eld o o rn w as w e g . E n ig e lied e n w aren gepakt en gefu silleerd .
H e t g e v o lg w as dat d e top d e ben en nam en alle m an n en m et vacantie stuurde.
H e t w as ten hem elschreiend . N ie ts k on j e m eer vin d en .
. . . O p gem erk t zij, dat w ij h ier zitten in een practisch o n b ek en d terrein, w aar
w ij ons niet ten v o lle zu llen k u n n en o n tp lo o ien . D e T o m m ie s zijn h ier w e l
dichtbij. H et is constant feest. W ij v o e re n h ier practisch niet v eel uit m om en teel.
B e h a lv e een b eetje ro m m elen m et g ev lu ch te E n gelsen d o en w ij niets. W ij v ieren
verlan gen e ig e n lijk naar de p lo e g van R otterdam . D aar h oren w ij en daar kunnen
w ij ons p ro d u ctie f m aken. M aar dat alles d o et niets ter zake.
. . . N .B . N o g iets. Ik heb d e g etro ffen b o er sch adevergoed in g, toegezegd. N a
d e o o rlo g k o m t dat goed. D ie v en t h eeft zich prachtig geh o u d en , ondanks alles,
en h eeft een g ro te p luim verd ien d . D e p ilo o t d ie dat v o o r elkaar gebracht heeft
is niet w ijs gew eest. D at is geen o o rlo g v o e re n m eer. D at is b an gelijk k in d erw erk
naar m ijn m en in g. G aarne zou ik zien, dat daar w e rk van gem aakt w erd aan de
overzijd e. Z o k u nn en w ij niet w erken . . . . W ij zijn geen stukken vlees, die er op
w ach ten gecon serveerd te w o rd en . H et is nu g o ed gegaan, m aar het had anders
k u n n en zijn .’ 2

M en ziet: de in de nacht van 30 september op I oktober bij Putten
gedropte wapens werden in eerste instantie op de Veluw e opgeborgen.
Vandaar vond dan het verdere transport plaats in grote o f kleine hoe
veelheden. Bij grote hoeveelheden werden bij transporten van de Veluwe
vaak vrachtauto’s van de Nederlandse Arbeidsdienst gebruikt en ook wel
auto’s van de marechaussee, meegenomen door een aantal chauffeurs die
1 V erm oedelijk was dit een K P ’er uit de provincie Utrecht.
van ‘C h ris’ aan P. W . H ordijk (LO /LKP, 5 D).
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waren ondergedoken.1 Van Bijnen kon soms beschikken over een wa
genpark van w el twintig auto’s en vrachtauto’s — de lezer kan zich
voorstellen, hoeveel moeite het telkens kostte, daar banden, benzine en
olie voor te vinden.
In ons vorige deel vermeldden w ij dat van Bijnen ten behoeve van
zijn Knokploegen tot 14 september in totaal 80 containers had ontvangen.
Daar kwamen in de vier daarop volgende weken alleen al in het noorden
en westen des lands (de gegevens voor het oosten ontbreken) 148 con
tainers bij. ‘ In het algemeen’, zo rapporteerde hij op 15 oktober aan
kolonel Koot, ‘is de verhouding wapens: sabotagemateriaal ongeveer 3 :1.’
Hij schreef voorts:
‘ In R o tterdam is K P thans v o lle d ig b ew apen d , althans v o o rz o v e r het de
k ern groepen betreft. Ik ben thans b ego n n en aan het bew apen en van de k ern gro e
pen o m R o tterdam , d.w.z. in D o rd rech t, V laard in gen , M aassluis, Schiedam enz.
. . . In het algem een is de situatie w a t K P betreft, deze dat op de v e rm o e d e lijk e
b randpunten b ew ap en in g aan w ez ig is, doch dat deze o ver het geh eel n o g zeer
v e e l te w e n sen laat.’ 2

D e KP maakte in die tijd een duidelijk onderscheid tussen de ‘kern
groepen’ o f ‘kernploegen’ (de eigenlijke Knokploegen) en de ‘aangetrok
ken groepen’ : personen die graag in KP-verband zouden meestrijden
maar voor w ie voorlopig geen wapens en sabotagemiddelen beschikbaar
waren. In de stad Utrecht waren eind september vier Knokploegen met
tezamen veertig KP’ers, ‘geen aangetrokken groepen (geen wapens)’,
berichtte Been aan Hordijk. ‘Als ik er een dag op uit ga, krijg ik net zoveel
mensen als ik w il, dat is geen kunst.’ De provincie Utrecht telde toen,
afgezien van de stad Utrecht, zes Knokploegen met ca. zeventig KP’ers
en daar waren ca. driehonderd anderen ‘aangetrokken’. Hun bewapening
was toen nog schamel: voor ca. honderdtien KP’ers waren 13 stenguns, 17
geweren, 4 karabijnen, ca. 8 (ouderwetse) geweren en ca. 50 pistolen

1 D e eerste voo r de Friese K nokploegen bestemde wapens, ca. 2 ton, w erden eind
september afgeworpen bij Z w eelo , ca. 20 km ten zuidoosten van Beilen. M et drie
K P ’ ers en tw ee man van de waterpolitie w ild e Piet O berm an, leider van de Friese
Knokploegen, de zending gaan ophalen met de m otorboot van de waterpolitie uit
Sneek. D ie boot kwam niet verder dan bij B eilen doordat de beweegbare spoorbrug
in het Oranjekanaal door de Duitsers was vastgezet (de spoorbrugwachter was staker
geworden). D e zending m oest toen des nachts in een boerenwagen over een afstand
van ca. 20 km w orden vervoerd. 2 Rapport, 15 okt. 1944, van J . A. van B ijn en aan
H. Koot (LO /LKP, 5 C).
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beschikbaar, ‘munitie practisch nihil. Dit is de nuchtere waarheid.’ 1 In
Amsterdam bevonden zich begin oktober ca. honderd KP’ers en ca.
zevenhonderd man in ‘aangetrokken ploegen’. Samuel Esmeijer, de com
mandant van de Rotterdamse Knokploegen, rapporteerde op 9 oktober
aan H ordijk dat de ca. tweehonderd Rotterdamse K P’ers de beschikking
hadden over 176 stenguns, 20 karabijnen, 66 pistolen en 150 (van de
Duitsers gestolen) handgranaten — de KP’ers in Den Haag hadden toen
maar 30 stenguns (en 4 karabijnen), die in Dordrecht uitsluitend 25
stenguns, die in Vlaardingen 10. ‘V oor R V V o f stoottroepen O D liggen
nu’, aldus Esmeijer, ‘klaar: 16 karabijnen, 107 stenguns, 126 handgranaten,
30 granaten’ (die konden alleen gebruikt worden als men kanonnen bezat
van hetzelfde kaliber) ‘ en 24 geweren’2 —duidelijk is dat de Knokploegen
in de eerste plaats zichzelf hadden bewapend.
In het westen des lands was Rotterdam de stad waar de KP numeriek
het sterkst en bovendien het best bewapend was. Geen wonder! Van
Bijnen en H ordijk hadden er hun actiecentrum en de Rotterdamse
KP-leider Esmeijer, zoon van een leraar van de Christelijke Ambachts
school aan de Gordelw eg3, was een rustige en evenwichtige figuur van
w ie een groot gezag uitging. Z ijn Knokploegen waren, gelijk reeds
vermeld, goed gewapend — ook beschikten zij over talrijke Duitse uni
formen. Het hoofdkwartier, aanvankelijk gevestigd in de genoemde
school, was op D olle Dinsdag te bekend geworden; het werd verplaatst
naar een loterijkantoor aan de Diergaardesingel.
W at de in Rotterdam ondernomen acties betreft, voegen w ij (voorlo
pig niet verder gaande dan tot eind november) aan wat w ij terzake reeds
vermeldden toe dat KP’ers er eind september met veel moeite in slaagden,
de leidingen naar de door de Duitsers in de Maastunnel aangebrachte
explosieven op een m oeilijk te controleren punt onklaar te maken. Eind
september ging de Rotterdamse KP, zulks op voorstel van het DeltaCentrum, tot actie over tegen de Nederlandse arbeiders die, ter voorbe
reiding van de vernieling der haveninstallaties, gaten in de kademuren
hadden aangebracht en van w ie een deel, ook nadat die arbeiders op 22

1 B rief, 30 sept. 1944, van C. Been aan P. W. H ord ijk (a.v.). 2 Rapport: a.v.,
5 D. 3 U it w oede dat zij de zoon niet in handen had kunnen krijgen, had de
Rotterdam se S D midden ju li '44 de vader uit zijn huis gehaald; hij was in het
stadscentrum zo mishandeld dat hij zwaar gew on d in een ziekenhuis moest worden
opgenom en. N adien was hij blind aan het linkeroog. Z u lk een daad van laffe wraak
kon de haat w elke de K P ’ers jegen s de S D koesterden, slechts aanwakkeren.
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september waren ontslagen, ander werk voor de Wehrmacht was gaan
verrichten. Het kantoor van een van de aannemers die door de Wehrmacht
waren ingeschakeld, werd eind september door een Knokploeg bezet, die
de uitvoerder (de aannemer was niet aanwezig) en de Baufilhrer ter plaatse
doodschoten en de ca. dertig aanwezige arbeiders waarschuwden dat hun,
als zij hun werk voortzetten, hetzelfde lot zou wachten —de Knokploeg
verdween met medenemen van het aanwezige geld en van de naam- en
adreslijsten van alle arbeiders die bij de betrokken aannemer in dienst
waren.
Enkele dagen later, 4 oktober, pleegde de Rotterdamse Knokploeg van
‘Jo s ’ een overval op het postkantoor bij het station Delftse Poort. Er werd
een bedrag van bijna f 1 140 000 buitgemaakt; daarvan nam de Knokploeg
van ‘Jo s ’ bijna f40000 op, zij gaf voorts f690000 aan Esmeijer, f 100000
aan de Geheim e Dienst Nederland en f 185 000 aan enkele andere illegale
relaties - eind oktober had zij nog f 125 000 in kas. Esmeijer stond van
de door hem ontvangen f 690 000 f 500 000 aan de leiding van het districtRotterdam van het N S F a f en f70 0 0 0 aan andere illegale relaties en
reserveerde f50 0 0 0 voor het Rotterdamse KP-w erk (‘waarvan’, zo werd
aangetekend, ‘uitgegeven over sept/okt f2 10 0 0 ’ 1); hij hield f70 0 0 0 in
kas.2
O ok in het oosten des lands werd door de KP een belangrijke ‘geldkraak’ uitgevoerd.
M ede teneinde in Tw ente en elders in O verijssel de steun aan de
spoorwegstakers m ogelijk te maken pleegden v ijf leden van de KPAlm elo, na terzake van het Special Forces Fleadquarters ve rlo f te hebben
gekregen (de Twentse Knokploegen stonden daarmee in contact via het
Jedburgh-team van m ajoor Brinkgreve), op 15 novem ber een overval op
het plaatselijk bijkantoor van de Nederlandse Bank. G elijk al vermeld,
werd daarbij het voor die tijd formidabele bedrag van f46 min buitge
maakt. Het Special Forces Headquarters h id doen weten dat van het te
bemachtigen geld slechts het deel dat voor de financiering van het illegale
werk nodig was (de steun aan onderduikers inbegrepen) mocht worden
gebruikt en dat de rest moest worden vernietigd o f tot na de bevrijding
verborgen. D e KP’ers begonnen met de gehele buit te verstoppen in de
hooiberg van een boerderij. Tw ee weken later werd een L O ’er gearres
teerd die pb’s had ontvangen van een KP’er die een tijdlang em ployé was
1 Blijkbaar is die f 2 1 000 vo o r een deel gebruikt om gelden die de Rotterdamse
Knokploegen in september hadden geleend, terug te betalen. 2 Rapport, 26 okt. 1944,
van ‘ Arend’ (LO /LKP, 5 D).
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geweest van het bankkantoor te Alm elo en aan de overval had deelge
nomen. De gearresteerde LO ’ er gaf het ontmoetingsadres van de K P’er
prijs (een café), bij w ie zich, toen hij werd gearresteerd, nog een tweede
lid van de KP-A lm elo bevond die ook een van de overvallers was
geweest. Beiden werden aan zware verhoren onderworpen waarin zij
niets loslieten. Vervolgens werden zij geconfronteerd met de directeur
van het bijkantoor van de Nederlandse Bank, een N S B ’ er, die zei dat hij
zijn ex-em ployé als overvaller herkende. Toen daarna aan de twee werd
beloofd dat zij zouden worden vrijgelaten als zij vertelden waar de f46
min was verstopt, bezweken zij voor die verleiding. Het geld werd door
de S D opgehaald - de twee K P ’ers, de chauffeur die de buit had vervoerd,
de boer bij w ie ze was verstopt en de caféhouder en zijn broer werden
allen naar concentratiekampen in Duitsland getransporteerd; de caféhou
der was de enige die daar in leven bleef.

★

Beide overvallen: de Rotterdamse en de Alm elose, lokten elders in de
illegaliteit kritiek uit. In Amsterdam werd de Alm elose overval door de
leden van de Kern, aldus het verslag van de Kern, ‘zeer betreurd en er
werd verzocht aan de aanwezigen, hun organisaties mee te delen niets
van dit geld aan te nemen. Nogmaals werd er op gewezen dat deze
geldovervallen’ (de Kern dacht ook aan de Rotterdamse ‘kraak’) ‘ten
strengste afgekeurd moesten worden.’ 1 Kolonel Koot deed een rond
schrijven uitgaan2 naar de gewestelijke commandanten van de BS en naar
de O D , de KP en de R V V waarin hij het de taak noemde van B S ’ers, dit
soort overvallen te voorkomen, ‘indien u voor de N B S geld nodig hebt,
kan dit bij m ij worden aangevraagd.’ O ok het Centraal Bureau van de
LO keurde de Alm elose overval in een van zijn ‘ M ededelingen’ af, maar
ontving toen uit Twente, aldus de ‘M ededelingen’ d.d. 23 december,•’
‘ hevig verontwaardigde brieven die ons verzekerden dat deze overval
het normale karakter droeg van een echte kraak, uitgevoerd door een
bonafide KP, in opdracht van bonafide groepen. . . . Gaarne bieden we
ons excuus aan.’
W ij herinneren er aan dat het beleid van de leiding van het district1 ‘Verslag van Kern, w eek 13 n o v .-18 nov.’ (G A C , 1 a).
4 A. ' A.v.. 1 A.
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Rotterdam van het N S F na de bevrijding door het bestuur van de
Stichting Nationaal Steunfonds werd gedesavoueerd: aan de Stichting
LO /LKP werd toen het afgestane bedrag van f 500 000 terugbetaald —het
werd door laatstgenoemde stichting gebruikt om haar documentatiewerk
te financieren.

★

Na de kraak op het postkantoor bij het station Delftse Poort (4 oktober)
bereidden de Rotterdamse Knokploegen een overval voor die op 24
oktober in de vooravond zou worden uitgevoerd: een op de gevangenisafdeling van het hoofdbureau van politie aan het Haagse Veer. In de
ochtend van die dag zouden KP’ers bovendien op een plaats in het
centrum van de stad belangrijke documenten overnemen van iemand die
beweerd had met de SD in contact te staan. D it was een val geweest: het
kwam die ochtend bij de afgesproken plaats tot een schietpartij; één
S D ’er en één K P’er werden gedood, twee K P’ers gevangen genomen.
Esm eijer had die dag veiligheidshalve zijn vader naar een ander adres
overgebracht. Dat had hij goed gezien: ’s middags kwam de SD de vader
ophalen; toen deze bleek te zijn verdwenen, werd zijn woning in brand
gestoken.
D e overval op het hoofdbureau van politie ging door. D e KP’ers, door
enkele koeriersters vergezeld, kwamen bijeen in de bestuurskamer van
de Christelijke Ambachtsschool.1 Esm eijer zette er het plan voor de actie
uiteen. ‘Sympathiek en vastberaden geeft h ij’, aldus later de bij de
bespreking aanwezige directeur van de school, ‘met zachte stem instruc
ties__ Geen spoor van moedeloosheid o f inzinking. M et een vastberaden
trek om de dunne lippen staat hij daar, met een notitieboekje in de hand,
waaruit de ingewijden niet de tekenaar’ (Esmeijer was een begaafd
tekenaar en bovendien een begaafd violist) ‘doch wel de fijne tacticus
herkennen.’2
D e tweede overval verliep geheel volgens plan. De cantinechef van
het hoofdbureau was voor medewerking gew onnen: hij liet van zij n naast

1 Z ij konden het norm ale vergaderadres in het loterij kantoor niet gebruiken, aange
zien de m ogelijkheid bestond dat een van de des ochtends gevangen genom en K P ’ers
dit adres had moeten prijsgeven. 2 Chr. Am bachtsschool Rotterdam : De verzetsbe
weging en de Christelijke Ambachtsschool te Rotterdam 19 4 0 -19 4 5 (1945), p. 6.
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de cantine gelegen woning uit een groep van twintig zwaargewapende
KP’ers tot de cantine toe waar vier hunner een SS-uniform , één een
politie-uniform aantrokken. D ie v ijf werden na een telefoontje aan de
hoofdbewaker op de vierde verdieping (de cellen bevonden zich op de
vijfde) tot het gevangenisgedeelte toegelaten, overvielen op de vierde
verdieping de hoofdbewaker en twee agenten en op de vijfd e een paar
andere bewakers en enkele Landwachters. Zes-en-veertig gevangenen,
onder w ie vijf-en-dertig politieke gevangenen1, werden bevrijd, zulks
terw ijl de ‘foute’ hoofdcommissaris van politie in zijn kamer zat te
werken. Esm eijer verliet als laatste het hoofdbureau. Buiten stonden v ijf
auto’s van de KP klaar om de bevrijden naar onderduikadressen te
brengen: vier personenauto’s en een vrachtauto, merk Ford, die gepant
serd was. ‘Ik reed de pantserford met achttien bevrijde gevangenen’,
vertelde die avond ‘Blonde H enk’. ‘M ijn wagen was de achterste, ik liet
m ijn lichten schijnen. Wat een gezicht: vier wagens vol met bevrijde
gevangenen en onze jongens met stens op de treeplanken!’2

★

,

Prestaties als deze versterkten de K P’ers in hun overtuiging dat er geen
illegale werkers waren die in sterker mate dan zij de vijand te lijf gingen.
Van de acties van de ‘brigades’ van de R V V merkten zij w einig en van
de werkzaamheid van de O D in het geheel niets. Het prestige van de
RVV-groepen leed trouwens schade toen tot de K P’ers doordrong dat
die groepen opdracht hadden gekregen, telefoonkabels door te snijden,
terw ijl toch (maar dat wist de R V V blijkbaar niet) het gehele telefoonnet
voor het illegale werk van veel betekenis was. ‘Commandanten R V V
ontvingen’, zo rapporteerde Stoove begin oktober aan van Bijnen (die
het rapport aan Thijssen doorzond),
1 O nder de e lf overigen ‘zat’, aldus de directeur van het loterij kantoor, ‘van alles en
niet veel goeds’. Een van die e lf g a f aan de S D beschrijvingen van de K P ’ ers, hij werd
door de Knokploeg van ‘J o s ’ neergeschoten. T oen bleek dat de man deze aanslag had
overleefd en in het ziekenhuis aan de C o o lsin gel was opgenom en, werd hij door
leden van dezelfde Knokploeg in dit ziekenhuis geliquideerd. (G. J. P. de Vries: Achter
de schermen. D e ondergrondse strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid
der illegale organisaties tijdens de Duitse bezetting (1945), p. 31). 2 Chr. Am bachtsschool
Rotterdam : D e verzetsbeweging en de Christelijke Ambachtsschool te Rotterdam 19 4 0 -19 4 5,
p. 6.
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‘ opdracht tot d o o rsn ijd en telefo o n k ab els. A an gezien de betro k ken com m an d an 
ten m een d en niet o v e r v o ld o e n d e afgerichte m en sen te beschikken, deden zij
een b eroep op m ij. Ik w as van m e n in g dat deze opdracht niet afk o m stig kon zijn
van A [llied ] H [igh ] C [om m and]en w e ig e rd e m ijn m ed e w e rk in g te verlen en . T o en
de R V V -co m m a n d a n te n b leek dat de opdracht inderdaad niet van A H C a f k o m stig w as, reageerden zij d o o r zich spontaan aan te m eld en bij [de] K R O o k de
o n d erco m m an d an ten sloten zich bij [de] K P aan en w e rd en , daar w ij to ev allig
o v e r w apens beschikten , d o o r ons b ew apen d, h etgeen ik o verigen s van zelfsp re
kend v o n d . Ik kan m ij v o o rstellen dat to p - R V V een en an der niet bepaald prettig
v in d t.’ 1

D e aansluiting van RVV-groepen bij de KP was geen algemeen ver
schijnsel. RVV-groepen waren er die, zelfstandig blijvend, zich zo snel
m ogelijk trachtten uit te breiden. O D-groepen deden hetzelfde. Daar
naast meende de O D dat zijn officieren er in de eerste plaats voor in
aanmerking kwamen, de belangrijkste functies te krijgen in de nieuwe
bevelsstructuren die in BS-verband werden opgericht. Harmonie tussen
de drie groeperingen was vaak ver te zoeken. Eind september schreef
Been, die toen kort tevoren door H ordijk was ingezet als KP-com mandant in de provincie Utrecht, dat hij daar ‘de rottigste baan (had) die hij
ooit gehad (had)’ (‘je wordt van alle kanten verneukt en ze werken je
van de O D en R W tegen zoveel ze kunnen’)2 — met name de Deltavorm ing stuitte niet alleen binnen de R V V maar ook binnen de KP op
grote weerstanden. Een Knokploeg die, elders door de S D opgejaagd, in
de herfst van ‘44 aan een bestaande Haagse Knokploeg werd toegevoegd,
kon het met die ploeg uitstekend vinden, maar de hogere leiding in Den
Haag, d.w.z. het gewestelijk commando van de BS, was, aldus een
verbitterd relaas, ‘ een sterrenhemel. Het regende namelijk ex-m ajoors,
ex-kolonels en overste’s tot generaals toe. Al deze lieden hadden eigen,
zeer geheime banen met eigen bureaus en administraties. Resultaat: een
papierwinkel waar niemand meer uitkwam’3 — een ietwat overdreven
voorstelling van zaken, stellig, maar niet overdreven is verm oedelijk dat
de Haagse Knokploeg opdrachten van de B S-leiding in Den Haag ont
ving die op onjuiste inlichtingen bleken te berusten. Er worden er in het
geciteerde relaas vier genoem d; w ij geven de ‘tweede stunt’ weer:

1 Rapport, 5 okt. 1944, van K. Stoove aan J. A. van Bijnen (R V V , 4 q). 2 Brief, 20
sept. 1944, van C. Been aan P. W. H ord ijk (LO /LKP, 5 C). 3 ‘Claesz Com paen’ :
Voorste linies. Flitsen uit het illegale leven (1945 o f 1946), p. 6.
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‘ Ergen s op de Laan van M e e rd e rv o o rt w o o n d e een o u d e dam e d ie in het bezit
zou zijn van een sn elvu u rgew eer. O pdracht w as om dit op te gaan halen, als
w a ch tw o o rd m o est m en zeggen ‘gestu u rd te zijn d o o r N e ttie de naaister.’
‘ S n e lv u u rg e w e e r, w at sn elvu u rg ew eer, ik w e et van geen sn elvu u rg ew eer! Gaat
u alstub lieft w e g , o n m id d e llijk w e g , ik roep de p o litie! S n elv u u rg ew eer, en dat
op m ijn le e ftijd , een schande is het, dat is h et!’
Tableau.
’ s A v o n d s had de leid er van het stel een b egin v an m u iterij te b ezw ere n .’1

D e algemene kijk die de K P’ers hadden op de van Londen uit opge
legde samenwerking in het verband van de Binnenlandse Strijdkrachten
vindt men duidelijk uitgedrukt in Het Grote Gebod, waar in het aan de
Landelijke Leiding der Knokploegen gew ijde gedeelte het volgende
staat:
‘ D e N B S had d e grote fo u t dat zij alles d o o re en m en g d e en daard oor een rem
w e rd op het actieve verzet. In plaats van een v o o r d e hand lig g en d e com b in atie
der drie organisaties en een v e rd e lin g d er taken van sabotage v o o r L K P en R V V
en b ew ak in gsd ien sten v o o r d e O D , w e rd nu o veral een fe lle strijd om d e m acht
ge v o e rd , w aarb ij d e een n iet v o o r d e an der w ijk e n w ild e . . . D e hele id ee van
sam en sm eltin g v an zo versch illen d geaarde en gerichte elem en ten w as . . . een
b etreu ren sw aard ige d o m h eid . Plannen w e rd en d oorkru ist, draden in d e kn o o p
ge tro k k en ; het w as een w a rb o e l w aar m en niet u itkw am en w e lk e het actieve
verz et paralyseerde. D e v o r m in g der N B S . . . (trok) [verder] tal van w aard elo ze
en sch ad elijk e elem en ten aan en (m aakte) een m en ig te van SD -p en etraties

m o g e lijk . . . O v e ra l w erd en , d ik w ijls totaal nu tteloze, v ergad erin gen g e h o u d e n ’2

— scherpe kritiek, zoals men ziet. Daargelaten o f zij juist is (dat willen
w ij aan het slot van het volgende hoofdstuk bezien) —zo werd het door
de K P’ers gevoeld en misschien w el door niemand sterker dan door hun
Landelijke Sabotage Commandant.

★

Van Bijnen had voldoende algemeen inzicht om te begrijpen dat uit de
vorm ing van de onder bevel van prins Bernhard staande Binnenlandse

1 A.v., p. 7-8.
dl. I. p. 399.

2 Rogier van A erde (ps. van A. J. H. E van Rijen) in Het Grote Gebod,
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Strijdkrachten belangrijke consequenties zouden voortvloeien. Hij voor
zag dat, als de Geallieerden voldoende wapens zouden droppen, in een
latere fase van de bevrijdingsstrijd wellicht militaire acties m ogelijk
zouden worden waarbij men behoefte zou hebben aan de leiding van
ervaren m ilitairen1 —hij had er dan ook geen bezwaar tegen dat voor de
topleiding van de Binnenlandse Strijdkrachten een beroep zou worden
gedaan op een opperofficier; daarbij dacht hij aanvankelijk aan generaal
Reynders. Eerder in dit hoofdstuk vermeldden w ij evenwel dat van
Bijnen, die naar Den Haag was gegaan met het oog op het gesprek dat
daar met Reynders zou worden gevoerd, teleurgesteld naar Rotterdam
terugkeerde toen hem duidelijk was gemaakt dat het Delta-Centrum een
‘bevelvoerende figuur’ zou worden, anders gezegd: dat de bevelen voor
de Knokploegen voortaan niet meer van Rotterdam uit door hem gege
ven zouden worden maar door het Amsterdamse Centrum waarbij zich
een Commandant zou gaan bevinden. Samen met Thijssen zond hij
vervolgens op 20 september een brief aan de Contact-Com m issie der
Illegaliteit waarin zij ‘de schakel D elta-C ’ tussen prins Bernhard en
h en z e lf‘alsmede bevelvoering via de Driehoeken’ (regionale en plaatse
lijke) ‘van militair standpunt bezien een monstrum’ noemden. De gehele
zomer van '44 was van Bijnen rusteloos in touw geweest om, ter bestrij
ding van de Duitse bezetter, de Knokploegen op hun sabotagetaak voor
te bereiden — nu moest hij van midden september a f tot zijn pijnlijke
verrassing een nieuwe, geheel onvoorziene strijd voeren: een binnen het
eigen kamp, waarbij hij, geheel in overeenstemming met het gevoelen
van zijn K P’ers, tot het uiterste w ilde opkomen voor zijn zelfstandige
positie.
Op 24 september (kolonel Koot was toen drie dagen in functie) voerde
van Bijnen een eerste gesprek met de Delta-Commandant, waarin Koot
erkende dat hij w einig o f niets van het sem i-militaire verzet wist, en van

1 Tekenend achten w ij het dat hij op 17 september opdracht g a f aan Stoove, onm id
d ellijk de luitenant-ter-zee tw eede klasse Ch. L. J. F. D o u w van der Krap uit Arnhem
naar Rotterdam te sturen. Van B ijn en had enkele dagen eerder van Stoove vernom en
dat deze in verbinding stond met D o u w van der Krap, die uit het krijgsgevangenen
kamp Stanislau was ontsnapt, in Warschau tw ee w eken aanwezig was geweest na de
op 1 augustus uitgebroken grote opstand en later in augustus met hulp van en samen
met de Philips-directie in Warschau naar N ederland had kunnen onts'nappen. Van
B ijn en schreef op de 17d e aan Stoove dat hij D o u w van der Krap ‘Com m andant
Rotterdam ’ w ild e maken, ‘ dit is in dit geval het belangrijkste com mando in ons land’,
(notitie, 17 sept. 1944, van J. A. van B ijn en aan K. Stoove, LO /LKP, 4 D)
Het was Stoove onm ogelijk, de uitnodiging aan D o u w van der Krap door te geven.
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Bijnen zei dat hij in Rotterdam w ilde blijven. Nadat hij vervolgens aldaar
opnieuw overleg had gepleegd met Thijssen (zij hadden besloten, nauwer
te gaan samenwerken), zonden Thijssen en hij op 29 september een brief
aan kolonel K oot1 waarin zij van die nauwere samenwerking mededeling
deden, voorts berichtten dat zij hun eventuele meningsverschillen recht
streeks aan prins Bernhard zouden voorleggen en tenslotte de tot op die
dag van de prins uitgegane bevelen aldus interpreteerden dat het DeltaCentrum en zijn Commandant slechts waren ‘een orgaan voor de distri
butie van de algemene bevelen en voor het bevorderen van het systeem
van eenhoofdige bevelvoering in die streken waar tussen verschillende
formaties nog geen overeenstemming is bereikt’ —welnu: de LK P en de
R V V waren het eens geworden. Terw ijl dit schrijven in voorbereiding
was, ontving van Bijnen bericht van zijn op 18 september in Eindhoven
bevrijde Gew estelijk Sabotage-Commandant III, Borghouts, dat deze
(zoals w ij in ons vorige deel vermeldden) er in was geslaagd, op de 20ste
en 21ste lange besprekingen te voeren met prins Bernhard in diens
hoofdkwartier bij Brussel. ‘Kerel’, zo antwoordde van Bijnen in een
uitvoerige b rief d.d. 28 september2,
‘w a t heb ik g e z w o e g d en gep iek erd , g e v lo e k t en geknarsetand o v e r die verrek te
b ew apen in g. E n dan te bed en ken , dat d e heren nu m et d e regelm aat van een k lo k
a fg o o ie n . A ls er nu m aar drie slagzin n en 3 d o o rk o m en , halen w e m inachtend de
neus op. V i j f o f zes per av o n d w o rd t nu norm aal.
E n fin , v o lg e n d e o o rlo g beter.
D e b ew ap e n in g loopt dus, h o e w e l het n o g lan g niet is w at het zijn m oet, w ant
er zijn fantastische h o eve elh ed en n od ig.
N u d e h o o fd za ak : je in itia tie f o m naar B ru ssel te stu iven is w e rk e lijk splendid.
Ik ben zo b lij als een gek dat . . . j e er in geslaagd bent, tot P[rins] B[ernhard]
d o o r te d rin g en en onze belan gen te bepleiten, w aarm ee j e teven s de belangen
van ons vad erlan d ten zeerste g ed ien d hebt. H et m ag in alle o b jectiviteit gezegd
w o rd e n , dat het m eren d eel van alles w at tot d u sver is gepresteerd, op rek en in g
k o m t van o n ze jo n g e n s .’

Van Bijnen stortte vervolgens zijn gal uit over het Delta-Centrum.
‘M en (heeft)’, schreef hij,

1 Brief, 29 sept. 1944, van J. A. van Bijnen en J. Thijssen aan H. Koot (LO /LKP,
5 B). 2 LO /LKP, 4 D. 3 D e slagzinnen waarm ee in de Londense radio-uitzendingen de droppings werden aangekondigd.
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‘alles gepro b eerd . . . o m v ia d e b ero em d e D rie h o e k ons w e rk te torpederen en
o n m o g e lijk te m aken. O n m o g e lijk w at m en v o o rsteld e in d rie h o o fd ig e leidin g.
A a n gezien dit m ilitaire k o ld e r w as, heb ik dit absolu ut g e w e ig e rd en dit m et
m ijn beruchte h ard n ek kigh eid k o ppig v o lg e h o u d e n tegen alle sm aad, b ed reigin g
en v le ie rij in. H et spel w as te do o rzichtig. N a drie w e k e n fe l v o lh o u d e n 1 heb ik
nu e in d e lijk m ijn zin. Er « n u een e e n h o o fd ig e le id in g die b en o em d is d o o r de
D rie h o ek , w aarin van ied er der organisaties tw ee leden zittin g hebb en .2 D eze
D rie h o e k is p o litiek opperm achtig m aar heeft m et de m ilitaire zaak niets te m aken.
D at beh o o rt u itsluitend tot het terrein van de com m and an t, een k o lo n el, v o o r
z o ve r ik na kan gaan een e e rlijk en v o lk o m e n a-p o litie k m an, die niets w e et van
sabotage, h etgeen hij dan o o k ru ite rlijk erkende. H et g e v o lg is n atu u rlijk dat
L an g e Ja n en ik, b esch o u w d als w è l d esk u n d igen , m achtiger zijn dan o o it en dat
de com m an d an t alleen daar is o m o p eratieve b eslissin gen te nem en, h etgeen in
feite h ierop n e erk o m t dat h ij, n o rm a le rw ijs, de orders van A fllie d ] H [ig h ]
C[ommand] opvolgt.
M aar deze m an is w e l v o o r an dere d in gen bruikbaar, nl. v o o r het strikt m ilitaire
apparaat. . . E en plan o m alle actieve verzetters, dat zijn dus KP, R V V plus
Stoo ttroep en O D te v e re n ig e n tot een m o b ie le brigade on d er m ijn com m an d o
heb ik getorped eerd, daar het m et een tijd sfacto r tegen ons niet practisch u itvo er
baar is.3 O v e rig e n s kan P[rins] B fernhard ] gerust z ijn : d e een heid is er. Fo rm eel:
in D rie h o e k en e e n h o o fd ig e leid in g. Praktisch: R V V en K P zijn het roeren d m et
elkaar eens. H et ideaal: 'A lle Menschen werden Briider' sch ijn t nabij . . . Ja n en ik
heb b en reeds g e z a m e n lijk b ev elen sam en gesteld , enz.’

Wat bedoelde van Bijnen met de w oorden: ‘Deze man’ (kolonel Koot)
‘is wel voor andere dingen bruikbaar, nl. voor het strikt militaire appa
raat’ ? Het volgende: van Bijnen w ilde een strikte scheiding aangebracht
zien tussen de sabotage en de guerrilla enerzijds en anderzijds het
deelnemen met grotere eenheden aan gevechtshandelingen zodra de
Geallieerden eenmaal naderden; de voorbereiding van dat laatste wilde
hij aan kolonel Koot overlaten. N iet dat hij dacht dat dat iets om het lijf
zou hebben! ‘Ik tracht’, schreef hij aan Thijssen op 13 oktober4 (hij was
toen teruggekeerd van zijn bezoek aan het noorden des lands en wist dat
Thijssen daags tevoren in Amsterdam met kolonel Koot had gesproken),
‘ de d iv e rse g ew . com m and an ten te o vertu igen dat zij het maquis-w e r k dien en

1 O p 7 september was in Am sterdam tot de vorm ing van de T o p-D rieho ek beslo
ten. 2 V o o r de L K P de LO -m an Pruys en de K P ’ er Kloots. 3 Dit was een plan van
Pruys en K loots; wat de door van B ijn en genoem de ‘tijdsfactor’ betreft: hij rekende
er kennelijk op dat de G eallieerden na ‘A rnhem ’ spoedig een nieuw e stoot over de
rivieren zouden ondernemen. 4 R V V , 4 q.
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wel onder eigen leiding, terwijl hun taak eerst begint met
de gevechtshandelingen. H iero n d er te verstaan het optreden in groter m ilitair v e r

o v e r te laten aan K P - R V V en

band, w aarto e het naar m ijn p erso o n lijk e , zij het niet tegen b etro kk en en u itge
sproken, m e n in g niet zal ko m en . Ik heb de diverse heren com m an d an ten , d ie ik
h ie ro v e r sprak, k u nn en o vertu ig en en hoop te nu dus na o v e rle g m et jo u , D elta
C v o o r dit plan te w in n e n ’ —

maar van gemeenschappelijk optreden met Thijssen kon voorlopig geen
sprake zijn want deze was, gelijk eerder vermeld, naar Drente vertrokken.
V oor zijn plan trachtte van Bijnen toen prins Bernhard te winnen. Om
dat te bereiken, zond hij op 16 oktober een lid van de Top van de LKP,
Piet de Beer (‘W itte Piet’), naar het bevrijde zuiden met een lange aan
Borghouts gerichte, maar in feite voor de prins bestemde b rief' waarin
hij eerst reageerde op de noodtoestand die zich in bezet gebied had
ontwikkeld. ‘ De vijand is bezig’ , schreef hij,
‘ ons u it te m o o rd en , uit te putten, le e g te roven . D e h o n g er dreigt. Echte honger.
G e b re k aan het allern o o d zak elijk ste. H et N ed erla n d se v o l k . . . is een m erk w aard ig
v o lk : het w il ied er p assief verz et plegen, zo lan g dat n o d ig blijk t. M aar actief?
N e e n , dat lig t het N ed erla n d se v o lk niet. H et is geen v o lk van gu errillastrijd ers,
geen m ilitair v o lk . D e actieve verzetsgro ep en , o o k w ij, v o o ral w ij, w o rd en
onpopulair. W ij im m ers plegen het actieve verz et dat rechtstreekse, aan w ijsbare
represailles oplevert. S p o o rlijn stu k? Z es, zeven , tien m en sen gefu silleerd . O nrust
in de o m g e v in g , angst. Schu ld vraag. A n tw o o rd : K P o f R W . M eestal KP. O o k
h iertegen v ech ten w ij, v erb ijsterd , hard, zoals alleen K P dit kan.’

Er volgde een beeld van wat van Bijnen op zijn tocht naar het noorden
had gezien:
‘ H e t allerergst zijn de co lo n n es m an n en , v o o rtsjo k k e n d langs d e w e g e n , naar
een o n b e k en d e b estem m in g, een o n b eken d do el. G e b o g e n h o o fd , slepen de gang,
o n d erw o rp en . M aar je tast hun verzet, j e v o e lt de uitstraling van hun haat.
K erel, ik kan zelfs niet trachten j e te v ertellen w e lk een haat zich h ier in de
laatste zes w e k e n heeft o p geh o o p t, gecon centreerd. Een ijsk o u d e haat, w aartoe
ik m ijz e lf m et m ijn vrien d en n o o it in staat heb geacht en die nu altijd bij ons
i s . . . Ik heb altijd getracht, g ro o t te zien, o o k in gesch ied enis. H ie r kan ik dit niet
m eer. Ik kan m e niet m eer op het standpunt stellen dat deze m en sen leven s
v o lk o m e n o n b e la n g rijk zijn . . . Ik zie h ier alleen h o e het v le e sg e w o rd e n sadism e
m ijn v o lk ten o n d er d o et gaan. H ie r past slechts: haat. M ijn jo n g e n s , de k ern -

1 LO /LKP, 4 E.
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groep en, rukken aan de k ettin g als n ijd ig e honden. Z e gro m m en te w ille n
to eb ijten . M aar: nu niet, n o g niet.
W ij d o en w at w e k u nn en, m aar er is m aar één m o g e lijk h e id : aan vallen , nu!
O v e r veertien dagen is N e d e rla n d v o lk o m e n uitgeput, u itgeh o n gerd , u itgeroo fd .
M o e t ik nu aan va lle n ? M ijn beste m en sen o ffe re n ? Z o n d e r nuttig effect te
b ereik en ? A lle e n m aar o m te sterven in sch o o n h eid ? Quien sabe? ‘ Ik niet. En
daarom speel ik tro ef, d.w.z. ik geh o o rzaam aan m ijn b ev elen en ik w acht, wacht.
E in d elo o s. E n fin , laat ik o ph o u den m et dit pathetisch ged o e! H et h eeft w e in ig
an der nut, dan jo u een inzicht te gev en in d e situatie en je , naar ik hoop, no g
vastberaden er te m aken. O ve rig e n s d eed het o o k m ij go ed , m ijn opinies en
g e v o ele n s eens in w o o rd e n te k ristalliseren .’

Na die ontboezeming kwam van Bijnen ‘terzake: de situatie op ‘verzetsgebied’. Er is’, schreef hij, ‘ slechts één woord voor: droevig.’ Kolonel
Koot miste ‘volkom en, maar dan ook vo lk o m en , het inzicht in de m oge
lijkheden en vooral de onm ogelijkheden van het m a q u is- w erk’, zijn
bevelen waren, ‘enkele héél goede buiten beschouwing gelaten’ , ‘om dol
van te w orden’, de invloed van de O D steeg - hij had nu weer een bevel
ontvangen dat inhield dat de z.g. beschermingstaken volgens aanwijzin
gen van sectie V van de O D (majoor Kok dus) moesen worden uitge
voerd,
‘ik pas v o o r de eer . . . D it gaat niet, p o s itie f n ie t. . . J e w e et dat ik, o m het nu
m aar eens d u id e lijk te zeggen , de pest heb aan die v e rfo e ilijk e O D -m e n ta lite it,
dat ‘atten tism e’ . . . Ik v e rd o m het o m aan te zien dat z i j . . . het geh ele verz etsw erk
in handen n e m en , o m er n o g m aar niet van te spreken dat in d e zes p ro vin cies,
w aarin een g e w e ste lijk com m an d an t geko zen w e rd , zes O D ’ers com m and an t zijn
. . . A ls het niet zo tragisch w as, zou m en er o m k u n n en lachen.
D an sprak ik er n o g niet van dat zij als G [ew estelijk ] Q o m m a n d a n t] de w apens
in pikken die op onze afw erp terrein en k o m en , w a a rv o o r mijn jo n g e n s het risico
lopen. En ik kan niets d o en , w a n t D elta C is im m ers de com m an d an t?
M e n k rijg t nu deze figu u r: R V V en K P com m an d eren ied er hun eigen
o n d erd elen , die echter o o k w e e r o n d ergesch ikt zijn aan de e e n h o o fd ig e leidin g.
H o e kan d it? A n tw o o rd : het kan niet\ Z e k e r niet, als de e e n h o o fd ig e le id in g dan
b o ve n d ien n o g een O D -m a n is. En n atu u rlijk is h ij dat m eestal. H ij is d e m an
m et m ilitaire k enn is, h ij h eeft de sterren en balken. D at hij niets, le tte rlijk niets
w e e t van maquis-w e rk , dat d e w aard e van zijn m ilitaire kennis (ik n eem nu
gem aksh alve aan dat die a an w ez ig is) g e lijk is aan nul, d o et b lijk b aar niet terzake.
D e ze m en sen heb b en niets gele erd en niets vergeten . . . D eze m en sen den ken
in m ilitaire term en. O charm e! Z ie deze o n d erv o ed e, on getrain de, niet w a p en -

1 W ie weet het?
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vaste m en se n zo n d er v u u rerv arin g optreden tegen g ereg eld e troepen. Resultaat:
slachting. V an o n ze m en sen dan, w e l te verstaan. N u ttig effect: nihil.
. . . G e e f m ij m ijn k lein e, m aar uitgezó ch te K P , stuk v o o r stuk m annen m et
verzetservarin g en ik d o e er w o n d e re n m ee. W e l te verstaan: op ma^i/w-gebied.
W at ik in d e eigen organisatie gedaan heb is: in stru eren d optreden. Ik

weet, dat

het straks o n m o g e lijk is v o o r m ij, m eer dan alg em en e b ev elen en aan w ijzin g en
te geven . Ik weet dat het o n m o g e lijk is, straks een g e w e st te com m an d eren als
b ijv . O v e rijss e l o f w e lk e an d ere p ro vin c ie ook. Ik weet dat ik b ijv . in Rotterdam
niet eens v an W e st naar Z u id kan ko m en . Ik

weet dat zelfs de snelste v erb in d in g

altijd v e le u ren achter de tactische feiten aan hinkt en dat ten slotte slechts de m an
ter plaatse die kan beo ord elen .
E n o n d e r die om stan d igh ed en m ijn jo n g e n s toe te v ertro u w e n aan O D m en sen m et siebzig/ein-und-siebzig-mentaYiïeit?' A an D elta C m et id em , id em ?
A lle e n op u itd ru k k e lijk en p o s itie f b ev el van de o p p erb evelh eb b er en anders

niet.
. . . Ik heb aan het sch rijve n v an deze b r ie f een nacht o p geo fferd , w a n t overd ag
heb ik geen tijd.
Ik heb d it n iet gedaan o m d at ik het zo prettig v o n d . Ik k o m al slaap g en o eg
tekort. W at ik v an j e verw ach t is d a tje , in sam en w erk in g m et Piet, alles zult doen
o m de prins n a u w k eu rig in te lichten . . . H o e j e het d o et kan m e niet schelen.
D at laat ik aan jo u over. W il j e ged eelten van deze b r ie f als basis n em en : best.
W il j e h em in zijn geh eel aan PB laten lezen, o o k al g o ed . . . D o e j e best, kerel.
J e d ien t er een w a a rlijk N ed erla n d s b elan g m ee. Good luck en tot spo edig
w e erzien s.’

Daags na het verzenden van deze brief trok van Bijnen opnieuw naar
Amsterdam. Kolonel Koot kon hij niet ontmoeten, w èl diens chef-staf,
kapitein de Boer, aan w ie hij zei dat hij een lange brief naar het Zuiden
had gezonden, dat hij wenste dat zijn Gewestelijke Sabotage-Com m andanten door het Delta-Centrum zouden worden erkend, dat hij zich het
recht voorbehield, zijn Knokploegen aan het gezag van het Centrum te
onttrekken (hij wist dat kolonel Koot nog niet door prins Bernhard in
zijn functie was bevestigd) en dat hij het bevel inzake de beschermingstaken niet kon aanvaarden. ‘ Het spreekt natuurlijk van zelf’, schreef hij
aan Gernaat,
‘dat het m ateriaal dat op d e afw erp terrein en n eerk o m t, niet bestem d is v o o r
O D -atten tisten . Eerst w o rd en o n ze eigen m en sen g ro n d ig bew apen d. D e rest
interesseert m ij niet . . . L a a t je d o o r niets en n iem an d in tim id eren . V ech t tegen
[de] O D -m e n ta lite it als een razen de R o lan d . D o e ik o o k .’ 2
1 Toespeling op de Frans-Duitse oorlog van 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .
J. A. van B ijn en aan E. J. Gernaat (LO /LKP, 2 B).
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2 Brief, 18 okt. 1944, van

WORDT VAN B IJN EN

‘d ELTA-COMMANDANT’ ?
★

Piet de Beer arriveerde op 20 oktober in Eindhoven. Borghouts gaf van
Bijnens b rief naar Brussel door waar de prins zich bevond en kon aldaar
op de 23ste samen met de Beer een lang gesprek voeren met de prins,
die in het gezelschap was van m ajoor van Houten en ritmeester Frowein.
Borghouts bepleitte er, zo berichtte hij aan van Bijnen, ‘dat één man
moest worden belast met de leiding van het actieve verzet in Nederland.’
V oor die functie kwamen, betoogde Borghouts, slechts twee personen
in aanmerking: ‘Lange Ja n ’ en ‘ Frank’ —de prins moest maar kiezen. ‘ De
reactie was’ , aldus Borghouts, ‘precies wat ik verwachtte dat ze zou zijn.
Eénparig klonk het uit drie monden: ‘Lange Jan nooit’. ‘W elnu’ , heb ik
gezegd, ‘dan blijft verder geen keus. Dan moet Frank commandant ofwel
Delta-Com m andant worden.1’ ’
D e Beer nam de voor van Bijnen bestemde b rief van Borghouts mee
naar Engeland, deed daar één oefensprong uit een vliegtuig, werd gedropt
boven bezet gebied en enkele dagen na de bespreking bij de prins had
van Bijnen Borghouts’ b rief voor zich liggen, kort dus nadat hij kennis
had genomen van de kwetsende aanval op de Knokploegen waartoe
Thijssen in zijn memorandum van 24 oktober was overgegaan. ‘C o m 
mandant ofw el D elta-Com m andant’ ! Hij zag er tegen op. ‘M ijn eerste
reactie’ , zo schreef hij op 2 novem ber aan Borghouts, ‘was: ‘is ie nou
helemaal een haartje . . . Ik heb geen zorgen genoeg zonder dat?’, maar
hij had zijn naaste vrienden in het verzet geraadpleegd, voor en tegen
afgewogen, vertrouwde dat hij ondanks Thijssens aanval goed zou kun
nen samenwerken met de R V V ’ers en was ‘tot de conclusie gekomen dat
ik zal moeten accepteren en deze wel zeer zware verantwoordelijkheid
op de schouders nemen als de taak mij opgedragen wordt’ - accepteren,
ondanks het feit dat hij zich, zo schreef hij, door al het ‘geklets en
gekonkel, geknoei en gedraai’ ‘zorgelijk en verm oeid’ voelde.2
Maar Borghouts was voorbarig geweest.
Sterker nog dan in de voorafgaande weken was de prins in de laatste
week van oktober gaan beseffen dat de verhoudingen aan de top van de
Binnenlandse Strijdkrachten een volslagen warboel dreigden te worden.
Dat de tegenstellingen tussen de O D , de R W en de LKP bezig waren
zulk een scherpte van te nemen dat, zo leek het, de drie organisaties steeds
' B rie f 24 okt. 1944, van J. J. F. Broghouts aan J. A. van Bijnen (LO/LKP,
3 F). 2 B rief, 2 nov. 1944, van J. A. van B ijn en aan J. J. F. Borghouts (a.v., 4 F).
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meer als kemphanen tegenover elkaar gingen staan, vervulde hem met
grote bezorgdheid. Thijssen had hij op 22 september al doen weten, ‘dat
hij met dit gekrakeel niet (wenste) te worden lastig gevallen’, maar het
gekrakeel duurde voort en werd steeds luider. Hij droeg er na het gesprek
met Borghouts en de Beer zorg voor dat het Special Forces Headquarters op
1 o f 2 novem ber het Delta-Centrum een ‘aan alle Binnenlandse Strijd
krachten in Nederland’ gericht telegram deed toekomen van de volgende
inhoud1 :
‘ M e t grote b ezo rgd h eid h eb b en w ij d e u itw isse lin g v an berichten g e v o lg d ,
w e lk e b etrek k in g hebben op d e o n en ig h eid die b lijk b aar bestaat tussen bepaalde
o n d ergro n d se organisaties. W ij, B ritten , h eb b en ons a lle m o eite g eg ev en , u van
w apen s te v o o rz ie n m et het d o el dat u zou dt h elpen de D u itsers uit u w land te
trappen, w a n n e er d e ju iste tijd g ek o m e n zal zijn . D o o r hun teg e n w o o rd ig e
h o u d in g d o e n d e o n d ergro n d se organisaties precies w at d e D u itsers gaarne
zo u d en w ille n dat zij doen. Z ij v e rk w iste n kostbare tijd. K o m t alstublieft tot
elkaar en lang le v e u w k o n in g in - van u w B ritse b o n d gen o ten .’2

Was het nu bevorderlijk voor de eendracht indien van Bijnen ‘com 
mandant ofw el Delta-Com m andant’ zou worden? De prins ging aarzelen
— Thijssens vertegenwoordiger Hoogeweegen zal er w el op gewezen
hebben dat men dat de R W niet kon aandoen en w ij nemen aan dat
C aljé en Frowein die de O D vertegenwoordigden, op de positie van deze
organisatie hebben gewezen. D e prins hakte toen de knoop door door
op 1 novem ber (de dag waarop Thijssen door Koot ontheven werd van
het bevel over de RVV-groepen) aan Koot, Thijssen en van Bijnen het
volgende telegram te zenden3:
‘ Ik k eu r ten zeerste a f steeds w e e rk e re n d e o n d erlin g e v e rw ijte n , w aarb ij eigen
verzetsm en talite it h o ger w o rd t aan geslagen dan die van anderen . . . V o o r m ij
bestaat . . . geen versch il in verzetsm en taliteit do ch w e l in gesch ikth eid v o o r
organisatie en u itvo erin g van o n d ersch eid en taken. A lleen op dit laatste verschil

1 Tekst: Enq., dl. VII a, p. 320. 2 K o lo n el K oot nam dit telegram dat op 3 novem ber
was gedecodeerd, op 4 novem ber in een speciale dagorder op waarin hij sprak van
‘een zeer zeker verdiend v e r w ijt . . . Laat het ernstig m anende w oord van onze Britse
bondgenoten, aan w ie w ij o neindig m eer verschuldigd zijn dan wapens alleen, voo r
u evenals vo o r m ij het verlossende w oord zijn dat ons er op w il w ijzen dat onze
kracht als vogelvrij verklaarde G euzen, neen heel de kracht van H errijzend N ederland,
ligt in het onzelfzuchtig naam loos elkaar dienen, G od, O ranje en Vaderland ter ere!’
(a.v., p. 3 2 0 -2 1). 3 Tekst in het verhoor van P. J . Six, a.v., dl. VII c, p. 54.
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b eh o o rt de d iffere n tiërin g in b e v e lv o e rin g te zijn gebaseerd. D aaro m bepaal ik
nu het n avo lg e n d e :
1. C h e f-s ta f O D , F r a n k -K P e n K a r e l-R V V zu llen p e r s o o n lijk . . . zittin g nem en
in D e lta -C e n tru m in plaats van v ertegen w o o rd igers.
2. C o m m a n d a n t-D e lta treedt op als m ilitair ad viseu r doch heeft beslissen de
stem in d ien in D elta geen een stem m igh eid van g e v o e le n kan w o rd en bereikt.
3. V o o rb e re id in g en u itv o e rin g van specifiek sabo tage- en gu errilla w erk in
k lein er v erb an d dien t na g em een sch ap p elijk o v e rle g in principe . . . in handen te
w o rd e n gesteld van K P en R V V , even tu eel aan gevu ld m et v o o r dit w e rk gesch ikte
v rijw illig e rs uit O D .
4. V o o rb e re id in g en u itv o e rin g van d o o r m ij g ew en st en even tu eel nader aan
te g e v e n gew ap en d optreden in groter verb an d en ter o n d ersteu n in g van G e a l
lieerd e legeroperaties dien t na gem een sch ap p elijk o v e rle g in principe . . . in
handen te w o rd e n gesteld v an gew ap en d ged eelte B in n en lan d se Strijdkrachten
o n d er le id in g van beste krachten O D m et m ilitaire ervarin g, ongeacht rang o f
lee ftijd .’

Uit dit telegram bleek dat de prins wat het te verrichten verzetswerk
betrof, de door van Bijnen geopperde scheiding had overgenomen:
scheiding tussen ‘sabotage- en guerrillawerk’ enerzijds en ‘gewapend
optreden in groter verband’ anderzijds. D e leiding van dit alles w ilde hij
dus toevertrouwen aan Six, Thijssen en van Bijnen met kolonel Koot als
adviseur en als man die de beslissingen moest nemen als die drie het niet
eens zouden worden.
Koot legde zich bij het bevel van de prins neer, en gaf het, voorzover
het een scheiding aanbracht tussen ‘specifiek sabotage- en guerrillawerk
in kleiner verband’ en ‘gewapend optreden in groter verband’, aan de
gewesten door, maar het was hem al vanwege de w eigering van Six en
van Bijnen om met Thijssen samen te werken onm ogelijk terug te komen
van het besluit waarbij hij Thijssen van zijn commando over de R V V groepen had ontheven.
Van Bijnen reageerde heel anders: in zijn persoon zou, ware hij
commandant van de BS geworden, de LK P een preponderante positie
hebben gekregen —nu was ze toch weer met de R V V en de O D op één
lijn geplaatst. Bovendien verloor hij zijn zelfstandigheid; er lag het niet
mis te verstane bevel van de prins voor hem: hij moest zitting nemen in
het Delta-Centrum, ‘dat praatcollege’, zei hij weer tegen H ordijk.' Hij
deed het, maar hij had daarbij geen ander voornem en dan er zijn uiterste
best te doen om zijn KP’ers naar voren te schuiven.
1 Getuige P. W. H ordijk, a.v., p. 400.
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★

Aan leden van de Top van de LKP, alsook aan leidende figuren van de
LO , had zich in die tijd de indruk opgedrongen dat communisten veel
invloed hadden in de RV V . D e Top van de LK P had eind augustus alle
Knokploegen onder van Bijnen geplaatst en nu was deze notabene nauw
met de R W gaan samenwerken! Rombout, voorzitter van de Top, had
van Bijnen op 2 novem ber een brief gestuurd' waarin het scherpe verw ijt
was vervat dat deze de beginselen van het LO /LKP-verzet uit het oog
had verloren. ‘(Ik) heb’, schreef Rombout, ‘altijd afgekeurd je samengaan
met de R V V , een politiek die ik verderfelijk acht voor ons land en voor
onze LKP. Wat toch is het geval? D e leiding van de R V V is in handen
van overtuigde communisten die, zeker, in volle overtuiging de oorlog
hebben verklaard aan het nationaal-socialisme doch slechts om ons
daarvoor in de plaats te geven een minstens even gevaarlijke vorm van
dictatuur.’ Tegen dit verw ijt nu (‘ in vele opzichten een verrassing’)
verdedigde van Bijnen zich in een lange, ongedateerde b rief2 waarin hij
er op wees dat hij ‘van uit m ijn en ons aller levensbeschouwing’ (van
Bijnen was katholiek) ‘zowel O D als R V V als potentiële vijanden’ had
gezien. ‘D e vraag was nu’, ging hij verder,
‘ h o e b estrijd ik deze b eid e v ija n d e n zo n d er daarbij het m ilitaire probleem
v o lk o m e n te verw aarlo zen . O p lo ssin g : n e em R V V o n d er con tro le en bestrijd
daarm ee O D die m ilitair g ezien het b elan grijkste is. Indien m en slaagt in het
u itschakelen van O D en het beperken van de m acht o f de p o ten tiële m acht van
R V V , kan m en zich daarna, als de tijd sfacto r dit toestaat, keren tegen de R W . ’

Wat de R V V betrof, was ‘het met alle m ogelijke middelen voorkomen
van wapenleveranties’ aan deze organisatie een van zijn ‘tactische m id
delen’ geweest; daardoor was hij er, meende hij, in geslaagd, ‘bij R V V
aanzienlijke verwarring te stichten en haar groei, althans politiek gezien,
aanmerkelijk a f te remmen zonder daarbij de militaire belangen uit het
oog te verliezen. Vergeet vooral niet dat ik stelselmatig Lange Jan en de
Raad van Verzet tegen elkaar in het harnas jo eg .’ Z ijn ‘aanval op de O D ’
had gefaald toen hij niet tot Delta-Comm andant was benoemd, ‘voor
m ij persoonlijk een bitter ogenblik’. H ij was nu van plan, in het Delta-

1 LO /LKP, EC -4.

2 A.v.
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‘MERKWAARDIGE BRIEF’

Centrum ‘in principiële kwesties, die kunnen leiden tot versteviging van
de politieke R V V -in vlo ed ’, samen te gaan met de O D , aangezien deze
‘in ieder geval rechtse beginselen had.’
Een merkwaardige brief! Hebben deze en dergelijke politieke over
wegingen inderdaad in de maanden september en oktober van Bijnens
beleid jegens de O D en de R V V bepaald? Slechts in deze ene, nogal
Machiavellistische brief heeft hij de zaak zo voorgesteld. Dat pleit op
zichzelf niet tegen het waarheidsgehalte van de brief, maar in dat stuk
verzweeg hij dat hij bij twee gelegenheden (op de dag van de grote
Geallieerde luchtlandingen, 17 september, en op 6 oktober) zijn Knok
ploegen had geïnstrueerd ten nauwste met de RVV-groepen samen te
werken en deze zo m ogelijk ook van wapens te voorzien —onze indruk
is dat hij in zijn b rief aan Rom bout eerder zijn best deed, de Top-LK P
een argumentatie voor te leggen waarmee deze genoegen zou nemen,
dan dat hij uitkwam voor het h oofdm otief dat zijn beleid jegens de O D
en de R V V had bepaald: de overtuiging dat zijn Knokploegen het
effectiefst tegen de vijand optraden, dat het w enselijk was dat zij dat in
de grootst m ogelijke zelfstandigheid deden, en dat, als men dan al tot
een bundeling van het sem i-m ilitair verzet w ilde overgaan, hij er in de
eerste plaats voor in aanmerking kwam, als landelijk bevelhebber op te
treden. Z ijn b rief was trouwens niet vrij van innerlijke tegenspraak: zou,
w ie de R V V als een communistisch gevaar zag, niet in de eerste plaats
met de ‘op rechtse beginselen’ gebaseerde O D zijn samengegaan?
Dat samengaan met de O D b leef van Bijnen afwijzen. Toen hij
persoonlijk in het Delta-Centrum werd opgenomen, zag het er naar uit
dat in tw aalf van de dertien gewesten waarin gewestelijke commandanten
Strijdend Gedeelte moesten worden benoemd, de keuze op een O D ’er
zou vallen. Hij zag een m ogelijkheid, toch nog iets voor de KP te redden.
Kolonel Koot had blijkens zijn bevel van 26 oktober boven de gewes
telijke commandanten van de BS (Strijdend Gedeelte) zes R ayon -C om mandanten willen plaatsen — op dat denkbeeld werd nu in het DeltaCentrum dieper ingegaan. In twee opzichten werd het gew ijzigd: er
zouden niet zes nieuwe functionarissen worden benoemd doch slechts
vier, en die vier zouden niet Rayon-Com m andant worden doch RayonVerbindingsofficier. Van Bijnen nu beschouwde het als een groot succes
dat de keuze voor die vier op K P’ers viel: dr. J. W. D u yff in Noord-^
Holland, H ordijk in Zuid-H olland en Utrecht, Stoove in GelderlandOverijssel, Gernaat in de drie noordelijke provincies. M eer nog: die
Rayon-VerbindingsofFicieren zouden niet aan kolonel Koot rapport uit
brengen maar aan hèm - men kreeg dus de figuur dat Koot als C om -
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mandant der Binnenlandse Strijdkrachten de Gewestelijke Commandan
ten en de Rayon-VerbindingsofFicieren onder zijn bevelen had maar dat
er, schrijft van O jen, ‘daarnaast, daartussen en daardoorheen een tweede
commandant’ was, formeel ondergeschikt aan Koot, ‘doch zelfstandig
beschikkend over diens verbindingsofficieren. Beschouwd van een m ili
tair standpunt uit had men hier te doen met een gedrochtelijk geval.’ 1
Wat van Bijnen er mee beoogde, was, menen w ij, duidelijk: via de
Rayon-Verbindingsofficieren w ilde hij het ‘sabotage- en guerrillawerk
in kleiner verband’ uit het geheel van de BS lichten en onder eigen leiding
nemen. D e 15de november waarop het Delta-Centrum met de benoe
m ing van de vier Rayon-Verbindingsofficieren accoord ging, was voor
hem een grote dag, 'de dag van het verzet’ , zei hij tegen Hordijk.2 Hij
besefte overigens dat het eindeloze moeite zou kosten, te bereiken dat
zijn vier K P’ers, die formeel niet meer waren dan verbindingsofficieren,
greep zouden krijgen op het beleid van de Gewestelijke Commandanten
van de BS en dat zulks zou leiden tot reeksen conflicten en reeksen
discussies waarvan hij, man van de daad, gruwde.
Had hij er de kracht nog voor?
In zijn brief van 2 novem ber aan Borghouts (brief, waarin hij zich
bereid had verklaard, Koot op te volgen) had hij zich ‘zorgelijk en
verm oeid’ genoemd —de verm oeidheid werd er niet minder op. Hij leed
voorts onder de scheiding van zijn gezin, hij had last van zijn maag,
alleen met pervitine hield hij zijn energie op peil maar het gebruik van
dat middel leidde telkens w eer tot extra-grote vermoeidheid en kwam
de helderheid van zijn denken en zijn evenwichtigheid niet ten goede.3
Sterker nog evenwel dan de spanning van het illegale werk vrat aan hem,
dunkt ons, het besef dat hij er niet in was geslaagd, zijn Knokploegen
zelfstandig te houden. Dat had een diepe verbittering in hem gewekt
—verbittering tegen kolonel Koot, tegen Six, ook tegen de prins die zich,
zo zag hij het, door partijdige adviseurs had laten bepraten om zijn
benoem ing tot opvolger van Koot niet te laten doorgaan.

1 Van O jen : D e BS, p. 207. 2 Het Grote Gebod, dl. I, p. 402. 3 W ij verm elden in
dit verband dat de broer van de grote K P -leider Johannes Post, M arinus Post, die in
het westen des lands een nogal zelfstandig opererende Knokploeg leidde, op 20
oktober in handen van de S D viel doordat h ij, die veelvu ld ig pervitine had gebruikt,
bij een vlucht o ver de daken na een schietpartij plotseling onder een afdak in slaap
was gevallen - daar werd hij door de S D gevon den ; hij werd op 17 novem ber in
Alkm aar als Todeskandidat gefusilleerd.
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‘ GE E F M I J W A T N I E U W E M O E D ’
Een gedichtje schreef hij in die dagen, ‘ Driekoningentriptiek’ , waarvan
de eerste strofe getuigt van zijn verslagenheid:
‘Driekoningen, driekoningen,
geef mij wat nieuwe moed.
De oude is versleten,
maar niemand mag het weten
voordat ik sterven moet.’ 1
★

Omstreeks 20 november reed van Bijnen in een auto met chauffeur naar
Zutfen teneinde er zich van te vergewissen o f de man die als Gewestelijk
Commandant-Achterhoek (Strijdend Gedeelte) was gedacht, geschikt
zou zijn als ‘vechtcommandant’ ; hij vond van niet en zond op donderdag
23 novem ber een kort schriftelijk rapport toe aan kolonel Koot en de
leden van het Delta-Centrum.2 Op vrijdag ging hij naar Apeldoorn voor
een gesprek met Stoove. Enkele dagen eerder had de Apeldoornse S D
een inval gedaan in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Utrecht
waar het gewestelijk commando van de BS bijeen was en bij die gele
genheid (de bijeenkomst was verraden) was ook de BBO -agent Postma
gearresteerd. Op vrijdag 24 novem ber bleek dat Postma met een aantal
andere arrestanten opgesloten zat in de W illem III-kazerne te Apeldoorn.
O f Stoove dan wel van Bijnen dat als eerste had vernomen, weten wij
niet, wèl dat van Bijnen Stoove opdracht gaf, op de kortst m ogelijke
termijn een overval voor te bereiden op de kazerne; daarbij veronder
stelde hij dat Jan Thijssen, die uit de gevangenis in Den Haag was
verdwenen (deze was, gelijk eerder vermeld, naar Zw olle overgebracht),
óók in Apeldoorn opgesloten zat.
Uit Apeldoorn reed van Bijnen naar Amsterdam, waar hij nog die
zelfde vrijdag een bericht opstelde, inhoudend dat zijn Rotterdamse
hoofdkwartier ‘in verband met de gew ijzigde bevelvoering’ van maandag
27 novem ber a f verplaatst zou zijn naar Amsterdam.3 In de loop van
zaterdag begaf hij zich naar het onderduikadres van zijn vrouw en zoon
om bij hen het weekend door te brengen. Peter Hordijk, aldus van
Bijnens vrouw, kwam met hem mee.4 ‘ M ijn man zou’, vertelde zijn
vrouw tw ee-en-een-half jaar later aan Ad Goede,
1 Het Grote Gebod, dl. I, p. 401. 2 LO /LKP, 4 F. ' A.v. 4 Het kan zijn dat een
andere K P ’er is meegegaan - H ord ijk althans w ist zich in ’8i dit gebeuren niet te
herinneren.
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‘m et Peter een o f ander plan u itw e rk e n ; ze hadden een heel fijn e fles w ijn bij
zich. Ik had een k ru ik m et klare op de kop getikt. Ik zeg: ‘J u llie m et j e gezuip,
b ren g de w ijn naar d e keld er, ben j e bed o n d erd . Ik d en k er niet aan, ju llie m o eten
j e hersens b ij elkaar ho u den .’ Ik k o m teru g en zeg: ‘ D rin k dan w at g o e d s’ en zet
de k ru ik op tafel. H ij had een paar b orrels op toen Peter naar de keuken k w am
en zei: ‘ Er is niets m et hem te b eg in n en .’ Ik ga naar hem toe en hij w a g g eld e
naar b o v e n en v ie l als een b lo k in bed. Ik zeg: ‘ K ru ip er ond er, b l i jf maar lig g e n .’
D at w as o m een uur o f vier. Ik ga naar b o ven o m een u ur o f zes, heb losgem aakt
w a t hem k o n k n e llen en o m e l f u ur ga ik naar bed en m aak hem even w akker.
Ik zeg: ‘ H eb j e even lek k er g esla p e n ? ’ ‘Ja , m aar zo kort. Ik kan niet m eer.’ Ik heb
h em u itgek leed en toen zei h ij: ‘A lsje b lie ft, kind, laat m e slapen, het is een
rotb oel, dit en dat’ , en toen k w a m en alle v erh a len naar buiten.
N ad at hij de h ele nacht geslap en had, zou h ij ’ s ochtends m ee gaan fietsen.
T o e n w e ergens gin g en zitten, v ie l hij w e e r in slaap.’ ’

Op maandag zat van Bijnen met smart te wachten op nader bericht
van Stoove. Hij hoorde niets. Dat verbaasde hem niet geheel want hij
had de indruk gekregen dat Stoove dicht bij het einde van zijn krachten
was. Maar hoe moest dan de overval op de W illem III-kazerne georga
niseerd worden? Hij besloot ’s middags weer naar Apeldoorn te gaan en
Esmeijer, de Rotterdamse KP-commandant, specialist in het organiseren
van overvallen, in zijn auto mee te nemen. Tegen H ordijk zei hij dat zij,
mocht dat nodig zijn, zelf de overval op de kazerne zouden organiseren.
‘Ik heb’, zei H ordijk aan de Enquêtecommissie, ‘Frank persoonlijk ge
waarschuwd zelf niet mee te gaan, gezien de functie die hij bekleedde
en het werk dat nog verricht moest worden.’2
In Apeldoorn bleek dat Stoove niet veel had bereikt; deze had w einig
vertrouwen in de overval op de kazerne en van die kazerne was nog niet
eens een situatietekening aanwezig maar alleen een nogal primitieve
kaartschets — van Bijnens ‘nijdige reactie’ (aldus Het Grote Gebod) was:
‘Dan zal ik het zelf wel doen’.3 Esm eijer en hij besloten te beginnen met
op de volgende dag, dinsdag 28 november, de situatie bij de kazerne
persoonlijk te gaan verkennen. ‘O ngetw ijfeld’, aldus Het Grote Gebod, ‘is
dit z e lf gaan van Frank een grote fout geweest, welke men alleen
verklaren kan door het grote belang dat hij hechtte aan deze onderneming
die hij in de gegeven omstandigheden zonder persoonlijk ingrijpen

1 Ad G oede: V erslag van gesprek met mevr. van B ijnen, 16 april 1947, p. 7 (LO /LKP,
ED -4). 2 Getuige P. W. H ord ijk, Enq., dl. VII c, p. 402. 3 Het Grote Gebod, dl. I,
P-

403 -
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hopeloos zag m islukken’ 1 —zeker, die factor heeft een rol gespeeld, maar
gaat men te ver met daarnaast te veronderstellen dat van Bijnen uit de
ergernis en uit de frustraties van de voorafgaande maanden als het ware
vluchtte in een directe, levensgevaarlijke actie waarvan de risico’s hem
eerder aantrokken dan afschrikten? Het was o f er een onbewuste kracht
in hem werkte die hem, commandant van een organisatie waaruit zoveel
strijders waren gesneuveld o f de vijand in handen gevallen, ook zelf de
dood deed zoeken.

★

De bossen bij de W illem III-kazerne waren een Sperrgebiet waarin veel
vuldig werd gepatrouilleerd en om de kazerne lag een prikkeldraadver
sperring. Dinsdagochtend lieten van Bijnen en Esmeijer de auto met de
chauffeur bij het Sperrgebiet wachten. Een S D ’er merkte de auto op en
b leef haar in het oog houden. Intussen gingen van Bijnen en Esmeijer te
voet verder. Esmeijer liep m oeilijk (enige tijd tevoren had hij bij een
overval een kogel in zijn knie gekregen) en van Bijnen had in tegenstel
ling tot Esm eijer de revolver die hij steeds bij zich had, niet meegeno
men. Stoove had hun aangeraden, met het oog op m ogelijke fouillering
geen wapens te dragen —van Bijnen had dat advies opgevolgd, Esmeijer
niet en daarbij had van Bijnen zich neergelegd.
Dicht bij de prikkeldraadversperring gekomen namen zij de situatie
op. Een Duitse officier naderde, vroeg naar hun papieren en gelastte een
soldaat, hen te fouilleren. Op dat moment trok Esmeijer zijn revolver en
schoot. Het wapen ketste. Hij sloeg er de soldaat mee neer en van Bijnen
en hij namen de vlucht. Esm eijer werd op slag doodgeschoten door de
officier, van Bijnen werd in de buik getroffen door de kogels van een
passerende patrouille. Bij fouillering vond men het schetsje dat, hoe
prim itief ook, aantoonde dat aan een overval op de kazerne was gedacht.
Van Bijnen werd als ‘ Terrorist' op het prikkeldraad geworpen waar men
hem uren liet liggen. Toen hij nog tekenen van leven vertoonde, werd
hij het noodhospitaal in de kazerne binnengedragen. Hij weigerde er elke
m ededeling en stierf er in de loop van de dag.
Als represaille werden tw aalf illegale werkers en een op zijn onder-

' A.v.
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duikadres gearresteerde Amerikaanse ‘piloot’, die allen in de W illem
III-kazerne gevangen zaten, door de Apeldoornse S D doodgeschoten. De
chauffeur van van Bijnens auto kwam om in een concentratiekamp en de
geheime agent Postma werd op 2 december in Apeldoorn gefusilleerd.1

★

Van Bijnens uitschakeling betekende dat van het instituut der RayonVerbindingsofficieren niet veel terecht kwam. In het Delta-Centrum
werd hij opgevolgd door Hordijk, hetgeen betekende dat één van de vier
Rayon-Verbindingsofficieren niet aan de uitoefening van zijn functie
toekwam ; D u y ff in N oord-H olland deed dat wèl, maar dat was eigenlijk
een provinciale, geen interprovinciale post. Stoove, gesloopt door de
spanningen waaraan hij het hoofd had moeten bieden, wellicht ook
gekweld door zelfverw ijt om wat in Apeldoorn was geschied, trok zich
uit het illegale werk terug en Gernaats gezag werd in de drie noordelijke
provincies afgewezen.
D it alles betekende niet dat de Knokploegen verdwenen, wèl dat er
na het sneuvelen van van Bijnen geen gecoördineerd, op actie gericht
verband meer was tussen hen. D e groepen van de R V V waren door de
uitschakeling van Thijssen ietwat in de lucht komen te hangen —met de
Knokploegen geschiedde door de uitschakeling van van Bijnen hetzelfde.
D ie uitschakeling had bovendien in de maanden december ‘44 en januari
en februari ‘45 (over de situatie in maart en april zullen w ij in het
volgende hoofdstuk schrijven) op hen het effect dat zij, voorzover zij dat
niet al waren, afkerig werden van het werken in BS-verband: liever
onderstreepten zij hun zelfstandigheid; ook als zij formeel als B S ’ers
optraden, voelden zij zich toch K P’ers.
W ij denken daarbij speciaal aan diegenen die behoord hadden tot wat
van Bijnen ‘de kerngroepen’ had genoemd: de leden van de eigenlijke
Knokploegen; leden van de ‘aangetrokken groepen’ kwamen in de regel
in de BS-eenheden terecht die zich op het deelnemen aan de gevechts
handelingen gingen voorbereiden. V óór september '44 waren er ruim
zeshonderd K P’ers geweest (van w ie naar onze schatting ca. honderdvijf1 D e zender van zijn marconist Reisiger is omstreeks Kerstmis '44 uitgepeild in Zeist,
R eisiger is tenslotte in het concentratiekamp N euengam m e terechtgekom en; hij kwam
daar o f tijdens de evacuatie van het kamp om het leven.
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tig door hun KP-werk om het leven zijn gekomen), van september a f tot
aan de bevrijding kwamen er bij de ‘kerngroepen’ ca. zestienhonderd
K P’ers bij. Van de in totaal ca. tweeduizendvijftig KP’ers die er in de
hongerwinter waren, zijn ca. driehonderdzestig om het leven gekomen.
Het bijeenhouden van die KP’ers werd door de Top van de LKP ook
om politieke redenen w enselijk geacht. W ij deden reeds uitkomen dat
die Top zich in de herfst van ‘44 zorgen maakte over de vermeende grote
communistische invloed in de RVV. D ie bezorgdheid bleef bestaan. ‘In
december 1944 o f in januari 1945, toen w ij met moeite de Topleiding in
stand konden houden en de BS niet vlotte in de zin als w ij zouden willen,
kwam er bij m ij’, vertelde Scheepstra, lid van de Top van de LKP, aan
de Enquêtecommissie,
‘ een bericht b in n en dat d o o r d e com m u n isten w apens in A m sterd am w erd en
gecon centreerd. W ij kend en toen al de berichten uit G riek en lan d . Ik schrok
daarvan. In o v e rle g m et ‘P e te r -N o o r d ’ 1 heb ik to en m et en kele person en . . .
besproken ho e d e zaak er v o o r stond. In d e B S w aren w ij niet tegen de situatie
opgew assen . Eén d in g w as erg verontrusten d. D e C [om m an d an t] B [inn enland se]
S[trijdkrachten] b en o em d e Freek, W agen aar, tot bew apen in gsofficier. D it bete
ken d e dat deze o ver de w apens zou beschikken. H et g o e d e v ertro u w en dat de
C B S in Freek had, had ik niet, h o e w e l ik d ik w ijls m et hem o m één tafel zat en
o o k als verzetsm an m et hem k o n sam en w erken. Ik heb o.a. h iero v er m et prof.
O ran je, m et Scherm erh o rn en B ru in s S lo t gesproken . . . D aaruit v lo e id e v o o rt
dat w ij hen gevraagd hebben , v o o r ons als ad viseurs op te treden. O o k prof.
P o m p e2 w as h ierto e bereid . . . A lle s h in g sam en m et de berichten die b in n en 
k w am en van m en sen d ie hier en daar eens ron d n eu sd en o f v o o r de w ap en d ro p 
pings naar bepaalde plaatsen g in g en en die dan zagen dat d e w apens niet helem aal
op de plaats v an b estem m in g k w a m en , zoals dat b ijv o o rb e e ld in H aarlem is
geb eu rd, w aar de w apens in plaats v an bij de g e w e ste lijk e com m andant, in handen
van d e R V V k w am en , die daar com m u n istisch w as georiën teerd. In A m sterd am
heeft de R V V praktisch geen actieve sabotagedaden gep leegd tijd en s de B S period e . . . Ik heb G erb en W agen aar w e leen s daarop gew ezen . H ij probeerd e de
feiten steeds te o m zeilen . W ij had den het g e v o e l dat d e R V V ons onze w apens,
sprin gstoffen en m en sen liet v e rliez en , ten ein d e straks z e lf sterk g e n o e g te
k u n n en zijn .’ 3

Het is niet m ogelijk achteraf de juistheid te verifiëren van de indruk
ken die iemand als Scheepstra opdeed - een feit is in elk geval dat de

1 H ordijk. 2 M r. W . P. J. Pompe, de Utrechtse hoogleraar in het strafrecht.
tuige L. Scheepstra, Enq., dl. VII c, p. 2 13 .
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KP’ers niet onaanzienlijke verliezen leden en dat zij hun wapens en
springstoffen terdege gebruikten.

★

In verscheidene delen van het land waren het de Knokploegen die de
droppings in ontvangst namen en voor het vervoer en de opslag van de
wapens en sabotagemiddelen zorgden. In de grote steden moest dan nog
een verdere distributie plaatsvinden. In Amsterdam, het vermeende cen
trum van de communistische activiteit, waar de KP een aangehaakte groep
had van ruim honderd politiemannen, werden die locale transporten
meestal niet door R V V ’ers uitgevoerd maar door KP’ers die daarbij
gebruik maakten van bakkerskarren welke door één van die KP-politiemannen in uniform werden begeleid.1 In Rotterdam vond een deel van
de wapentransporten naar alsook in de stad door K P’ers plaats. Z ij kwa
men, aldus Het Grote Gebod,
‘ de stad m eestal b in n en in tan k w agen s v o o r m elk v ervo er. D e tanks w e rd en
v o lg e sto u w d m et m ateriaal, ron d de deksels w e rd w at m e lk gem o rst en prachtig
gecam o u fleerd k w am en d e zen d in gen binn en. T o e n de S D er e in d e lijk lucht van
k reeg, w as er al lan g w e e r w at anders op verzon n en . K le in e re transporten gin gen
per b ak k ersw agen m et het opschrift ‘Plun dert n iet’ en b eg eleid d o o r een p seu do p o litie ag en t’ 2 -

een KP’er dus in politie-uniform , niet een echte politieman als in A m 
sterdam.
Van de andere acties die na het wegvallen van van Bijnen door de
Knokploegen zijn uitgevoerd, kunnen w ij het volgende overzicht geven
—het is stellig niet volledig, ten eerste omdat er altijd meer gebeurt dan
vastgelegd wordt, ten tweede omdat de acties van de Knokploegen en
die van de BS regionaal nogal door elkaar zijn gelopen.
In het vorige hoofdstuk verm eldden w ij al dat aan de belangrijkste
taken welke de Knokploegen vóór september '44 hadden uitgevoerd: het
plegen van overvallen op distributiediensten en op transporten van dis
tributiebescheiden, nadien nog maar a f en toe aandacht moest worden

1 In de hoofdstad hadden van begin '45 a f alle bakkerskarren politie-begeleiding. 2 Het Grote Gebod, dl. II, p. 433.
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besteed. De overvallen op bevolkingsregisters w elke van belang waren
geweest om de bevolkingsadministratie (grondslag van de arbeidsinzet)
te verstoren en blanco persoonsbewijzen te bemachtigen, werden in
delen des lands m oeilijker dan tevoren —in de provincie Noord-H olland
bijvoorbeeld werden eind '44 talrijke bevolkingsregisters geconcentreerd
in het politiebureau te Alkmaar. O vervallen op dergelijke registers bleven
vooral voorkom en in de Stellungbau-Provinzen waar de registers werden
gebruikt om de lijsten der spitters op te stellen. Als bijzonderheid kunnen
w ij slechts vermelden dat een van de Twentse Knokploegen eind maart
'45 alle persoonskaarten van het Hengelose bevolkingsregister naar de
katholieke begraafplaats overbracht, ‘de doodgraver’, aldus het verslag
over de bezettingsjaren van de gemeente Hengelo, ‘verzorgde een keu
rige begrafenis. Er stonden zelfs bloemetjes op het graf.’ 1
Daarnaast pleegden de Knokploegen talrijke overvallen voor andere
doeleinden. W ij maakten al m elding van de ‘geldkraken’ in Rotterdam
en Alm elo. Boeren die voorraden hadden achtergehouden, en zwarthan
delaren werden menigmaal overvallen in het kader van de voorziening
der illegaliteit met extra-levensm iddelen.2 In Friesland bemachtigden de
Knokploegen, aldus Het Grote Gebod, ‘van maart '44 tot maart '45’ (maar
dat zal wel voor het overgrote deel in de hongerwinter zijn geschied)
725 kilo boter, bijna 16 ton kaas en bijna 7 ton vet.
‘O o k D u itse opslagplaatsen van granen , aardappelen en vleesvo o rrad en w erd en
geplu nderd . So m s w e rd en zw arthan delaren van hun opgestapelde v oo rrad en
b eroo fd . M aar v rijb u iters, d ie b o e rd erijen o v e rv ie le n , D uitsers in bu rger die
b o eren plun derden o f zo gen aam d e w ild e , b u iten organisatorisch verb an d optre
d en d e k n o k p lo egen die zich allem aal als K P ’ers vo o rd ed en , hebben dit soort
o v e rv allen van de o fficiële L K P een k w a d e roep bezo rgd .’ 3

In het westen des lands gingen de Knokploegen er begin '45 toe over,
de w ilde knokploegen systematisch te bestrijden; H ordijk schreef medio
januari aan Borghouts dat de KP een w ilde ploeg van veertig man op het
spoor was, onder w ie zich negen ondergedoken S D ’e rs en een aantal
communisten zouden bevinden —van die veertig man had men al enkelen
‘ onschadelijk gemaakt’.4

1 Gem eente H engelo (O): ‘V erslag bezettingsjaren’ (1945) p. 6. 2 Een Am sterdamse
Knokploeg maakte in februari '45 bij een overval op een sigarettenfabriek bijna een
h alf m iljoen sigaretten buit. 3 Antoon C oolen in Het Grote Gebod, dl. II, p.
297. 4 Van O jen : De BS, p. 789.
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O vervallen op gevangenissen en op politiebureaus waar illegale w er
kers vastzaten, werden na de geslaagde overval op het Rotterdamse
hoofdbureau van politie door de Knokploegen uitgevoerd in Leeuwar
den, Assen en Meppel, alle drie in de maand december, en in maart in
Sneek. In Meppel en Sneek, waar zeven, resp. twintig gevangenen werden
bevrijd, werden die overvallen gericht op de plaatselijke politiebureaus,
in Leeuwarden en Assen op veel m oeilijker te kraken gebouwen: de
Huizen van Bewaring.
D e overval te Leeuwarden1 was bij uitstek m oeilijk doordat recht
tegenover het Huis van Bewaring een Duits bureau was gevestigd van
waaruit bij onraad SD en Ordnungspolizei onm iddellijk gealarmeerd
konden worden — zo enigszins m ogelijk moest dus bij de overval geen
schot worden gelost. De voorbereiding van de actie, die door de Friese
KP-leider Piet Oberman zou worden geleid, nam een maand in beslag.
Hulp van het Huis van Bewaring uit speelde daarbij een vitale rol.2 De
directeur zat in het concentratiekamp Am ersfoort opgesloten, de adjunctdirecteur was ‘fout’, maar Oberman liet contact opnemen met vier
bewakers die ‘goed’ waren en iets durfden —hij wist nadien van dag tot
dag, w elke bewakers dienst hadden en in w elke cellen bepaalde gevan
genen opgesloten waren. Van alle deuren werden valse sleutels gemaakt
— de buitendeur evenwel kon alleen van binnen a f worden geopend en
dat geschiedde bij het binnenbrengen van gevangenen alleen dan wan
neer de begeleidende politiemannen een insluitingsbevel konden tonen
en wanneer hun komst tevoren telefonisch was aangekondigd uit het
hoofdbureau van politie, welke aankondiging van de gevangenis uit dan
nog telefonisch was geverifieerd. In een samenkomst met vertegenwoor
digers van de LO , het N C , het N S F en het illegale blad Koerier werd een
lijst opgesteld van negen-en-dertig gevangenen die men uit het Huis van
Bewaring w ilde bevrijden en van nog twee die in de aangrenzende
Bijzondere Strafgevangenis opgesloten zaten. Een officier van de Leeu
warder politie hielp Oberman aan een insluitingsbevel dat hij liet kopië
ren, en twee medewerkers van de telefoondienst namen de taak op zich,
in de centrale zodanig met de aansluitingen te manipuleren dat op het

1 W ij vatten de gegevens samen uit het kort na de bevrijd in g verschenen boekje van
de Friese KP: ‘Bevrijding’, 8 december 1944. 2 D at was o ok zo gew eest bij de KPoverval op het Rotterdam se hoofdbureau van politie. W ij verm elden in dit verband
dat de L O in Rotterdam van januari '45 a f in staat was, in haar interne m ededelingen
de volled ige personalia op te nem en van de gevangenen die in dat hoofdbureau
binnengebracht dan w el er uit ontslagen o f op transport gesteld werden.
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goede moment het telefooncontact met het Huis van Bewaring zou
plaatsvinden van een daarbij gelegen bakkerij uit waar de K P’ers zouden
bijeenkomen, en dat het ‘controle’-telefoontje van het Huis van Bewa
ring uit naar de bakkerij zou worden doorgegeven.1
Toen het in de vooravond van 8 december donker was geworden,
stelden acht gewapende en gemaskerde K P’ers zich in twee groepjes (één
groepje bezat een mitrailleur) bij het Huis van Bewaring verdekt op
teneinde eventueel toesnellende Duitsers op een afstand te houden. V ijf
KP’ers, van wie drie als z.g. arrestanten fungeerden (een van die drie was
Oberman), kwamen het Huis van Bewaring binnen, lieten, toen zij de
wacht hadden overmeesterd, tw aalf andere K P’ers toe, schakelden twee
S D ’e rs uit die, terwijl de overval gaande was, onverwachts met enkele
echte arrestanten verschenen (zij werden binnengelaten alsof er niets aan
de hand was) en brachten tenslotte vijftig gevangenen, onder w ie e lf
vrouwen, in de hal achter de toegangsdeur bijeen, onder die vijftig de
twee die men door middel van een fictieve telefonische opdracht uit de
Bijzondere Strafgevangenis had laten overbrengen.2
Alle bevrijde gevangenen (toen zij de gevangenis verlieten, stond
Oberman er aan de deur, ‘alsof hij bezig is, de gasten van een bruiloft
uit te laten’)3 werden naar voorbereide onderduikadressen overgebracht
(ook hun familieleden doken onder) —zij kregen daar valse papieren van
de LO en, voorzover nodig, ook kleding en schoeisel.
Al in de avond van 8 december begon de bezetter in Leeuwarden
huiszoekingen te doen (die leverden niets op) en de volgende dag werd
een razzia gehouden waardoor hij een paar duizend spitters kon w egvoe
ren. Scherpere represailles nam hij niet —de SD had daar op aangedrongen
maar de Ortskommandant had er zich met kracht tegen verzet; die Orts
kommandant had op de ochtend van 9 december een brief ontvangen van
de gewestelijk commandant van de BS, de reserve-kapitein der artillerie
A. M eijer, waarin deze hem had gewaarschuwd dat ook hij als oorlogs

1 In G roningen had men in oktober tw ee gevangenen vrijgekregen uit het Huis van
Bew aring door m iddel van een fictieve, z.g. uit de Aussenstelle van de S D gegeven
telefonische opdracht; die opdracht was van het Huis van B ew aring uit telefonisch
geverifieerd - m edewerkers van de telefoondienst hadden er toen voor gezorgd dat
het verificatie-verzoek naar een telefoonpost van de illegaliteit was afgeleid. 2 V o l
gens de opgave in ‘Bevrijding’, 8 december 1944 waren er onder de v ijf-en -tw in tig K P ’ers
die o f het Huis van B ew aring binnendrongen o f er vlakbij gewapend op wacht lagen,
negentien Friezen. Van die v ijf-e n -tw in tig waren e lf gehuwd en acht hunner hadden
deel uitgemaakt van de politie, de marechaussee o f de m ilitaire politie. 3 A.v.,
p. 81.
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misdadiger zou worden beschouwd als het tot bloedige represailles zou
kom en.1
★

D e overval op het Huis van Bewaring te Assen2 bood andere m oeilijk
heden dan die men in Leeuwarden had moeten overwinnen —men had
in elk geval ook een andere opzet moeten volgen aangezien aangenomen
diende te worden dat men de list van het doen insluiten van gefingeerde
gevangenen niet tweemaal kon toepassen. D e leider van de Knokploeg
N oord-D rente, Kees Veldman, had evenwel van meet a f aan zijn hoop
gevestigd op directe actie. Tussen zeven en acht uur ’s morgens bevonden
zich in de Asser gevangenis geen Duitsers o f Landwachters maar slechts
drie o f vier Nederlandse bewakers en die werden omstreeks half acht
afgelost. Veldmans plan was om, zodra de toegangsdeur voor de eerste
nieuw aankomende bewaker werd geopend, bij verrassing vanuit een bij
de ingang gelegen bosje toe te springen en de gevangenis binnen te
stormen. De portier die men daar zou aantreffen, zou de sleutel voor de
tweede deur bij zich hebben, niet die van de daarachter gelegen derde
deur: een deur van brede ijzeren tralies, uit twee helften bestaande die
in het midden van de gang bij elkaar kwamen en daar gesloten werden
— Veldman had echter van een hulpbewaker vernomen dat die dubbele
deur, als men er met een beitel aan ging wrikken, verm oedelijk uit het
slot zou springen.
Veldman had de overval oorspronkelijk w illen uitvoeren met hulp van
illegale werkers uit Assen maar die opzet liet hij varen toen op 6 o f 7
december ten huize van een fam ilie Bulthuis een bespreking met enkelen
hunner had plaatsgevonden, waaraan ook de BBO -agent R. C. M ichels3
had deelgenomen die uit vrees dat in Assen zware represailles zouden
worden genomen, de overval had verboden; M ichels had gezegd dat hij

' D e overval was uitgevoerd m et goedkeuring van kapitein M eijer; deze had zijner
zijds nog voorbereid dat als de Duitsers na de overval o nm id dellijk tot een groot
scheeps ingrijpen zouden overgaan, de electriciteitsvoorziening van Leeuwarden zou
uitvallen. 2 W ij beschrijven die overval aan de hand van de gegevens in S. Schoon:
D e Knokploeg Noord-Drente (1970), pag. 15 7 e.v. 3 M ichels was in het bevrijde zuiden
door het B B O gerecruteerd; hij was in de nacht van 9 op 10 oktober gedropt samen
met de B B O -agen t W. van der V eer die als wapeninstructeur zou optreden.
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de bevoegdheid had tot het opleggen van zulk een verbod en dat
Veldman en de twee KP’ ers die bij hem waren, uit Assen moesten
‘opdonderen’. Toen M ichels was verdwenen, moedigden vader en m oe
der Bulthuis de jongens aan (’zij hebben’, schrijft Schoon, ‘het gevoel
dat het moet, dat het Gods w il is dat ze de jongens in de gevangenis niet
mogen laten sterven’ 1) — Veldman besloot door te zetten maar nam aan
dat hij in Assen geen hulp meer zou vinden zodat de eventueel bevrijde
gevangenen buiten Assen zouden moeten worden ondergebracht. Hij
beschikte over een grote, bij een kaashandelaar in beslag genomen
vrachtauto en een kleine w elke in de eerste helft van september was
meegenomen door twee deserterende Nederlandse N S K K 'e rs die ten
slotte met die auto, een motor, een hoeveelheid goede banden en wat
wapens bij Veldmans Knokploeg waren terechtgekomen.
D e K P’ers die de overval zouden uitvoeren, ontmoetten elkaar in de
avond van 10 december bij de fam ilie Bulthuis. ‘Een ernstige complicatie
is’, schrijft Schoon,
‘dat eergisteren d e ge v an g en is in L eeu w ard en is o ve rv a lle n . . . Z u lle n de D uitsers
en zal de S D nu op het laatste m o m en t n o g de b ew ak in g v erb eteren ? Z u lle n ze
n o g net v o o r d e o v e rv a l hun sto m m iteit o n tdekken en het ‘open gat’ tussen 7 en
8 uur o p v u lle n ?
. . . V ad er B u lth u is spreekt o v e r het g eestelijk w e lz ijn . . . D at w e w e ten m oeten
dat m o rgen m isschien de dag is dat w ij het aardse m o eten v e rw isse le n v o o r de
ee u w igh e id . H ij leest het verhaal v an G id e o n , de k lein e schare die n o g te groo t
w as en b ij d e beek, bij het w a ter drinken , n o g k lein er w erd . D e illega liteit van
A ssen is a fg evalle n , de k lein e schare staat m o rgen alleen v o o r de taak.’2

Nadat de overvallers ’s morgens om zes uur in de keuken van de
fam ilie Bulthuis na Bijbellezing samen hadden gebeden (de KP’ers te
Leeuwarden hadden voor hun overval hetzelfde gedaan), werd de actie
perfect uitgevoerd; zij slaagde. N egen-en-tw intig gevangenen werden
bevrijd en in de twee vrachtauto’s meegenomen, de meesten naar plaatsen
in Drente, de overigen naar plaatsen in Friesland. Evenals in Leeuwarden
bleven in Assen scherpe Duitse represailles achterwege.

★

1 S. Schoon: D e Knokploeg Noord-Drente, p. 162.
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O ok aan de sabotage en aan het voorkóm en van Duitse vernielingen (dat
laatste vergde sabotage van de Duitse voorbereidingen) bleven de Knok
ploegen aandacht besteden. In Rotterdam behielden de Maastunnel en
de schepen welke de Duitsers voor de volledige afsluiting van de Nieuw e
W aterweg konden gebruiken, hun bijzondere belangstelling.
D e ontstekingsinstallatie van de in de Maastunnel aangebrachte explosieven was al in september onklaar gemaakt, maar het was natuurlijk
m ogelijk dat dat feit door de Wehrmacht zou worden ontdekt. Het was
m oeilijk, goed te observeren wat bij de tunnel gebeurde, want de
gebieden rond de uiteinden van de tunnel waren Sperrgebiet geworden
en er waren daar Duitse stellingen aangelegd. In de laatste dagen van de
bezetting werd nog een aantal gewapende KP’ers bij het noordelijk
uiteinde geconcentreerd in het Noorse kerkje teneinde, mocht dat nodig
zijn (het bleek niet nodig), een uiterste poging te doen om het opblazen
van de tunnel te voorkomen.
Schepen werden door de Rotterdamse Knokploegen veelvuldig tot
zinken gebracht: een rijnaak met duikbootmotoren, acht lichters voor
troepenvervoer en ook enkele grotere schepen. V oor de volledige ver
sperring van de N ieuw e W aterweg w ilde de Kriegsmarine het 7 000 ton
metende zeeschip ‘Westerdam’ gebruiken dat onder strenge bewaking in
de M erwedehaven lag. A l in novem ber hadden twee dik met vet inge
smeerde K P’ers getracht, met in een kist geborgen explosieve ladingen
(de z.g. limpets, die magnetisch waren) naar de ‘Westerdam’ te zwemmen
— ‘de sterke stroom en de doordringende koude waren’, aldus Het Grote
Gebod,
‘ n iet te o ve rw in n e n . D e kist m aakte w a ter en een der jo n g e n s kreeg kramp. Z ij
m o esten terug.
In decem b er w e rd het o p n ie u w gepro b eerd, ditm aal in tw ee k a n o ’s.' Storm ,
stroo m en d rijfijs deden d e k a n o ’s ondergaan en d e jo n g e n s , die zw em vesten
had den aangedaan, m ochten van g elu k spreken to en zij e in d e lijk totaal v e r
kleu m d w e e r aan land k o n d e n kruipen.
. . . D rie m aal m o est scheepsrecht zijn. D ie elle n d ig e schuit m o est er aan! M et
v e e l m o eite w e rd er w e e r een kan o opgescharreld. D e rubberbo ten van de
E n g e lse n b lek en nl. onbruikbaar. E n zo g in g het er in d e nacht van 16 jan u ari
19 4 5 w e e r op af.2 O p het pro gram m a stond en de ‘W esterd am ’ en d e ‘B o rn e o ’ ,
op w e lk schip al eerder een aanslag gep leegd w as, m aar dat nu v o o rg o e d naar de
b o d e m m oest. R u stig staken tw e e K P ’ers de riv ie r o v e r en plaatsten v ie r limpets

' D ie waren door de R A F speciaal gedropt.
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op de ‘W este rd am ’ , te r w ijl zij b o ven zich d e D u itsers h o o rd en lo pen en zelfs
o v e r de versch an sin g zagen hangen. A a n gezien hun kano no gal v eel w ater m aakte,
b le ek het n iet m o g e lijk o o k n o g de ‘B o r n e o ’ m et een b ezo ek te vereren . Z ij
m oesten terug. B ij hun aan kom st op het contactadres v ern am en zij echter dat in
d e D o k h av en de grote b o k ‘T ita n ’ en een lichter v o o r het grijp en lagen. Z ij deden
daarom de v o o r de ‘ B o r n e o ’ niet g eb ru ikte limpets aan drie m akkers o v e r die er
to en n o g even m ee op stap gin gen . Acht uur later dreu n d en de e x p lo sie s’ 1 —

en de Kriegsmarine was o.m. de ‘Westerdam’ kwijt.
Volgens Het Grote Gebod werden voorts in het westen des lands ‘op
tal van plaatsen . . . springladingen o f ontstekingssystemen verw ijderd’.
In andere gevallen ‘trachtte men door inspuitingen de vuurkoorden
onbruikbaar te maken. Elders werd de gekleurde benzine uit de brandflessen vervangen door theesurrogaat.’2
Nauwkeurige cijfers inzake de verrichte ‘positieve’ sabotage zijn
slechts bewaard gebleven voor Amsterdam en om geving en zij betreffen
slechts de maand maart.3 In die ene maand dan werden er door de
Knokploegen twintig auto’s en vrachtauto’s, twee vaartuigen en twee
draglines vernield, werd een voor de Wehrmacht werkende garage in
Amstelveen in brand gestoken en werden de spoorlijnen in en om
Amsterdam zesmaal onklaar gemaakt.
Voorts bereidden de Knokploegen zich met ernst voor op m ogelijke
gevechten met de Wehrmacht als de Geallieerden tot het westen zouden
doordringen. D ie voorbereidingen vonden plaats in BS-verband maar in
dat verband behielden de Knokploegen veelal hun eigen identiteit en
streefden zij er naar, de beschikking te houden over hun eigen vervoer
middelen. In Rotterdam (gegevens over andere steden en streken ont
breken) waren dat er niet w einige: de op last van van Bijnen opgerichte
Auto- en Motordienst van de KP beschikte er tenslotte over ca. zestig
auto’s en motoren, daaronder twee aan de binnenzijde gepantserde
bestelwagens en twee brandweerwagens ‘die’, aldus een plaatselijk relaas,
‘met veel moeite en zorgen tot solide gepantserde vrachtwagens waren
omgevormd welke op een komend uur U onschatbare diensten konden
bewijzen.’4 Benzine bezaten de Rotterdamse Knokploegen meer dan
voldoende: alles gekaapt bij de Wehrmacht.

' Rogier van Aerde in Het Grote Gebod, dl. II, p. 476-77. 2 A.v., p. 480. 3 Aange
haald in C. F. O verhoff: ‘ O orlogsherinneringen’, p. 199-200. 4 T. de W. en C.V.:
Guerrilla in Rotterdam (1946), p. 86.
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Al vóór september '44 waren de Knokploegen in verscheidene gevallen,
misschien enkele tientallen, overgegaan tot het liquideren van verraders,
waaraan, zo schreven w ij in deel 7, ‘zwaar getild (werd), niet alleen door
diegenen die er opdracht toe gaven, maar vooral ook door hen die het
‘vonnis’ moesten uitvoeren. Het ‘G ij zult niet doden’ zat er bij de
gelovige jongens die men in de Knokploegen aantrof, diep in — nu
moesten zij toch een medemens van het leven beroven. Zij deden het
en waren er vaak diep door geschokt.’
O f een bepaalde liquidatie noodzakelijk was, werd in de Knokploegen
steeds zorgvuldig nagegaan —de Friese Knokploegen hadden eind '43 de
beslissingen overgelaten aan drie geschoolde juristen. Zulk een ‘veem 
gericht’ , evenwel niet uit juristen bestaande, was ook in Limburg ge
vormd. In Rotterdam hadden de Knokploegen in de hongerwinter een
commissie van v ijf personen die op grond van de haar voorgelegde
rapporten de beslissingen nam —w ij nemen aan dat er ook elders hier en
daar dergelijke commissies zijn geweest.
Onze cijfers over de door de Knokploegen in de hongerwinter uitge
voerde liquidaties zijn onvolledig — w ij hebben slechts gegevens over
Groningen, Friesland, Amsterdam en Rotterdam.
In Groningen werden toen door K P’ers v ijf liquidaties uitgevoerd, in
Friesland tien, in Amsterdam acht-en-twintig, in Rotterdam omstreeks
tachtig. Voor de Amsterdamse Knokploegen was daarbij van belang dat
zij nauw samenwerkten met tien rechercheurs die, normaal in dienst
gebleven, tegelijk een effectief functionerend ‘recherchebureau van de
K P’ vormden. De eerste contacten daarvoor waren gelegd door de A m 
sterdamse LO -leider H. A. Douqué. Een van de leidende figuren van dit
recherchebureau stond in verbinding met de Nederlandse secretaresse
van een van de belangrijkste stafleden van Lages, SS-Hauptsturmführer
Blumenthal — zij gaf waarschuwingen door inzake dreigende arrestaties
(‘minstens tweehonderdvijftig personen, waaronder veel ‘kogelgevallen’,
hebben’, aldus een naoorlogs verslag, ‘hieraan hun behoud te danken’ 1),
verder dekkingspapieren met de stempels van de SD en van Lages welke
gebruikt werden bij de wapentransporten, dan kopieën van stukken van
de O D w elke door de S D in beslag waren genomen (daarin ‘kon de KP

1 Verslag z.d. (LO /LKP, E N -i).

674

L I Q U I D A T I E S D O O R DE KP
de ware O D -politiek zwart op w it lezen’), en tenslotte verslagen van
SD-vergaderingen en namen van V-Manner' —de Amsterdamse Knok
ploegen hadden dus bij hun liquidaties vaste grond onder de voeten.
Een in de stukken van de BS-Rotterdam 2 bewaard gebleven (onvol
ledige) lijst bevat bijzonderheden over 132 gevallen waarin opdracht tot
liquidatie was gegeven; in 70 gevallen betrof dat verraders, in 34 ‘ oplich
ting, wangedrag, ro o f’, in 8 lidmaatschap van de N S B o f de Landwacht,
in 2 ‘werk voor de Wehrmacht’ en in 18 gevallen is het m otief tot de
liquidatie niet o f onduidelijk vermeld. Van die 132 opdrachten werden
8 ingetrokken, konden 73 niet worden uitgevoerd en leidden 51 tot het
beoogde doel. D ie 51 liquidaties werden verricht door zestien KP’ers van
w ie meestal twee, maar in twee gevallen acht, de executies uitvoerden.
‘In verschillende gevallen is’, schrijft van O jen, ‘geestelijke bijstand
verleend; in enkele door een daarvoor ontboden arts de dood geconsta
teerd. Som m ige liquidaties zijn uitgevoerd in de vorm van een aanslag
wanneer tot aanhouding niet kon worden overgegaan. Het is voorgeko
men dat een executie niet met kiesheid is volvoerd en onder dreigende
omstandigheden hebben zich zelfs lugubere voorvallen afgespeeld.’3
Tot diegenen die in Rotterdam door de KP werden geliquideerd,
behoorde de KP-leider van Rotterdam-zuid die, na door de S D zwaar te
zijn mishandeld, V-Mann was geworden. W ij vermelden in dit verband
dat de koerierster van de BBO -agent de Goede zich in groot gevaar begaf.
Z ij was in december samen met de G oede’s marconist A. van Duyn
gearresteerd doordat een van de vier zendapparaten waarvan van Duyn
toen gebruik maakte, was uitgepeild. De S D ’er Haubrock die dit geval
te behandelen kreeg, heeft later op schrift gesteld4 dat van Duyn en de
koerierster hem hielpen de drie overige zendapparaten te vinden, zulks
op voorwaarde dat de personen bij w ie ze waren ondergebracht, onge
moeid zouden worden gelaten5, en dat zij door hem met succes werden

1 T oen tegen die secretaresse eind elijk argwaan bij de Duitsers rees, wist de K P haar
'betrouw baarheid’ aan te tonen door er zorg voo r te dragen dat zij door Radio O ranje
(nl. in een van de program m a’s van kapitein P. Brijnen van Houten) een gevaarlijk
helpster van de S D werd genoem d. 2 R v O , coll. 192 a. 3 Van O jen : De BS, p.
5 14 -15 . 4 H. K. O. Haubrock: ‘ Übersicht betr. Sachbearbeitung und Verbleib von Gefangenen’ (1946), p. 65-73 (Doc i-647, a-3). 5 Haubrock hield zich aan die voorwaarde
maar hij had niets w illen toezeggen met betrekking tot een van de drie personen van
w ie hij al w ist dat hij marconist was van het binnenlandse zendernet van Thijssens
Radiodienst. D ie marconist was, toen Haubrock verscheen, niet thuis maar werd
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bewerkt in die zin dat zij zich moeite zouden geven, de Goede te
bewegen zijn werk te staken, aangezien, zo betoogde Haubrock, alle
gedropte wapens uiteindelijk toch bij de ‘communistische’ R V V zouden
belanden. D e Goede reageerde, aldus Haubrock, niet op een aan een
contactadres afgegeven briefje van van D uyn —diens koerierster, aan wie
was meegedeeld dat een aantal Todeskandidaten zou worden doodgescho
ten als zij weigerde, verklaarde zich toen bereid, in Rotterdam naar de
Goede te gaan zoeken, daarmee het risico aanvaardend dat zij door de
KP zou worden geliquideerd als deze haar als een Duitse boodschapster
zou zien. In w erkelijkheid werd zij onm iddellijk aan een onderduikadres
geholpen —de KP deed Haubrock weten dat men haar van het leven had
beroofd.

Slot
Wanneer, menen w ij, uit dit hoofdstuk één ding duidelijk is geworden,
dan toch w el tot hoe grote, volledig onvoorziene m oeilijkheden het
regeringsbesluit van 3 september tot oprichting van de Binnenlandse
Strijdkrachten heeft geleid —óók, hoe m oeilijk het voor de op diezelfde
datum benoemde Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, prins
Bernhard, was om, van bezet gebied gescheiden, zijn bevelhebberschap
effectief te maken, d.w.z. beslissingen te nemen en bevelen te geven die
op grondige kennis van zaken berustten en derhalve in bezet gebied
konden worden aanvaard. Is desondanks van het feit dat nu juist de prins
bevelhebber was, een positief effect uitgegaan? Is, algemener nog, het
regeringsbesluit om de Binnenlandse Strijdkrachten op te richten waarin
de O D , de R V V en de LKP dienden op te gaan, achteraf gezien, verstandig
geweest?
Thijssen en van Bijnen hebben de oprichting van de BS in hoge mate
betreurd —het is beiden, illegale werkers par excellence van w ie uitermate
belangrijke verzetsimpulsen waren uitgegaan, haast bovenm enselijk

enkele uren later, toen hij kwam opdagen, met zijn koerierster gearresteerd. D ie
koerierster was aanwezig gew eest toen van D uyn en zijn koerierster werden gearres
teerd — die laatste tw ee hadden aangenom en dat de zendpost van de Radiodienst en
de daar ondergebrachte zender van van D uyn o nm id dellijk zouden zijn verplaatst.
Van D uyn was de BBO -m arconist van w ie w ij in het vorige hoofdstuk verm eldden
dat hij m edio april van Haubrock de kans kreeg, naar het bevrijde Zuiden te crossen.
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m oeilijk gevallen, hun onderschikking onder het Delta-Centrum en
onder kolonel Koot te aanvaarden —zij hebben dat gedaan met een grote
verbittering; bij Thijssen bereikte deze haar climax toen hij, al had hij
op de vraag van kolonel Koot o f hij diens gezag erkende, met ‘ja ’
geantwoord, op I novem ber door Koot van het commando over de door
hèm opgerichte, door hèm geïnspireerde brigades werd ontheven, en bij
van Bijnen droeg de verbittering er toe bij dat hij persoonlijk een overval
ging voorbereiden van een type dat hij als Landelijk Sabotage-Com m andant steeds, en terecht, aan de Knokploegen, aan zijn ‘jon gen s’, had
overgelaten. Er steekt in dat alles een grote menselijke tragiek die in
Thijssens geval, dunkt ons, ook te maken heeft gehad met zijn zelfover
schatting en eigenzinnigheid — eigenschappen die hem, naast andere, in
een eerdere periode gemaakt hadden tot een inspirerende verzetsleider
maar hem in oktober '44 verleidden tot een onbillijke aanval op de
Knokploegen welke in belangrijke mate tot zijn uitschakeling bij droeg.
Het verdw ijnen van Thijssen en van Bijnen heeft aan de activiteit van
de groepen van de R V V en van de Knokploegen schade berokkend.
Beiden hebben het regeringsbesluit tot oprichting van de Binnenlandse
Strijdkrachten onverstandig geacht. Is dat besluit, achteraf gezien, inder
daad onverstandig geweest?
Aan de beantwoording van die vraag zijn w ij nog niet toe; zij komt
pas aan de orde wanneer w ij eerst een beeld hebben gegeven van de
vorm ing en de verrichtingen van de BS.
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De Binnenlandse Strijdkrachten
Het Geallieerde hoofdkwartier, Shaef, was eind augustus '44 vlot accoord
gegaan met het denkbeeld, de sem i-militaire verzetsgroepen in N eder
land, analoog aan wat in Frankrijk was geschied, te bundelen tot de
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en deze te plaatsen onder bevel
van prins Bernhard. Op 31 augustus had Eisenhowers chef-staf, BrigadierGeneral Bedell Smith, het denkbeeld goedgekeurd in een brief w elke hij
na overleg met de Geallieerde opperbevelhebber had geschreven. M en
lette op die datum: de Geallieerde strijdkrachten hadden de Seine over
schreden en rukten snel op in de richting van België. D e Intelligenceofficieren van Shaef waren er van overtuigd dat het de Duitsers aan tijd
zou ontbreken om zich in West-Europa effectief te hergroeperen en zij
verwachtten dus niet anders dan dat ook Nederland spoedig zou worden
bevrijd. M en was juist, na de debacle van het Englandspiel, opnieuw
begonnen daar wapens en sabotagemateriaal te droppen - wenselijk leek
het, de groepen welke die steun zouden ontvangen, te bundelen. In de
persoon van de prins zou de Nederlandse regering dan greep krijgen op
die groepen — o f deze dan in staat zouden zijn, de Geallieerde operaties
op Nederlands grondgebied te vergem akkelijken, zou afhangen van de
vraag o f er nog tijd was om hun voldoende wapens en sabotagemateriaal
te doen toekomen. Eind augustus en in een groot deel van de maand
september dacht men daarbij in weken maar na M ontgom ery’s mislukte
poging om in één sprong de barrière van de grote rivieren te overschrij
den, ging men beseffen dat het nog geruime tijd, verm oedelijk wel
verscheidene maanden, zou duren voordat men benoorden die grote
rivieren zou kunnen doordringen.
In het perspectief van Shaef waren de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten (wij zullen ze in dit hoofdstuk weer aanduiden als: de BS)
één van de Special Forces w elke naast de traditionele strijdkrachten (leger,
vloot en luchtmacht) aan de oorlog met Duitsland deelnamen. Als zoda
nig ressorteerden de BS onder een aparte afdeling van Eisenhowers
hoofdkwartier: Special Forces Headquarters. D ie afdeling strekte haar zorgen
ook tot andere formaties uit, nl. o.m. tot de z.g. Jedburgh-teams' en de
1 Z ij w aren allen opgeleid in het Schotse plaatsje Jedburgh.
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Special A ir Service (S^4 S)-detachementen. De Jedburgh-teams bestonden
uit drie officieren o f onderofficieren die een zender meekregen en zelf
standig o f in contact met ‘inheem se’ verzetsgroepen de Wehrmacht zoveel
m ogelijk schade moesten berokkenen. Dat laatste was ook de taak van
de tot de S/lS-brigade behorende detachementen, die elk enkele tien
tallen militairen telden en jeeps bij zich hadden. Dergelijke 5^45 -detachementen zouden in Nederland, t.w. in Drente, pas in een laat stadium
worden ingezet —vóórdien waren er wèl al andere S/lS-m ilitairen actief,
voorlopers als het ware, van w ie w ij één reeds vele malen noemden: de
Belg Captain Kirschen (‘ Captain K ing’) die vlak voor de inzet van de grote
Geallieerde luchtlandingen op de Veluw e was gedropt en daar was
opgevangen door de R V V .'
Gaan w ij nu dieper op de BS in, dan is het w enselijk dat w ij eerst een
overzicht geven van de feitelijke steun w elke zij van de daarbij betrokken
Nederlandse en Geallieerde instanties hebben ontvangen.

Steun van buiten
Steun van buiten betekende voor de BS in de eerste plaats steun uit
Engeland — daar stegen de vliegtuigen van de Britse Royal A ir Force op
die wapens, sabotagemiddelen en geheime agenten in bezet gebied
dropten. De voorbereidingen voor dat alles werden in Londen getroffen
door het Bureau Bijzondere Opdrachten (het BBO ) van het Nederlandse
departement van oorlog en de Dutch Section van de Britse Special Operations
Executive (S O E ). Het B B O werd formeel geleid door generaal-majoor
J. W. van Oorschot, in feite door een uit bezet gebied ontsnapte Haagse

1 D e bedoeling was dat de m ilitairen van de Jedburgh- en S/lS-team s, in tegenstelling
tot de ‘gew on e’ geheim e agenten, steeds in uniform zouden opereren opdat zij, als
zij in Duitse handen zouden vallen, zich op hun m ilitaire status zouden kunnen
beroepen en als krijgsgevangenen zouden gelden. Inderdaad, iemand als Kirschen kon,
als hij op zijn onderduikadres werkzaam was (eerst bij Scherpenzeel, toen bij Lunteren,
tenslotte in Maarn), in uniform zijn maar dat was hem, wanneer hij dat adres verliet,
uiteraard onm ogelijk. Het voorschrift om steeds in uniform te zijn had in dunbevolkte
streken van Frankrijk zin gehad (in veel gevallen waren er overigens m ilitairen van
de Jedburgh-teams en S/lS-detachem enten na hun arrestatie door de Duitsers d ood
geschoten) maar kon in het dichtbevolkte N ederland slechts zelden w orden opgevolgd,
eigen lijk alleen door de marconisten die niet buiten hun onderduikadres behoefden
te komen.
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inspecteur van politie, m ajoor F. J. Klijzing, en de Dutch Section van S O E
stond sinds begin '44 onder leiding van Lieutenant-Colonel R. I. Dobson.
Klijzing en Dobson werkten harmonisch samen en coördineerden hun
arbeid bovendien goed met alles wat op de spionagesector werd verricht
door het Bureau Inlichtingen en de Dutch Section van M I-6, de Britse
Intelligence.
Het B B O dat eind maart '44 zijn eerste geheime agenten naar bezet
gebied had gezonden, had aanvankelijk (wij beschreven dat allemaal in
deel 9, nl. in de paragraaf‘Bureau Bijzondere Opdrachten’ van hoofdstuk
11 ) zijn operaties zien mislukken —het kreeg in bezet gebied pas iets van
vaste grond onder de voeten toen zijn geheime agenten L. G. M ulholland
en L. A. de Goede, begin ju li geparachuteerd samen met de marconist
A. van D uyn, in contact waren gekomen met Thijssen en van Bijnen. Uit
dat contact was begin september de succesvolle spoorwegsabotage voort
gevloeid. Op de dag van de grote Geallieerde luchtlandingen, 17 septem
ber, was de situatie deze dat het B B O van 3 1 maart a f in totaal acht-entwintig geheime agenten (de marconisten meegeteld) naar bezet gebied
had laten overbrengen; van hen waren zes met hun vliegtuigen neerge
stort en omgekomen en vier door de S D gearresteerd —achttien waren,
naar men moet aannemen, nog in actie.' Tot die achttien behoorden
M ulholland, de Goede en van D uyn, dan G. Postma en zijn marconist
G. H. Reisiger die na hun dropping op 7 augustus met de LK P waren gaan
samenwerken en tenslotte Tobias (‘Hans’) Biallosterski en zijn marconist
J. A. de Vos, gedropt op 8 september, die het verbindingsteam waren
gaan vormen van de Top-Driehoek. Doordat het B B O na de bevrijding
zijn archief hogelijk heeft verwaaarloosd en van SOE-Dutch ook al
vrijw el geen stukken bewaard zijn gebleven, weten w ij van de overige
e lf geheime agenten niet, in w elk verband zij hun taak zijn gaan verrich
ten, en van zes van die e lf is ons zelfs onbekend, met welke opdracht zij
naar bezet gebied zijn vertrokken. Bekend is w èl dat van die achttien in
totaal zes zijn omgekomen, onder w ie Postma, Reisiger en Biallosterski.
V óór 17 september was dan voorts, gelijk zojuist opgemerkt, één 5^45 team in bezet gebied actief: het team van Kirschen, en er bevond zich
tenslotte één Jedburgh-team: dat van m ajoor Brinkgreve, gedropt op 8
september. Kirschen heeft steun verleend aan de illegaliteit op de Veluwe
en in de provincie Utrecht en heeft voorts belangrijke spionageberichten
1 O nder die achttien bevond zich één vro u w : m ej. A. F. M . H am ilton, die, toen zij
begin augustus samen met haar broer, F. L. J. H am ilton, werd gedropt, haar been brak;
zij werd onder een valse naam in een ziekenhuis opgenom en en kon daar herstellen.
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doorgegeven —hij is in maart '45 via de Biesbos-route naar het bevrijde
Zuiden gegaan. Brinkgreve heeft in Overijssel eerst samengewerkt met
de R V V , vervolgens met de LKP, heeft er tal van droppings geregeld en
is er, gelijk reeds in het vorige hoofdstuk vermeld, begin maart gesneu
veld in een gevecht met S D ’ers.
H oeveel agenten heeft het B B O na de 17de september nog naar bezet
gebied gezonden? Volgens de beschikbare, helaas onvolledige gegevens
zes-en-dertig: vier-en-dertig Nederlanders1, één Belg en één Engelsman.
Van die zes-en-dertig zijn, voorzover w ij weten, negen-en-twintig tot
aan de bevrijding actief geweest, de meesten als sabotage- en wapeninstructeur2, is één bij zijn landing verongelukt, zijn twee door de SD
gearresteerd en doodgeschoten, is één vrij spoedig naar het bevrijde
Zuiden getrokken en is ons van drie totaal niets bekend.
Wat deJedburgh-teams betreft: samen met de Geallieerde luchtlandin
gen en als onderdeel daarvan zijn op 17 september vier teams ingezet bij
w elke zich zes Nederlanders bevonden. D oor het verloop van de strijd
is het die teams niet m ogelijk geweest, buiten de gevechtszones in bezet
gebied te gaan opereren, maar van die zes Nederlanders zijn er twee: de
kapiteins M. J. Knottenbelt en A. D. Bestebreurtje, begin april '45 op
nieuw gedropt, nu als geheime agenten van het BBO .
Aan het S/lS-team van Kirschen werd eind september nog een tweede
team toegevoegd, ook al geleid door een Belgische Captain’. Emile
Debèfve. Hij werd met vier andere militairen: drie Belgen en een
Nederlandse Commando, Rudy Blatt, gedropt in Drente, kwam daar
spoedig in contact met de gewestelijke commandanten van de BS in de
drie noordelijke provincies en wist een aantal wapendroppings te regelen.
Z ijn groep raakte later in '44 aan het zwerven en kwam toen in het
noorden van O verijssel terecht waar zij hulp ontving van de brigadeTwente van de RVV. Na een vuurgevecht met de S D wist zij in maart
'45 de grote rivieren te overschrijden.

★

1 O nder die vier-en -d ertig bevond zich één vro u w : m ej. B. J. G em m eke; zij was in
oktober '44 naar het bevrijde Zuiden gecrosst en werd in maart ‘45 in bezet gebied
gedropt waar zij door Zw olsm an naar D en Haag werd gebracht. 2 Een van die
instructeurs was Peter Tazelaar die eind ‘4 1 in het kader van de operaties van de
groep -H azelhoff Roelfzem a bij Scheveningen aan land was gezet en in april '42 in
Londen was teruggekeerd.
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Het B BO en SOE-Dutch streefden in de hongerwinter v ijf doelstellingen
na. ‘ In de eerste plaats’, zo zette Klijzing in '49 aan de Enquêtecommissie
uiteen,
‘g in g het ons . . . o m de b ew ap en in g van de B in n en lan d se Strijd k rach ten ; in de
tw e e d e plaats o m de sabotage; in d e derd e plaats o m de z.g. black propaganda: om
te pro b eren , d o o r lectuur d e geest o n d er de D u itse soldaten te verp esten ; in de
v ie rd e plaats o m . . . de illeg a le pers te v o o rz ie n v an en ig m ateriaal, en in d e v ijfd e
plaats o m te trachten v e rb in d in g te k rijg e n m et N ed erla n d se groep en in D u itslan d
. . . , m et groep en w erk ers d ie w a ren w e g g e v o e rd .’ 1

Van die vijfd e doelstelling is, voorzover w ij weten, niet veel terecht
gekom en; ten aanzien van de vierde beschikken w ij niet over bijzonder
heden; ten behoeve van de derde zijn door verschillende geheime
agenten allerlei gedrukte stukken meegenomen welke zogenaamd van
Duitse oorsprong waren en waarvan, naar w ij aannemen, hier o f daar
exemplaren door militairen van de Wehrmacht zijn opgepikt, maar veel
effect heeft, schijnt het, deze vorm van black propaganda niet gehad; veruit
het belangrijkste waren de eerste twee taken: de bewapening van de BS
en de sabotage. H iervoor werden grote hoeveelheden wapens en sabo
tagemiddelen gedropt.
Ten aanzien van die hoeveelheden zijn geen cijfers bekend inzake de
sabotagemiddelen, wèl inzake de wapens. In totaal zijn volgens Klijzing
ca. 35 000 vuurwapens afgeworpen: stenguns, karabijnen, pistolen, brenguns
(lichte machinegeweren), Bazookas en Piats (Amerikaanse, resp. Britse
anti tank-wapens die redelijk effectief waren) en een paar m iljoen patro
nen. Een groot deel daarvan, misschien w el meer dan de helft, is afge
worpen in de maanden september, oktober en novem ber '44. Daarna
kwam er een pauze (deze kan te maken hebben gehad met het feit dat in
België de eis van de regering aan de oud-illegale werkers om de wapens
in te leveren in de loop van november tot grote politieke spanningen had
geleid) — het droppen van wapens werd toen na enkele maanden hervat
tot het totaal van ca. 35 000 was bereikt. Van dat totaal zijn naar schatting
10000 wapens in handen van de Duitsers gevallen, d.w.z. ontdekt in
wapenopslagplaatsen (meestal als gevolg van verraad) en in beslag geno
men. Al die cijfers zijn evenwel nogal onzeker. Volgens van O jen hebben
de BS in werkelijkheid ‘ongeveer 150 00 wapens ontvangen’, althans
zoveel wapens zijn ‘later ook geregistreerd. Er blijft dan nog’, zo vervolgt

1 Getuige F. J. K lijzing, Enq., dl. IV c, p. 1544.
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hij, ‘een groot gedeelte over waarvan niet met zekerheid kan worden
gezegd wat hiermede is gebeurd.’ 1 W ij merken hierbij op dat de BS
bepaald veel meer dan 150 00 wapens in handen hebben gekregen; met
zekerheid weten w ij nam elijk dat voor de Amsterdamse BS eind decem
ber '44 bijna 2400 (om precies te zijn: 2 354) vuurwapens aanwezig waren
en dat in april '45 de Friese BS ca. 3 000 vuurwapens bezaten en de BS in
N oord-H olland N oord ca. 1 700 —dat zijn cijfers tot een totaal van ruim
7000 welke alleen maar slaan op 3 van de 13 gewesten die bij de BS
benoorden de grote rivieren werden onderscheiden. Het kan wel zijn dat
van alle door het B B O gedropte en niet door de S D ontdekte wapens na
de bevrijding slechts 15 000 zijn ‘geregistreerd’, maar w ij betwijfelen o f
in de verwarde na-oorlogstijd een betrouwbare administratie van de
inlevering is aangelegd. Intussen lijkt het ook ons aannemelijk dat er
wapens zijn achtergehouden; aan een schatting omtrent het aantal wagen
w ij ons niet.

★

Van de soorten vuurwapens welke w ij noemden, zijn de stenguns het
meest gedropt. Eind december bestonden bijvoorbeeld de 23 5 4 voor
Amsterdam aanwezige vuurwapens uit 1 970 stenguns, 315 geweren, 14
karabijnen, 25 brengunsen 30 Bazookas. D e geweren, karabijnen, brenguns,
Bazookas en Piats waren effectieve wapens, maar de effectiviteit van de in
Engeland in enorme hoeveelheden geproduceerde stenguns (de produc
tiekosten waren per stuk niet veel meer dan f 15) was beperkt. Het was
een eenvoudig wapen dat bijzonder gem akkelijk in elkaar gezet en uit
elkaar genomen kon worden. De K P’ers, aldus Het Grote Gebod, vonden
het
‘m aar een arm zalig stuk ijzer. T o ch w as het op korte afstand een d o d e lijk w apen,
zij het van g e rin g e precisie. M e n k o n er en k ele schoten m ee afgeven o f au to m a
tisch vuur. E n k e le schoten b o d en de m o g e lijk h e id t o t . . . m u n itiebep erkin g. M et
v o ld o e n d e o e fe n in g ko n m en o o k zo een grote vu u rsn elh eid bereiken. M e t
autom atisch v u u r k on m en d e h o u d er v an 28 patronen van 9 m m in één keer
leegspuiten. M e n ko n er o o k (w at beter w as, m aar o e fe n in g vereiste) korte
vu u rstoten m e e g ev e n . . . E r w e rd en v ie r g e v u ld e m ag azijn en bij gele verd , m aar

1 Van O jen : D e BS, p. 4 15 -16 .
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aan gezien m en er o o k D u itse . . . m u n itie v o o r g eb ru ik en ko n , w aren er altijd
m o g e lijk h e d e n tot aan vu llin g .’ 1

De uit Engeland gedropte sabotagemiddelen waren van een grote
verscheidenheid. Er waren z.g. bandenbommen: kleine bommen die men
in een straatweg kon ingraven en die, als er een auto overheen reed, de
banden vernielden. Er was wrijvingspasta waarmee men de lagers van
machines en de assen van spoorwegmaterieel grondig kon vernielen. Er
waren brandbommen van diverse grootte en soort en kleine en grote
explosieve ladingen — bij die brandbommen en explosieve ladingen
gebruikte men vuurkoorden, slagpijpjes en tijdontstekers, die op ver
schillende tijden (van een h alf uur tot vier-en-tw intig uur) konden
worden ingesteld. Zeeschepen en binnenschepen kon men tot zinken
brengen met de z.g. limpets: een lading met een speciaal, ook onder water
werkend tijdapparaat (de insteltijd varieerde van ruim vier uur tot ruim
v ijf dagen), beide geplaatst in een metalen doos die van sterke magneten
was voorzien; een limpet kon met behulp van een stang meer dan een
meter onder de waterlijn aan een scheepswand als het ware worden
vastgekleefd. M et de explosieve ladingen die uit een uit plastic bestaande,
kneedbare explosiestof bestonden, werden ook middelen geleverd om
er diverse z.g. boobytraps (valstrikken) mee te vervaardigen: trekschakelaars
die gingen werken als men tegen een draad liep o f reed, drukschakelaars
die bijvoorbeeld onder een drempel konden worden geplaatst, ontspanningsschakelaars die gingen functioneren als het voorwerp dat er op
rustte, werd verwijderd. Bij al dat materiaal bevonden zich steeds ook
handleidingen, evenwel, zo schrijft ‘Rogier van Aerde’ (A. J. H. F. van
Rijen) in Het Grote Gebod,
‘m en k o n de a an w ijzin g en bestuderen , w a t ‘d ro g e ’ o e fen in g en ho u den , m aar het
o v e rig e m o est g ele erd w o rd e n d o o r w e rk en m et een b ekw aam saboteur of, w at
m eer v o o rk w a m , d o o r z e lf te gaan w e rk e n . . . en dan d o o r ervarin g w ijs te
w o rd en . M e n ko n nu een m aal niet m et het b o e k je erb ij eens in de huiskam er
gaan exp erim e n teren en op papier w as het toch altijd w e e r w at anders dan in de
w e rk e lijk h e id .’ 2

Ten aanzien van de hoeveelheden gedropte sabotagemiddelen zijn,
gelijk al opgemerkt, geen cijfers beschikbaar; w èl is bekend dat er minder
sabotagemiddelen zijn geleverd dan men in bezet gebied graag had w illen

1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 452.

2 A.v., p. 449.
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hebben. Voor de wapens geldt trouwens hetzelfde. Daarbij merken w ij
op (wij komen er in dit hoofdstuk nog op terug) dat het droppen veel
m oeilijker was dan veelal in bezet gebied werd beseft: er zijn door de
R A F ongeveer 600 vluchten gemaakt om de BS te bevoorraden maar
daarvan zijn niet meer dan ruim 200 geslaagd; bijna 400 vluchten mis
lukten, meestal als gevolg van de weersomstandigheden, ‘omdat hier
boven Nederland’, zo zette Klijzing aan de Enquêtecommissie uiteen,
‘blijkbaar altijd een soort waas hangt, waardoor de betrekkelijk zwakke
lichten’ (de lichtsignalen die het z.g. receptiecomité moest geven) ‘niet
konden worden waargenomen, zodat de vliegtuigen onverrichterzake
konden terugkeren.’ 1 Het B B O , SOE-Dutch en de R A F deden dus wel
hun best maar de strijdmiddelen waarover de BS de beschikking kregen,
bleven nogal beperkt: ruim 200 geslaagde vluchten betekent dat in totaal
in acht maanden tijd (van eind augustus '44 tot eind april '45) misschien
1 000 a 1 500 ton is gedropt. Daarbij bevonden zich dus nogal simpele
wapens voor 35000 B S ’ers. Ter vergelijking: in Frankrijk ontvingen de
verzetsgroepen van midden mei tot midden september '44, in vier maan
den, wapens voor 250000 man.
Kolonel Koot was er zich terdege van bewust dat hij op militair gebied
aan de BS geen hoge eisen kon stellen.

Koots moeilijkheden
Zoals w ij in het vorige hoofdstuk vermeldden, bevond kolonel Koots
hoofdkwartier zich aanvankelijk in een bedrijfsruimte aan de Nes te
Amsterdam. Het b leef daar niet lang. Er zijn in de hoofdstad v i jf verhui
zingen geweest (telkens gevolg van het feit dat een illegale werker was
gearresteerd die van het adres van het hoofdkwartier op de hoogte was)
—verhuizingen die veel spanning en veel ongemak veroorzaakten. Het
hoofdkwartier is tot december '44 gevestigd geweest in de woning van
de directeur van de Kweekschool voor de Zeevaart aan de Prins Hen
drikkade, nadien in een woonhuis aan de Keizersgracht, vervolgens in
het bedrijfspand van een groothandel in electrische en radio-artikelen aan
diezelfde gracht, daarna in de w oning van C aljé in de Euterpestraat en
tenslotte in een andere w oning, eveneens in Amsterdam-Zuid. De staf
werd geleidelijk opgebouwd. Onder de directe leiding van Koot, zijn

1 Getuige F. J. K lijzin g, Enq., dl. IV c, p. 307.
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chef-staf de Boer en zijn sous-chef-staf Wittert van Hoogland fungeer
den tenslotte het bureau van de commandant, het bureau operaties en het
bureau organisatie; daarnaast waren er aparte bureaus voor de militaire
inlichtingendienst en voor het ontvangen en doorgeven van berichten
en aparte secties voor de geneeskundige dienst, voor de bewapening (de
sectie van Gerben Wagenaar), voor genie-aangelegenheden (de sectie van
m ajoor Kok), voor financiële zaken (de verbinding met het N S F was van
essentiële betekenis), voor de telefoondienst (de sectie van Carels en
Rutgers van der Loeff) en voor juridische zaken (aanvankelijk de sectie
van Caljé, later die van de Leidse hoogleraar in het strafrecht mr. J. M.
van Bemmelen). Vier van die secties: geneeskundige dienst, genieaangelegenheden, telefoondienst en juridische zaken vielen samen met
de desbetreffende secties van het O D -hoofdkw artier — op die vier ge
bieden nam Koot eenvoudig over wat Six had voorbereid. Naast dat alles
kon Koot de hulp inroepen van een recherche-apparaat dat enerzijds
samenwerkte met de chef van de recherche van de Amsterdamse politie,
commissaris H. Voordewind, anderzijds met het recherche-apparaat van
de LKP (wij noemden dat al in hoofdstuk 6) en met een speciale sectie
van de LO in Amsterdam w elke zich moeite gaf, de namen en adressen
te noteren van alle ‘foute’ elementen die na de bevrijding moesten
worden gearresteerd.
M et Londen stond Koot in verbinding via de geheime agent Biallos
terski die evenwel in februari '45 in N oord-H olland in een gevecht met
de Landwacht zwaar gewond werd en kort nadien stierf in de Cellenba
rakken te Scheveningen.' Daarnaast kon hij voor zijn verbinding met het

1 Biallosterski was, gelijk eerder verm eld, begin september '44 gedropt om in N o ord H olland de wapendroppings ten behoeve van de R V V te regelen en was toen, zonder
dat hij dat had kunnen voorzien, als het ware op een hoger niveau kom en te werken,
nl. als verbindingsagent eerst van de T o p -D rieh o ek en daarna van kolonel K oot en
het D elta-C entrum —een niveau evenw el waarop hij bij uitstek werd geconfronteerd
met de tegenstellingen in de illegaliteit. D ie stelden hem bitter teleur. N iet m inder
stelde het hem teleur dat hij in zijn illegale w erk personen ontmoette die, niet wetend
dat hij van Jo o d se afkom st was, zich in zijn aanwezigheid antisemietisch uitlieten.
‘ H ij w as’, aldus Het Grote Gebod, ‘een man van grote talenten en een uitzonderlijke
m oed.’ ‘ Ik ben bij het dodenregim ent’, placht hij te zeggen. ‘Dat overleeft niem and.’ ’
(Het Grote Gebod, dl. II, p. 421)
Begin februari '45 moest hij naar de streek tussen Alkm aar en H oorn reizen om
daar in te grijpen in een akelige ruzie tussen de com mandant van de afwerpterreinen
in N o ord -H o llan d en de door deze ontslagen com mandant van een bepaald afw erpterrein. Van die gelegenheid maakte hij gebruik vo o r een bespreking met enkele artsen
die hij w ild e aantrekken om bij eventuele ongelukken tijdens de droppings bij de
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BI in Eindhoven (en via dat bureau met het hoofdkwartier van prins
Bernhard) gebruik maken van de binnenlandse zenders van de O D , van
w elke evenwel de meeste, gelijk eerder vermeld, in januari-februari
werden uitgepeild en opgerold. Een tijdlang stelde dat zendernet hem
ook in staat, zijn gewestelijke commandanten te bereiken. Met hen was
evenwel ook contact m ogelijk via de clandestiene telefoonverbindingen
van de C ID en van de O D . Voor schriftelijke contacten met die gewes
telijke commandanten en met anderen, o.m. met Thijssen en van Bijnen
in Rotterdam, maakte Koot vooral gebruik van de vaste koeriersdiensten
van RR. Met dat al: volledig bevredigend werkten al die verbindingen
niet; men was er nooit zeker van dat bepaalde mededelingen o f bepaalde
stukken tijdig de personen zouden bereiken voor wie ze bestemd waren
—ze verdwenen in een soort schemer en men moest maar afwachten wat
nadien gebeurde, speciaal ook o f gegeven bevelen inderdaad werden
opgevolgd. Doeltreffende controle daarop was niet m ogelijk, elk ingrij
pen steeds bijzonder m oeilijk; dat laatste ook daarom omdat Koot uit
veiligheidsoverwegingen persoonlijk contact met de gewestelijke com
mandanten van de BS uit de w eg moest gaan. D ie regel doorbrak hij
slechts één keer: in maart '45, toen hij, z.g. als hoofdambtenaar van de
Centrale Crisis-Controle-D ienst, per auto een rondreis maakte door de
noordelijke en oostelijke provincies teneinde enkele gewestelijke commandanten-Strijdend Gedeelte van de BS te spreken en zelf een indruk
te krijgen van hetgeen de BS in die delen des lands waard waren. Het
hand te zijn. H ij reed naar Am sterdam terug in een auto waarin zich ook drie artsen
bevonden en een fabrikant die ten behoeve van de wapentransporten schuiten met
dubbele bodem s ter beschikking had gesteld. H et gezelschap werd door Landwachters
aangehouden en overgebracht naar O bdam , nadat ontdekt was dat Biallosterski v liegerlaarzen droeg en dat zich onder de motorkap papieren bevonden met de namen
van illegale werkers uit O bdam. Aldaar w erden Biallosterski en de vier anderen het
gem eentehuis binnengevoerd waar tw ee Landwachters hen bleven bewaken. B iallo 
sterski, aldus Het Grote Gebod, ‘offerde zich op om de anderen een kans te geven.’ (a.v.)
H ij fluisterde dat hij de tw ee Landwachters zou bespringen en deed zulks. Er ontstond
een gevecht waarbij hij z e lf een kogel in de longen kreeg — de andere vier maakten
gebruik van de verw arring en ontkwam en. Volgens de S D ’er Haubrock werd B ial
losterski toen naar de D uitse afdeling van het W ilhelm ina-gasthuis te Amsterdam
overgebracht waar de kogel operatief w erd verw ijderd. D e S D liet hem nadien in een
extra zwaar bewaakt transport naar de Cellenbarakken te Scheveningen overbrengen;
hij is daar op 25 o f 26 februari overleden, volgens Het Grote Gebod door ‘verw aarlozing
van zijn verw on din gen.’ (a.v.)
N a B iallosterski’s arrestatie werd zijn w erk niet door een andere B BO -agen t
voortgezet maar door een van zijn naaste m edewerkers in bezet gebied, de kinderarts
dr. G. M . H. Veeneklaas.
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was een riskante tocht (Koot wist dat de S D een signalement van hem
bezat en herkenning was, doordat hij duidelijk van gemengd Nederlands-Chinese afkomst was, niet moeilijk) en hij leverde niets op: van
Amsterdam uit was de zaak zo goed m ogelijk voorbereid maar in de
betrekkelijk korte tijd die beschikbaar was, kon Koot in vfijw el geen der
BS-gewesten tot de commandant-Strijdend Gedeelte doordringen.
Dat feit onderstreept dat de bestaande verbindingen, zij mochten dan
over het algemeen goed functioneren, toch niet voldoende waren om op
korte termijn ontmoetingen te arrangeren. Geen wonder! D e Com m an
dant van de Binnenlandse Strijdkrachten en al zijn gewestelijke com
mandanten waren opgejaagde illegale werkers die veelvuldig hun werk
en soms ook hun onderduikadres moesten w ijzigen en voortdurend
nieuwe ‘ sluizen’ moesten bedenken en aanbrengen teneinde te voorko
men dat de S D door arrestaties in lagere regionen tot hen zou kunnen
doordringen.

★

Koot zag voor de BS taken tijdens de bezetting, tijdens de bevrijding en
na de bevrijding. Tijdens de bezetting moesten de BS sabotage bedrijven,
daarbij vooral het Duitse vervoersysteem ontwrichten en in het algemeen
de bezetter zoveel m ogelijk afbreuk doen, tijdens de bevrijding dienden
zij steun te bieden aan de Geallieerde strijdkrachten en na de bevrijding
moesten zij het M ilitair Gezag terzijde staan bij de handhaving van orde
en rust.
De richtlijnen die Koot voor al deze taken liet uitgaan, werden
gekenmerkt door voorzichtigheid. Hij trachtte, om te beginnen, de
omvang van de BS te beperken. Hij wist dat de drie oorspronkelijke
componenten: de O D , de R V V en de LK P', van begin september af

1 Nadat in Londen op 3 september de oprichting van de uit vrijw illig ers bestaande
N ederlandse Binnenlandse Strijdkrachten was bekendgemaakt, bepaalde een K onink
lijk Besluit tw ee dagen later o.m.: ‘A lle vrijw illig ers, aangewezen door de, door O nze
m inister van oorlo g erkende verzetsorganisaties, w orden beschouwd als militairen in
de zin der w e t en te behoren tot de K onin klijke Landmacht.’ ‘Erkend’ werden
vervolgen s, maar pas op 18 novem ber '44 en in een b rie f van m inister van Lidth aan
prins Bernhard, drie ‘verzetsorganisaties’ : de O D , de R V V en de L K R D e Enquête
com m issie constateerde dat deze erkenning ‘op nogal inform ele w iize is geschied.’
(Enq., dl. V II a, p. 322).
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allerlei vrijw illigers hadden aangetrokken, besefte dat niet bij al die
vrijw illigers louter nobele motieven een rol hadden gespeeld, maakte
zich zorgen over kwalijke geruchten welke omtrent de BS de ronde
gingen doen en verbood vrij spoedig, nl. al op u oktober, elke vorm
van aanwerving en uitbreiding, vooral om het altijd dreigend gevaar van
penetratie door verraders te voorkomen. Ruim twee weken later, 27
oktober, verbood hij het bedrijven van sabotage, tenzij daartoe superieu
ren opdracht hadden gegeven. In diezelfde tijd overw oog hij, een alge
mene staking van alle autoherstelplaatsen en garages te gelasten — een
denkbeeld dat hij liet vallen toen de regering de uitvoering had ontraden,
‘hoofdzakelijk’, aldus het desbetreffende regeringstelegram, ‘daar perso
neel niet tot overheidsbedrijven behoort en bij gedeeltelijke opvolging
stakingsparool geen machtsmiddelen . . . ter beschikking.’ 1 Hij was een
volstrekt tegenstander van alle ‘w ild e’ inbeslagnemingen — voorzover
inbeslagnemingen van B S ’ers uitgingen, gelastte hij met een bevel d.d.
6 novem ber2 dat deze ‘tot het uiterste beperkt’ moesten worden en dat
groepen die iets extra’s nodig hadden, zich steeds eerst tot het Instituut
Noodhulp van de LO moesten wenden, maar:
‘V o o rz o v e r d e bestaande organisaties van K P , O D en R V V op dit g eb ied reeds
w erk zaam zijn , k u nn en zij voo rsh an d s hun reg elen d e w erk zaam h ed en v o o rtz e t
ten, doch de verstrekking van d e b ed o eld e go ed eren aan hun p laatselijk e groep en
m ag uitsluitend plaats v in d en in o v e rle g m et en m et to estem m in g van de er bij
betrokken plaatselijk e com m an d an t.’

O ok over de liquidaties van ‘foute’ elementen ging hij zich steeds
meer zorgen maken. In een bevel dd. 24 februari ’453 schreef hij voor,
‘dat alles moet worden gedaan om te voorkom en dat bij het publiek de
mening post vat dat het thans actieve deel der verzetsbeweging, behalve
een apparaat ter eigen bevoordeling’ (dat sloeg op de extra rantsoenen),
‘een soort van georganiseerde moordenaarsbende zou zijn’ — er waren,
schreef hij, ‘meer dan eens’ liquidaties op losse gronden verricht; hij
bepaalde dat men er, ter beperking van represailles, steeds naar moest
streven, ‘dat het lijk wordt weggewerkt o f onidentificeerbaar gemaakt.’4
In datzelfde bevel verbood hij het overhoop schieten van Duitse krijgs
1 Telegram , 25 nov. 1944, van BI aan H. K oot (Enq., punten g en h, gestenc. bijl. 164).
2 D oc II—344 B, a - i. 3 G A C , 1 A. 4 H et is dit bevel gew eest waarm ee de A pel
doornse B S-p lo eg die op 6 maart de z.g. aanslag op Rauter pleegde, geen rekening
heeft gehouden; m ogelijk is intussen dat het bevel van 24 februari de betrokken ploeg
op 6 maart nog niet had bereikt.
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gevangenen, ‘omdat men met hen geen w eg w eet’ —enkele gevallen van
dien aard hadden zich voorgedaan.
M et dit alles deed kolonel Koot zijn best, algemene verwildering te
voorkom en, en streefde hij er naar, de bezetter zo w einig m ogelijk
aanleiding te geven tot het nemen van wraak. Hij wist dat op daden van
spoorwegsabotage steeds represailles volgden: dat dan vaak huizen in
brand werden gestoken en in de regel ook Todeskandidaten werden gefu
silleerd. Hij ried aan de sabotage, zo enigszins m ogelijk, aldus in te kleden
dat de Duitsers in het onzekere zouden blijven o f het gebeurde wellicht
te w ijten was aan een actie van Geallieerde parachutisten o f aan een
ongeval o f aan nalatigheid aan Duitse kant. Maar die sabotage moest
doorgaan. Z ijn standpunt was dat, hoe betreurenswaardig het ook was
dat uitnemende illegale werkers als Todeskandidaten werden doodgescho
ten, toch de overtuiging dat men reëel afbreuk deed aan de Wehrmacht,
moest prevaleren. Trouwens, w ie alle represailles w ilde voorkomen,
diende volledig passief te blijven en die passiviteit kon niet alleen niet
voorgeschreven worden, maar zij zou ook in strijd zijn met wat door
hem, door alle illegale werkers en door grote delen van de publieke
opinie als een nationaal belang werd gezien: dat de bevolking van bezet
Nederland een eigen bijdrage zou leveren tot het verdrijven van de
gehate bezetter.
D ie bijdrage zou, kolonel Koot besefte het, in de fase waarin de
Geallieerde bevrijders benoorden de grote rivieren zouden doordringen,
slechts bescheiden kunnen zijn.
‘ De geringe sterkte van de B S ’ (dat sloot de bewapening in —alle zware
wapens ontbraken), ‘de geringe geoefendheid en de slechte voeding
maakten’, verklaarde hij later aan de Enquêtecommissie, ‘dat de BS ten
hoogste in compagniesverband’ (een eenheid van een tweehonderd man)
‘ zo u d en ku nn en optreden en n iet in groter verband. D eze om stan dighed en
heb b en d e B S e ig e n lijk gestem peld tot hulptroepen v o o r gu errillah an d elin gen
in stede van troepen v o o r gro te gevech ten . D at is van het b egin a f o o k m ijn opzet
gew eest. Ik heb m ij altijd verzet tegen die com m an d an ten die probeerd en er grote
een h ed en van te vo rm en . Ik heb altijd gezeg d : ik speel lie v e r de ro l van een
z w e rm g iftig e m alariam uskieten dan v an een solitaire o lifan t.’ 1

Dat was reëel gezien. H oe de BS zich op die ‘guerrillahandelingen’
zijn gaan voorbereiden, zullen w ij in dit hoofdstuk nog uiteenzetten.

1 Getuige H. Koot, Enq., dl. V c, p. 304.
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Inderdaad was een grondgedachte daarbij dat men elk treffen met nu
meriek sterke, zwaargewapende Duitse eenheden uit de w eg moest gaan.
M en hield rekening met de m ogelijkheid dat de Wehrmacht in de laatste
fase van de strijd tot grootscheepse vernielingen zou willen overgaan die
ook de naoorlogse heropbouw belangrijk zouden vertragen (vernielingen
bijvoorbeeld van electrische centrales en van grote bruggen), maar men
nam daarbij aan dat die vernielingen, w elke immers op tal van plaatsen
zouden moeten worden uitgevoerd, aan kleine groepen Duitse militairen
zouden worden toevertrouwd —die groepen zouden wellicht door B S ’ers
uitgeschakeld kunnen worden.
Tenslotte dan de taken van de BS na de bevrijding.
O ok daarmee werd door kolonel Koot rekening gehouden. Een groot
deel van de B S ’ers zou niet deelnemen aan de militaire strijd in welke
vorm ook; hij w ilde ze, gelijk vermeld, eerst ‘de Verzetstroepen’ noemen
maar zij gingen later volgens bevel van prins Bernhard ‘de Bewakings
troepen’ heten. D ie Bewakingstroepen werden georganiseerd om het
M ilitair Gezag terzijde te staan als een soort bijzondere politiemacht. Wat
dan precies de taak van die B S ’ers zou zijn, was m oeilijk in bijzonder
heden te voorzien — meer helderheid kreeg men pas toen men eind
februari o f begin maart in Amsterdam een bevel ontving van prins
Bernhard d.d. 17 februari waarin hij kolonel Koot opdroeg, arrestatieploegen te vormen die, zodra het M ilitair Gezag ter plaatse zou zijn, de
opdrachten van die organisatie moesten gaan uitvoeren. Op dit bevel
volgde nog de door de prins vastgestelde ‘Algemene Instructie voor de
Binnenlandse Strijdkrachten’, waarin nauwkeurig was aangegeven hoe
de arrestatieploegen de door hen in te rekenen ‘foute’ elementen moesten
behandelen.'
Hoe diende nu al het voorbereidende werk dat voor de uitvoering van
die verschillende taken nodig was, te worden georganiseerd? Koot had
daar, toen hij op 20 september tot zijn eigen verrassing in Den Haag werd
opgehaald en daags daarna in Amsterdam als Commandant van de BS
ging fungeren, geen denkbeeld van, behoudens dan dat, uiteraard, een
regionale indeling nodig was. Bij de R V V was van een duidelijke
regionale indeling geen sprake en deze organisatie had bovendien slechts
‘brigades’ in sommige delen des lands, niet in andere; de Knokploegen
waren door van Bijnen voor de sabotage onder provinciale leiders ge
plaatst boven w ie zich vier gewestelijke commandanten bevonden; de
1 W ij schreven over dit stuk in ons vorige deel, nl. in de paragraaf ‘D e arrestatieregeling voo r het nog te bevrijden gebied’ van hoofdstuk 12.
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O D daarentegen was niet volgens de e lf provincies ingedeeld maar in
negentien gewesten - in die gewesten fungeerden commandanten, allen
met een eigen staf. Six wees daar op en Koot nam vervolgens de
O D -indelin g over —een feit dat belangrijke consequenties kon hebben,
immers: er zou uit kunnen voortvloeien dat gezagsdragers van de O D
min o f meer automatisch gezagsdragers werden van de BS. Six beschouw
de dat als de natuurlijkste zaak van de wereld. Los nog van de taken die
de gewestelijke commandanten van de BS na de bevrijding zouden
moeten verrichten (taken waaromtrent zij van het O D -hoofdkwartier
een uitvoerige voorlichting hadden ontvangen), waren zij, meende hij,
in beginsel bij uitstek geschikt om de militaire operaties te leiden welke
men bij de nadering der Geallieerde legers zou kunnen uitvoeren: hij
had immers voor de functie van gewestelijk OD-com m andant officieren
uitgekozen van zo hoog m ogelijke rang, ervaren militairen dus.
Maar zo eenvoudig ging het niet: de weerstand in R V V - en KPkringen tegen de O D was zo groot dat de benoem ing van de gewestelijke
BS-commandanten tot tal van m oeilijkheden leidde (wat Amsterdam
betrof, beschreven w ij die al) — w ij komen er in de volgende paragraaf
op terug.
Intussen vorm de de benoem ing van die gewestelijke commandanten
bij lange na niet het enige probleem waarmee Koot te worstelen had.
Van Thijssen en van van Bijnen ondervond hij aanvankelijk slechts
tegenwerking; Thijssen moest hij afzetten en van Bijnen nam pas in
novem ber zijn plaats in het D elta-Centrum in. Dan waren er de m oei
lijkheden met prins Bernhard. N auw elijks had deze Koot in zijn functie
bevestigd o f hij greep in de gang van zaken in door te bepalen dat boven
de gewestelijke BS-commandanten geen Rayon-Com mandanten moch
ten worden benoemd en Koots besluit om Thijssen zijn commandobevoegdheid te ontnemen, werd door de prins ongedaan gemaakt —
verdere daaruit voortvloeiende m oeilijkheden werden slechts door
Thijssens arrestatie (door de S D ) voorkomen. Vooral in de maanden
oktober en november heeft Koot zich herhaaldelijk afgevraagd o f de
uitoefening van zijn functie w el voldoende zin had. Hij had in die tijd
het gevoel dat hij volslagen in de lucht hing, ja hij betw ijfelde o f wat
hij van Amsterdam uit trachtte te organiseren, van enig belang was voor
de Geallieerde oorlogvoering.
Pas eind novem ber ging hij daar, en nu definitief, anders over denken.
H ij had er enige tijd tevoren via Biallosterski op aangedrongen dat de
Aussenstelle van de SD te Amsterdam door de R A F zou worden aange
vallen en het daarbij w enselijk genoemd dat die aanval in verband met
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het feit dat er enkele scholen in de nabijheid lagen, na vier uur ’s middags
o f op een zondag zou worden uitgevoerd —inderdaad, het kwam tot die
aanval (wij komen er nog op terug) en deze vond op een zondag plaats,
nl. op 26 november. Dit bombardement was voor Koot, zo schreef ons
in '70 een van zijn toenmalige secretaresses, ‘de bevestiging dat Londen
niet meer d o o f was voor zijn suggesties en hem als commandant w er
kelijk inschakelde . . . Het effect op het zelfvertrouwen en de moed om
onder de m oeilijkste omstandigheden door te zetten . . . , is haast niet
onder woorden te brengen.’ ’
Hij hield vol. Van veel belang was daarbij dat er binnen zijn staf
harmonie heerste, en dat hij zich zeker wist van de steun van het College
van Vertrouwensmannen en van de Contact-Com m issie der Illegaliteit
met welke hij, zoals bleek, o.m. bij het tegengaan van de Liese-Aktion
nauw samenwerkte.2 W el stond die commissie (hij had er eind februari
een lange bespreking mee) kritisch tegenover doen en laten van de BS,
maar tegen die kritiek, welke hij in sommige opzichten deelde, was hij
w el bestand. M et dat al b leef hij beseffen dat hij op de BS, waarvoor hij
formeel de volle verantwoordelijkheid droeg, maar ten halve greep had.
Het pijnlijkst bleek dat uit het feit dat hij tot het einde toe geen overzicht
had van wat in de verschillende gewesten aan gedropte wapens aanwezig
was. Ja, keer op keer gaf hij w el bevel dat de gewestelijke commandanten
hem een nauwkeurige opgave zouden sturen, maar ‘in feite’, aldus na de
bevrijding zijn chef-staf de Boer, ‘werden van enkele gewesten deze
gegevens nimmer ontvangen.’3
Algemener, en weer zijn chef-staf:
‘ H et niet o f o n v o ld o e n d e o p v o lg e n d o o r v e rsc h illen d e o n d ercom m an dan ten
van de g eg e v e n b e v elen w as w e l een der ergste eu vels die d o o r de geh ele periode
tot aan de b e v rijd in g b lev en bestaan. D aarbij k w a m de o n zek erh eid om tren t het

1 Brief, 7 nov. 1970, van M . R. Tuininga-Boissevain. 2 V ó ór de capitulatie-onderhandelingen deed de enige botsing tussen K oot en de illegaliteit zich vo o r in het
begin van '45 toen K oot zijn contact met de illegale pers bleek te hebben overgedragen
aan jhr. R G roen inx van Zoelen die hij kende uit '4 1 toen zij hadden samengewerkt
in het kader van de N ederlandse U nie. Contact met G roen inx, ‘van w ie ’, zo vertelde
Ja n M eijer aan de Enquêtecom m issie, ‘uit het verleden bepaalde edelfascistische en
antisemietische uitingen bekend w aren’ (Enq., dl. VII c, p. 289), werd o.m. door Het
Parool en Vrij Nederland gew eigerd - K oot liet hem toen vallen. O p verzoek van de
C ontact-Com m issie der Illegaliteit richtte Koot voorts begin april een instructie tot
de gew estelijke commandanten waarin hen verboden werd, zich tijdens en na de
bevrijding met persaangelegenheden bezig te houden. 3 M. de Boer, ‘Verslag . . .
B S ’ p. 17.
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fu n ctio n eren van d e v e rb in d in g e n . . . alsm ed e het m o e ilijk e contact m et de
o n d erco m m an d an ten , speciaal in de m eer v e rw ijd e rd e gebieden . V an een g e re 
g e ld e co m m a n d o v o e rin g o v e r de B S kon h ierd o o r alleen sprake zijn in de
p ro vin cies N o o r d - en Z u id -H o lla n d en U trecht, v o o ral dank zij de in deze
g e b ied en aan w ezige eigen te le fo o n v e rb in d in g e n .’ 1

O ok in die drie provincies was het overigens m oeilijk gebleken, iets
van homogeniteit in de BS te brengen. De verschillen en tegenstellingen
tussen de O D , de LKP en de R V V speelden daarbij een rol maar ook het
streven naar regionale autonomie, de overtuiging dat men ter plekke de
situatie beter overzag dan in het Amsterdamse hoofdkwartier en hier en
daar persoonlijke eerzucht —diezelfde factoren hadden het om te begin
nen al m oeilijk gemaakt, aanvaardbare gewestelijke commandanten te
benoemen.

De gewestelijke commandanten
N iet alleen de benoeming van gewestelijke commandanten der BS
(Strijdend Gedeelte) maar ook die van districts- en plaatselijke comman
danten en, voorzover die plaatsen in kwartieren waren ingedeeld, die van
kwartier-commandanten, heeft tot reeksen conflicten geleid.2 Het zou in
ons algemene werk te ver gaan om al die conflicten gedetailleerd te
beschrijven. Dat is ons trouwens ook niet m ogelijk: de meeste stukken
ontbreken. D ie conflicten hebben zich nam elijk afgespeeld in de Delta’s
waar vertegenwoordigers van de O D , de LKP en de R V V het eens
moesten worden over de te benoemen commandanten en slechts van de
besprekingen in één Delta (die van het gewest Amsterdam) zijn ons de
notulen bekend. De voorgeschreven gang van zaken was deze dat in elke
plaats van enige betekenis, in elk district en in elk gewest een Delta moest
worden gevorm d: was zij het er over eens dat een bepaalde illegale werker
BS-commandant diende te worden, dan moest dat besluit door de hoger
geplaatste commandant, gehoord de hogere Delta, worden goedgekeurd
- gewestelijke commandanten moesten dus in hun functie worden
bevestigd door kolonel Koot na overleg met het Delta-Centrum.
1 A.v., p. 17 -18 .’ 2 D ie conflicten hebben zich niet voorgedaan bij de benoem ingen der
gew estelijke com m andanten-Bewakingstroepen; die functie, w aarvoor de L K P en de
R W geen belangstelling hadden, werd aan de gew estelijke O D -com m andanten
toevertrouwd die in verscheidene gevallen tevens gew estelijk com m andant-Strijdend
G edeelte werden. M et ‘gew estelijk com m andant’ bedoelen wij in deze paragraaf telkens
‘gew estelijk com m andant-Strijdend G edeelte’.
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D ie D elta-vorm ing werd niet over de gehele linie doorgevoerd. Zij was
al m oeilijk doordat niet in alle delen van het land groepen van de R V V
en Knokploegen aanwezig waren. Waar R V V ’ers ontbraken, kon in het
geheel geen D elta-vorm ing volgens voorschrift plaatsvinden — ontbra
ken de KP’ers, dan namen veelal LO-leiders in de plaatselijke en districtsDelta’s de voor de LKP gereserveerde plaats in. Er zijn, schrijft van Ojen,
‘d o o r hun in v lo e d v rij veel L O -le d e n in de fo rm aties van de B S terechtgekom en ,
zo n d er dat zij een fo rm e le erk en n in g d o o r d e K P ko n den o verleg g en en zelfs
kregen v e le n hu nn er to egan g tot d e B S d o o r b e m id d e lin g van de O D . H et is
inderdaad v o o rg e k o m e n dat b em o eien issen van L O -in stan ties v o o r de totstand
k o m in g van plaatselijk e B S -fo rm a tie s en v o o r haar verd ere o n tw ik k e lin g van
b eslissen d e beteken is zijn g ew eest, w aarto e zij in en k ele g ev allen , ten eind e
fo rm e e l de zaken te ku nn en regelen , tot oprich tin g van een K P o verg in g en o f
de naam van K P g in g en v o eren . . . D e L O m ag in zekere zin als een ‘ d ep o t’ v o o r
de B S w o rd e n aan gem erkt.’ 1

G elijk eerder vermeld, sloot de territoriale hoofdindeling van de BS
aan bij die van de O D. Moeten w ij dus over negentien gewesten gaan
schrijven? Neen, Koot en het Delta-Centrum hebben door de m oeilijke
verbindingen met het zuiden des lands (de lezer herinnere zich, w elk een
probleem het voor de groep-'Albrecht’ vormde, regelmatig uit Rotterdam
Geertruidenberg te bereiken) in de v ijf daar gelegen O D -gew esten geen
BS-commandanten kunnen benoem en; trouwens: een groot deel van
Zuid-Lim burg en de z.g. ‘Corridor’ Eindhoven-N ijm egen waren al be
vrijd toen de Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten en het
Delta-Centrum begonnen te functioneren. Er resten dus veertien gewes
ten - één minder nog, dertien dus, want het O D -gew est Arnhem en
omstreken, Gewest 7, was door de evacuaties vrijw el ontvolkt zodat daar
geen BS-form aties konden worden opgericht.
Gewest na gewest zullen w ij nu weergeven, in hoofdzaak van Ojens
gegevens volgend, wat ons van de benoeming der gewestelijke comman
danten (hier en daar ook van lagere commandanten) bekend is; daarbij
gaan w ij niet verder dan eind maart toen het door het ingrijpen van prins
Bernhard tot een reorganisatie-poging kwam welke w ij later in dit
hoofdstuk zullen behandelen.
★

1 Van O jen: D e BS, p. 752.
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W ij beginnen met Friesland (Gewest i) en vallen daarmee al midden in
de conflicten.
In deze provincie bevonden zich vrijw el geen R V V ’ers en die er waren,
werden niet in enig samenwerkingsverband opgenomen. V oor de Knok
ploegen hadden de twee provinciale leiders Krijn van der Helm en Pieter
W ybenga in mei o f ju n i '44 de afspraak gemaakt met de reserve-kapitein
der artillerie A. M eijer, dat de Friese Knokploegen, als de bevrijding
naderde, onder de O D zouden komen te ressorteren; M eijer had er
grondig over nagedacht wat men, als de Geallieerde legers in aantocht
waren, tegen de Wehrmacht zou kunnen ondernemen, had vrijw illigers
aangeworven en O D ’ers tot districtscommandanten benoemd. ‘Ronduit
g a f hij toe’, aldus later W ybenga, ‘de bezwaren van de KP tegen bepaalde
officieren te begrijpen en zelfs tot op zekere hoogte te delen. Maar
mochten zij tekort schieten, ‘ dan schop ik ze er uit.” 1
Dat was een man naar het hart van van der Helm en W ybenga! In ju li
evenwel leidde de affaire-Esmé van Eeghen2 er toe dat van der Helm
naar het westen des lands ging (hij werd er op zijn onderduikadres in
Am ersfoort in een gevecht met S D ’ers dodelijk getroffen) en dat W y 
benga zich uit het KP-w erk terugtrok —Piet Oberman, een houthandelaar
uit Dokkum, was door van der H elm en W ybenga met de leiding van
de Friese Knokploegen belast. O ver de met M eijer gemaakte afspraak had
Oberman bij die gelegenheid niets te horen gekregen. Deze viel het
overigens m oeilijk, als nieuw e provinciale leider door de Knokploegen
te worden aanvaard; daar kwam nog bij dat hij in augustus in een
vuurgevecht met Landwachters een schot hagel in de rug kreeg — toen
D olle Dinsdag kwam (5 september), was hij nog uitgeschakeld.
Op die dag begaf W ybenga zich naar Leeuwarden teneinde er op
verzoek van de illegale werkers van het hoofdkwartier van de KP weer
de leiding van de Friese Knokploegen op zich te nemen. Hij bezocht die
dag M eijer, bevestigde de met deze gemaakte afspraak en gaf nu aan de
Knokploegen door dat zij voortaan onder M eijer en de door deze
aangetrokken officieren zouden opereren. D e Knokploegen in het oosten
van Friesland bleken bereid zich te schikken, maar Oberman was w o e
dend en in het zuidwesten, in Sneek en omgeving, waar de KP-leider
Haitze Wiersma meer Knokploegen had gevormd dan er in het oosten
bestonden, wekte de met M eijer getroffen overeenkomst grote veront
waardiging.
1 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl III, p. 20. 2 W ij beschreven deze in ons
deel 7, nl. in de paragraaf ‘Zelfbescherm ing’ van hoofdstuk 7.
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Het conflict werd tenslotte in zoverre bijgelegd dat een soort Intelligence-staf voor M eijer werd gevormd, ‘T rio ’ geheten, waarin drie perso
nen zitting kregen: W ybenga, Wiersma en een reserve-kapitein der
artillerie, Ph. W. Pander; deze laatste had in augustus in Friesland een
groot aantal officieren en manschappen opgezocht die in de meidagen
van 40 onder hem hadden gediend en had velen hunner bereid gevon
den, onder zijn leiding opnieuw te gaan strijden. Een van Panders
officieren, de ondergedoken Amsterdammer drs. Charles Montagne,
werd de man die op de onderduikadressen van ‘T rio ’ de Intelligencegegevens sorteerde en opborg.
M et die gegevens nu zocht M eijer omstreeks 1 oktober de 5/ 15-agent
D ebèfve op die toen pas was gedropt, en deze ried hem aan, onm iddellijk
een deskundige militair en een illegale werker die Friesland door en door
kende, door de linies naar de Geallieerden te laten gaan en hun de
gegevens mee te geven. D ie missie werd aan W ybenga en Montagne
toevertrouwd. Zij vertrokken op 7 oktober en begaven zich eerst naar
Amsterdam om er contact op te nemen met, schreef W ybenga later, ‘de
landelijke leiding van de O D .’ 1 D e persoon met w ie M ontagne en hij
spraken2, bleek zeer verbolgen te zijn: M eijer, zei hij, was eigengereid
opgetreden, had zonder toestemming van het O D -hoofdkw artier afspra
ken gemaakt met de Friese Knokploegen, besloten was, hem, die ‘maar
een kapitein’ was3, te vervangen door een generaal. ‘ Het w erd’, aldus
W ybenga, ‘ een laaiende ruzie’, waarbij W ybenga zijn gesprekspartner
tenslotte toebeet: ‘Als ju llie die generaal naar Friesland sturen, geef hem
dan een leger mee, want anders ligt hij ten zuiden van W olvega al met
gebroken benen in de onderwal van een sloot!’4 Hulp om naar het Zuiden
te crossen, kregen W ybenga en Montagne in Amsterdam niet, maar zij
konden in de Betuwe met hulp van K P’ers uit Tiel de Waal oversteken.
Het BI in Eindhoven nam de spionage-gegevens in ontvangst en enkele
dagen later, d.w.z. ca. 20 oktober, vertelden W ybenga en M ontagne aan
prins Bernhard in diens hoofdkwartier bij Brussel van de samenwerking
welke in Friesland tussen de Knokploegen en de O D tot stand was

1 Geale de Vries (ps. van P. W ybenga): Verzetswijk. Iets over de vrijheidsstrijd van de
naamgevers van de Krijn van der Helmschool en de Prins Bernhardschool te Leeuwarden (1968),
p. 1 1 . 2 W ybenga, die na de bevrijd in g S ix enkele keren ontmoette, schreef ons in
m ei ’ 8ï dat hij niet door deze te w oord is gestaan. 3 W ij tekenen hierbij aan dat de
commandanten van enkele O D -gew esten geen hogere rang hadden dan die van
kapitein; de w oorden ‘maar een kapitein’ laten zich daarmee niet rijm en. 4 Geale
de V ries: Verzetswijk, p. 1 1 .
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gekomen. ‘Dat is uniek’, zei de prins. ‘Dus er is toch één provincie waar
ze het hebben gedaan zoals het moet.’ Toen W ybenga vervolgens zei dat
‘Amsterdam’ M eijer, die ‘maar een kapitein’ was, w ilde vervangen,
ontstak de prins in woede. ‘Wat moet ik daar’, riep hij uit, ‘met een
gouden kraag, als ik er al een kerel heb?!’ 1 Prompt liet hij kolonel Koot
een telegram sturen, inhoudend dat hij M eijer definitief benoemde tot
BS-commandant van Friesland.
Na dat telegram duurde het nog ruim een maand voordat Koot
zijnerzijds M eijers benoem ing bevestigde. Op 12 december werden
vervolgens in Friesland de O D en de KP volledig in de BS opgenomen
en M eijer verving de oorspronkelijk aangestelde districtscommandanten
van de BS, die uit de O D afkomstig waren, op één na door KP’ers.

★

In Groningen (Gewest 2) liep alles mis. W ellicht had het N SF-Top-lid
Iman van den Bosch, de oud-marine-officier die er als eerste BS-com 
mandant ging fungeren, de zaken in het goede spoor kunnen brengen
maar nadat hij in oktober door zijn arrestatie was uitgeschakeld, kwam
het tot een reeks conflicten die bij de bevrijding nog niet waren bijgelegd.
RVV-groepen waren er aanvankelijk in Groningen niet — later gingen
enkele communisten zich R V V ’ers noem en; zij werden, voorzover ons
bekend, in geen enkel samenwerkingsverband opgenomen. ‘De KPleiders’, schrijft W ybenga,
‘w a ren het o n d e rlin g oneen s, b eh alve inzake d e w e ig e rin g o m m et de O D sam en
te w erk en . E r w as zelfs v o o rtd u ren d ruzie m et de la n d elijk e toppen van K P en
B S . . . H et is triest en v o o r een g esch ied sch rijver onverklaarbaar, de afgan g en
sterilisatie van het gew ap en d verzet in G ro n in g e n te lezen. Sterilisatie, w ant
h ie rd o o r kreeg d eze p ro vin cie o o k geen w apens. E en m aal is v o o r G ro n in g en een
zen d in g afg ew o rp en bij B a k k eveen , m aar het m eeste daarvan g in g kort daarna
v e rlo re n d o o r a llerlei w e d erw aa rd ig h ed en , w a aro n d er a lw eer verraad .’2

M et instemming van het Delta-Centrum had kolonel Koot in novem 
ber, toen men het in Groningen niet eens kon worden, een nieuwe
gewestelijke commandant aangewezen: Maarten van Til, de gewestelijke

1 A.v., p. 12.

2 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 178.
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commandant van de O D , maar aan deze werd, aldus Het Grote Gebod,
‘alleen al omdat hij vanuit het westen was benoemd, bij de uitvoering
van zijn opdrachten zo goed als geen medewerking verleend.’ 1 Toen
tenslotte de Friese BS bereid waren, aan de BS in Groningen wapens af
te staan mits alle contacten terzake via de gewestelijke commandant
zouden lopen, werd dat aanbod geweigerd, ‘enkele harde koppen . . .
stelden . . . zich op het standpunt: liever geen wapens dan bij de gratie
van een in Amsterdam tronende . . . BS-leiding. Doorgekom en bevelen,
indien niet strokend met eigen inzichten, werden zonder meer terzijde
gelegd. De . . . op 17 januari '45 totstandgekomen fusie van KP en O D
. . . bracht geen enkele verbetering in de toestand.’2 ‘Op de dag der
bevrijding was’, aldus van O jen, ‘de samensmelting tot BS nog niet
voltooid.’3 Daartoe had bijgedragen dat in de BS-top tal van arrestaties
waren verricht en dat van Til, deswege diep ondergedoken, maar een
beperkte activiteit had kunnen ontplooien.

★

Beter ging het in Drente (Gewest 3). RVV-groepen waren er niet en de
Knokploegen stonden hier minder vijandig tegenover de O D dan elders,
hetgeen samenhing met het feit dat talrijke O D ’ers in LO-verband bij
de steun aan onderduikers betrokken waren geweest. Zo kon de gewes
telijke commandant van de O D , de reserve-kapitein der infanterie
H. Ketelaar, met volle medewerking van de Knokploegen tot gewestelijk
commandant van de BS worden benoemd. Hij nam v i jf K P’ers in zijn
staf op en haalde ook in andere opzichten K P’ers naar voren: vooral zij
waren het die met de wapeninstructie werden belast.

★

In O verijssel (Gewest 4) was de harmonie tussen de RVV-groepen en de
Knokploegen verre te zoeken. W ij herinneren er aan dat de Twentse
Knokploegen het Jedburgh-team van m ajoor Brinkgreve er toe wisten te

1 Het Grote Gebod, dl. I, p. 434.

2 A.v.

3 Van O jen : D e BS, p. 208.
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bewegen, kapitein Lanckers brigade-Twente van de R V V in de steek te
laten. Wat Brinkgreve nadien aan wapens en sabotagemiddelen liet
droppen, ging louter naar de Knokploegen toe. Lancker was hierover, zo
schreef hij begin oktober aan Brinkgreve, ‘buitengewoon verontwaar
digd.’ 1 Buiten Lancker om werden vervolgens de Knokploegen en de
O D , daarin gesteund door Brinkgreve, het er over eens dat de gewestelijk
commandant van de O D , de kolonel der infanterie b.d. van het Konink
lijk Nederlands-Indisch Leger, G. D. E. J. Hotz, BS-commandant in
O verijssel diende te worden. Lancker werd uitgenodigd aan een bespre
king deel te nemen waarop het form ele besluit daartoe moest vallen.
Persoonlijk had hij, hoe gegriefd ook, naar die bespreking toe willen
gaan maar zijn naaste medewerkers wisten hem er toe te bewegen om,
aldus een hunner, ‘de vernederende uitnodiging’ niet te aanvaarden2;
veiligheidsoverwegingen (Lancker werd zwaar gezocht) speelden daarbij
ook een rol. Hij beperkte zich er toe, Brinkgreve te doen weten dat hij
zich bij voorbaat bij elk te nemen besluit neerlegde. De kolonel, wiens
aanwijzing tot BS-commandant door Koot en het Delta-Centrum werd
bevestigd, benoemde Lancker vervolgens tot BS-commandant in het
district Salland.
Daarna ontstonden weer nieuwe m oeilijkheden doordat Lancker van
m ening was dat Deventer en de IJsselstreek tot Salland behoorden,
hetgeen door de anderen betwist werd. G evolg van dit alles was dat de
RVV-groepen zich slechts hoogst onw illig in het BS-verband lieten
invoegen, ‘de gewestelijke commandant kon’, aldus van O jen, pas na
Lanckers sneuvelen ( n februari '45) ‘de zaken in het goede spoor bren__ »■»
gen.
★

In de Achterhoek (Gewest 5) waren, schijnt het, de tegenstellingen tussen
de O D , de R V V en de LKP minder scherp dan elders —men werd het er
althans spoedig over eens dat ook hier de gewestelijk commandant van
de O D , de reserve-luitenant-kolonel der cavalerie W. A. van den Wall
Bake, gewestelijk commandant van de B S zou worden. G elijk eerder
weergegeven, was van Bijnen die met deze commandant eind november
1 B rief, 5 okt. 1944, van A. F. Lancker aan H. B rinkgreve ( R W , 1 g). 2 A. Kamphuis:
'H o e w ij met ‘ Evert’ in aanraking kwam en en in hem onze aanvoerder zagen’ (z.j.),
p.2 (Doc I-10 10 , a-2). 3 Van O jen : D e BS, p. 209.
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een gesprek ging voeren, van oordeel dat hij vervangen moest worden,
maar die opinie werd door het D elta-Centrum niet gedeeld en van den
W all Bake b leef in functie; de verdere vorm ing van de BS verliep, zo
schreef de commandant kort na de bevrijding, ‘zonder stoornis.’ 1

★

D e Veluw e (Gewest 6) was het enige gewest waar een R V V ’er tot
BS-commandant werd benoemd: als zodanig werd namelijk Berend
Dijkman, commandant van de brigade-Veluwe van de R V V , door Koot
en het Delta-Centrum aanvaard. M et grote aarzeling! Koot en Six be
tw ijfelden o f Dijkman, gewezen wachtmeester van de marechaussee,
voldoende militaire kennis bezat; er werd dan ook, toen men tot de
goedkeuring van Dijkmans benoeming besloot, tevens vastgesteld dat
hij uit O D -kringen een ervaren officier als chef-staf zou krijgen.
D ie chef-staf was nog niet gevonden toen D ijkm an, zoals in hoofdstuk
I vermeld, midden novem ber werd gearresteerd. Tot zijn opvolger werd
ir. R C. Kruij ff benoemd, reserve-eerste luitenant der artillerie, die in de
periode van ‘Market-Garden’ in Arnhem het Intelligence-w erk ten behoeve
van de Geallieerden had geleid, nadien veel bemoeienis had gehad met
het in veiligheid brengen van de Airbornes die zich aan krijgsgevangen
schap wilden onttrekken en zich als K P’er was gaan beschouwen. Hij
kreeg opdracht van Six om de O D die op de V eluw e volledig gedesor
ganiseerd was geraakt (o.m. door het feit dat de gewestelijke O D commandant, overste Barendsen, op 2 oktober te Apeldoorn was gefu
silleerd en door arrestaties welke gebaseerd waren op de gegevens die de
S D bij D ijkm an had gevonden), opnieuw op te bouwen. Kruij ff deed
dat, ‘waarbij hij evenwel niet schroomde’, schrijft van O jen, ‘sommige
functionarissen die van oudsher aan de opbouw van de O D hadden
gewerkt, terzijde te stellen.’2 In O D -kringen wekte dat hier en daar
verbittering (‘Op de V eluw e is het nooit terechtgekomen’, zei S ix aan de
Enquêtecommissie3) maar met de resterende RVV-groepen en met de
Knokploegen had de K P’er K ru ijff geen m oeilijkheden: zij gingen vo l
ledig in de BS op.
1 W. A. van den W all Bake: ‘Enkele gegevens voo r de geschiedschrijving van de O D ,
speciaal wat betreft gewest V ’ (maart 1946), p. 1-2 . (M in.v.D ef., Centr. Archiefdepot,
126/76). 2 Van O jen : De BS, p. 209. 3 Getuige P .J. Six, Enq., dl. IV c, p. 567.
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Laat ons de zaak niet te simpel voorstellen: het mocht dan waar zijn
dat men het op de Veluw e aan de top goeddeels eens was geworden, op
lager niveau was grote verdeeldheid blijven bestaan. D e L O ’er A. van de
Kamp heeft daarvan, wat Kampen betreft, een duidelijk beeld gegeven.
H ier werd, aldus van de Kamp, de BS ‘voor negentig procent uit september-artisten gerecruteerd’ die ‘zich tot vlak voor de bevrijding maar liever
bepalen wilden tot organisatie voor dat schone uur en verder zich
ondergronds onledig gingen houden met het spelen van ordertje, tegenordertje en order op tegenordertje, gelijk in de dagen van vanouds.’ De
KP in Kampen kreeg daar in novem ber genoeg van, vroeg en verkreeg
v e rlo f tot actief optreden,
‘ en to en d e K P daarop alvast b eg o n m et de sp o orw egstak in gb rek ers ter plaatse
het o n d e rd u ik e n te geb ied en , w as d e zaak aan ’ t rollen. Eerst intern (terw ille van
d e een h eid w ild e ik de k o o l en de g eit sparen, w a t heel h o ge w o o rd e n en v in n ig e
tw istgesp re kk en uitlokte!), daarna extern , w ijl b ijk an s het ganse BS-apparaat, m et
totaal geen g e v o e l v o o r het p rin cip iële verzetsstandpunt d o o r de K P ’s altijd
in g e n o m e n , o v e r m o g e lijk e represailles en execu ties g in g ja m m e re n , ja zelfs bij
m o n d e v an een o n d erco m m an d an t de b etro k ken rangeerders aanried, rustig aan
’ t w e rk te b lijv e n .’ 1

D e ‘onverkw ikkelijke verw ijdering’ die er aldus kwam tussen de KP
enerzijds en de BS (de R V V -groep inbegrepen) anderzijds2, bestond bijna
twee maanden later, midden januari, nog steeds. Er werd toen op initiatief
van de samenstellers van het plaatselijk illegale blad Strijdend Nederland
een bijeenkomst belegd van vertegenwoordigers van de KP, de O D , de
R V V , de LO , het N SF en Strijdend Nederland waarop in aanwezigheid van
de Kamper BS-commandant werd besloten, een Contact-Com m issie op
te richten. In de vergaderingen dier commissie b leef de onenigheid zich
manifesteren. Zo werd op 10 februari vier uur lang gediscussieerd
‘m aar niet tot o v e reen stem m in g gek o m en . G esch ilpu n ten b lev en :
a. d e on u itroeib are n e ig in g d er B S -le id e rs o m d e zaak grootscheeps en m ilitair-hiërarchisch op te b o u w e n , w a t v o lg e n s ons (KP, L O , W 3) o n m o g e lijk is.
O peraties m et com pagn ieën en d e rg e lijk e zijn h ier in N ed erla n d niet uitvoerbaar.
. . . b. A fb a k e n in g van b ev o e g d h e d e n en taak der B S ten opzichte der andere
verzetsgro ep en .’ 4
1 A. van B oven (ps. van A. van de Kamp) 'mJa n Jansen in bezet gebied, p. 389-90. 2 A.v.,
p. 405. 3 Van de Kamp duidt in zijn boek het blad Strijdend Nederland aan als: Vrij
Vaderland. 4 A. van B oven: Ja n Jansen in bezet gebied, p. 4 14 - 15 .
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Punt b werd een week later in beginsel geregeld, over punt a bleven
de meningen uiteenlopen.

★

In Utrecht en de Betuwe (Gewest 8) kwam in de tweede helft van
september eerst een tweehoofdige leiding tot stand: de combinatie O D R W benoemde de gew estelijk commandant van de O D , de reservekapitein der artillerie mr. J. H. des Tom be, tot gewestelijk commandant
van de BS maar naast deze b leef Been zelfstandig commandant van de
Knokploegen. Been, aldus Het Grote Gebod,
‘ b ew ee rd e dat d e O D - R V V slechts een papieren organisatie w as, een k w alificatie
d ie deze gro ep erin g n atu u rlijk niet beaam de. Er w e rd en p o gin gen tot b e m id d e 
lin g aan gew en d m aar een o ve re e n ste m m in g w e rd niet bereikt. D e m o e ilijk h e d e n
b estond en echter niet alleen uit een te lage w aard erin g van eikaars capaciteiten,
m aar o o k in de praktijk w e rd en de teg en stellin gen d o o rgetrokk en . T o e n n a m e lijk
v o o r d e stad U trech t een com m an d an t b en o em d m o est w o rd en , d ro egen beid e
partijen een candidaat v o o r, m aar d e een k on de candidaat van de an der niet
accepteren .’1

Eind oktober gaf kolonel Koot, gelijk eerder vermeld, bevel de BS te
verdelen in Strijdend Gedeelte en Verzetstroepen — de Utrechtse Delta
kon het er over eens worden dat Been de eerste en des Tom be de tweede
formatie zou commanderen, ‘de w rijvingen tussen deze twee bleven
echter bestaan.’ ‘Na moeizame besprekingen’ werd vervolgens ir. A. F. U.
Krikke, ‘die aan de ene zijde door zijn O D -afkom st en aan de andere
door zijn KP-mentaliteit voldoende vertrouwen genoot’2, voorgesteld
als de nieuwe gewestelijke BS-commandant. Kolonel Koot en het DeltaCentrum keurden het voorstel goed —enkele weken later werd ir. Krikke
mèt zijn staf en de leidende BS-functionarissen van de stad Utrecht (en
mèt de BBO -agent Postma) tijdens een bijeenkomst in het gebouw van
de Utrechtse Kamer van Koophandel gearresteerd.
Zulks betekende dat de leiding van de BS in Utrecht en de Betuwe
alsook in de stad Utrecht geheel nieuw moest worden opgebouwd. ‘Het
tijdvak dat volgde was er’ , aldus een ingewijde, ‘een van onrust en
verwarring, waarbij intriges en kuiperijen hoogtij vierden, en dat in de
1 Het Grote Gebod, dl. I, p. 516.

2 A.v.
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geschiedenis van het illegale werk in Utrecht altijd bekend o f beter:
berucht, zal staan onder de naam ‘ Stadhouderloze tijdperk’.’ 1 Tot nieuwe
gewestelijke commandant werd begin januari een KP’er benoemd, S. P.
P. de Man — de onenigheid in de stad Utrecht duurde nog enige tijd
langer en leidde er tenslotte toe dat alle z.g. kwartiercommandanten een
rekest tot prins Bernhard richtten waarin zij hem vroegen, goed te vinden
dat zij zelf een districtscommandant hadden gekozen. Antwoord kregen
zij niet. D e zaak eindigde aldus dat de gekozen commandant zich terug
trok en de door de gewestelijke commandant benoemde commandant
morrend werd aanvaard. De rapporten die inzake al deze conflicten in
het O D -archief belandden, vertoonden, aldus een der Utrechtse O D ’ers
van het eerste uur, W. A. H. C. Boellaard,
‘ b ij elkaar een d ro evig beeld , ho e eerzucht, g ek w etste w aard igh eid , zucht tot
d w a rsd rijv e n en het niet o n d ergesch ikt w ille n m ak en van d e eigen persoon aan
het gro te d o el, h erh aald elijk d e organisatie in gevaar brachten.’2
★

In het Gooi (Gewest 9) verliep de benoem ing van een gewestelijk
BS-commandant bijzonder vlot. De gewestelijk commandant van de
O D , de reserve-kapitein der artillerie b.d. H. F. D udok van Heel, behoef
de het slechts met één persoon eens te worden: de KP-leider in het Gooi,
‘die’, aldus van O jen, ‘tevens optrad als leider van de R V V .’3 De KP-leider
liet zich in de staf van de gewestelijke commandant van de O D opnemen
—het was die commandant die zich met zijn staf als het ware een nieuw
etiket opplakte: BS in plaats van O D. ‘Deze coördinatie die m en’, schrijft
van O jen, ‘als voorbeeldig mag aanmerken, stempelde het Gooi tot een
O D -gew est bij uitstek.’4
W el, helemaal voorbeeldig was de coördinatie toch niet, want het
kostte de gewestelijk commandant veel moeite, de KP’ers in de BS te
laten opgaan: zij waren over zijn algemene beleid allerminst te spreken.

★

1 L. op ten N oort: ‘Beknopte illegale geschiedenis van de O D (R V V en N B S ) in
U trecht’ , p. 58. 2 W . A. H. C. Boellaard: ‘ D e O rdedienst (O D ) in stad en provincie
U trecht’ (z.j.), p. 47 (D oc II-582, c-i). 3 Van O je n : De BS, p. 2 1 1 . 4 A.v.
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O ver Amsterdam (Gewest 10) schreven w ij al in het vorige hoofdstuk.
W ij herinneren er aan dat de gewestelijke OD-commandant, de vroegere
garnizoenscommandant luitenant-kolonel Bosw ijk, geen genade kon
vinden in de ogen van de KP en de R V V en dat na verschillende
moeizame besprekingen Bosw ijks chef-staf, C. F. Overhoff, als geweste
lijk commandant werd aanvaard. Dat laatste geschiedde niet zonder
frictie. ‘ De vertegenwoordigers van KP en R V V zagen in m ij’, schreef
O verhoff later, ‘een vertegenwoordiger van de ‘soort’ die zij niet
wensten: een reserve-majoor, iemand die op de effectenbeurs werkte en
daar voorzitter was’ 1, en dan was hij bovendien nog O D ’er! G elijk al
vermeld, kwamen de KP’er en de R V V ’er die in de Delta-Amsterdam
zitting hadden, op de eerste vergadering waar O verhoff aanwezig was,
met opzet een half uur te laat, maar ‘na slechts heel weinige keren
veranderde de stemming zienderogen en de waarheid gebiedt te zeggen
dat w ij’ , aldus weer O verhoff, ‘uiteindelijk in grote harmonie hebben
samengewerkt.’2
Op de activiteiten van de BS in Amsterdam komen w ij, o.m. aan de
hand van de notulen van de Delta-vergaderingen nog terug —hier willen
w ij opmerken dat de Amsterdamse Knokploegen slechts puur formeel
onder Overhoffs bevel stonden; in werkelijkheid werden zij door de
Amsterdamse KP-leider zelfstandig gecommandeerd. Bevelen, uiteinde
lijk ook van prins Bernhard, om de naam ‘ K P’ te laten vervallen, legden
zij naast zich neer. Met de Amsterdamse Knokploegen was men overigens
elders in het LO -LK P-com plex niet bijzonder ingenom en; hun leider,
een tuinderszoon uit het Westland, had op anderen de indruk gemaakt,
niet steeds even verantw oordelijk te handelen, en hem nam vooral de
Amsterdamse LO -leiding kw alijk dat hij een aanbod om ca. tweeduizend
zorgvuldig door de LO uitgekozen mannen via de KP in de BS te laten
opnemen, had afgeslagen, ‘de K P’, aldus K. N orel in Het Grote Gebod,
‘w ilde zelf haar mensen kiezen. Veel minder bekend in Amsterdam dan
de LO begon zij lukraak te werven en hierbij zijn vergissingen begaan
die soms ernstige gevolgen hadden.’3

1 C. F. O verhoff: ‘O orlogsherinneringen’, p. 87.
Grote Gebod, dl. I, p. 539.
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In N oord-H olland benoorden het IJ (Gewest n ) zag het er eerst naar uit
alsof de gewestelijk commandant van de O D , de luitenant-kolonel der
infanterie van het Knil b.d. J. G. M. Wastenecker, in een minim um van
tijd de eenwording van het gewapend verzet had weten te bewerkstelli
gen. Omstreeks D olle Dinsdag sprak hij met twee provinciale leiders van
de LO , nam deze in zijn staf op en vervolgens kregen districts- en
plaatselijke leiders van de LO vlot een plaats in de staven van de districtsen plaatselijke commandanten van de O D. De LO trad bij dat alles min
o f meer namens de Knokploegen op die in Noord-H ollands N oorder
kwartier zware verliezen hadden geleden. Een regeling als met de LO
getroffen, wist Wastenecker ook te maken met enkele RVV-groepen. ‘Er
was dus’ , zo constateerde een naoorlogs overzicht van Gewest n , ’een
volkom en eenheid in de O D bereikt.’ 1
Daargelaten o f zij zo ‘volkom en’ was —die eenheid brak aan stukken
toen in N oord-H olland de eerste droppings plaatsvonden: droppings ten
behoeve van de RVV. D e wapens werden nam elijk niet aan overste
Wastenecker ter beschikking gesteld, maar de R V V behield ze zelf en
oefende daarmee een machtige zuigkracht uit op de O D. Daar kwam nog
bij dat de w ijze waarop in N oord-H ollands Noorderkwartier de een
wording althans op papier tot stand was gekomen, in strijd was met de
van Amsterdam uit voorgeschreven regels: de LO had er niets mee te
maken en de KP moest er bij betrokken worden. Dat laatste had heel wat
voeten in de aarde, gegeven de weerstanden in KP-kringen tegen de O D.
Overste Wastenecker evenwel, een strijdbaar man, wist die weerstanden
goeddeels te overwinnen, o.m. doordat hij de leider van de Waterlandse
Knokploeg in zijn staf opnam en het sabotagewerk aan de Knokploegen
en de groepen van de R V V overliet; in de als mobiel onderdeel bedoelde
Gewestelijke Stormtroepen, ca. tweehonderd man, nam hij bovendien
grotendeels K P’ers op.
Dat overste Wastenecker in zijn gewest een ruime mate van cohesie
wist te bereiken (de bevelen en aanwijzingen van kolonel Koot waren
daar, schrijft van O jen, ‘zeer goed tot hun recht gekom en’2), blijkt ook
uit het feit dat gewest 1 1 het enige BS-gew est is geweest dat (in '47) een
relaas in boekvorm heeft gepubliceerd; het getuigde al blijkens zijn titel:
De mannen van overste Wastenecker, van veel waardering voor de comman
dant.

1 (BS) G ew est n : ‘Enige rapporten over het ontstaan en de werkzaamheden der
Binnenlandse Strijdkrachten in G ew est 1 1 ’ (1945?), p. 8. 2 Van O jen : De BS, p. 2 12.
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In N oord-H olland Zuid (Gewest 12) duurde het, evenals elders, enkele
maanden voordat in de desbetreffende Delta overeenstemming was
bereikt, w ie als gewestelijk commandant van de BS zou optreden: pas
eind novem ber gingen de KP en de R V V er accoord mee dat dit mr.
Sikkel zou zijn, de gewestelijk commandant van de O D . Tegen hem
rezen bezwaren: zo werd hem, aldus een uit begin maart daterend bericht,
verweten dat hij ‘zich blind staart op de burgerlijke verhoudingen na het
uur U, doch stelselmatig weigert, momenteel behoorlijke militaire voor
bereidingen te treffen. Zo is de zeer slechte wapenvoorziening te wijten
aan zijn weigering, afwerpterreinen aan te w ijzen ’ (wij nemen aan dat
Sikkel van mening was dat de BBO -droppings met minder risico in de
streek tussen Alkmaar en Hoorn konden geschieden dan bijvoorbeeld in
de Haarlemmermeerpolder die men slechts via een beperkt aantal brug
gen kon verlaten). ‘Hij is als gewestelijk commandant dan ook reeds
afgezet, doch wordt nog (onderhands) aangehouden èn omdat er nog
geen geschikte plaatsvervanger gevonden is, èn omdat hij als zwager van
min. Gerbrandy met zware papieren werkt.’ 1
Sikkels afzetting kreeg eind maart een definitief karakter; desondanks
bleven de Knokploegen in N oord-H olland Zuid van een echt samengaan
in de BS afkerig en behielden ook de RVV-groepen goeddeels hun
feitelijke zelfstandigheid.
★

Weerstanden tegen de BS van de kant van de Knokploegen en van de
groepen van de R V V bleven tot het einde toe ook in Zuid-H olland
Noord (Gewest 13) bestaan. Er waren hier slechts enkele districten, zoals
Leiden, ‘die’, aldus van O jen, ‘een behoorlijk beeld vertoonden.’ Groot
was de verdeeldheid met name in Den Haag dat na de bevrijding weer
het regeringscentrum zou worden. D e O D had er zich op voorbereid,
daar het gezag te handhaven. Dan kwam er omstreeks D olle Dinsdag het
in hoofdstuk 5 genoemde ‘Korps admiraal D oorm an’ naar voren hetwelk
1 Bericht, 8 maart 1945, van de com mandant Keurtroep H eem stede (een KP-groep)
aan de Plaatselijke BS-com m andant (R vO , C o ll. 189 A, 2 b).

707

DE B I N N E N L A N D S E S T R I J D K R A C H T E N
zich evenwel na enkele dagen in het niets oploste. M eer last kreeg men
er met een tweede, ook al van een fraai klinkende naam voorziene
formatie: het z.g. O ranje-Nassau-regiment. Dat werd op Koninginnedag
1944 (31 augustus) opgericht in de kelder van het K oninklijk Huisarchief
door de reserve-eerste luitenant der grenadiers N. M. Japikse, die een
van de adjudanten was geweest van de generaals Reynders en W inkel
man. Japikse meende dat de O D noch de politie bij de bevrijding de
orde in Den Haag zou kunnen handhaven — zijn O ranje-Nassau-regi
ment moest dat doen, hoofdzakelijk met oud-leden van de Haagse
Burgerwacht. H ij trok twee kolonels als bevelhebbers aan en trachtte te
bereiken dat het regiment bij de bevrijding politiebevoegdheden zou
krijgen. Dat werd door de politieautoriteiten die na de bevrijding de
leiding van de Haagse politie zouden krijgen, alsook door mr. S. J. R. de
M onchy die dan weer burgemeester zou worden, geweigerd —zij meen
den dat het Oranje-Nassau-regim ent in de O D o f de BS diende op te
gaan. D e M onchy liet begin novem ber het C ollege van Vertrouwens
mannen de volgende waarschuwing aan de regering seinen:
‘ O ptred en Ja p ie en zijn gro ep D e n H aag beslist gevaarlijk . T racht v o lg en s
b ericht b u rge m eester D en H aag o n d er re v o lv e rb e d re ig in g v o o r eigen b ew e g in g
g e ld a f te persen. V erzo eke h em kategorisch te b ev elen o n d ersch ik k in g aan
C o m m a n d an t N e d erla n d se B in n en lan d se Strijd k rach ten .’ 1

D it bevel werd gegeven en het Oranje-Nassau-regim ent werd ver
volgens ontbonden. Inmiddels was evenwel door de twee kolonels een
jeugdige, psychisch gestoorde kantoorbediende in de rang van majoor
tot bataljonscommandant van het regiment benoem d; deze ging, ook na
de ontbinding van het regiment, met een eigen stoottroep links en rechts
op ro o f uit en schoot in totaal e lf personen dood, een aantal hunner louter
uit persoonlijke rancune.
Een gewestelijk commandant van de BS werd in Zuid-H olland Noord
pas eind novem ber benoemd: de kolonel van het Knil b.d. W.G.A. van
Nieuwenhuizen, voordien gew estelijk commandant van de O D. Hij
werd midden december in Den Haag gearresteerd toen hij zich naar een
adres begaf waar een bespreking over de wapendroppings zou plaatsvin
den en pleegde ’s avonds zelfm oord in zijn cel teneinde niet het gevaar
te lopen, in zijn verhoren belangrijke gegevens te moeten prijsgeven.
D e opvolger van van Nieuwenhuizen (een generaal, ‘die’, aldus Het

1 Telegram , 4 nov. 1944, van V m aan de regering, Enq., dl. V b, p. 518.
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Grote Gebod, ‘niets deed dan eens op zijn hoofdkwartier koffie komen
drinken en er over praten hoe de troepen voor hem paraderen zouden
als de koningin terug was’ 1) werd door de Haagse KP’ers ongeschikt
geacht voor zijn taak. Klachten hielpen niet —hoe de man weg te krijgen?
Dat bleek niet m oeilijk te zijn: twee K P’ers deden een SD -u n iform aan
en belden bij zijn onderduikadres aan —van Nieuwenhuizens opvolger
zag hen en vluchtte onm iddellijk naar Amsterdam.
Derde commandant werd de reserve-kapitein der artillerie J. E. van
Hemert —hij werd op 3 maart '45 gedood bij het bombardement van het
Bezuidenhoutkwartier. Vierde commandant werd toen de reserve-luitenant-kolonel der infanterie, drs. L. Leopold, die van beroep onderdirec
teur was van een Amersfoortse hbs. Toen de M onchy begin maart uit
Rotterdam weer eens een bezoek bracht aan Den Haag, trof hij daar,
schrijft hij, ‘een geheel nieuwe toestand’ aan waarbij hem ‘de rustige
leiding’ van de BS opviel2 —anderen waren van mening dat ook Leopold
in het Haagse m ilieu w einig had kunnen bereiken.

★

In Zuid-H olland Zuid tenslotte (Gewest 14) werd niet de gewestelijk
commandant van de O D maar de districtscommandant te Rotterdam, A.
van der Hoeven, gewestelijk commandant van de BS, eveneens pas eind
november. Hij was niet in staat de steun van de Knokploegen en de
RVV-groepen te verwerven. ‘Ondanks alle bevelen tot samensmelting
en eenheid en ondanks een oppervlakkige toenadering bleven’, schrijft
van O jen, ‘de groepen van KP en R V V enerzijds en die van de O D
anderzijds gescheiden.’3 Die moeilijkheden deden zich vooral in Rotter
dam en Dordrecht voor. In een latere periode werd de taakuitoefening
van van der Hoeven beperkt: hij hield slechts het Strijdend Gedeelte van
de BS onder zich en de Bewakingstroepen werden onder de vroegere
gewestelijke commandant van de O D geplaatst, de reserve-kapitein der
artillerie J. Roodenburg. Zuid-H olland Zuid had toen geen gewestelijk
BS-commandant meer.
★
1 Het Grote Gebod, dl. I, p. 405. 2 S. J. R. de M onchy: Bezetting en bevrijding. Persoonlijke herinneringen (1953), p. 48. 3 Van O jen : De BS, p .2 13.
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W ij w illen de verdeeldheid die uit het voorafgaande blijkt, in een
algemener kader plaatsen.
In het perspectief van de Londense autoriteiten die er mee te maken
hadden, had de oprichting van de BS de bedoeling om van de bestaande
formaties van de R V V , de LK P en de O D één geheel te maken dat, onder
regionale en plaatselijke commandanten geplaatst, zijn aanwijzingen zou
ontvangen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, prins
Bernhard, zulks met inschakeling van het in Amsterdam gevestigde
Delta-Centrum (dat eerst ‘Top-D riehoek’ heette). D e formaties van de
B S zouden dus als het ware rechtstreeks ter beschikking staan van de prins
die zijnerzijds wat de op te dragen acties betrof, zich zou richten naar de
aanwijzingen van het Special Forces Headquarters — die acties dienden
immers te passen bij de algemene Geallieerde strategie. De prins en zijn
adviseurs wilden datgene wat de BS zouden gaan ondernemen, zoveel
m ogelijk in de hand houden —vandaar dat de prins aanvankelijk louter
met het Delta-Centrum te maken w ilde hebben en de vorm ing van
Delta’s op lager niveau verbood.
In bezet gebied evenwel kozen degenen die in Amsterdam in de eerste
helft van september vorm gingen geven aan de BS (voor de O D behoor
den daartoe S ix en Caljé, voor de LKP Rombout, voor de R W van der
Gaag en Wagenaar) een andere opzet, waarop vooral ook de steeds
eendracht bepleitende Walraven van Hall had aangedrongen: zij kenden
de bestaande tegenstellingen in de illegaliteit veel beter dan in Londen
het geval was en zij beseften dat regionale en plaatselijke commandanten
van de BS alleen konden worden aangewezen wanneer er regionaal en
plaatselijk overleg aan zou voorafgaan (anders gezegd: ook op lager
niveau moesten Delta’s worden gevormd). Z ij zagen het bovendien als
w enselijk dat de BS een echt hoofdkwartier kregen niet buiten, maar juist
in bezet gebied. D e vorm ing van dat hoofdkwartier begon al nog voordat
er een Commandant was. Kolonel Koot werd als zodanig aanvaard, zij
het niet zonder aarzeling van de zijde van de vertegenwoordigers van de
R V V en de LKP. M eer dan een hoofdkwartier en een Commandant had
men toen niet en zo bestonden de BS als eenheidsformatie aanvankelijk
louter aan de top.
H oe m oeilijk het was, die eenheid op lager niveau te verwezenlijken
is, menen w ij, duidelijk gebleken uit wat zich in de gewesten ging
afspelen. De hoop dat op korte termijn allerwege slagvaardige formaties
zouden ontstaan, geleid door algemeen aanvaarde gewestelijke comman
danten die de bevelen van kolonel Koot stipt zouden opvolgen, ging niet
in vervulling. Boellaard constateerde later dat de BS-vorm ing in de
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provincie Utrecht ‘een droevig beeld’ bood van ‘eerzucht, gekwetste
waardigheid, zucht tot dwarsdrijven en het niet ondergeschikt willen
maken van de eigen persoon aan het grote doel’ - dergelijke, in het
persoonlijk vlak liggende factoren hebben waarlijk niet alleen in Utrecht
een rol gespeeld. Dat konden zij, menen w ij, evenwel slechts doen
doordat ook sterke onpersoonlijke factoren de effectieve eenwording in
de w eg stonden. Om te beginnen: de BS werden niet van de grond af
nieuw gevormd maar waren een combinatie van bestaande illegale orga
nisaties waaraan diegenen die in de BS hun plaats moesten innemen en,
dat doende, als het ware hun illegale identiteit moesten verloochenen,
lange tijd met hart en ziel hun beste krachten hadden gegeven. Waren
van Amsterdam uit effectieve bevelvoering en (daarmee samenhangend)
effectieve controle m ogelijk geweest, dan had de eenwording met kracht
bevorderd kunnen worden, maar die controle kon in de omstandigheden
van de hongerwinter niet uitgeoefend worden en dat leidde er toe dat
van bevelvoering door kolonel Koots hoofdkwartier eigenlijk alleen
sprake was (en ook daar niet over de gehele linie) in de gewesten Utrecht,
het Gooi, Amsterdam, N oord-H ollands N oorder- en N oord-H ollands
Zuiderkwartier. M en dient daarbij in het oog te houden dat het illegale
werk van de aanvang a f zijn wortels heeft gehad in kleine groepen waar
men zich onderling verbonden voelde: in de feitelijke activiteit waren
de stad, de streek, de provincie, veelal belangrijker geweest dan de
‘abstractie’ Nederland. O nverm ijdelijk was het dat ook in de BS (men
ziet dat het duidelijkst in Friesland) sterke regionale invloeden werkzaam
zouden blijven. D ie invloeden had men kunnen tegengaan wanneer er
sprake was geweest van een centrale ontvangst en een centrale uitgifte
van de hulpmiddelen waar alles om draaide: de wapens en het sabotage
materiaal. Noch het een noch het ander was mogelijk. Kolonel Koots
eerste bevel (21 september) dat hij in kennis moest worden gesteld van
al het radioverkeer met Londen en dat elke groep die wapens en sabota
gemiddelen ontving, daarvan opgave moest doen aan zijn hoofdkwartier
(bevel, dat uiteraard de bedoeling had, het hoofdkwartier in staat te stellen
over die wapens en sabotagemiddelen te beschikken), bleef een dode
letter en van zijn bevel van 28 oktober dat de gedropte wapens door zes
(alsnog te benoemen) Rayon-Com m andanten moesten worden verdeeld,
kwam ook al niet veel terecht, o.m. doordat er geen Rayon-Com m andanten werden benoemd. Van de vier w èl benoemde Rayon-Verbindingsofficieren kreeg tenslotte slechts één (DuyfF in Noord-H olland)
enige greep op de situatie. Zo kon het gebeuren dat bij het hoofdkwartier
van de BS na zeven maanden werkzaamheid met betrekking tot sommige
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gewesten niet eens bekend was hoeveel wapens er aanwezig waren.
Het effect van de door ons aangestipte persoonlijke en onpersoonlijke
factoren hebben w ij in deze paragraaf in hoofdzaak weergegeven ten
aanzien van de benoem ing van de gewestelijke commandanten. De
variaties welke zich daarbij hebben voorgedaan, w illen w ij niet herhalen.
Z ij zijn groot geweest — men hoeft daartoe slechts Groningen met
Friesland te vergelijken. D e m oeilijkheden waartoe het kwam stonden
evenwel vaak onder een gemeenschappelijke noemer: het feit dat in de
meeste gewesten tot de O D behorende officieren gewestelijk comman
dant werden.’ Was dat noodzakelijk? Dat hing a f van wat men als de
functie, als de m ogelijke activiteit van de BS zag.
Voordat w ij de gestelde vraag beantwoorden, is het nodig dat w ij eerst
op die activiteit dieper ingaan en dan moeten w ij natuurlijk beginnen
met de droppings welke er aan ten grondslag lagen. W el te verstaan: het
in ontvangst nemen, het vervoer en het opbergen van de wapens en
sabotagemiddelen en de scholing in het gebruik daarvan waren óók
vorm en van BS-activiteit en een groot deel van die activiteit heeft dus
een voorbereidend karakter gedragen; zij was er niet minder gevaarlijk
o m : w ie er bij werd betrapt en in handen viel van de SD o f de Landwacht,
kon er vrijw el zeker van zijn dat zijn naam op de lijst van de Todeskan
didaten werd geplaatst.

De droppings
Een droppingveld was voor de Royal A ir Force slechts aanvaardbaar indien
het aan een aantal voorwaarden voldeed: het moest op minstens 10 km
afstand liggen van grote bevolkingscentra, op minstens 15 km van Duits
afweergeschut, op minstens 10 km van Duitse zoeklichten en op minstens
3 km van de dichtstbijzijnde Duitse wachtpost. Bovendien mocht het niet

1 In KP-kringen w aren som m igen van m ening dat W agenaar zich te w ein ig had verzet
tegen de benoem ing van O D -com m andanten door het D elta-C entrum . ‘H et gebeurde
w e l’ , verklaarde Scheepstra aan de Enquêtecom m issie, ‘dat W agenaar aan de kant van
S ix stond, terw ijl hij als saboteur aan onze kant behoorde te staan. Dat riep bij ons
het gevoel op: hij doet dat om een com mandant te krijgen, onder w ie onze mensen
niet w illen staan, zodat er straks misschien een m om ent kan kom en, waarop hij in
troebel water kan vissen. O p dit punt w ist m en nooit waar men aan toe was.’ (getuige
L. Scheepstra, Enq., dl. VII c, p. 2 16).
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te dicht bij een meer o f een geïnundeerd gebied liggen en was het van
groot belang dat er een aanvliegroute was waarvan bepaalde punten in
de nacht, als er enig maanlicht was, een zekere mate van oriëntatie
m ogelijk maakten. Het droppingveld moest tenslotte ongeveer 500 meter
lang en 300 a 400 meter breed zijn en mocht niet teveel door sloten
worden doorsneden.
Het was niet eenvoudig om in Nederland terreinen te vinden welke
aan al die voorwaarden voldeden en het gebeurde herhaaldelijk dat
terreinen waarvan in bezet gebied werd gedacht dat zulks het geval was,
toch door de R A F werden afgekeurd. De enkele tientallen velden die
goedgekeurd werden (zij bevonden zich benoorden de grote rivieren in
de hongerwinter in alle provincies, behalve in Groningen) kregen een
Engelse naam en een daarbij behorende slagzin; er waren reeksen namen;
namen van meisjes, Griekse goden, vruchten, vissen, automerken en
sterke dranken (het droppingveld ‘Verm outh’ had als slagzin ‘G e e f ons
nog een glaasje’). Tussen het verzoek om een dropping en de uitvoering
daarvan had de R A F twee etmalen nodig. Had de R A F vastgesteld dat
in een bepaalde nacht op een bepaald veld een dropping zou worden
uitgevoerd, dan werd de bij dat veld behorende slagzin de middag
tevoren uitgezonden in een van de programma’s van de Belgian Section
van de B B C en die slagzin werd, als de weersomstandigheden gunstig
waren gebleven, herhaald, hetzij in de avonduitzending van Radio Oran
je , hetzij in het daarop aansluitend programma van de Belgian Section.
De droppingploeg, welke uit een commandant en minstens twintig
man diende te bestaan, moest in de richting van de wind drie lantaarns
plaatsen: rood-w it-rood, op onderlinge afstanden van 100 meter. Dan
was er een afgesproken herkenningsteken voor de piloot: een letter die
in morse werd uitgezonden met een witte lamp die zich bij de beneden
windse rode lamp bevond —de droppingploeg moest op een flinke afstand
(minstens 150 meter) van de middelste witte lamp gaan staan teneinde
niet door de afgeworpen containers en pakketten te worden getroffen.
Dat waren de regels, maar vaak ging er iets mis. G elijk al vermeld,
waren er van de ca. 600 droppingvluchten bijna 400 waarbij het R A F toestel het droppingveld niet wist te vinden, veelal doordat de lichten
niet duidelijk zichtbaar waren (hetgeen levendige irritatie wekte bij de
R A F ) ' ; dat betekende dat de droppingploegen er gemiddeld twee op de
drie keer vergeefs op uittrokken, ja nog w el vaker, want het gebeurde
1 Er waren maar w ein ig droppingploegen die de beschikking hadden over een
Eureka- toestel.
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ook wel dat vluchten na de bevestiging dat zij zouden plaatsvinden, toch
kwamen te vervallen. Er was één droppingveld in N oord-H olland waar
de droppingploeg in totaal e lf maal heen ging en slechts éénmaal een
dropping in ontvangst kon nemen. Voorts waren menigmaal de beman
ningen van de JM F-toestellen slordig bij het afwerpen. ‘Wanneer alles
goed ging’, aldus Het Grote Gebod,
'k w a m e n de containers k eu rig in de uitgestippelde lijn . H et g eb eu rd e echter w e l
eens dat een p ilo o t om d e een o f an dere o n b e g rijp e lijk e reden dw ars op de
aan gegeven lijn v lo o g en u itw ierp. In z o ’n g ev al kw a m en slechts en kele con tai
ners op het afw e rp v e ld terecht en de rest m o est in de o m lig g e n d e lan d erijen
gezo ch t w o rd en . W an n eer m en b ed en k t dat d e bakbeesten d ik w ijls een go ed e
300 k ilo w o g e n , o v e r m o e ilijk terrein, sloten etc. ged ragen m oesten w o rd en , en
dat beslist v o o r het aanbreken van de dag alles in o rd e m o est zijn , dan begrijpt
m en dat z o ’ n p ilo o t daar d e d ro p p in gp lo eg geen plezier m ee deed en dat er in
het d o n k e r m en ig hartig w o o rd je v ie l.’ 1

Een dropping (ze werd steeds telkens door één toestel uitgevoerd)
bestond uit een hoeveelheid containers en pakketten. D e metalen contai
ners waren wit geschilderd en de pakketten hadden een stevige witte ver
pakking. Er stonden cijfers op geschilderd, bijvoorbeeld 18 + 3, hetgeen
betekende dat 18 containers en 3 pakketten waren afgeworpen. In de
containers, die bij een doorsnee van ca. een halve meter ruim 2 meter
lang waren, zaten de wapens en de munitie, in de pakketten de sabota
gemiddelen met tal van andere goederen: sigaretten, blikken vlees, mar
garine, chocola, fietsbanden, sokken, wanten, nylonkousen. Menigmaal
bevonden zich in de pakketten ook mandjes met postduiven, speciaal
duivenvoer, berichtkokertjes en schrijfmateriaal zodat men de volgende
ochtend aan de R A F kon berichten dat de dropping goed was verlopen.
D e bedoeling was dat de containers en pakketten, welke alle aan de
onderkant van rubber stootkussens waren voorzien, zouden dalen aan
parachutes, maar het gebeurde nogal eens dat de parachutes niet werkten,
in w elk geval de containers met een geweldige klap neersmakten; soms
sloegen twee containers in de lucht tegen elkaar waarbij zij ook wel
konden openspringen zodat (de lezer herinnere zich de beschrijving van
de dropping bij Putten in de nacht van 30 september op 1 oktober,
opgenomen in ons vorig hoofdstuk) de inhoud her en der neerkwam. Er
deden zich bij de droppings nogal eens persoonlijke ongevallen voor.
Veel groter dan het risico van zulk een ongeval werd het algemene
1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 420.
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gevaar geacht dat de droppingploeg meende te lopen.1 A l haar activiteit
vond plaats in de z.g. spertijd. D e leden moesten tijdig gewaarschuwd
worden en begaven zich dan vóór acht uur ’s avonds naar een afgesproken
boerderij die dicht bij het droppingveld lag o f naar een ander afgesproken
punt waar men in staat zou zijn, de inhoud van de containers en van de
pakketten te sorteren. Soms bleven de droppingploegen tussen verschil
lende droppings bijeen (de brigade-Twente van de R V V had, aldus ds.
van N ie 2 ‘een prachtig h ol’, laag, ‘maar het ligt heerlijk op het stro, keurig
afgedekt door de zijde van een parachute. Trouwens . . . de wanden en
de zoldering zijn bekleed met parachutes. . . Keurige electrische lampjes,
gevoed door een accu, glim m en aan de zoldering’ 3), meestal werden zij
voor elke dropping apart opgeroepen. Was de aangekondigde dropping
bevestigd, dan ging men op pad. G elijk gezegd: vaak vergeefs. En toch,
‘het waren’, schreef A. J. H. F. van Rijen enkele jaren na de bevrijding
in Het Grote Gebod,
‘prachtige nachten . . . en m en ig een . . . den kt er m et lie fd e aan terug. Ja , het kan
h em o verk o m en , als h ij ’s avon d s het g e ro n k h o ort van een v lieg tu ig m o to r, dat
hem het v e rlan g en bekruipt w e g te zijn u it zijn v e ilig e kam er en n o g eens te
staan in de d o n ke re nacht o n d er de o n tzagw ekk en d e gro o th eid van de h em el en
te luisteren naar d e g elu id en en de span ning te v o e le n van het w achten op de
ko m st van die grote zw arte v o g e l, op het gekletter van de containers en het
fladd eren d gelu id der parachutes. E n o o k als v e le d ro m en uit die nachten niet
zijn bew aarheid , dan n o g zal hij zeg g e n : ‘Ik had ze v o o r niets w ille n m issen .” 4

★

W erden de droppings ’s nachts ontvangen, het transport van de wapens,
de munitie en de sabotagemiddelen moest overdag geschieden en was
1 W ij schrijven: meende te lopen, om dat (maar dat wist m en in die tijd natuurlijk niet)
de Duitsers, ‘ m erkwaardig gen oeg’ (aldus een naoorlogs gedenkboek) ’nooit een
overval op een droppingterrein gepleegd hebben . . . Dat is alleen maar te verklaren
uit het feit dat zij bang waren vo o r de gevolgen. Z ij kenden het terrein niet en liepen
alle kans, in de sloten terecht te kom en en plotseling vanuit het duister beschoten te
worden. Z ij voelden zich klaarblijkelijk gedurende de nacht teveel in het nadeel.’ ( V ijf
jaar ondergrondse strijd (z.j.), p. 1 14 -15 ). 2 J. A. van N ie: ‘Bericht voor Grote Ja n ', p.
252. 3 D e K n ok p lo eg-N o ord -D ren te had zulk een hol, de ‘Prins Bernhard Kazerne’,
in de bossen tussen D iever en Appelscha. 4 R ogier van Aerde (ps. van A. J. H. F. van
Rijen) in Het Grote Gebod, dl. II, p. 430.
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daardoor extra riskant. Dat transport vond plaats met boerenwagens, maar
ook wel met vrachtauto’s (o.m. van de Nederlandse Arbeidsdienst, van
de P T T en van de Enka-fabrieken) en, gelijk al vermeld, met melkauto’s.1
Toen evenwel midden oktober een voor een wapentransport bestemde
auto niet ver van Ursem (d.w.z. tussen Alkmaar en Hoorn) door Land
wachters was aangehouden, hetgeen tot een vuurgevecht leidde2, werd
besloten, de in N oord-H olland gedropte wapens, munitie en sabotage
middelen eerst met motorvletjes en boerenwagens naar de W ieringermeerpolder te brengen; vandaar werden zij met binnenschepen overge
bracht naar Amsterdam en diverse andere plaatsen in Noord-H olland.
U it de W ieringermeerpolder vonden veertig van die transporten plaats.
Naar Rotterdam waren er overeenkomstige transporten uit diverse ge
bieden in Zuid-Holland.
Het spreekt vanzelf dat wapens, munitie en sabotagemiddelen tijdens
het transport zo goed m ogelijk werden gecamoufleerd, bijvoorbeeld
doordat men er groente-afval o f mest over spreidde, en dat de transporten
gedekt waren door de nodige nagemaakte officiële papieren; dat alles nam
niet w eg dat men bij controle grote spanningen te doorstaan kreeg. Bij
elke controle van een autotransport zat de chauffeur, aldus w eer van Rijen
in Het Grote Gebod,
‘ gereed om d e rem te laten schieten en er v an d o o r te gaan. A ls hij geen beste
w a g en had, zat hij tevens in angst dat de m o to r zou afslaan en hem op het kritieke
o g e n b lik in d e steek zou laten. D e jo n g e n naast hem h ield zijn pistool gereed.
Z ij zaten m et o n v ersc h illig e gezichten en m aakten som s zelfs een luchtige
o pm erk in g, te rw ijl zij w isten dat in de laadbak achter hen hun v erb o rgen m akkers
d e rechterpal van hun sten al had den in ged ru k t om een vu u rstoo t te gev en , zodra

1 V o o r een wapentransport o ver de IJssel werd eens gebruik gemaakt van een
lijk w agen ; de doodkist was verzegeld en er bevond zich een officieel stuk bij dat deze
niet mocht w orden geopend daar de overledene buiktyphus had gehad. 2 Dat
vuurgevecht kostte het leven aan twee Landwachters, aan B S-kan t was er één gesneu
veld e en waren er tw ee gew onden. Eén der gew onden w erd door de Landwachters
m eegenom en en vervolgens w erd de boerderij waarheen de auto onderw eg was
gew eest en waaruit alle wapens in grote haast waren w eggew erkt naar een nabijgelegen
boerderij, overvallen door een detachement van de Feldgendarmerie en de Ordnungspo
lizei. D e vader van de jo n g e boer w erd, toen hij trachtte te vluchten, do d elijk getroffen,
de jo n g e boer en één B S ’er w erden doodgeschoten. Daarna werd de boerderij in brand
gestoken. D rie onderduikers vluchtten toen uit een schuur - alle drie w erden dodelijk
getroffen. D e gew on de B S ’er die in handen van de Landwacht was gevallen, werd
een maand later in Alkm aar als Todeskandidat gefusilleerd.
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het n o d ig was. En als zij later rapport u itbrachten: ‘N iets bijzo n d ers gebeurd,
één m aal con tro le van papieren g e h a d ’, dan k lo n k de w aarh eid w e l erg nuchter.’ 1

★

Wapens, munitie en sabotagemiddelen werden op alle m ogelijke plaatsen
verborgen. Veelal in pakhuizen, soms in een politiebureau o f een distri
butiekantoor, in Friesland, aldus Ypma, ’in schuren, op stoffige gewelven
van kerkgebouwen en op vlieringen van consistoriekamers’2; ze werden
er ook wel ingemetseld in particuliere woningen o f verborgen in graf
kelders. In de stad Groningen werd een deel van de weinige wapens
w elke de BS er kreeg, door een illegale werker ingemetseld in een
fietsenschuur —toen de betrokkene uit Groningen moest vluchten, kon
men er geen betrouwbaar contact vinden om de wapens te voorschijn te
halen zodat deze in het geheel niet konden worden gebruikt. In N oordHolland werden veel wapens in pakhuizen, scholen en kerkgebouwen
verstopt, in Rotterdam bewaarde men ze een tijdlang in een bewaakte
tjalk. O ok delen van ziekenhuizen deden w el dienst als wapenopslag
plaats —men vond altijd w el een ruimte die zich voor die opslag leende.
Intussen betekende dat steeds dat zij die die ruimte in eigendom o f beheer
hadden, groot risico liepen: werd het verborgene ontdekt, dan kostte hun
dat veelal het leven. ‘Waren de wapens eenmaal binnen, dan’ , schrijft
W ybenga, ‘verdween de transportploeg; de achterblijvenden leefden van
die dag a f op een vulkaan.’3
H oeveel wapens in totaal door de bezetter zijn ontdekt, is niet precies
bekend (evenmin weten w ij aan hoeveel illegale werkers en helpers der
illegaliteit die ontdekkingen het leven hebben gekost) —gelijk al w eer
gegeven, schatte Rauter dat van de ca. 35 000 gedropte wapens ca. 10000
werden opgespoord (daaronder ook de hele voorraad van de Rotterdamse
tjalk waarin zich o.m. 750 stenguns bevonden). Volgens Wybenga viel in
Drente ca. twee-derde van de gedropte wapens in handen van de bezetter,
in Friesland daarentegen minder dan een-vijfde. ‘M en kan zich soms
niet aan de indruk onttrekken’, schrijft Ypma met betrekking tot Fries
land,
1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 440. 2 Y . N. Ypm a: Friesland annis Dotnini 19 4 0 -19 4 5, p.
287. 3 P. W ybenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. III, p. 250.
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‘dat de S D b eter op de h o og te is g e w e e st dan h ij d o o r zijn optreden h eeft laten
m erk en . . . E en S D -h a n d la n g e r zou na d e o o rlo g h eb b en verk laard : ‘A ls er w e e r
eens w at actie m o est k o m en , dan ded en w ij m aar w e e r eens z ó ’, w aarb ij h ij een
gebaar m aakte a ls o f hij een greep deed in een kaartenbak die naast zijn stoel op
de v lo e r stond .’ 1

Van '40 a f is gebrek aan zwijgzaam heid een van de grootste gevaren
geweest die de illegaliteit in bezet Nederland bedreigde - dat gebrek aan
zwijgzaamheid heeft ook in de hongerwinter een fatale rol gespeeld.
Geen wapentransport en geen inrichting van een geheime bergplaats was
m ogelijk zonder dat vrij velen er weet van hadden o f iets vermoedden
—onder hen allen hoefde maar één persoon te zijn wiens mededelingen
tot de vijand doordrongen en het kwaad was geschied. Daarnaast gebeur
de het w el dat gearresteerde illegale werkers net zo lang werden gemar
teld totdat zij de hun bekende gegevens over de wapenopslag aan de SD
prijsgaven.

De B S in actie
Z ijn onze gegevens over het in ontvangst nemen en verbergen van
wapens, munitie en sabotagemateriaal onvolledig, die over de andere
vorm en van activiteit van de BS zijn het evenzeer: niet alle gewestelijke
commandanten hebben na de bevrijding een uitvoerig rapport opgesteld
o f laten opstellen en in die rapporten komt bovendien datgene wat in de
districten en plaatselijk is verricht, onvolledig tot zijn recht. Kon men
dan bovendien tijdens de opmars van de Geallieerden spreken van een
duidelijk optreden van BS-onderdelen als zodanig, in de daaraan voor
afgaande maanden werden andere vorm en van activiteit veelal eerder
bedreven door de Knokploegen en RVV-groepen die w el form eel tot de
BS behoorden maar zich nauwelijks als onderdelen daarvan beschouw
den; ook die factor droeg er toe bij dat de gewestelijke commandanten
lang niet altijd wisten wat op lager niveau was verricht. Daar komt dan
nog bij dat er maar w einig uit de tijd zelf daterende stukken bewaard
zijn gebleven waaruit blijkt wat in BS-verband aan activiteit is ontplooid.
Het duidelijkst is nog het algemene beeld van het gewest-Amsterdam

1 Y . N . Y pm a: Friesland annis Domini 19 4 0 -19 4 5 , p. 294-95.
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dat uit de notulen van de Delta-Amsterdam oprijst, en een nuttige
aanvulling vindt men in het in '45 gepubliceerde Logboek van een B Ssectie uit Leiden' - dat Logboek laat nam elijk precies zien wat het betrok
ken kleine BS-onderdeel deed.
W ij beginnen met Amsterdam en herinneren er dan aan dat, toen men
het in de Delta niet eens kon worden over de benoeming van een
gewestelijk commandant, kolonel Koot begin oktober besliste dat die
functie zou worden toevertrouwd aan Overhoff. Blijkens de notulen (het
is evenwel niet zeker dat deze volledig zijn) kwam de Delta in oktober
dertien maal in vergadering bijeen (in september was dat veertien maal
geschied), in novem ber acht maal, in december driemaal, in januari
zesmaal, in februari vijfm aal en in maart zevenmaal (eind maart werden
het Delta-Centrum en alle andere Delta’s opgeheven — daarop komen
w ij nog terug). M en krijgt er de duidelijke indruk uit dat, al bleven er
ook tegenstellingen bestaan, de homogeniteit toenam en daartoe heeft
het beleid van O verhoff die zich met terughoudendheid opstelde
(‘Knecht’), stellig bijgedragen. Het gepleegde overleg droeg een reëel
karakter; het strekte zich uit tot de acties welke men telkens onm iddellijk
w ilde ondernemen (dat sloot de liquidaties in) maar vooral ook tot de
militaire bijdrage van de BS wanneer eenmaal in Amsterdam zou worden
gevochten.
In novem ber en december besteedde de Delta veel aandacht aan de
maatregelen welke men zou nemen indien de Wehrmacht in Amsterdam
een grote razzia zou houden zoals zij in Rotterdam en Den Haag had
gedaan (op 17 novem ber werd besloten, buiten de bebouwde kom de
afvoer langs de wegen tegen te gaan door aanvallen op de Wehrmacht te
ondernemen, ‘waardoor’, aldus de notulen, ‘in ieder geval chaos ontstaat
en voor velen een kans om te ontsnappen’), eind december en begin
januari hield de Delta zich o.m. bezig met het verstoren van de LieseAktion (wij beschreven dat in bijzonderheden in hoofdstuk 2), nadien
werd steeds nauwkeuriger besproken wat men zou trachten te onderne
men wanneer de Geallieerden Amsterdam zouden naderen. Voor het
ingrijpen van de BS werd de hoofdstad verdeeld in v ijf districten:
Centrum, N oord, Zuid, Oost en West. In het Centrum werd het vooral
van belang geacht, drie gebouwen (met de naam van een vóór de
bezetting bekend sigarettenmerk werden zij aangeduid als de ‘ Three

1 (BS, Gew est Z u id -H ollan d N oord) Leiden. Eerste stootcompagnie, derde sectie: Logboek
( 1945)-
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Castles’) tegen vernieling te beschermen: het Koninklijk Paleis op de
Dam, het aan de achterzijde daarvan liggend Hoofdpost- en telegraaf
kantoor en het belendende z.g. Geldkantoor (een gebouw, waarin zich
het bureau bevond van de ontvanger der directe belastingen en dat verder
bij de PTT in gebruik was) — van dat Geldkantoor uit werden alle
internationale telefoonverbindingen onderhouden. De poging tot het
behoud van die drie gebouwen werd aan de R V V toevertrouwd die er
een aparte commandant voor zou benoemen maar O verhoff zei al op 10
oktober dat hij wenste dat deze commandant rechtstreeks onder zijn
bevel zou komen te staan, niet dus onder dat van de districtscommandantCentrum.
De Delta-Amsterdam had een nauwkeurig overzicht van de spreiding
van de Duitse eenheden ( Wehrmacht en Ordnungspolizei) over Amsterdam.
Aan directe aanvallen op die eenheden werd niet gedacht. Er werd een
z.g. Bruggenlinie-O ost voorbereid welke de bedoeling had, te verhin
deren dat er Duitse eenheden uit het oostelijk stadsdeel naar het centrum
zouden oprukken, en een Bruggenlinie-W est w elke eenheden moest
trachten tegen te houden die uit het kustgebied de stad zouden trachten
te bereiken. In Zuid zou men het gebied op en bij het Museumplein waar
de Wehrmacht een van bunkers voorziene stelling had aangelegd (binnen
die stelling lag het bureau van de Ortskommandant) trachten te isoleren:
dat was de voornaamste taak van het BS-district Zuid. Voorts werd het
van belang geacht, de volgende gebouwen en installaties te beschermen:
in Centrum, afgezien nog van de 'Three Castles', het Centraal Station en
de telefooncentrale, in Oost de electriciteitscentrale, twee gasfabrieken,
de sluizen van het Merwedekanaal en het pompstation van de Vechtwaterleiding, in West de telefooncentrale, een gasfabriek en het pompstation
van de duinwaterleiding. V oor de pogingen tot het beschermen van al
die objecten (men zou aanvallen moeten ondernemen op vernielingsploegen van de Wehrmacht) werd het grootste deel van de Amsterdamse
B S ’ ers gereserveerd; er bleven dan o.m. twee mobiele brigades over (een
van de R V V , een van de KP) die rechtstreeks onder OverhofFs bevel
zouden staan. Het operatieplan was gebaseerd op goedwerkende verbin
dingen — die waren er inderdaad, dank zij het clandestiene telefoonnet
van Carels en Rutgers van der Loeff.
Afgaande op inlichtingen van de S D was de Ortskommandant van
mening dat zich tenslotte in Amsterdam ca. tienduizend goedbewapende
B S ’ ers bevonden. Er waren in werkelijkheid minder manschappen: ca.
vijfduizend, en voor die vijfduizend waren midden februari '45 (latere
gegevens ontbreken) slechts ruim 2 300 wapens (waaronder 1 880 stenguns)
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beschikbaar.' Al die vijfduizend B S ’ ers (tot hen behoorden vier- tot
vijfhonderd politiemannen) ontvingen instructie in het gebruik van de
stengun en de andere wapens welke gedropt waren. Een en ander vergde
uitgebreide organisatorische voorzieningen - die voorzieningen waren
trouwens ook nodig op medisch gebied en op dat van de algemene
intendance: men zou niet kunnen vechten op een lege maag, en kwam
het tot een gewapend treffen tussen B S ’ers en Duitsers, dan zouden die
B S ’ers, teneinde onder het oorlogsrecht beschermd te zijn, zo m ogelijk
een uniform en in elk geval duidelijke onderscheidingstekens moeten
dragen. Velen waren in de hongerwinter in Amsterdam dagelijks in touw
om al die voorbereidingen te treffen — het verzetswerk van de meeste
B S ’ers beperkte zich toen evenwel tot het volgen van instructie. O verhoff
vermeldt2 dat er eind december ‘volgens opgave der betrokken comman
danten’ in O D-verband i 925 ‘nog niet dagelijks werkenden’ waren, in
KP-verband 1 174, in RVV-verband 1 409 en dat er daarnaast de volgende
aantallen ‘actief werkenden’ waren: O D 175, KP 186, R V V 160. Dat gaf
voor het Strijdend Gedeelte van de BS (gegevens over de Bewakings
troepen ontbreken) een totaal van 5029 en onder die ruim vijfduizend
waren dus ruim vijfhonderd ‘actief werkenden’. Dat de ‘nog niet dage
lijks werkenden’ betrokken waren bij illegale activiteit, is duidelijk, maar
w ij menen dat w ij slechts die ruim vijfhonderd, een tiende dus, als
illegale werkers mogen beschouwen. Slechts voor het gewest-Amsterdam
kennen w ij dat verhoudingscijfer — het lijkt ons aannemelijk dat de
verhouding tussen ‘actief werkenden’ en ‘nog niet dagelijks werkenden’
bij het Strijdend Gedeelte in de andere BS-gewesten min o f meer
dezelfde is geweest.
O ver het gehalte van de Amsterdamse B S ’ers had O verhoff al in
novem ber '44 zijn tw ijfels; hij riep toen een Bureau Interne Zuivering
in het leven. Tw ee maanden later, in januari, maakte de Delta-Amsterdam
zich zorgen over, aldus de notulen, ‘de algemene verwildering onder de
mensen. . . . Thans verwatert de discipline . . . Het vertrouwen van de
mensen moet terugkomen.’3 ‘U it inkomende berichten van mijn ondercommandanten, uit brieven en klachten kan’, zo rapporteerde O verhoff
begin maart aan kolonel Koot,
‘ niet anders w o rd en gecon clu d eerd dan dat het m o reel lijd t en van en thousiasm e

1 ‘G lobale stand bewapening, [BS]-Am sterdam , h alf februari 1945’ (Doc I-746 A, a-9).
2 C.F. O verhoff: ‘O orlogsherinneringen’, p. 89-90. 3 Delta-Am sterdam : N otulen,
18 jan. 1945.
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niet v e e l sprake m eer is, een kern v an a c tie f w e rk en d en daargelaten. D e precaire
voed in gsto estan d kan niet nalaten zijn in v lo e d te d o en g eld en op het physiek
. . . O v e r de g eh e le lijn m o et rek en in g w o rd e n g eh o u d en m et een . . . to en em en d e
graad van uitputting. B ij een gro te m eerd erh eid gaat daarm ee gepaard een zekere
n ervo siteit, v o o rtk o m en d uit d e gevaren van arbeidsin zet, razzia’s en w a t dies
m eer zij, gepaard aan de w e rk e lijk e zo rgen v o o r persoo n en gezin . . . Arrestaties
heb b en het hu n n e gedaan o m tot een zekere o n tw rich tin g te leid en . . . Arrestaties
en verraad h eb b en gele id tot v erlies v an w apen en. G een pakhuis en geen opslag
plaats is v o o r inbraak v e ilig . . . Sa b o tagem id d elen zijn practisch uitgeput en
n ie u w e , d o o r m ij b ij u aan gevraagd, z ijn n iet ontvan gen .
. . . A l m et al een beeld dat n iet ro o sk leu rig is . . . , m aar dat ik u w e l m o et
sch ild eren o m te verh in d eren dat een in d ru k bestaat b etreffen d e de w aarde van
h et S[trijd en d ] G [ed eelte] die uitgaat b o v e n d e feite n .’ 1

T w ijfel ten aanzien van de discipline bestond niet alleen bij de
Amsterdamse B S-leiding: de Man, de gewestelijke BS-commandant in
Utrecht, richtte in februari een vermaning tot ‘de leden der Stormtroepen’
(elders Strijdend Gedeelte geheten) waarin hij o.m. schreef: ‘Het aantal
rapporten over plaats gehad hebbende uitspattingen neemt helaas onrust
barend in aantal toe . . . Som m ige onzer mannen (verspreiden) bij de
uitoefening van hun taak een dranklucht’2; Feike de Boer, de directeur
van de Stoomvaartmaatschappij Nederland, die door het C ollege van
Vertrouwensmannen was aangewezen om na de bevrijding burgemeester
in de hoofdstad te worden, zei eind maart o f begin april tegen kolonel
Koot en diens chef-staf: ‘Ik heb liever één compagnie Canadezen in de
stad dan dat hele leger van Knecht.’3

★

W ij komen nu tot het Logboek van de BS-sectie uit Leiden.
D e BS had daar een compagnie Bewakingstroepen, ca. vierhonderd
man, en een compagnie Stoottroepen (‘Strijdend Gedeelte’) van ca. hon-

1 C. F. O verhoff: ‘ Betekenis der N B S in dit gew est’ (8 maart 1945), in zijn ‘O orlogs
herinneringen’ , p. 203-05. 2 Rondschrijven, febr. 1945, van S .R R de M an aan ‘de
leden der Storm groepen in het gew est Utrecht’ (Doc II-4 19 K, a-3). 3 D e Boer:
‘Verslag . . . B S ’ , p. 18.
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derdvijftig man. Voor die honderdvijftig waren, afgezien van bij de
Duitsers gestolen wapens (900 handgranaten en 800 antitankwapens), 80
stenguns en enkele pistolen, geweren en bretiguns beschikbaar.
D e Duitse wapens waren begin december in de avondschemering uit
het in de groenteveiling gevestigde, onbeheerd gelaten wapendepot van
een vertrokken Duitse eenheid weggehaald door de derde sectie van de
Compagnie Stoottroepen, zulks met hulp van de uit studenten bestaande
eerste sectie. D ie derde sectie bestond uit ca. veertig mannen en jongens
en zes vrouwen en meisjes, die zich allen beschouwden als te behoren
tot de Knokploegen. De groep was in september '44 gevorm d; ze had
toen diverse voorraden kunnen bemachtigen uit het (na het uitbreken
van de Spoorwegstaking verlaten) station, een hoeveelheid levensm id
delen uit een kamp van de Arbeidsdienst en ruim 1 000 1. gasolie uit een
schip. Later in '44 kreeg zij gedropte Engelse wapens, waarbij zich 20
stenguns bevonden. Na de stunt met de Duitse wapens haalde de groep,
eveneens in december, twee ton graan w eg bij een boer en een onbe
kende hoeveelheid graan uit een pakhuis; een deel van dat graan werd
gebruikt voor een Kerstdiner waarbij het menu bestond uit erwtensoep,
brood met uit tarwe gemaakte ‘pindakaas’ en pap (‘W illy zingt met
pianobegeleiding het Nonnenkoor, gebed voor de vrede, uit ‘ Casano
va” ). Na N ieuwjaar vonden meer van die voedselovervallen plaats:
enkele malen bij boeren en voorts (die buit werd aan behoeftigen en aan
de ziekenhuizen ter beschikking gesteld dan w el voor de inzet der BS in
reserve gehouden) bij een luxe-restaurant in Warmond, een suikerraffi
naderij en een jamfabriek.
Wat de activiteit tegen de bezetter betreft: in december werd een met
kabels en paraffine geladen schip tot ontploffing gebracht, in februari een
spoorbrug opgeblazen (leden van de groep bevonden zich eerder in die
maand ter opblazing onder een tweede brug juist op het moment dat
deze door Geallieerde vliegtuigen werd bestookt), in maart een auto
beschoten waarin twee gevangen genomen B S ’ers werden weggevoerd
(de beschieting mislukte maar de twee B S ’ers werden vrijgekocht met
tarwe en jenever). Naast dat alles verzamelde de groep voortdurend
gegevens over het transport van de Duitse F-wapens en bereidde zij voor
het uur U een aanval voor op een van de belangrijkste bruggen welke
toegang gaven tot Leiden. D e voor die aanval nodige wapentraining vond
eerst in een aardewerkfabriek plaats, daarna op een eiland in de Kagerplas
en op de zolder van het gem eentelijk gymnasium; de wapens werden
verborgen gehouden in de Sterrewacht van de universiteit.
O pm erkelijk is dat de commandant van deze BS-sectie in februari '45
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een aggressief‘Algemeen Rapport I’ zond aan de Leidse BS-commandant'
waarin hij schreef dat zijn sectie ‘het vertrouwen in de leiding van de
staf’ had verloren en waarin hij de BS een in het algemeen te passieve
houding verweet. ‘Indien w ij ons niet vergissen’, zo heette het in dit
rapport,
‘ s c h ijn t . . . d e le id in g van de B S de m en in g toegedaan , dat deze organisatie een
g em o d e rn ise e rd e O D is, dat m en zich dus o o k h ier w e e r v o o r h eeft te bereid en
op het o g e n b lik der m achtsovern am e, m et dit versch il dat op een v ro e g e r tijdstip
zal w o rd e n o pgetred en dan d e O D van zins w a s___W ij v o e le n niets v o o r lege rtje
sp elen ; w ij v o e le n w è l v o o r verzet en n o g eens verzet, zolan g, o m een greep uit
d e tallo ze m o g e lijk h e d e n h ierto e te d o en , n o g ied ere nacht de V -2 w o rd t
u itgelad en en d o o r de stad getran sporteerd . . .
N e e n , w ij zu llen ons m et de h u id ig e B S -p o litie k n o o it v eren ig en . . . D e B S
ad em en in z o ve rre een karakter dat gek en m erk t w o rd t d o o r een v o o ro o rlo g se
geest van baatzucht, als p erso o n lijk risico zw aard er b lijk t te w e g e n dan algem een
b ela n g en daarm ee d e o rganisatie b e la n g rijk e r dan het v erz et; het lichaam is
v e rw o rd e n tot een goed g e re g e ld e d ien st v o o r tabaksdistributie.’

V oor ‘de vorm waarin het stuk was gekleed’, bood de sectiecomman
dant zijn excuses aan; ‘overigens’, zo deed hij zijn groepscommandanten
weten, ‘blijkt de staf zijn houding reeds radicaal te hebben herzien,
getuige de opdracht tot het laten springen van spoorbruggen’2 —onm id
dellijk hierop volgde de geslaagde actie welke w ij zojuist vermeldden.

★

Wat de door de BS gepleegde sabotage betreft (voorzover deze door
Knokploegen o f RVV-groepen werd verricht, gaven w ij in het vorige
hoofdstuk al weer wat w ij dienaangaande weten), dient men onderscheid
te maken tussen de actieve en de preventieve sabotage.
D e actieve sabotage3 richtte zich vooral op de spoorwegen (de spoor-

1 Leiden. Eerste stootcompagnie, derde sectie: Logboek, p. 55-64. 2 Bericht, 2 1 februari,
van de sectiecommandant aan (o.m.) zijn groepscommandanten, a.v., p. 65. 3 M en
kan daarbij ook denken aan alles wat in N o ord-H o llan d s N oorderkw artier werd
ondernom en om de Liese-A ktion tegen te gaan: er w erden overvallen gepleegd op de
gew estelijke arbeidsbureaus en hun bijkantoren en uit tal van gemeentesecretarieën
w erden de bevolkingsregisters weggehaald.
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bruggen inbegrepen) en op de binnenvaart voorzover deze diende om
geroofde goederen w eg te voeren. Bij de spoorwegsabotage werd in
N oord-H olland geconstateerd dat deze over het algemeen niet bijster
effectief was. D e treinen welke Bahnbevollmachtigter Selzer liet rijden,
hadden herstelmateriaal bij zich zodat geringe schade, aldus een rapport
uit het BS-gewest Noord-H ollands Noorderkwartier, ‘binnen enkele
uren’ hersteld werd —was er grotere schade aangericht, dan ‘duurde het
opruimen en repareren door een speciale reparatietrein met Poolse spoor
wegarbeiders en grote lastoestellen nooit langer dan 48 uur. Bij twee
gevallen van spoorbrugaanslagen waren de reparatietijden resp. 72 en 120
uur.’ 1
Behalve de rails en de spoorbruggen moesten vaak ook opslagplaatsen
van de spoorwegen het ontgelden. Voorts werden voorraden benzine en
olie, als men die niet in handen kon krijgen, in brand gestoken. In de
Zaanstreek, in Drente en verm oedelijk ook elders werden sluizen on
bruikbaar gemaakt, steeds om de afvoer van geroofde goederen te be
moeilijken. D e BS in N oord-H ollands Noorderkwartier beijverden zich
speciaal om het Duitse wegvervoer te stremmen. ‘ De methoden die we
hier gebruikten, waren’, aldus een rapport,
‘ n agen o eg elk e dag versch illen d . O verd a g geb ru ik ten w e b ijv. bij schieten uit
h in d erlagen au to ’s, te rw ijl w e ’s nachts te v o e t o f m et de fiets gingen . W an n eer
er een bran d b om o verd ag op een Wehrmacht-auto w e rd geplaatst, w as dit het
w e rk v o o r één kern (drie man). D e C o m m a n d an t legd e in het algem een de bom
en de an dere tw ee zorgden v o o r dek k in g. V o o r het ophangen van een scho khandgranaat . . . hetgeen alleen ’s nachts g eb eu rd e, g in gen tw ee kernen en een
G roep sco m m an d an t m ed e, v e elal o o k de A lg e m e e n C o m m an d an t. D eze granaat
w e rd dan tussen tw ee stokken, die aan w e e rsz ijd e n van de w e g stonden, d o o r
m id d e l van een du n ne draad in het m id d en van de w e g gehangen. Z o d ra er een
W ehrm acht-iuto aan kw am , reed deze in de m eeste g ev allen m et de radiateur tegen
de granaat aan, w e lk e dan o n tplo fte en de auto verw o estte. O verd a g w e rd en
glasscherven n e ergeg o o id , te r w ijl ’s nachts m et kraaienpoten g e w e rk t w erd.
L adin gen w e rd en alleen ’s nachts gebruikt. V o o r la n d m ijn en w e rd en stenen
uit het w e g d e k geb rok en , de m ijn geplaatst en het w e g d e k w e e r hersteld, zodat
de o n d e rm ijn in g onzichtbaar was. E en tw eed e m eth o d e w as het trekken van een
stel la n d m ijn en o v e r de w e g , d o o r m id d el van een to u w . V o o rw a ard e hierbij
w as echter dat er zich tussen w e g en trekker een slo o t bevon d . Z o d o e n d e kon
m en op d e z elfd e w e g tw eem aal in een nacht d e sabotage d o o r m id d el van

1 (BS) G ew est 1 1 : ‘ Enige rapporten over het ontstaan en de werkzaamheden der
Binnenlandse Strijdkrachten in G ew est 1 1 ’, p. 21.
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la n d m ijn e n toepassen. Indien d e trekker eerst een auto v o o rb ij liet gaan, zodat
d eze verd e ro p o v e r het o n d e rm ijn d e w e g d e k zou rijd en , kon h ij bij de tw eed e
w a g en d ie passeerde, zijn m eth o d e toepassen en v la k v o o r de auto de m ijn e n
o v e r d e w e g trekken.
E en an dere m eth o d e w as d ie d er au togalgen. H ierto e w e rd een h an dbo m . . .
o m g e k ee rd opgehangen , zodat hij iets b o v e n het m id d en van de w e g hing. M e n
k o n nu gerust de v eilig h e id sp e n v e rw ijd e re n , daar in deze toestand de schokbuis
niet ko n w erk en . B a n d e n b o m m e n w e rd e n d iag o n aalsg ew ijs op de w e g gelegd.
M e t la n d m ijn en w e rd het m eeste resultaat bereikt. D eze v e rn ie ld e n au to ’ s en
karren v o lk o m e n .
. . . D e u itw erk in g van o n ze actie’s w as o v e r het algem een bevred ig en d .
W an n e er w e ’ s nachts op v e rsc h ille n d e plaatsen en m et versch illen d e groep en
w e rk te n , b ijv . m et schokhandgranaten, dan stond en er de v o lg e n d e dag in de
m eeste g e v allen één o f tw ee W ehrm acht-auto’ s v e rn ie ld langs d e w eg. O verd a g
zijn d o o r ons heel w at W ehrm acht-m to'%d o o r een bran d bom getro ffen en geh eel
o f g e d e e lte lijk verbran d. W an n eer w e ’s nachts m et kraaienpoten hadden gew erk t,
stond en er in ’ t algem een zes to t tien w agen s lek k e banden te repareren.’ 1

Eind januari werden in Amsterdam door B S ’ers enkele transformatorhuisjes opgeblazen waardoor o.m. een scheepswerf en het Stützpunktvan
de Hafenkommandant zonder stroom kwamen te zitten — als reactie be
paalde Rauter dat alle transformatorhuisjes van enig belang voortaan door
drie burgers moesten worden bewaakt ‘ und zwar so’, noteerde de inlich
tingenofficier van de Admiral in den Niederlanden, dass sie bei Anschlagen. . .
mit in die Luft fliegen miissen.’ 2
D e Duitse militaire rapporten, voorzover bewaard gebleven, geven
niet de indruk dat de Wehrmacht van de door de BS gepleegde sabotage
ernstige hinder ondervond. De Admiral in den Niederlanden merkte in zijn
overzicht over de maand novem ber '44 op: ‘Die Sabotage/alle (in der
Hauptsache an Bahnanlagen, in zwei oder drei Fallen auch Kdhnen) hielten sich
in ertraglichen Grenzen.’3 ‘Sabotage’, aldus een overeenkomstig overzicht
over januari '45, 'wurde in der Hauptsache au f die fü r Hafenbetrieb wichtigen
Objekte und gegen Abtransporte von Materialien . . . verübt. Anschldge gegen
Wehrmachtseinrichtungen und gegen Soldaten nur vereinzelt."'
Aan Nederlandse kant waren de Contact-Com m issie der Illegaliteit
en prins Bernhard van oordeel dat, al hadden dan vooral sommige
Knokploegen een belangrijke sabotage-activiteit ontplooid (in het b ij-

1 A.v., p. 24-25. 2 Adrn. in den Niederl., I c: ‘ Tagebuch’ , 28 jan. 1945 (CD I,
1.6018). 3 Adm. in den N iederl.: ‘Zusammenfassende Übersicht fü r den Monat November
19 4 4 ’ (K T B 1944, p. 1549) (a.v., 1.6049-58). 4 A.v.: K T B 1945, p. i7o(a.v., 1.6021).
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zonder valt te denken aan het tot zinken brengen van de schepen waarmee
de Kriegsmarine de N ieuw e W aterweg volledig w ilde afsluiten), de BS
als geheel op sabotagegebied niet aan de verwachtingen hadden beant
w o ord 1 —dat oordeel bracht de prins er toe (wij zullen hier straks meer
over schrijven), Borghouts, de vroegere gewestelijke sabotage-commandant van de LKP in het zuiden des lands, naar bezet gebied te sturen o.m.
om er de sabotage te intensiveren. Borghouts schreef na de bevrijding
een rapport waarin hij eerst w eergaf hoe de situatie bij zijn aankomst,
eind maart, bleek te zijn. H ij kreeg toen slechts te maken met de
BS-gewesten in de hongerprovincies. De toestand was daar, aldus zijn
rapport,
‘ o n g e v e e r als volgt.
G ewest Utrecht en de Betuwe.2 Sterkte der sabotagetroepen 275 m an van go ed e
e rvarin g en o n d er le id in g van een uitstekend e com m and an t.3
G ewest het Gooi. Sterkte 95 m an. A lg e m e n e toestand on gu n stig, daar in dit
g e w e st d o o r allerlei w ild e en o n g ereg eld e troepen ‘in b eslag n em in g en ’ w o rd en
gedaan, w aarb ij v ee la l een g ro o t d eel van het in beslag g e n o m en e ten eigen bate
w e rd aan gew en d . . .
G ewest Amsterdam. Sterkte 12 0 ervaren m anschappen. M ateriaalp ositie niet
o n b ev re d ig en d . . .
G ewest Noord-Hollands Noorderkwartier. Sterkte 148 m an. Ervaren S[abotage]troepen o n d e r g o e d e leid in g. S a m e n w e rk in g m et G e w e ste lijk C o m m a n d an t
S trijd en d G e d e e lte 4 en m ateriaalpositie zeer goed.
G ewest N oord-Hollands Zuiderkwartier. In dit g ew est l i e t . . . de toestand n o g zeer
v e e l te w en sen . M ateriaal w as v rijw e l niet aan w ezig, m ed e ten g e v o lg e van het
feit dat d o o r het g e w e ste lijk c o m m an d o n o o it een aan de eisen v o ld o e n d
afw erp te rrein w as o pgegeven . V an een g ereg eld e sabotagetroep w as geen sprake.
G ewest Z u id -H o lla n d Noord. In het o o s te lijk d eel van dit gew est w erd uitstekend
w e rk verrich t d o o r de districts-sab o tage-com m an d an t; deze was echter geh eel
1 D e Contact-Com m issie nam met name aanstoot aan het feit dat de B S bij de massale
executies na de z.g. aanslag op Rauter geen enkele activiteit hadden ontplooid. De
Com m issie richtte toen op 13 maart een b rief tot kolonel Koot (tekst: Enq., dl. VII a,
p. 361) waarin zij als haar opinie uitsprak dat zich in de BS ‘een zekere verstarring’
voordeed. ‘ M et nadruk vraagt de C C zich af, waarm ee het S[trijdend] G[edeelte] zich
thans w el bezighoudt; in stede van het bestrijden van razzia’s en van het afvoeren van
mannen (soms zijn in de steden colonnes slechts door tw ee soldaten bewaakt), het stuiten
van gevangenentransporten, directe gevechtsacties tegen vuurpelotons, het aanhouden
en inbeslagnem en van auto’s en vrachtwagens langs de buitenw egen, w ordt door het SG
schijnbaar alleen tegen som m ige boeren opgetreden, al worden er ongetw ijfeld ook
goede en m oedige sabotagedaden verricht.’ 2 Borghouts verm eldt slechts de num 
mers der gew esten; wij vervangen deze door de geografische namen. 3 Dit was de
KP’er S. P. P. de Man. 4 D it was overste Wastenecker.
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aan zijn lot o vergelaten en had geen v e rb in d in g m et het g e w e ste lijk com m and o
. . . In het resterende deel van het g e w e st w as van en ige organisatie van het
sab o tagew erk n a u w elijk s sprake.
Gewest Z u id -H o lla n d Zuid. In het district R o tterd am w as v o ld o e n d e m ateriaal
aan w ezig. D e an dere districten hadden een ernstig m ateriaaltekort. D e v e rb in 
d in g e n b in n en het g ew est w aren zeer m o e ilijk , v o o ral w at betreft d e Z u id h o l
landse eilan d en . . . V erzu im d (was) een g e w e ste lijk sab o tage-co m m an d an t te
b en oem en . D e sterkte der S -tro e p en b ed ro eg ca. 12 0 m an .’ 1

Wat Amsterdam betreft herinneren w ij er aan dat eind december onder
de B S ’ers ruim vijfhonderd ‘actief werkenden’ waren —Borghouts repte
van honderdtwintig ervaren saboteurs. Van de actieve B S ’ers kreeg dus
maar een deel taken op het gebied van wat w ij de actieve sabotage hebben
genoemd.
★

Preventieve sabotage, d.w.z. het verwijderen van Duitse explosieven, was
meestal nog m oeilijker dan die actieve sabotage. Explosieven had de
Wehrmacht immers slechts aangebracht aan belangrijke objecten en die
werden in de regel dag en nacht bewaakt. In Amsterdam werden (wij
verm eldden dat feit al in hoofdstuk 6) die explosieven w el vervangen
door onschuldige blokjes die precies hetzelfde uiterlijk hadden (die
blokjes waren door de Persoonsbewijzencentrale vervaardigd). In D elfzijl
slaagde men er in, in flessen benzine die voor brandstichtingen in reserve
werden gehouden, de benzine door surrogaat-thee te vervangen. Elders
lukte het, leidingen welke naar explosieven liepen, onklaar te maken. Bij
de meeste grote bruggen in het westen des lands bleek dat onm ogelijk:
daar had de Wehrmacht bunkertjes gebouwd waarin zich enkele militairen
bevonden die, als het bevel tot vernietiging was gegeven, een wagentje
met vliegtuigbom m en de brug op zouden rijden welke vervolgens met
een tijdlont o f een vuurkoord tot ontploffing zouden worden gebracht
— de BS zouden die vernieling slechts kunnen voorkomen door op het
laatste moment de bunkertjes aan te vallen. H iervoor waren op diverse
punten voorbereidingen getroffen.
In Noord-H ollands Noorderkwartier werd bij de preventieve sabotage

' J . J. F. Borghouts: ‘Rapport betr. de werkzaam heden der Sabotagetroepen en van het
Sabotagebureau’ (17 mei 1945), p. 1-2 (LO /LKP, 6 C).

72 8

PREVENTIEVE SABOTAGE

speciale aandacht besteed aan de Hembrug (de spoorbrug over het N oordzeekanaal in de lijn Amsterdam—Zaandam) en aan de sluizen te IJmuiden.
Wat de Hembrug betreft: eind september '44 slaagden tot de BS
behorende R V V ’ers er in, ’s nachts naar de pijler te zwemmen waarin
zich de explosieven bevonden en deze in het water te gooien. Hun
ontbreken werd evenwel ontdekt en er werden nieuwe springladingen
aangebracht. Op advies van een ondergedoken arts die de geneeskundige
sectie van de BS in Noord-H ollands Noorderkwartier leidde, werd toen
het slagsnoer onklaar gemaakt met een zoutwater-injectie; het was een
koerierster van de sabotagetroepen in Noord-H ollands Noorderkwartier
die deze daad van preventieve sabotage verrichtte.
Wat de sluizen te IJm uiden aangaat: hier werden op het laatste moment
de explosieven verwijderd door vier Duitse militairen die door R V V ’ers
uit Velsen o f Haarlem voor medewerking waren gewonnen.

★

O ok met liquidaties hielden de BS zich bezig. Hieromtrent is niet veel
vastgelegd; w ij kunnen aan de gegevens die w ij al met betrekking tot de
Knokploegen en de RVV-groepen verm eldden1, slechts weinige toevoe
gen. Die hebben alle betrekking op Noord-H ollands Noorderkwartier.
Daar waren midden oktober de ca. zeshonderd Amsterdamse en Haar
lemse arbeiders die er zich tegen hoge lonen en bijzondere premies voor
leenden, een groot deel van de huizen in de gemeente Velsen a f te breken,
met een pamflet gewaarschuwd, hun werk te staken. Toen vervolgens
arbeiders uit de Zaanstreek bereid bleken, de machines uit een van de
papierfabrieken van van Gelder te demonteren, grepen de BS in: drie
arbeiders werden doodgeschoten. ‘Thans’, zo noteerde de ‘foute’ com
missaris van de provincie N oord-H olland in maart, ‘ligt het werk stil,
omdat practisch geen arbeiders meer voor dit werk te vinden zijn.’2 De
Zaanse BS zonden voorts dreigbrieven aan hun bekende leiders van
roofploegen; toen dat niet hielp, werden vier van die leiders geliquideerd.

1 In één geval namen ook O D ’ers aan de liquidaties in de hongerw inter deel, nl.
begin januari in Am sterdam toen, zoals in hoofdstuk 2 verm eld, O D ’ers, K P ’ers en
R V V ’ers in Am sterdam aanslagen pleegden op tien ‘fou te’ personeelsleden van het
G A B die zich bij de Liese-Aktion hadden laten inschakelen; v i jf van die tien werden
doodgeschoten. 2 A. J. Backer: ‘ N o titie’, 2 1 maart 1945 (Doc I-49, d -i).
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‘Het heeft een gunstig effect’, schrijven J. J. ’t Hoen en J. C. Witte in
hun geschiedenis van het Zaans verzet, ‘het aantal inbraken neemt af.’ 1
Begin april tenslotte werd in Koog aan de Zaan de adjudant van de
BS-commandant in het district Zaanstreek doodgeschoten door v ijf
B S ’ers. D ie adjudant werd er op losse gronden van verdacht, een colla
borateur te zijn geweest en verraad te hebben gepleegd; hij had zich in
werkelijkheid van '40 a f als een verdienstelijk illegaal werker ontpopt,
vóór september '44 tenslotte in het kader van de O D. ‘Geklets en gestook’
(gestook tegen O D ’ers) ‘waardoor een bepaalde stemming kon ontstaan’,
leidde tot wat Buys, een van de naaste medewerkers van Walraven van
Hall, ‘een zwarte bladzijde in onze Zaanse illegaliteit’ noemde.2 D e v ijf
daders werden door andere B S ’ers gearresteerd en nog vóór de bevrijding
berecht door een illegale rechtbank die evenwel geen vonnis meer kon
w ijzen; na de bevrijding werden twee van de v ijf (de twee hoogsten in
rang) door de krijgsraad te Alkmaar tot gevangenisstraf veroordeeld.

★

Eerder in deze paragraaf schetsten w ij wat de BS in Amsterdam voorne
mens waren te doen als bij de nadering der Geallieerden de strijd met
de Wehrmacht en de Ordnungspolizei kon worden aangebonden. In de
hoofdstad hadden daartoe de ca. vijfduizend B S ’ers die tot het Strijdend
Gedeelte behoorden, wapeninstructie ontvangen. D iezelfde instructie
werd ook elders gegeven, soms door geheime agenten van het BBO . Een
van dezen leidde er op een boerderij bij M edem blik een soort school
voor; ‘voorzover de veiligheid het toeliet, werden hier’, aldus van O jen ,3
‘volgens rooster cursussen van een week gehouden’ — eind oktober zou
de agent volgens zijn eigen verklaring al ‘duizend a vijftienhonderd
gewapende en geoefende manschappen’4 hebben afgeleverd.5 In het
bezette gebied als geheel geschiedde verder de wapeninstructie (er moest
bij gevuurd kunnen worden) ‘op alle m ogelijke plaatsen’, schrijft van
Rijen in Het Grote Gebod: ‘ onder de gereformeerde kerk in Amersfoort,

1 J. J. ’t H oen en J. C. W itte: Zet en tegenzet, p. 102. 2 J. Buys in: De Zaanstreek in
droeve en blijde dagen 1940—1945, p. 14. 3 Van O jen: De BS, p. 480. 4 A.v. 5 Dat
lijkt ons een te hoog cijfer, gegeven het feit dat de wapendroppings in N o ord-H o llan d
toen pas zes w eken aan de gang waren — er zouden dan per w eek op één boerderij
tussen de honderdvijftig en tw eehonderdvijftig cursisten zijn geweest.
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in een bioscoopzaal te Pernis, in gymnastieklokalen o f een patronaatsgebouw, in een circustent, in kloosters, kelders, schuren, enzovoort.’ 1
D ie instructie werd vooral gegeven in het hanteren van het meest
gedropte wapen: de stengun.
O verigens (en dit punt lijkt ons van bijzonder belang): voor de inzet
van het totaal van de BS waren er geen stenguns en ook geen andere
wapens genoeg.
In Amsterdam waren, gelijk vermeld, voor de ca. vijfduizend B S ’ers
van het Strijdend Gedeelte midden februari '45 ruim 2 300 vuurwapens
aanwezig.2 Noord-H ollands Noorderkwartier had eind april 1 909 vuur
wapens (waaronder 1 575 stenguns) voor ruim een-en-veertighonderd
B S ’ers. In Rotterdam waren van de ca. achtduizend B S ’ers (het cijfer sluit
verm oedelijk de Bewakingstroepen in) ca. vijf-en-tw intighonderd be
wapend. In Drente ‘kon’ , aldus na de bevrijding de gewestelijke B Scommandant,3 ‘wat aan bewapening aanwezig was, die naam nauwelijks
dragen. Verschillende commandanten dreigden met ontslagname indien
deze zaak niet naar behoren werd opgelost.’4 In Friesland waren vuurwa
pens gedropt voor ca. drieduizend man — minder dan een vijfd e werd
door de bezetter ontdekt, men hield voldoende over om er de ca.
vijf-en-tw intighonderd B S ’ers die in Gevechtsgroepen waren ingedeeld
(de Bewakingstroepen telden in Friesland ca. vijf-en-vijftighonderd man)
mee te bewapenen.
M eer cijfers zijn ons niet bekend — die welke w ij weergaven, slaan
slechts op drie van de zeventien BS-gewesten en op het district Rotter
dam. In die drie gewesten en dat ene district beschikte men tezamen over
ca. 8200 wapens; dat cijfer lijkt ons verenigbaar met de schatting dat in
bezet gebied benoorden de grote rivieren in totaal 30 000 a 3 5 000 wapens
zijn gedropt van welke een derde in Duitse handen zou zijn gevallen.
Hoe dat z ij: het was, Friesland uitgezonderd, een nogal povere bewape
ning; ook Koots chef-staf de Boer schrijft over ‘een groot gebrek aan
wapens . . . , gezien de plannen die ten behoeve van de komende
bevrijdingsstrijd werden gemaakt.’5

1 Het Grote Gebod, dl. II, p. 451. 2 Daar kunnen vó ó r eind april nog w el wapens bij
zijn gekom en maar anderzijds zijn van m idden februari tot eind april verm oedelijk
ook nog wapenopslagplaatsen door de bezetter ontdekt. 3 H. Ketelaar: ‘Verslag
O D -g ew est 3 ’ (1947) , p. 10 (M in.v.def.: Centr. Archief-D epot, 126/76). 4 D e com 
mandant g a f aanwijzingen hoe m en met overvallen op Duitsers en Landwachters
wapens kon bemachtigen; enkele van die overvallen kostten aan B S ’ers het le
ven. 5 D e B oer: ‘V erslag . . . B S ’, p. 19.
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D ie plannen geven w ij weer voor Amsterdam. Aanvallen op de Wehr
macht met eenheden van enige betekenis werden daar uitgesloten geacht.
Terecht ook: men had er veel te w einig brenguns voor en alle zware
wapens ontbraken. Men kon niet méér voorbereiden dan het bem oeilij
ken van de bewegingen van de Duitsers en het beschermen van be
langrijke objecten. Dat was ook de algemene strekking van de bevelen
w elke kolonel Koot deed uitgaan. Wat als uitvloeisel daarvan in de meer
dan honderd districten w elke de BS benoorden de grote rivieren telden,
is voorbereid, is in bijzonderheden niet bekend — wel w illen w ij hier
nog onderstrepen dat op medisch gebied allerwege voorbereidingen
waren getroffen: er waren geheime noodziekenhuizen en medische pos
ten ingericht waarvoor talloze artsen, verplegers, verpleegsters en
E H B O ’ers zich gereed hielden; de geestelijke verzorging was geregeld
met de kerkgenootschappen; tenslotte waren veelal voedselvoorraden
gevorm d (met eindeloze moeite!) teneinde het Strijdend Gedeelte van
de BS enkele dagen te kunnen voeden.
Hoe zou dat Strijdend Gedeelte ‘gem obiliseerd’ worden?
De enige instructie w elke ons terzake bekend is, gold voor een van
de zes kwartieren van het BS-district Utrecht (de stad dus); zij werd begin
april '45 opgesteld door de pas benoemde kwartiercommandant, die zich
‘ Sanderse’ noem de.1 Hij deed zijn groepscommandanten weten dat hij,
als hij ‘alarm A ’ had ontvangen, hun een koerierster zou zenden die zou
zeggen: ‘Ik kom van Sanderse en breng u de groeten van Albert’. Alarm
A betekende dat de groepscommandanten en hun mannen (die zouden
allen door de groepscommandanten worden gewaarschuwd) thuis moes
ten blijven. Bij alarm B, w eer te geven met de boodschap: ‘Ik kom van
Sanderse en breng u de groeten van Bernard’ , zouden de groepscomman
danten en hun mannen zich zo onopvallend m ogelijk naar concentratieadressen moeten begeven. ‘D e leden van uw groep’, aldus de instructie,
‘moeten er op rekenen dat zij dan voorlopig niet meer thuis komen, dus
eet- en toiletgerei en proviand meenemen. Het verdient aanbeveling dat
iedere man van uw groep tevoren een deken op het concentratie-adres
afgeeft.’ Naar het concentratie-adres gaande, moesten de groepscomman
danten de armbanden (elke B S ’er zou een armband krijgen) en de
rangonderscheidingstekens voor zichzelf en hun manschappen meene-

1 Tekst in L. op ten N oort: ‘ Beknopte illegale geschiedenis van de O D (R V V en N B S)
in Utrecht’, p. 80-82.
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men.1 Alarm C zou bij de concentratie-adressen kenbaar worden gemaakt
met de zin: ‘Ik kom van Sanderse en breng u de groeten van C ornelis’.
‘D it is het moment waarop, behoudens wanneer u een bepaald tijdstip
door de koerierster wordt opgegeven, de posten worden betrokken. Nu
reikt u de armbanden u it . . . U kunt uw onderscheidingstekens opdoen.’
In de instructie van begin april stond voor elke groepscommandant
wat het voor zijn groep aangewezen concentratie-adres was. ‘Dit adres
moet u thans reeds aan alle leden meedelen. Leg hun bij die mededeling
echter nogmaals strikte zwijgzaamheid op . . . Het is bekend dat er gevaar
lijke provocateurs in de stad zijn. Praten kan betekenen: de kogel! Dus:
zwijgenW zwijgenW'
Deze instructie was duidelijk en w ij veronderstellen dat elders over
eenkomstige instructies zijn uitgegaan. Daar zou dus uit voortvloeien dat
zich voor het uur U bijvoorbeeld in Friesland vijf-en-tw intighonderd
B S ’ers van het Strijdend Gedeelte naar concentratie-adressen zouden
begeven, in Noord-H ollands Noorderkwartier ruim een-en-veertighonderd, in Amsterdam ca. vijfduizend. Op die concentratie-adressen zouden
zij wapens vinden —te weinig, behalve in Friesland.

★

De B S ’ers die tot de Bewakingstroepen behoorden, zouden vóór het uur
U niet gemobiliseerd worden: zij zouden zich pas behoeven te verzame
len na de bevrijding. O ok voor hen waren concentratiepunten aangege
ven waar zij armbanden en onderscheidingstekens zouden ontvangen.
Wapens waren voor hen niet beschikbaar, maar aangenomen werd dat
de B S ’ers van het Strijdend Gedeelte na de bevrijding althans een deel
van hun wapens zouden kunnen afstaan en dat de Geallieerden in elk
geval spoedig voor aanvullende wapens zouden zorgen. D e arrestatieploegen moesten dan immers op pad gaan en die moesten gewapend
zijn.
In Den Haag werd aan de Bewakingstroepen ook de taak gegeven, na
de bevrijding op te treden tegen ‘M offenm eiden’. De commandant van

1 B ij openlijk optreden zou kolonel K oot op de rechterrevers vier horizontale oranje
bandjes van 2 cm. breed dragen, een gew estelijk commandant drie, een districtscom
mandant tw ee, een stadscommandant één. Kwartiercom m andanten droegen bandjes
die 1 cm. breed waren, lagere com mandanten droegen lichtblauwe bandjes.
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de Haagse Bewakingstroepen g a f al eind februari '45 instructie dat de
kwartiercommandanten tijdig
‘ een k lein e, doch prim a p lo eg (zouden) installeren, belast m et het m illim e teren
d ezer m eiden . D it d ien t n iet alleen als s tra f te gesch ied en , m aar b o ven al als
w a arsch u w in g v o o r anderen. M e n v erg ete nl. niet het grote gevaar v o o r de
v o lk sg e z o n d h e id dat van deze ‘ d a m es’ uitgaat.
H e t b eh o eft geen b eto o g dat de, in m id d els d o o r het b e d r ijf er beter op
g e w o rd e n ‘ d a m es’ (bontjassen, flats, ju w e le n ) v o o ra l n iet vergeten m o g en w o r 
den. O o k zo u d en z ij, na d e operatie, v o o r zeer v u ile co rvéed ien sten geb ru ik t
k u n n en w o rd en .
D at er geen verg issin g en m o g e n v o o rk o m e n , spreekt v an zelf. Een lijst, nu
aan gelegd , h eeft m eer w aarde dan aan brengen na u ur U .
Z e e r zeker zal een en an der to egeju ich t w o rd e n d o o r d e g o ed e H aagse
b u rg e rij.’ 1

O f de aanbevolen lijsten toen in Den Haag zijn opgesteld, weten wij
niet. Eén zulk een lijst is bewaard gebleven: de naam- en adreslijst van
de ‘M offenm eiden’ in W oerden, opgesteld door de plaatselijke BS.2 De
lijst telt vijftig namen. W ij merken hierbij op dat Nederland als geheel
omstreeks duizend maal meer inwoners had dan de gemeente Woerden
maar dat w ij er niet van overtuigd zijn dat alle gegevens waarop de
W oerdense lijst berustte, juist zijn geweest en dat w ij het bovendien
voor aannemelijk houden dat de lijst ‘vergissingen’ bevatte in die zin dat
vrouwen en meisjes bij w ie sprake was geweest van echte affectie, op één
hoop waren geveegd met anderen die zich inderdaad met de ene Duitser
na de andere hadden afgegeven.

Prins Bernhard grijpt in
W ij verm eldden reeds dat prins Bernhard begin '45 van mening was dat
de BS op sabotagegebied niet aan de verwachtingen hadden voldaan. Die
m ening was deel van een veel algemener onbehagen dat bij de prins en
enkele van zijn naaste medewerkers was gaan leven: er was, aldus hun
opinie, te veel bureaucratie in de BS, er ging te w einig actie van uit, de
1 Bevel, 26 febr. 1945, van de com m andant O D /B S , D en Haag, aan de kwartiercom 
m andanten (D oc II-420 B, a-i). 2 D oc II-500F, I-12 .
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geest was niet strijdvaardig genoeg. In het bevrijde Zuiden hadden de
prins en de officieren van zijn hoofdkwartier het meeste contact met de
commandanten van de Stoottroepen die allen uit de Knokploegen af
komstig waren —de prins voelde zich het meest verbonden met de K P’ers
die benoorden de grote rivieren actief waren. M et de O D had hij niet
veel op —een verhaal als waarmee W ybenga in oktober bij hem kwam:
dat M eijer, de actieve gewestelijke commandant van de BS in Friesland,
door het O D -hoofdkw artier zou zijn afgewezen omdat hij ‘maar een
kapitein’ was, kan bij hem slechts de bestaande weerstanden tegen de
O D hebben versterkt. Daar kwam bij dat hij met de benoem ing van
kolonel Koot tot commandant van de BS voor een voldongen feit was
geplaatst — w ij herinneren er aan dat hij enkele malen op belangrijke
punten in Koots beleid ingreep, met name in novem ber toen hij eerst
zonder overleg met Koot bepaalde dat Thijssen en van Bijnen persoonlijk
zitting moesten nemen in het Delta-Centrum en dat dit college voortaan
de beslissingen moest nemen, en vervolgens Koot de bevoegdheid
ontzegde, Thijssen van zijn commando te ontheffen. Er zijn onder de
illegale werkers die naar het Zuiden crossten, stellig verscheidenen ge
weest uit w ier verhalen de prins en zijn adviseurs de indruk kregen dat
de B S-leiding een papieren warwinkel was waar traag werd gereageerd.
Trouwens, begin oktober had de aan Thijssen toegevoegde geheime
agent Ausems geseind dat in Amsterdam ‘komplete burelen (waren)
ingericht met fraaie titels, huistelefoon, secretaresses, enz. . . . M en geeft
bevelen en contra-bevelen, maar niemand is actief strijdend.’
M idden novem ber stelde kapitein K. de Graaf, de vertegenwoordiger
van het B B O in het hoofdkwartier van de prins, aan de prins voor, kolonel
Koot te vervangen. Deze werd in een als ‘zeer geheim ’ aangeduide brief
d.d. 14 novem ber1 door de G ra a f‘een figuur’ genoemd, ‘welke, blijkens
zijn waarschijnlijk passief-getinte houding gedurende de bezetting . . . ,
slechts matig geschikt o f geheel ongeschikt’ was voor ‘de leiding van
militaire operaties op een groter schaal,... terwijl zijn militaire background
als basis voor deze operaties, naar mijn bescheiden mening, slechts als
een zeer middelmatige moet worden beschouwd’ —de G raaf gaf de prins
in overweging, in plaats van Koot een van ‘de op moderne w ijze ge
schoolde en getrainde jongere officieren met ervaring in militaire en
sabotage-activiteit in bezet gebied’ tot Commandant van de BS te be
noemen. Later in november plaatste Borghouts, de vroegere gewestelijke
sabotage-commandant van de LKP in het zuiden, die inmiddels com
1 Exemplaar in D oc I-746 A, a-2.
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mandant van de Stoottroepen en vertegenwoordiger van de LK P in het
hoofdkwartier van de prins was geworden, kanttekeningen op twee
stukken die van kolonel Koots hoofdkwartier waren uitgegaan, op 15
novem ber door van Bijnen waren ontvangen en door deze (via de
Biesbos) aan Borghouts waren toegezonden; het ene was een bericht
waarin Koot van Bijnen, de LO , de O D en de R V V gewaarschuwd had
tegen een inw oner van Zandvoort die voor de SD werkte (‘dat staat
positief vast’), ‘verzoeke alle illegale organisaties in te lichten’. Borghouts
schreef er onder: ‘Schiet die vent dood, Delta Cfommandant], dat is beter
dan deze pest-briefjes!’ — met die van ongeduld en geïrriteerdheid
getuigende aantekening er op stuurde hij het briefje naar Rom bout in
Amsterdam, daaraan toevoegend:
‘ G ro te r non sen s kan m en toch niet b ed en ken dan zu lk e sabotage-pam fletten
d o o r N e d . te sturen.
H e le volk sstam m en die het n o o it leren !!!
In d ien j e er b elan g bij hebt, no teer dan de naam van deze vrijer.
Ik heb verzocht aan K P -A m ste rd a m p.o. de rou w kaart van d ie kerel te sturen
o f ze w o rd e n ontslagen.’ 1

Het tweede stuk was een verzoek van kolonel Koot, gericht aan van
B ijnen en de R V V , om hem opgave te doen, hoeveel gedropte wapens
er op 2 novem ber bij hun organisaties aanwezig waren geweest en
hoeveel er sindsdien waren ontvangen, ‘zo m ogelijk moet bij deze latere
opgaaf worden vermeld, voor w elke organisatie de wapens zijn bestemd.
Indien’, zo eindigde Koots verzoek, ‘de containers nog niet zijn uitgepakt,
zal met opgaaf van het aantal containers moeten worden volstaan.’ Hier
onder schreef Borghouts:
‘ D e laatste zin d o et de deu r dicht!
M e n m o et w e r k e lijk K P ’er z ijn o m te w e ten w at een con tain er is.
E en cursus p rak tijk lijk t m e v o o r de A m sterd am se heren niet ongeschikt.
W e llic h t sparen w e dan een sch rijfm ach in e u it!’ 2

In december crosste de Rotterdamse K P’er Piet de Beer (hij was het
die enkele weken eerder aan van Bijnen bericht had gebracht dat deze
tot opvolger van Koot zou worden benoemd) voor de tweede maal naar
het Zuiden. Nu van Bijnen was gesneuveld, bracht hij op eigen initiatief
het denkbeeld naar voren (Koot en de KP-leiding wisten van zijn stap
1 LO /LKP, 4 A.

2 A.v.
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niets af), dat Borghouts naar bezet gebied zou komen om een nieuwe
impuls te geven aan het gehele BS-w erk. Het voor en tegen werd geruime
tijd overwogen — Hoogeweegen en Caljé die in het hoofdkwartier van
de prins de R V V resp. de O D vertegenwoordigden, werden buiten het
overleg gehouden. Er vond tenslotte in januari een bespreking plaats in
Brussel waaraan officieren van het Special Forces Headquarters deelnamen.
Die officieren waren tegenstander van Borghouts’ vertrek: deze wist veel
van de algemene en militaire verhoudingen in het bevrijde Zuiden a f en
weigerde als katholiek de toezegging te doen dat hij in geval van arrestatie
zelfmoord zou plegen. Tenslotte hakte de prins de knoop door, mede
gehoord een positief advies van van der Gaag die in die tijd het bevrijde
Zuiden passeerde: Borghouts zou gaan — dat betekende óók dat de
voorwaarden die deze had gesteld, door de prins waren ingewilligd. Zij
waren dat de BS duidelijk in een Strijdend- en een niet-Strijdend
Gedeelte zouden worden gesplitst, dat Borghouts het gehele Strijdende
Gedeelte onder zich zou krijgen, dat hij Koots algemene plaatsvervanger
zou worden, dat hij voor de sabotage geheel alleen aanwijzingen zou
kunnen geven, en dat hij over al deze zaken rechtstreeks, d.w.z. buiten
Koot om, telegrafisch contact zou mogen onderhouden met prins Bern
hard. D ie voorwaarden werden tenslotte in schriftelijke stukken neerge
legd: bevelen van de prins, welke Borghouts meenam —bevelen die de
prins de overtuiging schonken dat de BS benoorden de grote rivieren nu
eindelijk met kracht zouden gaan optreden.'
Op 15 januari vertrok Borghouts naar Engeland van waaruit hij bij
Rotterdam zou worden gedropt; hij moest dus eerst oefenen in het
parachutespringen. Dat kostte tijd. M eer tijd nog ging verloren doordat

1 D e prins gebruikte in die tijd krasse taal wanneer hem een stuk van de BS onder
ogen kwam dat hem niet beviel. Z o kreeg hij m edio februari een concept-instructie
te zien w elke de gew estelijke B S-com m andant in Utrecht eind januari had toegezon
den aan zijn collega’ s op de V elu w e en in N oord-H olland s Zuiderkw artier, Z u id H olland N oord en Z u id -H ollan d Z uid - de aan Utrecht grenzende gewesten dus
(behalve het Gooi). In dit concept had de Utrechtse BS-com m andant (de K P ’er de
Man) nauw contact voorgesteld, ‘hetgeen’, aldus het concept vo o r een telegram dat
de prins aan kolonel Koot w ild e zenden ‘totaal in strijd met onze en uw orders. D e
rest’ (de M an had een voorstel gedaan ten aanzien van de in te voeren rangen en de
daarbij behorende onderscheidingstekens) ‘is m eer dan krankzinnig amateurisme en
operette. Ben uiterst ontstemd en verzoeke vervanging door reële man . . . Ik w ens nooit
meer van dergelijke kinderlijke nonsens te horen op straffe van o nm id dellijk ontslag.
D it bew ijst overigens dat de papieren oorlog iedere normale veiligheidsgrens v o lk o 
men veronachtzaamt en werkt bovendien uitermate dem oraliserend en deprimerend
op verstandige mensen die dit lezen o f met levensgevaar moeten overbrengen.’ Op
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hij zijn komst niet w ilde regelen via ‘Amsterdam’ (daar had men hem
onm iddellijk kunnen helpen) maar via de Rotterdamse Knokploegen en
deze hadden eind december door de arrestatie van de G oede’s marconist,
van D uyn, hun zendverbinding verloren. Pas in de nacht van 17 op 1 8
maart, rijkelijk laat dus (achteraf gezien: bepaald te laat) werd Borghouts
in de buurt van Boskoop gedropt. Hij sprak eerst met enkele KP-leiders, in
Amsterdam o.m. met Scheepstra en Hordijk die van de Beers stap onkun
dig waren gebleven. Zij kregen de bevelen van de prins te lezen, ‘wij wa
ren als kinderen zo blij’, zei Scheepstra later aan de Enquêtecommissie.1
Nu, bij kolonel Koot en diens staf ging een heel ander gevoel over
heersen. De stukken die Borghouts op 2 1 maart meebracht in de eerste
vergadering van de kolonel met het Delta-Centrum welke hij bijw oon 
de, waren naar de inhoud voor Koot al m oeilijk te verwerken (van Ojen
schrijft terecht dat de komst van Borghouts voor Koot ‘een slag in het
gezicht’ was2) maar daar kwam nog bij dat Borghouts in de bespreking
(waarbij, behalve Koot en hij, Wagenaar, Hordijk, Six en Koots chef-staf
de Boer aanwezig waren) hoog van de toren blies. H ordijk zweeg,
Wagenaar toonde zich verwonderd maar nam niet duidelijk stelling, Six
en de Boer waren diep verontwaardigd, Koot was diep gekwetst. Six
drong er op aan, telegrafisch bij de prins te informeren o f deze de
volmachten wenste te handhaven w elke Borghouts bij zich bleek te
hebben. Op dat telegram werd een bevestigend antwoord ontvangen.
Koot die er enkele dagen over had gedacht, zijn functie ter beschikking
te stellen, overwon zijn gevoelens en besloot de nieuwe situatie te
aanvaarden en er het beste van te maken.
D ie nieuwe situatie betekende óók dat, nu er op krachtiger en sneller
ingrijpen werd aangedrongen en Borghouts, wat het Strijdend Gedeelte
betrof, volledige bevelsbevoegdheid bezat, er voor het Delta-Centrum
en voor de overige Delta’ s geen plaats meer was: zij werden opgeheven.

deze tekst volgd e nog de in het vorig hoofdstuk gem em oreerde passage waarin de
prins zich ‘ uitermate verontrust’ noem de ‘ omtrent berichten bewapening C P N .’
D ie laatste passage w erd door de naaste m edew erker van de prins, overste van
H outen, geschrapt — de rest ging in rustiger bew oordingen uit.
K olonel K oot legde het telegram van de prins naast zich neer: het was geenszins
onredelijk dat BS-com m andanten in aangrenzende gew esten op veilige w ijze onder
ling contact zouden onderhouden en in de B S waren eenvoudige rangaanduidingen
(bijv. districtscommandant, groepscom m andant enz.) met de daarbij behorende on
derscheidingstekens onmisbaar. H et verzoek van de prins, de M an te vervangen, werd
niet ingew illigd.
1 Getuige L. Scheepstra, Enq., dl. VII c, p. 2 16 .
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D e prins bepaalde ook nog dat er naast Borghouts, Commandant Strij
dend Gedeelte, een Commandant Bewakingstroepen diende te komen;
in die tweede functie werd Six benoemd door prins Bernhard. O ok Six
moest daarbij veel innerlijke weerstand overwinnen: in zijn nieuwe
functie zou hij immers met het gewapend optreden tegen de bezetter
niets meer te maken hebben.
Een week na aankomst in Amsterdam gaf Borghouts aan een koerier
een voor de prins bestemde b rief m ee1 waarin hij berichtte, ‘dat de
toestand niet in alle opzichten zo zwart was als w e ons wel eens hebben
voorgesteld’ , wel had hij geconstateerd ‘dat van de zo gewenste eenheid
in de BS niet veel te bespeuren was’ maar hij had reeds bereikt dat de
Top van de LK P alle Knokploegen en de Raad van Verzet alle R V V groepen volledig te zijner beschikking had gesteld en dat het Algemeen
H oofdkwartier van de O D was opgeheven, ‘de Delta is ter ziele en heeft
een waardige begrafenis gehad, waarbij door diverse persoonlijkheden
aan het graf werd gesproken. De overledene was een braaf mens.’
‘Punt tw ee’, aldus Borghouts, ‘was de uitvoering van de sabotage en
betere regeling van het Strijdend Gedeelte.’
W ij beginnen met dat laatste.
D e BS waren al van eind '44 a f gesplitst in een Strijdend Gedeelte en
Bewakingstroepen; in de meeste gewesten ressorteerden beide formaties
onder één commandant. Borghouts nu bepaalde dat er in elk gewest twee
commandanten moesten komen. In het oosten en noorden des lands waar
het Canadese offensief in aantocht was werd die reorganisatie niet door
gevoerd, in Friesland werd door kapitein M eijer die er niets van begreep
dat men in zulk een laat stadium ingrijpend ging reorganiseren, zelfs
geweigerd, de splitsing in Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen aan
te brengen. In het westen bleek Borghouts zich in een wespennest te
hebben gestoken. Koot vond het redelijk dat de gewestelijke comman
danten die in functie waren, zelf zouden kiezen o f zij commandant
Strijdend Gedeelte dan w el commandant Bewakingstroepen zouden
worden — allen kozen die eerste functie, maar Borghouts zei dat hij
D udok van Heel (het Gooi), Sikkel (Noord-H ollands Zuiderkwartier) en
Leopold (Zuid-H olland Noord) niet wenste te aanvaarden; daarentegen
vond hij goed dat Wastenecker in Noord-H ollands Noorderkwartier
zowel het Strijdend Gedeelte als de Bewakingstroepen b leef comman
deren, ‘daarmee blijk gevende’, aldus later de Boer, ‘dat zijn actie gericht
was tegen bepaalde functionarissen die hem weliswaar persoonlijk en in
1 Tekst in a.v., p. 4 17 -19 .
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hun werk onbekend waren (hij had hen ten hoogste één keer gesproken),
doch die blijkbaar niet gelust werden door zijn adviseurs achter de
schermen’ (de KP-leiders). ‘Verwarring en herrie in deze gewesten was
het gevolg.’ 1 In het Gooi weigerde de gehele staf van D udok van Heel
het aan deze door Borghouts aangezegde ontslag te aanvaarden —kolonel
Koot h ief dat ontslag op. In Noord-H ollands Zuiderkwartier ontstond
zoveel tumult toen Borghouts Sikkel verving door de districtscomman
dant te Haarlem dat kolonel Koot de benoem ing van de opvolger
ongedaan maakte waarna dat gewest zonder commandant Strijdend G e
deelte bleef. In Zuid-H olland N oord werd Leopold door H ordijk ver
vangen, ‘deze kon daar echter’ , aldus de Boer2, ‘ook niet veel beginnen
en zeker niet in de korte tijd die nog restte.’3
Bracht de algemene reorganisatie van de BS dus slechts verwarring
teweeg, ten aanzien van de sabotage wist Borghouts een positief effect te
bereiken. Hij richtte een apart Sabotagebureau op dat onder leiding kwam
te staan van D u y ff (tevoren Rayon-Verbindingsofficier in N o o rd -H o l
land), gaf rechtstreeks aanwijzingen aan de Sabotagetroepen in de drie
westelijke provincies en droeg er zorg voor dat er meer sabotagemiddelen
werden gedropt; daarnaast richtte het Sabotagebureau enkele ‘fabriekjes’
op waar die middelen werden vervaardigd. Blijkens het overzicht dat
Borghouts kort na de bevrijding opstelde (daarin ontbreken alle gegevens
voor Hordij ks gewest) werden in de periode tot en met 27 april '45 (op
die datum werd in verband met de besprekingen over de voedseldroppings de sabotage gestaakt) ruim 400 auto’s die bij de bezetter in gebruik
waren, vernield o f door bandenbommen buiten gebruik gesteld; ca.
10000 liters benzine en olie gingen in vlam men op o f werden buitge
maakt; enkele tientallen malen vond spoorwegsabotage plaats; negen
schepen werden tot zinken gebracht; de telefoon- en telexlijnen waarvan
de bezetter gebruik maakte, werden herhaaldelijk doorgesneden en in
Amsterdam werden bijna dertig kleine onbemande bunkers opgeblazen.
Tenslotte werd ook de preventieve sabotage geïntensiveerd: op tal van
1 D e B oer: ‘V erslag . . . B S ’, p. 39. 2 A.v., p. 40. 3 ‘D e zaken in D en H aag’, zo
verklaarde H o rd ijk later, ‘stonden er slap voor, terw ijl m en de indruk kreeg dat het
geheel zw evende was. De gehele staf van de Bewakingstroepen had S D -contacten
van de meest uiteenlopende soort . . . Ik heb op 1 april 1945 opgekregen als totaal
aantal toen in D en Haag aanwezige wapens: 1 1 0 stenguns, geen sabotagemateriaal en
geen handgranaten .. . D e meest w ild e groepen deden de ronde en pleegden overvallen
op zwarthandelaren . . . De verzetsgeest in D en Haag was volkom en rot te noemen.'
(B N V : p.v. inz. R. Zw olsm an, getuige P. W. H ordijk (21 jan. 1946), p. 1-2 (Doc. i-1969,
d-2)).
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plaatsen werden springladingen verwijderd, o.m. bij vier in het Gooi
gelegen kleinere bruggen; de ontstekingsinrichting van de springlading
in de grote verkeersbrug over het Merwedekanaal bij Amsterdam werd
in samenwerking met de Duitse wacht onklaar gemaakt.

★

Wat heeft nu het Strijdend Gedeelte der BS, hetwelk Borghouts trachtte
te activeren, in de periode van de Geallieerde opmars kunnen verrichten?
W ij merken daarbij allereerst op dat als gevolg van de Duitse capitu
latie, 5 mei, het Strijdend Gedeelte in de drie westelijke provincies niet
tot de actie behoefde over te gaan waarop het zich had voorbereid en dat
het tot die actie (wij zullen in een later hoofdstuk nog enkele bijzonder
heden geven) alleen is gekomen in die gewesten waar Borghouts’ ingrij
pen geen enkel effect had: in de Achterhoek, Overijssel, Drente, Gro
ningen en Friesland, waar de Geallieerden in snel tempo noordwaarts
oprukten, en op de V eluw e die tijdens die noordelijke opmars werd
bevrijd; daarna hielden de Geallieerde strijdkrachten halt voor de door
de Wehrmacht versterkte Grebbelinie.
In de Achterhoek stelden de BS enkele telefoonverbindingen ter
beschikking van de Geallieerden; bij Doetinchem konden zij vernielin
gen voorkomen en zij namen voorts op tal van plaatsen achtergebleven
Duitsers gevangen; tenslotte werden ook nog enkele honderden B S ’ers
samengebracht in een haastig gevorm d bataljon dat, voordat de Veluw e
was bevrijd, een strook langs de oostelijke IJsseloever bezet hield en later
naar Apeldoorn werd verplaatst waar de manschappen in kleine groepjes
bij de Canadese artillerie werden ingedeeld.
O ok in O verijssel wisten de B S ’ers op allerlei wijzen het oprukken
der bevrijders te vergem akkelijken maar tot gevechtshandelingen van
enige betekenis met de Wehrmacht kwam het hier evenmin als in de
Achterhoek.
*
In Drente verleenden de BS belangrijke bijstand aan de ca. zevenhon
derd Franse parachutisten van de Special A ir Service-brigade die in de nacht
van 7 op 8 april op verscheidene plaatsen in deze provincie waren gedropt,
en vervolgens aan de binnenrukkende Canadezen.
In de provincie Groningen vocht in de gelijknam ige stad een groep
van de BS, bestaande uit enkele honderden K P’ers, zij aan zij met de
Canadezen.
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Friesland was de enige provincie waar het tot een om vangrijk ingrijpen
van het Strijdend Gedeelte van de BS (d.w.z. van de Gevechtsgroepen)
kwam. In de nacht van 9 op 10 april werd door het vellen van bomen en
het afdraaien en vastzetten van bruggen het gehele Duitse verkeer be
moeilijkt. Op 13 april werden de Gevechtsgroepen gemobiliseerd. Onder
bevel van kapitein M eijer leidde Oberman, de Friese KP-leider, de
verdere operaties —M eijer op zijn beurt stond via clandestiene telefoon
verbindingen in regelmatig contact met de Canadese bevrijders, zodat
hij met zijn aanwijzingen aan Oberman rekening kon houden met de
Canadese vorderingen. ‘M et uitzondering van de streek Harlingen-M akkum, waar de Duitsers artillerie-opstellingen bezaten ter verdediging van
de Afsluitdijk, hadden de B S ’, schrijft van O jen, ‘de rest van Friesland
gem iddeld zes uur vóór de komst van de eerste Canadezen in handen.’ 1
Hoezeer de Wehrmacht ook gedemoraliseerd was, kwam het toch op
verscheidene plaatsen tot vuurgevechten; meer dan dertig B S ’ers sneu
velden.
Op de V eluw e tenslotte wist de BS-commandant van het district
Apeldoorn het Duitse Sprengkommando tot overgave te dwingen waarna
hij ook nog door een tijdige waarschuwing een Geallieerde beschieting
van de stad kon voorkomen. Benoorden Apeldoorn verleenden de BS
steun aan de Canadezen bij het overschrijden van het Apeldoorns Kanaal.
W ij vermelden in dit verband dat de afdeling-BS van het hoofdkwar
tier van prins Bernhard in de tweede helft van april naar Apeldoorn werd
verplaatst; dat deel van zijn hoofdkwartier bracht de prins onder in het
(overigens goeddeels door de Canadezen bezette) Paleis Het Loo, zelf
vestigde hij zich met zijn naaste medewerkers in de villa bij Beekbergen
waar Seyss-Inquart en W im m er in de hongerwinter hadden gewoond
- hij tro f er de open luxe auto aan die ter beschikking van de Reichskom
missar had gestaan; die nam hij z elf in gebruik, het nummerbord R K -i
liet hij zitten.

Verzet en illegaliteit in de hongerwinter
Toen w ij in deel 7 ons relaas over de gebeurtenissen in bezet Nederland
van mei '40 tot in de zomer van '44 hadden voltooid, namen w ij in dat
deel een apart, aan het illegale w erk gew ijd hoofdstuk op (hoofdstuk 8:
1 Van O jen : D e BS, p. 330.
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‘ De illegalen’) waarin w ij o.m. de begrippen ‘verzet’ en ‘illegaliteit’
onderscheidden en trachtten te becijferen, hoeveel in een vast verband
actieve illegale werkers bezet Nederland tot in de zomer van '44 heeft
gekend. W ij lieten de periode september ’44-m ei '45 toen buiten be
schouwing. Op die periode w illen w ij nu, wat het geboden verzet en het
bedreven illegale werk betreft, dieper ingaan en uiteraard komen dan ook
de BS ter sprake. Wat w ij te betogen hebben, is te w einig om er een apart
hoofdstuk van te maken — beter lijkt het ons om, nu w ij met wat wij
over de BS schreven het in de twee voorafgaande hoofdstukken gegeven
beeld van het illegale werk in de hongerwinter nagenoeg geheel hebben
afgerond (alleen de illegale C P N , de Contact-Com m issie der Illegaliteit
en het C ollege van Vertrouwensmannen zullen nog aan de orde komen)
thans op de genoemde aspecten in te gaan. Onze aparte terugblik op de
BS zal daarbij aansluiten.
In deel 7 onderscheidden w ij vier doelstellingen welke de bezetter
nastreefde: (1) hij w ilde Nederland gelijkschakelen, (2) hij w ilde het
economisch potentieel, de arbeidskracht inbegrepen, exploiteren, (3) hij
w ilde Joden en Zigeuners deporteren en (4) hij w ilde verhinderen dat
hij bij het nastreven van die doelstellingen werd gedwarsboomd en dat
van Nederland uit directe hulp werd verleend aan Duitslands vijanden,
bijvoorbeeld door spionage, ‘pilotenhulp’, sabotage o f sem i-militaire
actie. ‘Elk die zich tegen deze doelstellingen keerde, bood’, schreven w ij,
‘verzet’.
Wat de hongerwinter betreft, mogen w ij nu het volgende constateren:
(ad 1) Seyss-Inquarts enige nieuwe gelijkschakelingspoging: die van
het Nederlandse Rode Kruis, werd een slag in de lucht;
(ad 2) aan de bezetter werd de beschikking over de Nederlandse
Spoorwegen en over talrijke binnenschepen ontnomen en er werd lan
delijk een breed verzet geboden tegen zijn streven om Nederlandse
jongens en mannen te dwingen, in bezet gebied voor hem te spitten o f
in Duitsland voor hem te werken (een verzet dat in het oosten en noorden
pas werd opgegeven toen de bezetter met fusilleringen ging dreigen)
—met al dat kreeg de bezetter toch weer meer dan honderd vijftigduizend
nieuwe arbeidskrachten in handen en kon hij op grote schaal machines
en voorraden roven;
(ad 3) de hulp aan ondergedoken Joden, hier en daar wellicht ook de
hulp aan Zigeuners, werd voortgezet;
(ad 4) de directe hulp aan de Geallieerden werd uitgebreid: de spionage
werkte perfect, de ‘pilotenhulp’ ging door (o.m. stelde men enkele
honderden Airbornes in staat om te ontsnappen), de sabotage bereikte in
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september '44 in de vorm van de door de LKP bedreven spoorwegsabo
tage een hoogtepunt en werd, in sommige opzichten bepaald effectief,
voortgezet in BS-verband (wij denken met name aan het tot zinken
brengen van schepen die de Kriegsmarine als blokkadeschepen wilde
gebruiken) en de sem i-militaire actie werd door de BS, voorzover er
wapens waren, in alle provincies voorbereid en in Gelderland, O verijssel
en de drie noordelijke provincies uitgevoerd, veruit het effectiefst in
Friesland.
In deel 7 schreven w ij dat niet allen die getuigden van een verzets
houding, bijvoorbeeld door regelmatig naar verboden radio-uitzendingen te luisteren (het aantal van die luisteraars nam in de hongerwinter
belangrijk a f door het wegvallen van de electriciteitsvoorziening) o f
regelmatig illegale bladen te lezen (het aantal van die lezers nam belang
rijk toe: lezers van illegale opiniebladen en van illegale nieuwsbladen)
als illegale werkers mochten worden aangeduid. ‘Al het illegale w erk viel
op de sector van het geheime verzet maar het vond op die sector bovendien
als regel plaats in een vast organisatorisch verband waarin men actief
opgenomen was.’ Vanwege het ontbreken van dat verband hebben w ij
in deel 7 de individuele saboteurs, die zonder tw ijfel illegaal optraden
(die zijn er stellig ook in de hongerwinter geweest: hier en daar werd
immers nog werk voor de Wehrmacht uitgevoerd dat gelegenheid bood
voor allerlei vorm en van tegenwerking), niet meegerekend bij de eigen
lijke illegale werkers. De lezer gelieve die beperking in het oog te houden.
W ij maakten er nog drie: tot die eigenlijke illegale werkers rekenden
w ij ook niet de onderduikers (zij boden w èl verzet en waren ook strafbaar
maar mochten door ons, als zij in hun onderduik passief bleven, niet als
illegale werkers aangeduid worden), niet de huisvesters van onderduikers
(ook zij boden verzet en ook zij waren strafbaar, ‘zij hadden, zou men
kunnen zeggen, aanraking met illegale groepen maar maakten er geen
deel van uit’) en niet de overige helpers van de illegaliteit, ‘w ier toew ij
ding en inzet’, zo merkten w ij op, ‘voorwaarde waren voor de activiteit
der illegale werkers.’ Het aantal onderduikers bedroeg aan het einde der
bezetting naar schatting ca. driehonderdvijftigduizend. In hoeveel gezin
nen waren zij opgenomen? Honderdduizend? Tweehonderdduizend?
W ij weten het niet. Wel dient men zich scherp voor ogen te stellen dat
de illegale groepen die de hulp aan de onderduikers organiseerden (de
kleinere en de LO die alleen al ca. dertienduizend illegale werkers
omvatte), zonder de bereidheid van al die personen om onderduikers op
te nemen, machteloos zouden zijn geweest. Een even vitale rol speelden
de overige helpers der illegaliteit; men denke bijvoorbeeld aan de boeren,
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de eigenaren van fabrieken en pakhuizen en de beheerders van kerken
en scholen, die willens en wetens ruimte ter beschikking stelden om er
de wapens van de BS te verbergen —mag men hen niet beschouwen als
‘actief opgenomen in een vast organisatorisch verband’ ? Een feit is dat
zij immense risico’s liepen. U it elke begripsbepaling kunnen, gegeven
haar onverm ijdelijke begrenzingen, onbillijkheden voortvloeien. Dat
zijn w ij ons bewust. Wat w ij in elk geval met nadruk willen onderstrepen
is dat in de bij uitstek m oeilijke omstandigheden van de hongerwinter
het actieve, regelmatige illegale werk onm ogelijk zou zijn geweest als
niet elke illegale organisatie in de samenleving de steun zou hebben
gevonden die het haar m ogelijk maakte, haar bedrijvigheid voort te
zetten.
D e aangegeven beperkingen in het oog houdend, schatten wij in deel
7 (‘met grote aarzeling’ en ‘bij gebrek aan beter’) dat er tot begin
september '44 omstreeks vijf-en-tw intigduizend illegale werkers zijn
geweest, althans dat dat cijfer ‘ een verm oedelijke orde van grootte’
aangaf. Vast staat dat het aantal illegale werkers in de hongerwinter is
toegenomen. Onze schattingen in deel 7 waren: op de sector van de
illegale pers met tienduizend, op die van de spionage met duizend en
daarbij telden w ij in deel 7 nog op: drieduizend illegale werkers voor
het ‘Natura’-apparaat en ‘wellicht vijfhonderd’ voor R R (de algemene
koeriers- en verbindingsdienst der illegaliteit) —over de BS, waarvan ten
tijde van de bevrijding benoorden de grote rivieren ca. zestigduizend
personen deel uitmaakten, schreven w ij in deel 7 slechts, dat ‘niet vaststaat
en evenmin geschat kan worden hoeveel van de zestigduizend aangeslo
tenen inderdaad illegaal actief werden.’
Deze laatste schattingen uit deel 7 behoeven, behalve wat de illegale
pers betreft, correctie. Aangezien, gelijk in hoofdstuk 6 vermeld, in de
hongerwinter de Groep-‘Albrecht’ achthonderd illegale werkers ging
omvatten en de Geheime Dienst Nederland twaalfhonderd, lijkt ons de
veronderstelling dat alle spionagegroepen tezamen er duizend werkers
bij kregen, te laag: wellicht is tweeduizend meer in overeenstemming
geweest met de werkelijkheid. Het ‘ Natura’-apparaat zouden w ij willen
reduceren tot vijfhonderd — pas bij het schrijven van dit deel werd ons
duidelijk dat het in hoofdzaak identiek is geweest met het Instituut
Noodhulp van de LO. Voorts: R R telde niet ‘wellicht vijfhonderd’
illegale werkers maar, zoals weergegeven, duizend tot vijftienhonderd.
Tenslotte: de BS.
W ij durven nu verder gaan dan toen w ij deel 7 schreven. Wat het
gewest Amsterdam betreft, weten w ij nauwkeurig dat eind december het
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ruim vijf-en-vijftighonderd man tellend Strijdend Gedeelte uit ruim
vijfduizend ‘nog niet dagelijks werkenden’ en ruim vijfhonderd ‘actief
werkenden’ bestond — de eersten waren, doordat zij wapeninstructie
ontvangen hadden o f nog zouden ontvangen, bij illegaal werk betrokken
maar w ij zouden toch slechts die laatsten ‘illegale werkers’ willen noe
men. D e algemene indruk die uit de gegevens betreffende het gewestAmsterdam oprijst, is die van een gem iddeld gewest: in Friesland en
N oord-H ollands Noorderkwartier bijvoorbeeld gingen de zaken beter,
in Groningen, Noord-H ollands Zuiderkwartier en Zuid-Hollands
Noorderkwartier gingen zij slechter. W ij wagen het er op, het Amster
damse verhoudingscijfer op het gehele bezette gebied te betrekken en
komen dan tot de schatting dat voordat de Geallieerde troepen in aantocht
waren, landelijk ca. vijf-en-vijftighonderd personen in BS-verband ‘ac
tie f werkenden’ zijn geweest (dit sluit de O D ’ers, K P’ers en R V V ’ers in).
W ellicht hebben daarnaast in Gelderland, O verijssel en de drie noorde
lijke provincies bij elkaar vijfduizend B S ’ers (in Friesland alleen: v ijfen-twintighonderd) directe steun verleend aan de Geallieerde operaties;
onder hen bevonden zich velen die ook in ander verband dan dat van
het Strijdend Gedeelte van de BS illegaal actief waren geweest, bijvoor
beeld in de O D , de LK P en de R V V o f op de sectoren van de illegale
pers en de hulp aan onderduikers —hoe velen, weten w ij niet. Misschien
bestond de helft van die vijfduizend uit ‘nieuw elingen’.
U it dit alles resulteert (onder alle voorbehoud!) dat het aantal illegale
werkers, als door ons gedefinieerd, tijdens de gehele bezetting van de
orde van grootte van vijf-en-veertigduizend is geweest. Een kleine
minderheid, stellig, maar een minderheid die (men denke slechts aan het
volledig falen van Seyss-Inquarts gelijkschakelingspolitiek, aan de drie
grote stakingen en aan de driehonderdvijftigduizend onderduikers) was
ingebed in een veel breder volksverzet.
Aangezien nu na de bevrijding slechts de B S ’ers als formatie in het
openbaar verschenen (benoorden de grote rivieren ter sterkte van ca.
zestigduizend man) ontstond een optisch onjuist beeld: ‘O nw illekeurig’,
aldus het Witboek van de G A C , ‘vereenzelvigde men deze aan de weg
timmerende lieden met ‘de ondergrondse’ o f ‘de illegaliteit.’ ’’ De w er
kelijkheid was anders geweest: landelijk had misschien één op de zes
B S ’ers de vijand reëel afbreuk gedaan o f (wij denken aan het westen des
lands) kunnen doen en al die actieve B S ’ers tezamen hadden slechts een
vierde a een vijfd e gevormd van alle illegale werkers. Daar kwam dan
1 Witboek G A C , p. 115 .
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nog bij dat men in BS-verband niet langer actief had kunnen zijn dan
hooguit een maand o f acht, terw ijl er onder de overige illegale werkers
(dat sluit de O D ’ers, K P’ers en R V V ’ers in) velen waren die, toen de BS
werden opgericht, al twee, drie o f vier jaar van zenuwslopende illegale
activiteit achter de rug hadden.
Het leek ons nuttig, de voorafgaande opmerkingen te maken voordat
w ij op de betekenis van de BS dieper ingaan.

Terugblik op de B S
M et de bevrijding was de taak van de BS niet ten einde: nadien pas traden
de Bewakingstroepen in actie o.m. bij het arresteren en in eerste instantie
bewaken van ‘foute’ elementen. W ij hebben dus over de BS ook in deel
12 (Epiloog) nog veel te schrijven en daarop w illen w ij hier niet vooruit
lopen. D ie beperking lijkt ons niet alleen gewenst omdat dat latere
optreden van de BS benoorden de grote rivieren (hun optreden in het
bevrijde Zuiden beschreven w ij in de hoofdstukken 8, n en 12 van ons
vorige deel) geplaatst moet worden in een geheel andere samenhang. In
dit deel ging het om de Binnenlandse Strijdkrachten in een bezet gebied
waar de maatschappij in ruime mate was ontredderd, waar elke valide
man gevaar liep bij een razzia te worden opgepikt, waar een felle SD terreur heerste en waar in het westen bittere honger werd geleden. Het
zijn die m oeilijke omstandigheden in de hongerwinter die bij een nader
bezien van de opzet en de verrichtingen van de BS niet uit het oog
verloren mogen worden. D e uitwerking van die opzet, het voorbereiden
van die verrichtingen en ook een groot deel van die verrichtingen zelf
moesten plaats vinden in het geheim. U it al die omstandigheden vloeide
voort dat bij elke handeling een frictie moest worden overwonnen welke
in een normaal werkend militair apparaat (het betrof hier strijdkrachten)
ontbreekt.
D e tweede reden waarom het ons verantwoord voorkomt, een dui
delijke splitsing aan te brengen tussen de BS vóór en na de bevrijding is
dat bij de oprichting van de BS niet aan de naoorlogs- maar juist aan de
oorlogstaak werd gedacht. Koningin W ilhelmina wenste blijkens haar
‘blocnoot’ die prins Bernhard op 28 augustus '44 aan de minister van
oorlog, van Lidth, overhandigde, dat de prins het bevel zou gaan voeren
‘over de scharen van het verzet in Nederland. Ik stel mij voor dat dit in
ruimere kring voldoening zal geven en tevens alle min o f meer op
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zichzelf staande eenheden in één verband samenbrengen.’ ‘Inderdaad’,
zo noteerde van Lidth die avond in zijn dagboek,
‘het is aan trek k elijk v o o r het prestige van het K o n . H u is in d ien de prins zich aan
het h o o fd zo u stellen van de verzetsgro ep en . B o v e n d ie n zou dit het v o o rd e e l
h eb b en dat [de] O D , d ie van d eze verzetsgro ep en d eel zou uitm aken , dan o o k
niet m eer eigen m ach tig zou optreden. En ten slotte zou een ‘actie tot b e v rijd in g ,
uitgaan de van eig en organisaties’ , evenals in Fran k rijk , een uitstekend e in d ru k
m ak en .’

Aan deze motieven voegde de koningin in haar levensherinneringen,
Eenzaam maar niet alleen, nog een ander m otief toe: ‘Onze jongens zouden
nu niet meer door de Duitsers als francs-tireurs mogen worden neerge
schoten. Nu was de vijand verplicht ze als krijgsgevangenen te behande
len indien zij in zijn handen vielen.’ 1
W ij beginnen met dat laatste: de positie van de BS onder het oorlogs
recht.
Wat de koningin als een Duitse verplichting zag, had slechts geldigheid
in die gevallen waarin leden van de BS openlijk hun wapens droegen en
in duidelijke formaties en met eigen onderscheidingstekens (op zijn
minst armbanden) optraden: dat alles was hun slechts m ogelijk bij actie
ter directe ondersteuning van de Geallieerde bevrijders. In het westen
des lands (wij komen er in het laatste hoofdstuk van dit deel op terug)
hebben de Duitsers zich ten tijde van de bevrijding in enkele gevallen
van die verplichting niets aangetrokken. Voordien was er uit het oogpunt
van het oorlogsrecht geen verschil tussen B S ’ers en andere illegale w er
kers die tegen de bezetter ageerden. Dat werd door generaal Christiansen
al op 4 september '44 duidelijk gemaakt in een m ededeling welke hij in
de Deutsche Zeitung in den Niederlanden liet opnemen, en eind december
verscheen in hetzelfde blad een m ededeling van het Oberkommando der
Wehrmacht waarin er op werd gewezen dat aan de BS in bezet gebied
geen optreden volgens de regels van het oorlogsrecht m ogelijk was en
dat de Geallieerden van hun kant in het door hen bezette deel van
Duitsland gewapend verzet óók streng hadden verboden en onder zware
straffen gesteld. Gevangen genomen B S ’ers zijn dan ook door de bezet
tende macht in de hongerwinter op precies dezelfde w ijze behandeld als
andere illegale werkers.
Is het het prestige van het K oninklijk Huis ten goede gekomen dat

1 K onin gin W ilhelm ina: Eenzaam maar niet alleen (1959), p. 364.
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prins Bernhard als Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten ook de
BS in bezet Nederland onder zich had, zijn door zijn benoeming ‘alle
min o f meer op zichzelf staande eenheden in één verband’ samengebracht
en heeft de ‘actie tot bevrijding, uitgaande van eigen organisaties’, bij de
bondgenoten ‘een uitstekende indruk’ gemaakt?
Wat de prins betreft: hij heeft zich met grote inzet aan zijn taak gegeven
en het feit dat hij bevelhebber was, is bij de publieke opinie inderdaad
zijn naam en dus het prestige van het K oninklijk Huis ten goede geko
men ; w ij menen overigens dat van een reëel bevelhebberschap zij nerzij ds
over de BS in bezet gebied slechts in beperkte mate sprake is geweest
— door de m oeilijkheid van de verbindingen moest hij de leiding van
de BS goeddeels aan kolonel Koot en diens hoofdkwartier over laten.
Intussen zou het volstrekt onjuist zijn, van een schijnfunctie te spreken.
Koot kon zijn gezag pas w erkelijk gaan uitoefenen, nadat hij door de
prins in zijn functie was bevestigd. Het lijkt ons waarschijnlijk dat het
nog veel meer moeite zou hebben gekost om iets van eendracht te
bewerkstelligen tussen de O D , de R V V en de LKP dan in feite het geval
is geweest, als niet juist de prins op die eendracht had aangedrongen. Van
een belangrijk ingrijpen zijnerzijds was voorts sprake toen hij in novem 
ber '44 de BS verdeelde in een Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen
en binnen het Strijdend Gedeelte een duidelijke taakverdeling aangaf
(wij komen er nog op terug); voorts, toen hij in januari '45 besloot
Borghouts naar bezet gebied te sturen. Wat diens missie betreft: misschien
zou er over de gehele linie van een duidelijk positief resultaat sprake zijn
geweest als Borghouts eind januari o f begin februari was gedropt —toen
hij eind maart in Amsterdam verscheen, was het hem slechts m ogelijk
de sabotage te intensiveren maar ten aanzien van de leiding van het
Strijdend Gedeelte heeft hij, menen w ij, alleen maar een pijnlijke ver
warring geschapen.
Het ‘in één verband samenbrengen van alle min o f meer op zichzelf
staande eenheden’ is bij de BS gelukt, als men bij dat ‘één verband’ aan
niet méér denkt dan aan een federatief samengaan: van werkelijke
homogeniteit tussen O D ’ers, K P’ers en R V V ’ers is maar weinig sprake
geweest. Dat dat federatief verband tot stand kwam, is met dat al toch in
zoverre van belang geweest dat de concurrentiestrijd tussen de O D , de
LKP en de R V V binnen zekere perkën bleef, dat het Special Forces
Headquarters met minder aarzeling dan anders het geval zou zijn geweest,
tot het droppen van wapens en sabotagemiddelen liet overgaan en dat
zich bij en na de bevrijding niet drie gewapende formaties in bevrijd
gebied bevonden doch slechts één: de BS, hulporgaan van het M ilitair
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Gezag. Daar staat tegenover dat het tot stand brengen van dat federatieve
verband veel tijd en energie heeft gevraagd —bovendien hebben de O D ,
de LKP en de R V V binnen dat verband hun onderlinge strijd voortgezet.
N iet ten onrechte hadden de leiders van de LKP en R V V in de herfst van
’44 het gevoel dat in de B S-leidin g de O D de sterkste positie was gaan
innemen en dat de concepties van de O D er in hadden getriomfeerd
— men mag Borghouts’ missie (zij kwam er op neer dat de positie van
kolonel Koot zou worden uitgehold) als een poging zien om een andere
richting in te slaan en het verdient de aandacht dat de prins slechts
definitief tot die missie besloot nadat het denkbeeld was goedgekeurd
door van der Gaag namens de Raad van Verzet en dat Borghouts’ komst
in Amsterdam door de LK P-leiding met enthousiasme (Scheepstra: ‘W ij
waren als kinderen zo b lij’) werd begroet.
M et de constatering dat dit alles van w einig loyaliteit jegens kolonel
Koot getuigde, is men er niet — de vraag is waarom de LK P-leiding en
van der Gaag reageerden zoals zij deden.
Het antwoord is dat zow el de LK P-leiding als de Raad van Verzet de
gehele oprichting van de BS een w einig gelukkig denkbeeld vonden. Hoe
de LK P-leiding er over dacht, vindt men duidelijk uitgedrukt in de
‘M ededelingen [aan] Topleden’ die op 3 december '44 door het Centraal
Bureau van de LO werden rondgezonden, d.w.z. enkele weken na de
benoeming van de vier BS-Rayon-Verbindingsofficieren. ‘D e straffe
militaire organisatie der O D ’ , aldus die ‘M ededelingen’,
‘schept haar kansen teg en o ver K P en R V V , die tot een g e le id e lijk e o n d ersch ik k in g
der laatsten m o eten leiden. En w a t erger is: ten slotte han gen deze organisaties er
b ij en v u lle n in de le id in g slechts de gaatjes d ie de O D o pen h ield . . . D e B S
k rijg e n . . .

in h o ofd zaak O D -le id in g . B esp rek in gen , berichten en bevelen

v e rlo p e n achter het v o o rh an g sel der O D -o rg a n isa tie , w aar het andere organisaties
v e rb o d e n is een v o e t te zetten. O o k de V erb in d in gso fficieren zu llen aan deze
toestand n iet v e e l kunn en doen. D e O D w ik k e lt alles a f via haar A [lgem een ]
H [o o fd ] K[w artier]. W ij betreuren deze toestand, o m dat ze onrust schept en geen
recht d o et w e d e rvaren aan K P, R V V en L O .’1

Drie maanden later, begin maart, werden de BS door het Centraal
Bureau van de LO het ‘koekoeksei in het nest der illegaliteit’ genoemd.
Voorts heette het in zijn ‘M ededelingen’ :
‘Iem and zei o n s: ‘ N B S en N S B v ersch illen alleen in v o lg o rd e van letters.
1 C B -L O : ‘M ed ed elin gen T op led en ’, 3 dec. 1944, p. 2 (LO /LKP, 1 A).
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M issch ien zal er in de prak tijk o o k niet v e e l versch il zijn. N u k rijg j e een draai
o m je oren als j e een N S B ’ er niet aan k ijkt zoals hij w il; na de b e v rijd in g is van
de d o o r s n e e -N B S ’ er iets d erg elijk s te v erw ach ten .’ W erk m ee om dit te v o o r 
k o m e n !’ 1

In het vorige hoofdstuk haalden w ij al aan, hoe in Het Grote Gebod
enkele jaren na de bevrijding over de BS werd geoordeeld: zij waren
‘een rem op het verzet’ geweest; ‘ een voor de hand liggende combinatie
der drie organisaties en een verdeling der taken van sabotage voor LKP
en R V V en bewakingsdiensten voor de O D ’ zou de voorkeur hebben
verdiend, ‘de hele idee van samensmelting van zo verschillend geaarde
elementen’ moest ‘een betreurenswaardige dom heid’ worden genoemd.
‘De Delta’ (bedoeld wordt: het Delta-Centrum) ‘had’, aldus een tweede
kritische passage uit Het Grote Gebod,
‘b ela n g ste llin g v o o r alles, b eh alve de sabotage.2 D e grote k lit der N B S drukte als
een d o o d ge w ich t op alle activiteit . . . Een en igszin s b e h o o rlijk en u itgew erk t
operatieplan w as er slechts in en k ele gew esten en de activiteit daar w e rd gevo erd
d o o r en kele, altijd d ezelfd e, groepen. D aaren tegen w aren er v e le an dere gew esten
w aar niets gesch ied de. D e com m an d an ten daar had den niet het m inste begrip van
het verzet en het interesseerde hen o o k niet.’ 3

In min o f meer gelijke geest sprak Jan M eijer, de vertegenwoordiger
van de linker-sectie in de Contact-Com m issie der Illegaliteit, toen hij in
'50 door de Enquêtecommissie werd verhoord: ‘De verzetsactiviteit van
de oorspronkelijke KP en Raad van Verzet-groepen heeft’, verklaarde hij,
‘ sterk gele d en o n d er de D rie h o ek sfo rm atie. D e m en sen die in een hiërarchie
k w am en m et com m and an ten , oppercom m an dan ten en ond erco m m an dan ten , elk
m et eigen v e ra n tw o o rd e lijk h e id , bleven op het laatst m aar do o d stil zitten om
d ie zee van papieren en instructies te lezen die zij toegestuurd kregen. In m aart
1945 w as het zelfs zo dat grote co lo n n es m en sen , verz am eld in razzia’s, d o o r de
straten der steden w e rd en g ele id , in so m m ig e g ev allen slechts o n d er b ew ak in g
van een paar D u itsers, zo n d er dat deze m en sen ontzet w e rd en , h etgeen v o o rd ie n
zo n d er en ige tw ijfe l zou zijn gebeurd. D it h eeft zelfs tot een kritisch in grijp en
v an de C o n ta c t-C o m m issie gele id . H et verz et w as toen in een bureaucratische
sfeer terech tge ko m en .’ 4

1 A.v., 5 maart 1945 (a.v.) 2 W ij herinneren er aan dat de L K P in het Delta-Centrum
vertegenw oordigd is gew eest zolang dit bestond. 3 Het Grote Gebod, dl. I, p. 405.
4 Getuige J. M eijer, Enq., dl. VII c, p. 388.
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Zoals Jan M eijer over de BS dacht, werd over het algemeen gedacht
door de voormannen van de ‘oude’ illegale organisaties. Hun kritische
opmerkingen werden samengevat in het in '50 verschenen officiële Wit
boek van de Grote Adviescommissie der Illegaliteit. ‘ De overschatting van
militaire, papieren apparatuur zoals veelvuldig in militaire organisaties
reeds vóór de vorm ing der Binnenlandse Strijdkrachten aangetroffen’ (dit
sloeg op de O D), ‘nam’ , zo leest men daar,
‘ in de B in n en lan d se Strijd krachten n o g in b e la n g rijk e m ate toe. D it w il niet
z egge n dat niet plaatselijk d o o r in d iv id u e le B S -le d e n uiterm ate v e rd ie n ste lijk
v erz e tsw erk w e rd verricht, m aar la n d e lijk w e rk te het apparaat stro e f en m o e ilijk
en g in g v e e l n u ttiger te bested en en ergie v erlo ren aan het opstellen van ‘ o rd ers’,
a a n w ijz in g en o n tslag van com m an d an ten en w a t dies m eer zij. Intussen m ag
h ie r w e l w o rd e n gezegd dat de C o m m a n d an t B in n en lan d se Strijd krachten steeds
op alle m o g e lijk e w ijz e n h eeft getracht o m d e B in n en lan d se Strijd krachten tot
een e ffe c tie f verzetsapparaat te m ak en . . . (maar) v e le der B S-co m m an d an ten
w a re n figu ren u it de v o o ro o rlo g se m ilitaire w e re ld , d ik w ijls laat in de rijen van
het verzet getred en . . . H u n kracht zochten v e le B S -le id e rs niet in de effectiviteit
d er acties m aar in het ‘aantal m an n en o n d er o n ze b e v e le n ’ (uiteraard w e e r op

papier ).’1

M en ziet: op de gehele conceptie van de BS alsook op hun w ijze van
opereren is zow el voor als na de bevrijding scherpe kritiek geuit. De
Enquêtecommissie heeft er zich niet over uitgesproken. Onze mening is
dat in die kritiek, voorzover er de BS een overmaat aan passiviteit en een
te bureaucratisch karakter in werd verweten, veel waarheid moet hebben
gestoken: die kritiek is geuit door leidende figuren van grote illegale
organisaties die het doen en laten van de BS van nabij volgden o f hadden
gevolgd. Het gaat ons evenwel te ver om, zoals in Het Grote Gebod is
geschied, de oprichting van de BS ‘een betreurenswaardige dom heid’ te
noemen. Zeker, die oprichting heeft nadelen gehad maar zouden uit een
ongew ijzigde voortzetting van de O D , de R V V en de LKP niet andere,
minstens zo grote nadelen zijn voortgevloeid? Is het verder w el juist om,
zoals in Het Grote Gebod is geschied, louter van ‘sabotage’ en ‘bewakings
diensten’ te spreken? Waar blijft dan de militaire inzet bij de nadering
der Geallieerden? En als men die militaire inzet als de belangrijkste, ja
als de eigenlijke taak van de B S zag, was dan niet eenwording wenselijk?
V oor de oprichting van de BS (3 september '44) geldt wat voor het

1 Witboek G A C , p. 1 1 3 - 1 4 .
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afkondigen van de Spoorwegstaking (17 september '44) heeft gegolden:
zij vond plaats in de niet ongewettigde verwachting dat heel Nederland
spoedig zou worden bevrijd. Toen die bevrijding uitbleef, bleken aan de
Spoorwegstaking nadelen vast te zitten — voor de BS heeft hetzelfde
gegolden: doordat Nederland benoorden de grote rivieren bezet bleef,
moesten zij daar een andere taak ter hand nemen dan waarvoor zij
eigenlijk waren opgericht.
In zijn (in ons vorig hoofdstuk weergegeven) telegram van 1 november
'44 aan kolonel Koot, Six, Thijssen en van Bijnen heeft prins Bernhard,
in aansluiting op denkbeelden die van Bijnen had ontvouwd, getracht,
de effectiviteit van de BS te bevorderen door tot taakverdeling over te
gaan. Hij bepaalde toen het volgende:
‘ V o o rb e re id in g en u itv o e rin g van specifiek sabo tage- en g u errilla w erk in
k lein er v erb an d dien t na g em ee n sch a p p elijk o v e rle g in principe in handen te
w o rd e n gesteld van K P en R V V , even tu eel aan gevu ld m et v o o r dit d o el gesch ikte
v rijw illig e rs u it d e O D .
V o o rb e re id in g en u itvo erin g van . . . even tu eel n ader aan te gev en gew apen d
optreden in gro.ter verb an d en ter o n d ersteu n in g van G eallie e rd e legeroperaties
dien t na gem ee n sch ap p elijk o v e rle g in principe in handen te w o rd e n gesteld van
gew ap en d g e d eelte B S o n d er le id in g v an beste krachten O D m et m ilitaire
ervarin g, ongeacht rang o f le e ftijd .’

D it bevel van de prins is, gelijk eerder vermeld, later in november
door kolonel Koot doorgegeven aan de gewestelijke commandanten; hij
deed dat met instemming van het Delta-Centrum. Het is, menen wij,
een verstandig bevel geweest in zoverre dat de Knokploegen en de
RVV-groepen, zij het binnen het raam van de BS, een zelfstandige taak
kregen en bij de uitvoering daarvan onder eigen leiders konden opereren
- anderzijds viel te voorzien dat de KP’ers en R V V ’ers die zich aan het
‘specifiek sabotage- en guerrillawerk in kleiner verband’ moesten geven
(tot het guerrillawerk dat, zeker na de represailles welke in Putten waren
genomen, nauwelijks verantwoord was, is het nergens gekomen) er in
de eerste plaats voor in aanmerking kwamen, aan het ‘gewapend optreden
in groter verband’ deel te nemen en bij dat laatste zouden zij de bevelen
van nieuwe commandanten (de commandanten-Strijdend Gedeelte)
moeten opvolgen. M en zou kunnen zeggen dat door het bevel van de
prins de identiteit van de Knokploegen en de RVV-groepen werd on
derstreept; zulks heeft de aanvaarding van de gewestelijke commandanten-Strijdend Gedeelte bemoeilijkt — men is, al waren ook van de
aanvang a f zowel de LKP als de R W in het Delta-Centrum vertegen
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woordigd, de tegenwerking van de kant van de Knokploegen en de
RVV-groepen nimmer ten volle te boven gekomen.

★

Eerder wezen w ij er op dat vooral het feit dat in zoveel gewesten tot de
O D behorende officieren tot gew estelijk BS-commandant werden be
noemd, grote weerstanden heeft gewekt in kringen van de LKP en RVV.
Waren die benoemingen ju ist? Dat hangt er van af, schreven w ij, wat
men als taak voor de BS zag. W elnu, de eigenlijke taak was het verlenen
van steun aan de Geallieerde opmars: een bij uitstek militaire taak. Voor
het geven van leiding bij de uitvoering daarvan was scholing w enselijk;
óók een mengsel van voortvarendheid en bedachtzaamheid: voortva
rendheid om, met aanvaarding van risico’s, de vijand afbreuk te doen
— bedachtzaamheid om de zwakgewapende B S ’ers niet te stimuleren tot
acties waarbij de aan de vijand te berokkenen schade in een wanverhou
ding zou staan tot de verliezen die men z elf zou lijden. D ouw van der
Krap, die aanwezig was geweest bij de grote opstand in Warschau, van
nabij de strijd van de Airbornes in en bij Oosterbeek had aanschouwd en
vervolgens was gaan deelnemen aan het illegale werk op de V eluw e (bij
‘ Pegasus I ’ ontsnapte hij naar het bevrijde Zuiden), schreef later: ‘Datgene
wat de O D aan daadkracht te kort kwam, tro f ik aan bij de LK P’ (hij
bedoelde verm oedelijk de R V V , althans mede de R V V 1)
‘ in m isschien te grote mate. H et w aren v o o r het grootste ged eelte jo n g e , ro ek e
lo z e kerels die, gew apen d m et een stengun, tot alles in staat w aren. H et en ige
b ezw aar van d eze jo n g e n s w as, dat zij n im m e r d e u itw e rk in g van m itrailleu rvu u r
o f artillerie v u u r aan den lijv e h ad den m eegem aakt. V o o r hen w as de stengun een
w apen , w aarm ee zij alles dachten te d o e n ’2 —

een geschoold officier wist beter. Dat men voor de functie van gewestelijk
BS-commandant in de eerste plaats naar officieren heeft gezocht, lijkt ons
in beginsel juist: scholing en bedachtzaamheid waren dan in elk geval
gewaarborgd. Maar de voortvarendheid ? Daaraan heeft (wij herinneren
aan de beoordelingen in Het Grote Gebod en in het Witboek van de GA C)
1 ‘ Piet van de V e lu w e’ , t.w. D ijkm an , de com mandant van de brigade-V eluw e van
de R W , duidde hij nl. aan als com mandant van de LKP. 2 Aangehaald in van O jen :
D e BS, p. 78.
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kennelijk in talrijke gewesten w el iets ontbroken. Daarbij merken w ij
evenwel op dat de bij uitstek actieve BS in Noord-H ollands N oorder
kwartier geleid werden door de uit de O D voortgekomen luitenantkolonel Wastenecker en dat de BS in Friesland (de enige provincie waarin
zij aan de opmars der Geallieerden daadwerkelijke steun van betekenis
hebben kunnen geven) werden gecommandeerd door de eveneens uit
de O D voortgekomen kapitein M eijer. Wastenecker en M eijer evenwel
hadden er slag van, K P ’ers en R V V ’ers op verantwoordelijke posten in
te schakelen en hun dadendrang te stimuleren: Wastenecker nam een van
de Knokploegleiders in zijn eigen staf op en M eijer verving in al zijn
districten op één na de O D ’ers die er commandant waren, door K P ’ers
en liet, toen de Canadezen naderden, de directe leiding der BS-operaties
aan Oberman, de provinciale KP-leider, over.

★

Heeft ‘de actie tot bevrijding, uitgaande van eigen organisaties’ , ‘een
uitstekende indruk’ gemaakt?
V oor Friesland mag men dat beamen, in Groningen, Drente, O ver
ijssel en Gelderland bleef de bijdrage van de BS, hoewel gewaardeerd,
er te beperkt voor en in Utrecht en N oord- en Zuid-H olland werden,
zou men kunnen zeggen, de BS niet op de proef gesteld. Wat w ij weten
van de daar opgestelde plannen en getroffen voorbereidingen (wij her
inneren aan wat w ij ten aanzien van Amsterdam konden weergeven),
toont aan dat men er onder het overwinnen van grote materiële m oei
lijkheden naar een inzet had toegewerkt die, wellicht vooral door het
voorkom en van vernielingen (Six had dat van meet a f aan als een taak
gezien die de BS bij uitstek ter hand konden nemen), baten zou hebben
opgeleverd. Heel veel meer was niet m ogelijk: de BS waren er niet talrijk
genoeg voor en vooral: hun bewapening was te zwak. Dat laatste zou zij
ook zijn geweest als meer TMF-vluchten geslaagd en meer wapens
gedropt waren — met stenguns, brenguns en Bazookas kon men het niet
opnemen tegen de zware mitrailleurs, mortieren en kanonnen van de tot
het einde toe goed gedisciplineerde Wehrmacht.
Ondanks de onvoorziene bezwaren die aan de verwezenlijking van
de opzet bleken vast te zitten, is men er in bezet gebied, ontberingen,
razzia’s en SD-terreur ten spijt, in geslaagd, een bescheiden militaire
macht te formeren. Evenals bij de Spoorwegstaking het geval is geweest,
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stak daar ook een moreel element in: het was voor diegenen die in
Amsterdam met zo grote snelheid op de oproep van de koningin rea
geerden en voor allen die zij tot medewerking bereid vonden, onaan
vaardbaar dat Nederland de Geallieerde bevrijding passief over zich heen
zou laten komen. D e sterke wens om ook zelf de bezetter te dwarsbomen
en hem afbreuk te doen, had van mei '40 a f aan alle verzet, aan alle illegale
werk, ten grondslag gelegen —het was bij de BS niet anders: Nederlanders
w ilden met de vijand vechten. Zeker, er zullen bij deze en gene ook w el
andere motieven een rol hebben gespeeld —voor de formatie als geheel
geldt dat het die mentaliteit is geweest die haar haar waarde heeft verleend
en w ij zijn van mening dat die waarde niet is verminderd door het feit
dat voor de BS in het westen des lands geen gevecht met de vijand
m ogelijk bleek; dat is immers voortgevloeid uit het oorlogsverloop dat,
van de Commandant tot de eenvoudige B S ’er, door niemand kon worden
, voorzien.
O ver dat oorlogsverloop hebben wij in de aanhef van de tweede helft
van dit deel meer te berichten.
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