
De radiopost van de Ordedienst in Rijsbergen
achtergronden van het drama op de Vloeiweide

door
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Een terugblik na v{ift~1J jaar

In de vroege morgen van 4 oktober 1944 werd de radiopost van de Ordedienst
(OD) op het landgoed de Vloeiweide bij Rijsbergen door de Duitsers overvallen.!
Na een kort en hevig gevecht sneuvelden vijf verzetsstrijders; er werden negen man
gevangengenomen, van wie er de volgende dag acht door de vijand bij het Mastbos
gefusilleerd werden. Tijdens het gevecht kwamen ook mevrouw M.e. Neef,-Koijen
(1899-1944) en drie van haar acht kinderen om.2 Het dranLa van de Vloeiweide
wordt nog steeds jaarlijks herdacht; een eenvoudig monument op de plaats van de
ver\voeste boswachterswoning van de Vloeiweide, waar de radiopost zich bevond,
herinnert eraan3 Vlak b~i de schietbaan in het Mastbos, waar de acht gevangengeno
men verzetsstrijders op 5 oktober gefusilleerd werden, werd op 5 oktober 1989 een
monument onthuld. 4

In november 1944 publiceerde de Bredase journalist Joris van den Bergh in bro
churevorm het eerste verslag van het drama van de Vloeiweide. 5 A. Hallema ge
bruikte deze brochure voor de behandeling van die tragische episode in zijn Breda
vertelt van zijn bevrijdinl. L. de Jong bracht in zijn Koninkrijk der Nederlanden het
drama van de Vloeiweide tot een uitvoerige voetnoot terug. 7 Hij beperkte zich hier
bij hoofdzakelijk tot een beschrijving van de gebeurtenissen op 4 oktober, waarbij
hij de weergave van Van den Bergh volgde.

Op de brochure van Van den Bergh heeft de Bredase OD zware kritiek gele
verd vanwege de vele onjuistheden die er in vermeld zouden zijn. Volgens de ver
bindingsofficier van Gewest 16 van de OD, res. eerste luitenant W.K.]. Tuinman,
zou het het beste zijn de hele oplaag te vernietigen.8 Ook een koerierster van
Gewest 16, G.].M. van der Sande, had grote bezwaren tegen het boekje van Van
den Bergh. Volgens haar was deze er alleen op uit geweest zichzelf te verheerlijken.
Het verhaal van het drama op de Vloeiweide is sindsdien vele malen in kranten en
tijdschriften weergegeven.9

Hoewel de bewondering voor het personeel van de radiopost en de afschuw
over het Duitse optreden in de publikaties overheersten, wordt incidenteel de vraag
aan de orde gesteld of men niet door onvoorzichtig optreden het onheil over zich
zelf heeft afgeroepen. Deze laatste bewering wordt vaak geopperd in nauwe samen
hang met meer algemene kritiek op de OD: het drama van de Vloeiweide als bewijs
voor het gebrekkig functioneren van de Ordedienst. 10

87

Jaarboek De Oranjeboom 47 (1994)

Gooskens
Text Box



la-b. Op de plaats van de verwoeste boswachterswoning van de Vloeiweide herinnert een sober m01111
ment aan het drama dat daar in 1944 heeft plaatsgevonden (foto Rob Willems, AVC-KMA).

In de Nederlandse geschiedschrijving is de OD een omstreden verzetsorganisa
tie. Volgens sommigen is de OD geen eigenlijke verzetsorganisatie, maar een bu
reaucratische militaristische organisatie van rechts-autoritaire signatuur, die haar aan
dacht uitsluitend op het herstel van orde en rust in Nederland na het vertrek van de
bezetters gericht had. Anderen daarentegen betogen dat de OD niet alleen een ech
te, maar ook de grootste verzetsorganisatie van Nederland geweest is.

In deze beschouwing wordt de nadruk gelegd op het functioneren van de radio
post gedurende de periode direct voorafgaande aan de Duitse overval op 4 oktober.
De plaats en de werkwijze van de radiopost binnen de OD worden onder de loep
genomen om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de Ordedienst tijdens de
bevrijding in 1944.

Ontstaan en werkwijze van de OD

De OD is een organisatie die in 1940 en 1941 door fusering van verschillende
verzetsgroeperingen is ontstaan. 11 Het oorspronkelijke doel van de OD was een or
ganisatie op te bouwen die bij een onverwacht vertrek van de Duitsers een bestuur
lijke chaos in het land zou kunnen voorkomen. Daarnaast werd al vroeg in de oor
log begonnen met het verzamelen van inlichtingen over de vijand en het treffen van
voorbereidingen om bij nadering van de bevrijders actief de Duitsers te kunnen be
strijden. Een groot probleem voor de OD en de andere verzetsorganisaties was dat
zij over onvoldoende wapens beschikten; dit had tot gevolg had dat zij deze wapens
op de Duitsers probeerden buit te maken. Vooral de chaotische toestanden die aan
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Duitse zijde ontstonden, toeh het front Nederland naderde, boden daartoe ruime
kansen, zodat het in tal van plaatsen tot geweldadige confrontaties van verzetsstrijders
met de bezetter kwam. 12

Het verschijnsel dat verzetsstrijders bij nadering van het fi:ont actief aan de strijd
deelnamen of de intentie hadden dat te doen, was geen exclusieve Nederlandse aan
gelegenheid; in Frankrijk en België zijn dezelfde ontwikkelingen waar te nemen. 13

Hierbij werd vaak de voorzichtigheid uit het oog verloren en het gevaar van de kant
van de vijand onderschat, zodat een aantal verzetsacties een dramatische afloop
kreeg. De algenlene leiding van de OD was in handen van een Algemeen
Hoofdkwartier van de Ordedienst (AHK-OD) dat zich aanvankelijk in Den Haag
bevond, maar in augustus 1942 naar Amsterdam verplaatst werd. Vanuit het AHK
OD werd met de nodige tegenslagen een landelijke organisatie opgebouwd, die uit
eindelijk uit negentien gewesten bestond. Sedert augustus 1942 was de algehele lei
ding van de OD in handen van de chef-staf van het AHK-OD, jhr. P.]. Six (1895
1986).14 De gewesten stonden onder bevel van een gewestelijk commandant (Ge),
die door een plaatsvervangend commandant werd bijgestaan en over een kleine
groep stafil1edewerkers beschikte. De gewesten waren op hun beurt weer onderver
deeld in districten en plaatsen, die ieder over eigen commandanten beschikten. Voor
de onderlinge communicatie tussen het AHK-OD en de gewesten werd gebruik ge
maakt van verbindingsofficieren, koeriers(ters), telefoon- en radioverbindingen.

Het AHK-OD had de gewestelijke commandanten van uitvoerige instructies
voorzien waarin hun wijze van optreden en de organisatie van hun gewest waren
voorgeschreven.

De plaatselijke commandanten hadden tot opdracht in hun gebied een hiërar
chische organisatie op te bouwen, waarvan de leden pas na een persoonlijke oproep
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lil actie zouden komen. 15 Het gevolg was dat veel aandacht besteed werd aan de
voorbereiding van de 'mobilisatie' van de OD, en veel potentiële OD'ers buiten hun
weten in de organisatie werden opgenomen. De plaatselijke conunandanten moesten
na het verdwijnen van de vijand zorgen voor de handhaving van orde en lUst, het
arresteren van landverraders en alle daarmee samenhangende taken.

De binnenlandse radiodienst

Vanaf het begin van zijn ontstaan heeft de OD geprobeerd een radioverbinding
met Engeland tot stand te brengen. Hierbij werd gebruikgemaakt van de hulp van
geheimagenten die vanuit Engeland naar Nederland waren gekomen en hun eigen
marconisten en radioapparatuur bij zich hadden. 16 Door het beruchte Englandspiel
kwam echter tot de zomer van 1943 van een goede en geregelde radioverbinding
met Engeland weinig terecht. 17 Verbetering trad pas op toen contact met de groep
Zwaantje verkregen werd en de zendgroep Barbara onder leiding van kapitein der
Artillerie C. Tonnet (1902-1946) in het najaar van 1943 geformeerd werd. IS

Ondanks de aandacht voor de radioverbindingen met Engeland, werden van het
begin af aan ook stappen gezet om tot de oprichting van een binnenlands radionet te
komen. Door technische en organisatorische problemen kwam daar voorlopig niet
veel van terecht. Naarmate de OD zich tot een centraal geleide organisatie met een
gewestelijke indeling ontwikkelde, werd de behoefte aan dat binnenlandse radionet
groter. Dat leidde ertoe dat in 1942 de buitenlandse en binnenlandse radioverbindin
gen ieder in een eigen radiodienst ondergebracht werden, waarbij de binnenlandse
radiodienst de communicatie tussen het AHK-OD en de gewesten en tussen de ge-

2. De chef-staf van het Algemeen
Hoofdkwartier van de O.D.,jhr.
P.J. Six, te paard in 1948 (colI.
sectie Militaire Geschiedenis,
Den Haag).
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westen onderling moest verzorgen. Daarnaast werden er plannen ontwikkeld om bin
nen de gewesten eigen radionetten met de districten op te bouwen. Het binnenlandse
radionet van de OD moest pas operationeel worden op het moment dat de Duitsers
Nederland zouden verlaten, danwel eruit verdreven zouden worden. Daarbij werd
aangenomen dat het binnenlandse radionet slechts korte tijd zou functioneren, zodat
het gevaar om door de Duitsers uitgepeild te worden gering zou zijn. 19 Bovendien
zou er dan hoogstwaarschijnlijk aan Duitse zijde zo'n grote chaos heersen, dat van een
goede inzet van de Duitse Funb11.esstruppen geen sprake zou zijn.2o

Toen Six eenmaal met de leiding van de OD belast was, nam hij ook de
reorganisatie van het binnenlandse radionet ter hand. Na een voorbespreking op 5
augustus 1942 met Vrij Nederland (VN) vond op 12 augustus in de 'blauwe zaal' van
hotel Terminus in Den Haag een ontmoeting plaats tussen jhr. P.J. Six en vertegen
woordigers van Vrij Nederland om voor gezamenlijk gebruik een binnenlands radio
net op te zetten. De OD zou de organisatie en financiering ervan voor zijn rekening
nelnen.

De chef-staf AHK-OD, jhr. P.J. Six, verdeelde in 1942 het land in de districten
Noord, Zuid, Oost en West, die ieder een eigen radionet kregen. 21 Met de algehele
leiding van het binnenlandse radionet werd Jan Thijssen (1908-1945) belast, terwijl
de opleiding en coördinatie van de marconisten aan A.S.M. van Schendel (1894
1958) werden toevertrouwd. Van Schendel was werkzaam bij de Radiocontrole
dienst van de PTT in Den Haag en was daardoor goed op de hoogte met de
Nederlandse radioamateurs uit wier gelederen de marconisten of telegrafisten voor
het binnenlandse radionet gerecruteerd werden. 22 Omdat alle berichten die over het
binnenlandse radionet verzonden werden, vercijferd moesten worden, werd onder
leiding van B.J. Suermondt een speciale codedienst opgericht. Deze stelde een alge
mene handleiding voor het coderen en decoderen van de berichten samen en was
verantwoordelijk voor de opleiding van de codeofficieren van de gewestelijke com
mandanten.23 Alle radiostations kregen de beschikking over een gemeenschappelijk
codestelsel en een codeboek.

De radioapparatuur van het binnenlandse net had tot dan toe slecht gefunctio
neerd. Daarom werd met steun van ir. J.P. Heyboer (1912-1945), die daarvoor door
de N.V. Philipsfabrieken te Eindhoven beschikbaar was gesteld, in de werkplaats van
J.H. Op den Velde te Zaandam nieuwe radioapparatuur voor de gewestelijke com
mandanten gebouwd. 24 Het benodigde materiaal werd door bemiddeling van ir.
G.H. Thal Larsen (1899-1963) en de radio-technicus H.A. Hoekstra van Philips ver
kregen. Na de arrestatie van Op den Velde op 2 maart 1944 nan1 Hoekstra diens
wcrkzaamheden over, althans voor zovcr het dc opbouw van het binnenlandse ra
dionct betrof Heyboer had inmiddels het radionet Zuid opgebouwd en nam op 31
deccmber 1943 de takcn van Thijssen over, nadat deze met de OD-leiding in con
flict was geraakt en tot de Raad van Verzet (RVV) was toegetreden. 25 De leiding
van het radionet Zuid werd door ir. W.J.L. Dalmijn (1912-1972) overgenomen.26

Radionet Zuid bestond uit de radiostations van Gewest 15 (Zeeland), Gewest 16
(Breda), Gewest 17 Cs-Hertogenhosch), Gewcst 18 (Eindhoven) en Gewest 19
(Venlo). Vanwege materiaalgebrek waren er, met uitzondering van Gewest 15
(Zeeland), geen radionetten tusscn de gewestelijke commandanten en hun districten
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Indeling O.D.-gewesten
1 FRIESLAND
2 GRONINGEN
3 DRENTHE
4 OVERIJSSEL
5 ACHTERHOEK
6 VELUWE
7 BETUwE
8 lffRECHT
9 HET GOOI

10 AMSTERDAM
11 NOORD-HOUAND/NOORDERKWARTIER
12 HAARLEM

3. Indeling O.D.-gewesten.
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13 ZUID·HOLLAND
14 ROTI"ERDAM
15 ZEELAND
16 WEST·NOORD·BRABANT
17 OOST-NOORO-BRABANT
18 EINDHOVEN
19 UMBURG

Rijksgrens
Provinciegrens
Gewestgrens

o Zetel gewestelijke commandant
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tot stand gekomen. Vanwege de geografische omstandigheden waren in Zeeland
voor het gebruik binnen het eigen district zes radiostations in gebruikY Het radio
station dat het berichtenverkeer bim1en het district Zuid moest coördineren, was het
radiostation van Gewest 17 Cs-Hertogenbosch) dat de functie Leidend Station (LS)
kreeg. Het landelijke radionet stond onder supervisie van het Hoofd Radiodienst die
de beschikking had over het Leidend Station I in Blaricum en het Leidend Station 11
in Amsterdam. Deze beide stations hadden een geheime telefoonverbinding met het
AHK-OD in Amsterdam.

De Ordedienst in Breda

In december 1940 had majoor EJ Bruins met generaal-majoor A.A. van
Nijnatten een gesprek waarin deze hem vroeg onder de schuilnaam Ordedienst in
Breda een verzetsorganisatie op te bouwen. 28 Bruins ging op het voorstel in en ver
deelde de stad in vijf rayons, die ieder als commandant een officier of onderofficier
zouden krijgen. De organisatie werd verder uitgewerkt; er kwam een radiodienst, er
werden instructies voor 'het beteugelen van woelingen' gemaakt en er werd spionage
bedreven.29 Een van zijn prominente medewerkers was kapitein KNIL drJM.
Somer, die plaatscommandant van Ginneken en later districtscommandant van Breda
was. De OD was toen nog in opbouw, zodat er meer van een papieren organisatie
sprake was dan van een in de regio Breda wijdverspreide actieve verzetsorganisatie.
Toen Somer de grond te heet onder de voeten werd, week hij in januari 1942 naar
Engeland uit en werd hij als OD-commandant door dr. L.A.H. Albering opgevolgd.3o

In Engeland werd Somer hoofd van het Bureau Inlichtingen (BI) en had daardoor ge
durende de rest van de oorlog veel contact met de OD. Ten tijde van het drama op
de Vloeiweide bevond Somer zich in Eindhoven, vamvaaT hij via de radiopost van
Gewest 18 in radiografisch contact met de radiopost in Rijsbergen stond.

4. Onthulling van een ge
denkplaat bij de verwoes
te boswachterswoning op
de Vloeiweide, met op de
voorgrond A.A. ván der
Poel, 1946 (coll. GAB).
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Bruins werd onder verdenking van verzetsactiviteiten op 24 maart 1941 door de
SD gearresteerd en in de gevangenis in Breda opgesloten, waarna hij op 16 oktober
1941 wegens gebrek aan bewijs werd vrijgelaten. 31 Toen Bruins met vrijwel alle an
dere beroepsofficieren op 15 mei 1942 in krijgsgevangenschap werd afgevoerd, werd
drs. A.].L. van der Poel (1891-1959) commandant van Gewest 16. Van der Poel was
leraar aan het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda en via eerste luitenant Frans
Brejaart (1917-1943) bij de OD betrokken geraakt. 32 Toen Van der Poel gewestelijk
commandant van de OD werd, bestond het Gewest 16 uit drie districten: Breda,
Tilburg en Bergen op Zoom.33 Tijdens de verdere uitbouw van het Gewest 16, die
door de arrestatie van Bruins en verschillende van diens medewerkers ernstig gestag
neerd was, werkte Van der Poel nauw samen met W.K.]. Tuinman, terwijl het con
tact met het AHK-OD door tweede-luitenant KNIL Chr. Navis (1916-1986) on
derhouden werd. In april 1943 werd Van der Poel door Koos Vorrink bezocht, die
hem ervan trachtte te overtuigen dat de OD niet deugde en dat hij [Vorrink]
Engeland voor deze verderfelijke organisatie had gewaarschuwd.34 De breedsprakeri
ge Vorrink maakte weinig indruk op Van der Poel. Van der Poel zette zijn activitei
ten voor de OD met grote behoedzaamheid voort. Omdat de SD hem op het spoor
was gekomen moest Van der Poel op 28 april 1943 onderduiken.35 Vanuit zijn on
derduikadres in I~ijen bleef hij met behulp van Tuinman, Navis en adjudant-onder
officier KNIL JB. (Oom Henk) Vermeulen zijn werkzaamheden voor de OD
voortzetten.36 Het resultaat was dat er in 1944 behalve de drie eerder genoemde dis
tricten zes andere districten gevormd werden: Oosterhout, Roosendaal, Made,
Zevenbergen, Gim1eken en Oisterwijk.37

De vorming van het district Made ging met grote moeilijkheden gepaard.38

Volgens de plaatselijke predikant, ds. JJ van der Wall waren in Made tot 1943 te
weinig verzetsactiviteiten ontwikkeld. Hij nam daarom met de LO contact op en
bouwde een sterke plaatselijke afdeling voor de hulp aan onderduikers op. Zoals dat
op veel plaatsen het geval is geweest, werd tevens overgeschakeld naar allerlei KP
activiteiten, zodat in augustus 1944 een KP-groep gevornld werd, die tot taak kreeg:

a. Indien nodig, het Geallieerde leger behulpzaalll te zij"n bij" doortocht door den Biesbos; door
de speciale ligging en terreingesteldheid kon dit van eventueel groot belang zij"n.

b. Het opvat/gen en ontlvapenen van Duitse deserteurs (later van normale soldaten en officieren
en zelf groepen); doel was daarbij" de Biesbos zoveel mo,~elij"k tot een stuk vrij"e Nederlandse
,~rond te maken en tevens zichzelf en de verzetsgroepen van de oml(ç;gende gemeenten van
wapenen te voorzien.

c. Bij het wegvallen van de Moerdijk- en Keizersveerbrug~en) het belemmeren eif verhinderen
van Duitse 'distancieringsbewegingen' door de Biesbos. 39

De ergernis bij Van deWall was groot toen in september 1944 de Nederlandse
regering aan de verzetsbewegingen de opdracht gaf zich aaneen te sluiten en onder
eenhoofdige leiding de strijd voort te zetten. Made zou in die constellatie onder het
district Oosterhout van de OD komen te vallen, waarbij de OD in Made al een
commandant had aangewezen. Voor Van de Wall, die de OD overigens als volko
men incompetent beschouwde, was deze commandant onaanvaardbaar, omdat deze
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door slapheid Iloor niemand aanllaardbaar bleek en Ilolkomen ontdaan was Ilan enige Ilerzetser
llaring.40 Het probleem werd opgelost door Made van het district Oosterhout af te
scheiden en als zelfstandig district voort te laten bestaan. Voor Van de Wall en zijn
medestrijders maakte het weinig uit dat zij officieel onder de gewestelijke comman
dant van de OD vielen omdat zij geheel vrijgelaten werden hun eigen gang te gaan.

De bellrijding in zicht

Na de snelle bevrijding van Brussel en Antwerpen respectievelijk op 3 en 4 sep
tember 1944 ontstond het misverstand dat de geallieerde legers de N ederlands
Belgische grens hadden overschreden. In een toespraak die hij op 4 september 1944
voor Radio Oranje hield, begon de Nederlandse minister-president Sjoerds
Gerbrandy op niet mis te verstane wijze met:

Nu de Geallieerde legers, in hun onweerstaanbare opmars, de Nederlandse grens over
schreden hebben, wil i/e, uit naam van u allen, onze bondgenoten een hartelijk welkom toeroe
pen op onze vaderlandse bodern. 41

's Avonds laat werd op diezelfde dag in het Nederlandse nieuws van de BBC
European Service bekend gemaakt dat Breda al bevrijd was. Het gevolg was Dolle
Dinsdag. De Nederlandse bevolking verkeerde in een jubelstemming, omdat het
einde van de gehate Duitse bezetting elk ogenblik verwacht kon worden, en de ver
zetsorganisaties maakten zich gereed om de geallieerde legers bij hun bevrijding van
Nederland een handje te helpen. In het AHK-OD heerste die dag een grote bedrij
vigheid, waarbij alle veiligheidsmaatregelen die men tot dan toe in acht genomen
had, met voeten werden getreden. Het verstand won het gelukkig snel van het ge
voel, de rust keerde weer en het AHK-OD ging over tot de orde van de dag.

Toen de geallieerde legers vanuit Frankrijk België binnentrokken, was de OD
op 2 september 1944 tot actie overgegaan met het mobiliseren van de staf van
Gewest 16.42 De radiozender van Gewest 16 werd op op 4 september geactiveerd,
maar deze kreeg geen contact met het AHK-OD. De commandant van Gewest 16
stelde daarom op 5 september een eigen proclamatie op, die bij de bevrijding ver
spreid zou worden, en gaf deze in druk. Op 6 september kwam echter per koerier
een schriftelijke order van het AHK-OD, dat voor Gewest 16 de fasen A en B wa
ren ingegaan. De districten kregen van Van der Poel opdracht om in overleg met de
andere verzetsgroeperingen commandogroepen te vormen die zich gereed moesten
houden om tot actie over te gaan. Dat was niet aan dovem.ansoren gezegd, want de
zeer heterogene verzameling van verzetsstrijders die zich in het Gewest 16 bevon
den, wilden maar al te graag tot actie overgaan. Aan de Districtscommandant (DC)
Zevenbergen werd opdracht gegeven om bij veel spoorwegverkeer de baan
Roosendaal-Lage Zwaluwe te saboteren, terwijl de commando-groep in Oosterhout
opdracht kreeg zich op het vliegveld Gilze-Rijen, dat de Duitsers in paluek ont
ruimden, van wapens en springstoffen te voorzien om de PNEM-centrale in
Geertruidenberg te verdedigen. 43
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Op 8 september werden nieuwe orders van het AHK-OD ontvangen. Behalve
een veranderde proclamatie en drie bekendmakingeu kwam het bericht dat de OD
door geallieerde droppings van wapens zou worden voorzien, zodat het afwerpter
rein dat de OD in Gewest 16 had voorbereid, bezet werd. De volgende dag rappor
teerde Gewest 16 aan het AHK-OD dat de proclamatie en de bekendmakingen ont
vangen waren, de zender operationeel was en het afwerpterrein bezet was. Verder
werd gemeld dat de onderlinge verbindingen zeer slecht waren en dat met de RVV
en KP contact was opgenomen.44

De samenwerking tussen de OD, KP en de RVV was aanvankelijk zonder al te
grote moeite verlopen. In goed onderling overleg kwamen Van der Poel (OD),
W.A. Schouten (RVV) en Cor van der Hooft (KP) tot een taakverdeling waarbij
Van der Poel de organisatorische werkzaamheden en het contact met de hogere ver
zetsinstanties zou verzorgen, Van Hooft de overvallen op de distributiekantoren en
de onderduikersaangelegenheden op zich zou nemen en Schouten de gevechtsacties
tegen de Duitsers en de sabotage zou leiden. Naarmate de verzetsacties toenamen,
groeiden de verschillen van inzicht en namen de tegenstellingen aan de basis toe.
Sommigen waren van mening dat met grote behoedzaamheid geopereerd moest
worden en de aanwijzingen van de centrale verzetsleiding opgevolgd moesten wor
den. Het grote gebrek aan wapens droeg ertoe bij dat volgens hen voorzichtigheid
geboden was. Vertegenwoordigers van deze opvatting behoorden veelal tot de OD.
Anderen, voornamelijk uit KP- en RVV-kringen, wilden daarentegen onmiddellijk
het gevecht met de vijand aangaan, ongeacht de risico's die daarbij werden gelopen.
Daarbij doken, toen de bevrijding naderde, plotseling verschillende andere tot dan
toe onbekende verzetsgroeperingen op, hetgeen de onderlinge tegenstellingen deed
toenemen. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de jonge verzetsstrijders
ongeacht de groeperingen waartoe zij behoorden meer geneigd waren tot actie over
te gaan dan de oudere.

Teneinde de zaken in de hand te kunnen houden kwamen op 22 september
Van der Poel, Schouten en Van Hooft opnieuw bij elkaar en werd besloten hun sa
menwerkingsverband officieel de vorn1 te geven zoals de landelijke top van de OD,
KP en RVV onder dmk van de Nederlandse regering dat ook gerealiseerd had. Dat
samenwerkingsverband hield op landelijk niveau in dat de drie verzetsorganisaties
(OD, KP en RVV) een driehoek of delta zouden vormen, waarbij de meest geschik
te persoon de leiding op zich zou neIT1en. Terwijl Van der Poel, Schouten en Van
der Hooft goed met elkaar bleven samenwerken, liepen de spanningen tussen de
verschillende medewerkers van hun respectieve organisaties verder Op.45

Op 18 september 1944 werd als gevolg van de operatie Market Garden
Eindhoven bevrijd. In Eindhoven vestigde zich onmiddellijk het Bureau
Inlichtingen (BI) van de Nederlandse regering dat tot taak had de verbindingen tus
sen het verzet en het geallieerde leger te verzorgen. Het Bureau Inlichtingen nam de
radiopost van Gewest 18 over en beschikte zo over een radioverbinding met bezet
Nederland. Hoofd van het Bureau Inlichtingen was luitenant-kolonel dL SOlner, die
voordat hij in 1942 naar Engeland uitweek, commandant van het OD-district Breda
geweest was en in de Regentesselaan 5 in Ginneken gewoond had. Somer was do
cent op de KMA geweest en was goed met de Bredase verhoudingen vertrouwd.
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Toen Eindhoven in geallieerde handen was, eiste het BI de controle over het
binnenlandse net op. Six voelde daar niets voor en kwam met een tegenvoorstel: het
AHK-OD zou de centrale leiding behouden, terwijl het BI via het radiostation van
Gewest 18 rechtstreekse verbinding met de andere gewesten mocht onderhouden.
Het voorstel werd door Somer van tafel geveegd en Eindhoven werd het Leidend
Station. De competentiestrijd tussen het BI en het AHK-OD zou gedurende de rest
van de oorlog nog vaker opvlammen.

De nadering van de geallieerde legers was ook voor Reichskommissar fiir die bes
etzten niederländischen Gebiete, dr.A. Seyss-Inquart (1892-1946) aanleiding om tot ac
tie over te gaan. Op 4 september 1944 kondigde hij voor Nederland de uitzonde
ringstoestand aan, waarbij onder meer werd bepaald dat:

Elke pO,<:;ing zich met den vijand in te laten (1 de kracht van het Groot-Duitsche rijk en
zijn bOtu~<:;ellOten te benadeelm q{ de uitvoering van em militaire opdracht te verhinderen, ieder
verzet, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeeling van het arbeidsproces en ieder
optreden) dat de voorziming in gevaar bren,<:;t) wordt gestr4t met den dood if zware vrijheids
strqffmY'

Weldra zou blijken dat het hier geen loos dreigement betrof. Eerder had Hitler
op 30 juli 1944 het Terror-und-Sabotage-Erlaj3, ook bekend onder de veelzeggende
naam Niedermachungsbejèhl, uitgegeven. In dit bevel werd opdracht gegeven om ter-

5. Geschilderd portret van Paul Windhausen
(1903-1944), commandant van de verzets
groep op de Vloeiweide (part. coll; foto
Rob Willems, AVC-KMA).
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roristen, zoals in het Duitse jargon de verzetsstrijders werden aangeduid, zonder
vorm van proces neer te schieten. 47

De radiopost van Gewest 16

Een van de eerste medewerkers van de radiopost van Gewest 16 was de in
Princenhage woonachtige H.AJ Touw (1913-1944). Deze was radio-amateur en
had als lokatie voor zijn zender de boswachterswoning van de familie NeeB; op het
landgoed de Vloeiweide uitgekozen. Vermoedelijk werden door hem~ vanaf 1942,
maar vooral eind 1943 en begin 1944 vandaaruit enkele proefuitzendingen verzorgd.
Codeofficier van de radiopost was de Bredase kunstschilder en tekenleraar van het
Onze Lieve Vrouwelyceum Paul Windhausen (1903-1944), die in Amsterdam een
korte opleiding als codeofficier had gevolgd. 48

Nadat de staf van Gewest 16 door het AHK-OD gemobiliseerd was, werd op 5
september 1944 de radiopost in Rijsbergen betrokken.49 De post was bemand met
een radio- en een bewakingsgroep en kreeg behalve de verzorging van het radiover
keer de volgende taken:

1. het 's-nachts bemannen van het ajwelpterrein,
2. het lopen van beveiligingspatrouilles in de om,ç;eving van de radiopost,
3. het verkennen van Duitse stellingen en troepenbel/Jegingen tot aan de Belgische grens. 50

Na overleg met drs. A. van der Poel nam Windhausen de leiding van de radio
post op zich en vestigde hij zich in de boswachterswoning. Zijn codewerkzaamhe
den droeg hij over aan een zoon van Van der Poel, de vierentwintigjarige J.e.
(Koos) van der Poel (1920), die op zijn beurt zijn drie jaar jongere broer AJ (Tom)
van der Poel (1923-1983) met de coderingswerkzaamheden vertrouwd maakte.
Omdat Koos van der Poel ook bij allerlei koerierswerkzaamheden werd ingescha
keld, werd een voonnalig klasgenoot van henL, F.JJHamer (1920-1993), als codeof
ficier aangetrokken. 51 Alle coderingswerkzaamheden werden ten huize van Van der
Poel, Liesboslaan 225 te Breda, uitgevoerd, zodat zich op de radiopost alleen geco
deerde berichten bevonden.

De radiotelegrafisten (marconisten) van de post warenJ.M. Oberg (1904-1944),
H.AJ Touw (1913-1944), F.F. de Visser (1911-1944) enJ. de Vries (1918-1944).52

Voor de beveiliging van de post was H.P J Brautigam (1895-1944) verantwoor
delijk, die daarvoor over zeven medewerkers beschikte. Dit waren: J.J. Bakker
(1921-1944), J.J. van den Boogaard (1921-1944), A.J. van den Heuvel (1910-1944),
H.H. Hofinan (1923-1944), J.M. Nelissen (1911-1944), M. van den Boogaard
(1922-1944) en H.G.P.M. van der Sande (1921-1944). Windhausen had niet alleen
de beschikking over telegrafisten en beveiligingspersoneel, maar ook over een aantal
andere medewerkers, die niet op de radiopost gehuisvest waren. Dit waren S.M.M.
Bernaards, M.C. Buuron, J. Juten enW.R.V. Weyers, welke laatste de radiotechni
cus van de post was. Als koeriersters fungeerden de dames GJM. van der Sande en
H. Gerritsen.53
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's Nachts stonden op de Vloeiweide twee man op wacht. Volgens de journalist
Joris van den Bergh waren dat in de nacht van 3 op 4 oktober J. van den Boogaard
en H. van der Sande, een bewering die door niets onderbouwd wordt en hem zeer
kwalijk genomen werd. 54

Toen de bevrijding uitbleef, realiseerden Windhausen en Van der Poel zich dat
een te lang verblijf op de Vloeiweide gevaarlijk zou zijn en werd er, overigens tever
geefs, naar een nieuwe lokatie omgezien.55 Het was geen eenvoudige zaak zo'n grote
groep ergens anders onder te brengen, terwijl de verwachting was dat de bevrijding
elk ogenblik kon plaats vinden. Daarbij werd ook de vraag aan de orde gesteld of het
risico van een verhuizing wel opwoog tegen dat van een langer verblijf op de
Vloeiweide.

De beveiligingsb'Toep liep regelmatig in de omgeving van Rijsbergen verken
nings- en gevechtspatrouilles, waarbij verscheidene keren hulp aan Duitse deserteurs
werd geboden door deze van burgerkleding te voorzien. Ook werden enkele ver
dachte Nederlanders enige tijd vastgehouden. Al die activiteiten droegen ertoe bij
dat de veiligheid van de radiopost in gevaar gebracht werd, omdat de aanwezigheid
van de verzetsgroep op de Vloeiweide daardoor voor de Duitsers nauwelijks verbor
gen kon blijven.56 Hierbij moet men in beschouwing nemen dat veel jongere mede
werkers van de OD vonden dat het er te tam aan toeging. Zij wilden actie en een
rneer zichtbare bijdrage leveren aan de bestrijding van de Duitsers.

Het radioverkeer

Nadat de radiopost op 4 september betrokken was, werd met het AHK-OD en de
Gewesten 15, 17, 18 en 19 radiografisch contact gezocht. De aanloop was door techni
sche en organisatorische problemen erg moeizaam, zodat er pas vanaf 20 september
sprake van enig radioverkeer was. Tot de Duitse overval in de vroege morgen van 4
oktober 1944 werden door de post negenentwintig berichten verzonden en vijftien
ontvangen. Aanvankelijk was er alleen radiocontact nret Gewest 17 ('s
Hertogenbosch), zodat dit als tussenstation met het AHK-OD en Gewest 18 optrad.
Met Gewest 19 (Limburg) kwam helemaal geen contact tot stand omdat deze radio
post op 26 septenrber 1944 door de vijand overvallen werd. 57 Bij het tot stand brengen
van het radiocontact tussen het AHK-OD en Gewest 16 fungeerde Gewest 17 als tus
senstation.5s De radioverbinding met de radiopost van Gewest 18, die sedert 19 sep
tember onder toezicht van BI stond, kwam pas op 29 september tot stand.59 De ge
bmikte radio's waren eenvoudige enke1trapsbalanszenders met twee buizen PE 06/40,
ten:vijl het Gewest Zuid de frequentieband 3500-3600 kpps tot zijn beschikking had.
De radioberichtenwisseling geschiedde in een code die eenmáal per dag wisselde, en
waarbij het juiste codewoord uit het boek Het water was te diep werd afgeleid. 60

De radioverbinding van het radionet Zuid met het AHK-OD kwam pas na gro
te moeilijkheden tot stand. Oorzaken daarvoor waren het kleine vermogen van de
zenders, verkeerde oproepseinen en de gebmikte frequentieband. Veel Duitse en
Engelse militaire zenders gebmikten dezelfde frequentieband, waardoor het berich
tenverkeer van het radionet erg gehinderd werd.
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De verzonden berichten van Gewest 16 bevatten hoofdzakelijk informatie over
de Duitse troepenbewegingen. Daarnaast was er een aantal verzonden berichten van
organisatorische en verbindingstechnische aard, over de voorbereiding van wapen
droppings en de eigen gevechtssterkte. Opmerkelijk hierbij is het bericht van 27 sep
tember, waarin aan de Delta Commandant (res. kolonel H. Koot) gerapporteerd
werd dat het Gewest Breda over 1750 man beschikte, terwijl op uur U dat aantal
met 5750 man verhoogd kon worden. De personeelsopgave betreft het totaal aantal
manschappen dat de OD, de KP en de RVV gezamenlijk bijeen meenden te kumlen
brengen.61 Het bericht maakt duidelijk dat op 27 september door Van der Poel,
Schouten en Van Hooft nog goed werd samengewerkt. Onthutsend is het geringe
aantal wapens waarover beschikt werd: dertig geweren, honderd pistolen, drie mi
trailleurs, tachtig handgranaten en enige munitie.

De ontvangen berichten bevatten voor een deel opdrachten die door Gewest 16
moesten worden uitgevoerd. Zo werd door de Provinciale Commandant, dat was de
BS-commandant in 's-Hertogenbosch, opdracht gegeven vernieling van de PNEM
centrale in Geertruidenberg te voorkomen. Mede door het grote gebrek aan wapens
kon niet voorkomen worden dat een Duits Sprengkommando op 30 oktober 1944
de centrale opblies.

Een dramatisch gevolg kreeg het bericht dat het Bureau Inlichtingen op 29 sep
tember naar het Gewest 16 zond, en waarin ten behoeve van de geallieerden infor
matie over de Duitse troepenbewegingen rondom Breda gevraagd werd. De radio
post op de Vloeiweide kon op 1 oktober aan BI melden dat de villa op kaartcoördi
naat 397,7-113,0; 50 W door een Duitse militaire staf betrokken was. 62 De
bovengenoemde villa was de villa van Eras, gelegen aan de Duivelsbruglaan 54 in
Ginneken. De lokatie van de Duitse commandopost was ook door andere verzets
groepen aan Eindhoven doorgegeven. 63

Op 13 oktober 1944 vielen geallieerde vliegtuigen de Duitse commandopost in
de villa van Eras aan. Volgens een rapport van de luchtbeschermingsdienst vond de
aanval van 11.10 tot 11.15 uur plaats; deze werd door acht vliegtuigen uitgevoerd. 64

In plaats van de Duitse commandopost werd echter het kuurhotel Bad Wörishofen
gebombardeerd.65 Tevens vielen er bommen op de Nederlands Hervormde Kerk in
Gi1l11eken en enkele andere huizen aan de Duivelsbruglaan. Bij het bombardement
kwamen 21 burgers, onder wie 12 vrouwen, om.66 Volgens de luchtmachtdeskundi
ge Gerrit J. Zwanenburg daarentegen voerden elf Typhhoons van het No 197 en
acht Typhoons van het No 266 Squadron van de RAF de aanval met b01111nen en
raketten uit. 67 De beide squadrons opereerden sedert 2 oktober 1944 vanaf de vlieg
basis Deurne in België. 68 De Duitse militaire staf maakte zich op dezelfde dag uit de
voeten en betrok in Dordrecht een nieuwe commandopost.69

De overval op de Vloeiweide

Op 4 oktober 1944 om 05.15 uur werd de boswachterswoning van de Vloei
weide door een eenheid van ongeveer honderd man van de Ortskommandantatur
Breda, die onder bevel van Oberleutnant Kurt Steimneier stond, overvallen.7o Van
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LUCH'l:BE3CJllih11IiIGSOIKN5'l'
B RED A.

P TI 0 CES - V E TI BA A'L
inzake:

Luchtaanval op 13 October 1944 te Breda.

ONDERGETEElGlliDE
BRounERS, LEONARDUS, ANTONIUS, Kapitein van Politie, tevens

. waarnemend Korpschef der Politie te Breda, verklaart op den eed, af
• gelegd bij de aanvaarding van zijn betrekking, hiervoor genoemd:

1. Op 13 October 1944 werd een luchtaanval uitgevoerd te Breda. Deze
aanval duurde van 11.10 uur tot 11.15 uur.

2. Hieraan namen deel 8 (acht I vliegtuigen.
3. Er werden een veertigtal brisantbommen van verschillend kaliber

afgeworpen. Ook werden boordwapens gebruikt.
4. Getroffen werd de Duivelsbruglaan, terwijl een deel der bommen

ten Zuiden van deze laan in het vrije veld zijn terecht gekomen.
5. Vernield of zwaar beschadigd werden zeven panden, waaronder de

Ned. ·Herv. Kerk aan de Duivelsbruglean.
6. Lichte beschadiging be~amen nog 18 woonhuizen.
7. Gedóod werden 21 bursers, waarvan 12 vrouwen.
8. Licht gewond nerden 4 burgers, waarvan 2 vrouwen.
9. Naar'schatting zijn nog ongeveer 5 personen onder het puin bedol

ven. Er is geen hoop op leven meer.
10. Er werden blindgangers gevonden; een in den tuin van pand Werf

straat No. 2, een in elk der panden Duivelsbruglaan Nos. 40, R2
en 50, een Op het terrein van de Ned. Herv. Kerk, Duivelsbruglaan
No, 1, ( Deze blindgangers zullen worden opgeruimd door personeel
van de Duitsche I'Ieermecht l,

11. Electrische leidingen in de Duivelsbruglaan nerden onbruikbaar.
12. Gedurende de onruimings- en bergingsarbeid werden 60 Liter ben-

zine gebruikt.- .

Hiervan on ambtseed, dit nroces-verbeal.
, - Breda, 16 October 1944.
de naarn. Korpschef van Politie, Breda,

de Kapitein van Politie,

~,-,-"_:.",, ..

·W ... ~ •• \. "'

2~==========~-

Ga-b. Proces-verbaal van het geallieerde bombardement op 13 oktober 1944, waarbij 21 buro-ers om het
leven kwamen. De bommen venvoestten abusievelijk Bad Wälishofen en andere gebo~l\ven aan de
DLlIvelsbluglaan lil plaats van de Dllltse commandopost in de Z.g. villa van Eras (coll. GAB).
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deze eenheid maakten ook enige Nederlandse NSKK-mannen deel uit. Toen de
overvallers de keuken van de boswachterswoning binnendrongen, ontstond er on
middellijk een schietpartij waarbij Henk Touw Steinmeier neerschoot. 7

! Tijdens de
ontstane verwarring bracht Neefs zijn vrouwen enkele kinderen naar de kelder en
hield zichzelf daarna op de bovenverdieping schuil. Henk Touw vernietigde de ra
diozender, die zich op de eerste verdieping bevond, en ging de strijd met de vijand
aan, waarbij hij sneuvelde. Paul Windhausen, die inmiddels naar buiten was gegaan
om voor mevrouw Neefs en haar kinderen vrije aftocht te vragen, werd neergescho
ten en overleed ter plaatse. Tijdens het gevecht staken de overvallers de schuur en
het huis in brand en wierpen zij handgranaten in de kelder. Hierin bevonden zich
toen mevrouw Neefs, zes van haar kinderen, Jan Nelissen en Frie Renard. Deze laat
ste was een kostganger die in de boswachterswoning verbleef en met het verzet niets
uitstaande had. Tijdens het gevecht dat ongeveer twee uur duurde, slaagde boswach
ter Neefs erin te ontsnappen en zich daarna enige tijd schuil te houden. 72 Tijdens het
gevecht bij de boswachterswoning sneuvelden tevens J. Oberg, E. Neefs, H. van der
Sande en M. van den Boogaard. Aan Duitse zijde kwamen behalve Steinmeier ook
de Duitse onderofficier Christel Bühler en de Nederlandse NSKK-man Fokke
Mulder om.

Toen het gevecht beëindigd was, trokken de Duitsers zich op enige afstand van
de boswachterswoning terug vanwege het mogelijke explosiegevaar van springstoffen
die zich in de woning zouden kunnen bevinden. Op dat moment naderden twee
marechaussees, die op de rook van de brandende boswachterswoning waren afgeko
men. Zij ontdekten dat er in de kelder van de brandende woning nog overlevenden
waren en wisten dezen te bevrijden. In de kelder waren mevrouw Neefs en haar zes
tienjarige dochter omgekomen, terwijl het vieJjarig zoontje nadat hij uit de kelder
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7a-b. Restanten van de boswachterswoning van de f..'lmilie Neefs, waar de radiopost was gevestigd; foto's
ca. 1946 en 1948 (coll. GAB).
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bevrijd was, aan zijn verwondingen overleed. De overigen werden, zij het gewond,
uit de kelder bevrijd, waarna de Duitsers onmiddellijk Jan Nelissen en Frie Renal'd
arresteerden. Van de verzetsstrijders die tijdens de overval op de post aanwezig wa
ren, waren Brautigam, Van den Boogaard, Hofman, Bakker, De Visser, Van den
Heuvel en De Vries al gevangengenomen.

Toen bekend werd dat de radiopost overvallen was, doken Van der Poel en zijn
gezin onmiddellijk onder. Ook Hamer maakte zich uit de voeten en nam het aan
wezige bezwarende materiaal met zich mee. Na de oorlog stuurde hij de tekst van de
berichten van de Vloeiweide naar de chef-staf van het AHK-OD, jhr. P.J. Six, op.
Ook landelijk raakte de overval snel bekend. Volgens Six kwam dat omdat H.A.J.
Touw, nadat hij eerst een Duitser had neergeschoten, het radiostation van Gewest
17 Cs-Hertogenbosch) radiografisch van de overval op de hoogte had gebracht. 73 De
volgende dag zou dit station in klare taal het bericht van de Duitse overval naar de
andere radiostations van de aD hebben uitgezonden. Dit bericht kon echter niet
achterhaald worden. Gezien het gegeven dat het erg moeilijk was om radiocontact
met de andere stations van het radionet te krijgen en de verwarring die tijdens de
overval heerste, lijkt het onwaarschijnlijk dat Touw nog even in staat geweest is om
het eerder genoemde radiobericht te verzenden. De gevangengenomen verzetsstrij
ders werden met uitzondering van Frie Renard op 5 oktober om 10.15 uur zonder
vorm van proces op de schietbaan in het Mastbos gefusilleerd.74

Op 5 oktober 1944 zagen de koeriersters G. van der Sande en H. Gerritsen in
Breda een man lopen die de dag voor de overval op bij de boswachterswoning was
geweest en die volgens hen een informant van de Duitsers was, die de radiopost ver
raden had. Zij alarmeerden K. Buuron en S. Bernaard om de verrader - later bleek
het de Belg Lodewijk de Coster te zijn - onschadelijk te nuken. Van de opzet kwam
weinig terecht omdat Buuron en Bernaards door de Duitse Feldgendarmerie gearres
teerd werden. Beiden werden op 10 oktober naar het politiebureau Haagse Veer in
Rotterdam gebracht, waar zij op 13 oktober bij toeval door Rotterdamse verzetslie
den met behulp van enkele bewakers bevrijd werden.75 Van der Poel slaagde erin uit
Duitse handen te blijven en keerde op 28 oktober naar Breda terug, juist op tijd om
op 29 oktober de bevrijding van de stad door de Polen mee te kunnen m.aken.

Waardering en bestraffing

Op 20 februari 1952 werden de gesneuvelden en de gefusilleerden door de
voormalige chef-staf van de aD voorgedragen voor een posthume verlening van het
Bronzen Kruis met de volgende mutatie:

hebben zich door moed(~ en beleidvol optreden tegenover den vijand onderscheiden door:
zich beschikbaar te stellen voor het onderdak verlenen aan, het organiseren, bedienen en bewa
ken van den radiopost "Vloeiweide" bij Breda, van waar uit sinds 1942 proef-uitzendingen
zijn verricht en sinds September 1944 een radiografische berichtenwisseling tot stand is geko
men met Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Zeeland, tot 4 Oktober 1944, toen door verraad
deze post door een overrnachtigen en goed bewapenden vijand ter sterkte van ongeveer 150 man
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is overvallen, bij welken overval de bezetting van den radiopost, niettegenstaande het verrassen
de van dm ovenJal en het beestachtige optreden van den vijand, zich dapper helft geweerd en
dusdomde drie der aanvallers, waaronder den vijandelijkm commandant, helft nee/gelegd.

Tenslotte ten aanzien van hen, die voor het vuurpeloton den dood hebben gevonden, door
manmoedig de voltrekking /lan het vonnis onder ogen te zien, blijkms het gememschappelijke
pleiten voor /lrijstelling van de /loltrekking /lan het reeds gevelde vonnis over een hunner, die bij
dm radiodienst niet betrokken was en dank zij hun pleitbezOiging van de executie is
vrijgesteld. 76

De genoemde onderscheidingen werden echter niet verleend. Uiteindelijk werd
aan Paul Windhausen de Bronzen Leeuw posthuum toegekend, terwijl aan de ande
re gesneuvelden posthuum het verzetsherdenkingskruis werd verleend.77

Na de oorlog moesten de Nederlanders die bij de overval op de Vloeiweide be
trokken geweest waren voor het Bijzonder Gerechtshof in 's-Hertogenbosch ver
schijnen.78 De zittingen vonden op 8 en 9 oktober 1947 plaats en gedagvaard wer
den: J. Suykerbuik, J. Loesberg, A. van Gageldonk, H. Eling, e. van der Jagt, e. van
de Kerkhof~ J. van Hooijdonk, J. Wouterlood van Doesburg, D. de Munnik, H.
Lion en B. Zuuring.79 Zuuring, die volgens Neefs het eerste de boswachterswoning
had betreden, werd bij verstek ter dood veroordeeld. 8o e.M. van der Jagt, die de
boswachterswoning in brand gestoken had, werd na een eis van twintig gevangenis
straf tot zeventien jaar veroordeeld, terwijl de overige beklaagden tot lagere straffen
veroordeeld werden.Si Geen enkele veroordeelde zat zijn straf uit en voor 1960 wa
ren zij allen weer in de samenleving teruggekeerd. De Duitse Vertrauensman
Lodewijk de Coster werd in België op 17 juni 1946 vanwege 'verraad om als Belg
de wapens tegen België of zijn bondgenoten te hebben opgenomen' levenslange ge
vangenisstraf veroordeeld. Zijn vonnis werd daarna verscheidenen malen gewijzigd.
Op 23 december 1950 kwam hij weer op vrije voeten.

Slotbeschouwing

In de Gewestelijke en Districtsleiding van Breda zijn 47 personen actief geweest.
Daarvan waren twee beroepsofficieren, zeven reserve-officieren en drie beroepson
derofficieren.82 Hoewel een beroepsofficier de OD in Breda had opgericht, was het
aandeel van beroepsmilitairen in vergelijking tot het aandeel van de burgers gering,
niet alleen in aantal, maar ook ten aanzien van de posities die zij bekleed hebben. De
vaak geuite bewering dat in de OD beroepsnülitairen een dominante rol gespeeld
hebben, gaat daarom voor Breda niet op. Eenzelfde opmerking kan over de gewes
ten 17 ('s-Hertogenbosch), 18 (Eindhoven) en 16 (Zeeland) gemaakt worden. s3

Zoals in het begin van deze beschouwing naar voren is gebracht, is over het dra
m.a van de Vloeiweide ook een negatief beeld ontstaan. Een enkel voorbeeld illus
treert dit. COl' van der Hooft heeft betoogd dat de radiopost overbodig was gewor
den, omdat er rechtstreekse telefoonverbindingen met de geallieerden waren.84

Daarnaast had hij zware kritiek op de onvoorzichtigheid van de aanwezigen op de
Vloeiweide. Ten aanzien van die laatste kritiek moet worden opgemerkt dat Van der
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Hooft zelf enige boter op zijn hoofd had en niet direct een toonbeeld van voorzich
tigheid is geweest; bij hem liep het gelukkig goed af. Een artikel van Huub Beens in
het Brabants Nieuwsblad van 30 september 1994 over de Vloeiweide draagt de snor
kende titel: Laat en zinloos drarna op de Vloeiweide. De zware tol van de Ollerrnoed. Zo
zijn er verschillende voorbeelden te geven.

8. In 1989 werd in het
Mastbos het Bredase
Vloeiweide-monnment
onthuld op de plaats waar
in 1944 de gevangen
genomen verzetsmensen
gefusilleerd zijn (De
Stem, Johan van Gurp).

Cor van der Hooft gaat in zijn kritiek ervanuit dat de radiopost bedoeld was om
met de geallieerden contact op te neinen en dat deze verbindingsmogelijkheid door
de geheime telefoonlijnen overbodig geworden was. Zoals naar voren is gebracht,
was de radiopost bestemd voor het binnenlandse radionet en was hij door toeval, de
bevrijding van Eindhoven, een schakel in het communicatiesysteem met de geal
lieerden geworden.

Vanuit de optiek van Cor van der Hooft gezien - hij was overigens niet de eni
ge verzetsstrijder die zo dacht - waren die geheime telefoonverbindingen het alleen
zaligmakende. Bekijkt men die telefoonverbindingen echter vanuit de geallieerde in
valshoek, dan ontstaat een ander beeld. Voor de geallieerden waren die telefoonlij
nen met bezet gebied een mogelijkheid waarvan de vijand misbruik kon maken,
omdat de handlangers die zij in het bevrijde gebied hadden achtergelaten, via die te
lefoonlijnen allerlei gegevens door zouden kunnen geven. Ook was de mogelijkheid
niet uitgesloten dat zij via die telefoonlijnen door de vijand misleid zouden kunnen
worden. Voor de geallieerden bleven daarom ook andere informatiekanalen, zoals
radioverbindingen, van belang olTldat zij voor hun besluitvomling niet alleen afgin
gen op inlichtingen die uit één bron kwamen. Hierbij moet tevens in beschouwing
genomen worden dat de geallieerde troepen, toen zij de Nederlandse grens over
schreden, instructies hadden gekregen voorzichtig te zijn omdat het Nederlandse
verzet sterk door de Duitsers geïnfiltreerd was en veel Nederlanders pro-Duits wa
ren. Het gevolg was dat de geallieerden, zeker in september 1944, niet blindelings de
informatie die uit verzetskanalen kwam, voor waar aannamen. Voor hen was het
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daarom belangrijk informatie vanuit verschillende richtingen te krijgen en die tegen
elkaar af te wegen.

Zoals reeds is aangegeven, was de leiding van de OD ervan uitgegaan dat de ra
diostations van het binnenlandse net niet door de vijand uitgepeild zouden worden.
Voor het radionet Zuid is dat uitgekomen. De stations van Gewest 15 (Zeeland) en
Gewest 17 Cs-Hertogenbosch) werden niet ontdekt, terwijl de stations van de
Gewesten Limburg en Breda door verraad en niet door uitpeiling opgerold werden.

Nadat Zuid-Nederland bevrijd was en een stabiele situatie ontstaan was, hand
haafde de OD zijn binnenlandse radionet in het nog bezette Nederland. De gevol
gen bleven niet uit, want voordat er op 5 mei 1945 in Nederland een einde aan de
nazi-terreur kwam, werden tien radiostations van de OD door uitpeiling ontdekt en
opgerold. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat het AHK-OD geen kans gezien
heeft door een gebrek aan flexibiliteit zich aan de gewijzigde situatie aan te passen en
de voorbereide plalmen te wijzigen. Over de ongelukkige gang van zaken op de
Vloeiweide kan de centrale leiding van de OD echter geen verwijt gemaakt worden.
Hier was sprake van een volkomen onvoorziene situatie, omdat de bevrijding van
West-Brabant door de gevolgde geallieerde strategie veel langer uitbleef dan ver
wacht was.

De eerder genoemde COl' van der Hooft is een van de verzetsstrijders geweest
die de lokatie van de Duitse commandopost in Ginneken aan het B~eau
Inlichtingen had doorgegeven. Behalve het doorgeven van de juiste kaartcoördinaten
nam hij een voorstel van Otto Smik over om de lokatie van de villa op nog een an
dere wijze aan te duiden. Otto Smik was een Tsjechische vlieger die met zijn Spitfire
op 3 september 1944 boven het vliegveld Gilze-Rijen door Duits luchtafweerge
schut was neergeschoten.ss Hij maakte bij Terheijden een geslaagde noodlanding en
dook in Breda onder. Toen hij op de hoogte kwam van de Duitse conm1andopost in
Ginneken, stelde hij aan Van der Hooft voor om twee in witte regenjassen geklede
verzetsstrijders elkaar voor de villa van Eras te laten ontmoeten.S6 Op het moment
van de ontmoeting moest dan een geallieerd vliegtuig passeren, zodat de vlieger pre
cies kon zien waar de Duitse onverlaten zich ophielden. Na enige aarzeling wees
Van der Hooft twee man aan; hij telefoneerde naar Eindhoven voor de verdere re
geling. Van het onzinnige plan kwam uiteindelijk niets terecht. Het enige wat over
bleef is dat sindsdien dat witte jassenverhaal in allerlei variaties opduikt. s7 Het bom
bardement van Bad Wörishofen kreeg zo een meer dramatische aankleding dan de
eenvoudige verklaring dat de vliegers zich vergist hebben en Wärishofen voor de
Duitse commandopost hebben aangezien. Het gebouw was veel groter dan de wei
nig opvallende villa van Eras, terwijl in Mariëndal en de huizen vlak daarbij veel
Duitse activiteiten plaatsvonden.

Uit de berichten die door de radiopost op de Vloeiweide verzonden en ontvan
gen werden, blijkt dat de OD in het Gewest Breda geen passieve houding heeft aan
genomen, maar een actieve bijdrage tot de bevrijding heeft geleverd. De helden van
de Vloeiweide gingen voor een belangrijk deel hun ondergang tegemoet door oor
zaken die buiten hun gezichtsvermogen lagen, en die zij ook niet hadden kunnen
voorzIen.
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Gebruikte afkortingen

AHK
BS
CAD
DC
Delta C
Ehv
GAB
GC
KP
NSKK
00
RAF
RIOD
RVV
Wh

Algemeen Hoofdkwartier
Binnenlandse Strijdkrachten
Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie
Districtsconunandant
Delta Commandant
Eindhoven
Gemeente Archief Breda
Gewestelijk Commandant
Knokploegen
Nationalsozialistische Kraftfàhrkorps
Ordedienst
Royal Air Force
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
Raad van Verzet
Wehmlacht
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4. Op het monument staan tevens de namen van drie verzetsstrijders uit Baarle-Nassau, die op 12 septem-
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9. Zeer informatief is: J. van der Sanden en e. Rombouts, "v7oeiweide" 4 oktober 1944 (Bergen op Zoom
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illegaliteit en de onbestllurlUke situatie in Breda: oktober 1944 - mei 1945.
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13. Zie hiervoor onder meer: Patrice Escolan en Lucien Ratel, GlIide-Mém01ial du Vercors résistant (Paris
1994) en Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 'La bataille des Glières et la guerre psychologique', in: LA rel/lle
de I'histoire de la Dwxième Guerre lvlondiale (No. 99, Juillet 1975).

14 Voor de biogratie van Six zie: e.M. SchuIten, Jllr PJ. Six. A111sterdall1l1ler ell vt'l'zetsstrijder (Nijmegen
1987).

l.s. CAD Doe 00, inv.nr. Al, doos 41, Instructie Plaatsel~jke Commandanten, 28 februari 1944.
16. CAD Doe 00 A 138 A, Nr. 4, Verbindingen met het bezette Nederlandse gebied.
17. Voor het Englandspiel zie: Jelte Rep, Ellglalldspiel. Spiorwgetragedie in bezet Nederlalld 1942- J944 (Bussum

1977).
IS. Zie hiervoor: Frank Visser, De bezecter bespied. De Nederlandse Geheime lIûich tillgendienst ill de Tweede

Wereldoorlog (Zutphen 1983) 226-257.
19. CAD Doe 00 A '139 B, Verslag inzake den Binnenlandsehen Radiodienst van den 00 over het tijdvak

September 1944 wt Mei 1945.
20. De Funkmesstruppen waren Duitse verbindingsdiensteenheden die in opdracht van de Abwehr of Duitse

frontcommandanten vij3lldelijke radioverbindingen afluisterden en door peiling lokaliseerden.
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CAD Doe OD, doos 8, Verslag over de OD van kolonel jhr. Six.
tI Voor een uitvoerig van de \verkZaanlheden van 'Van Schendel zie: CAI) I)oc ()l) A 120 doos

54, 'Mijn werkzaamheden en mijn verrichtingen als Chef Marconist van den O.D. en mijn belevenissen
in de gevangenis '.

23 CAD Doc OD, uit inv. nr A 6 , bundel VII, doos 18, Geheimschrift Ordedienst.
24 Het betrof onder andere de bouw van eenvoudige enkeltrapsbalanszenders met twee buizen type PE

06/40 en een inputvermDgen van 100 vvatt, terwijl de golflengte instelbaar was tllSsen de 95 m en 105
m. Voor meer technische details zie het tijdschrift Electron (mei 1(70) en (april 1(86)
Thijssen vond dat de OD te was en richtte daarom de Raad van Verzet op, die meer de nadruk
op en strijd tegen de bezetters legde. Zie hiervoor: L. de Jong, Het Koninkrijk
der Nederlanden in de 7Îveede Deel Wa. Het ('s-Gravenhage 1(80) 94-95.
Dalmijn ging op 8 detînitief naar Amsterdam, waarna ir. G. van Beusekom zijn werkzaamhe-
den voor het radiogewest Zuid overnam.

27 Een radiostation \'las bestenld voor het contact rnet de gevv'csten 16, 17, 18 en het AlfK-()I) , tervvijl de
vijf andere stations het Zeeuwse districtennet vormden.
CAD Doc OD A 105-4, Het ontstaan van de O.D. te Breda. Verslag van H.]. Bruins. d.d. 20 december
1946.
CAD Doe OD A 105-16, Verslag van de bijeenkomst van de brochure-commissie van het gewest 16
gehouden op 29 November 1947 te Breda.
Albering was docent aan het Onze Lieve Vrouwclyceum.

31 T~jdens zijn gevangenschap werd BnLins door majoor J. van der Meulcn vervangen.
Brejaart was een oud-leerling van het Onze Lieve Vrouwelyeeum en een vooraanstaand medewerker
van de inlichtingendienst van Van Hattem. Na zijn arrestatie op 25 juli 1942 werd Brtjaart in hetzelfde
proces als Van Hattum door een Duitse krijgsraad ter dood veroordeeld en op 29 juli 1943 te Amersfoort
gefusilleerd. Voor nadere bijzonderheden zie: CAD Doc OD A 132B, ID proces, doos 56,
Feldlcrieg:sg(;ril:ht des Kornmandierenden Generals und Befehlshaber im Lufi:gau Holland, 9 KStL. 72/43.
Omdat Van der Poel als leraar van het Onze Lieve Vrouwe Lyeeurn in Breda zeer bekend was, was zijn
bewegingsvrijheid beperkt. Incidenteel bezocht hij woning Liesboslaan 225 te Breda.

34 Volgens Van der Poel was Vorrink toen in gezelschap van Anton van der Waals. Zie: CAD Doc OD A
105-16, Verslag van de brochure-commissie met een aantal medewerkers van het gewest 16 gehouden
op 29 November 1947 te Breda.

.J5 Van der Poel was ondergedoken bij slager Leuris, Hoofdstraat, Rijen.
Vermeulen zou na de oorlog als naaste medewerker van R. Westerling op Celebes in Indonesië een ze
kere bam verwerven.
CAD Doc OD A 105-16, Verslag van de bijeenkomst van de brochure-commissie met een aantal mede
werkers van het gewest 16 gehouden op 29 November 1947.
Voor deze problematiek zie: IJ.].C. Tenneer, 'Het gcwetefl der natie'. De en rol van
de in het Zuiden lian Nederland, 1944 - mei 1945 (Assen 1(94).
CAD Doc OD A 105-20, De L.O. te Made, opgesteld door Van der Wal!.

40 CAD Doc OD A 105-20. De L.O. te Made opgesteld door Van de Wal!.
41 L. de Jong, De lian Pro(Mr.P.S. in de jaren 1940-

1945 voor Radio Oranje en De Brandaris (Franeker 1985) 134.
42. CAD Doe OD A 105-14, Journaal van den v.m. Chef Staf van den O.D. Gewest 16, K.Melis, d.d. 29

november 1947.
CAD Doc OD A 105 nr.19, Rapport betreffende werkzaamheden van den O.D. in het District
Oosterhont van de plaatsvervangend D.e. H. v.d. Brûle, d.d. 8 februari 1946.

44. CAD Doe OD 'in' Gewest 16, Bericht van GC 16 aan AHK-OD d.d. 9 september 1944.
Voor de coördinatie van het verzet zie: G.]. van Ojen Jr., a.w.
Het Vaderland, 5 september 1944.

47 Gerrold van der Stroom, Duitse in Nederland en het lot der veroordeelden (' s-Gravenhage
1982) 39.
Mededeling van drs. J.e. van der Poel d.d. 1 november 1994.

49 Vermoedelijk is het huis van N eefs pas eind 1943 als lokatie voor de radiopost uitgezocht en hebben er
toen vandaar enkele proefuitzendingen plaats ge·VOJnci'êll.
J. van der Sanden en e. Rombours, r·7oeiweide 4-10-1944 (Bergen op Zoom I(89) 13.
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51. Mededeling van drs. JC van der Poel, d.d. 1 november 1994.
52. De vijfde radiotelcbrrafist, F.P.JA. Schooncns, ontsnapte aan de overval, o111dat hij 'wegens ziekte (suiker

ziekte) afwezig was.
53 Van de medewerkers van de post was alleen JM. Oberg beroepsmilitair (adjudant-onderofficier). De

overigen hadden de volgende beroepen: kapper, student, tekenleraar, timmerman, monteur, adjunct-in
specteur C.D.K., gemeenteambtenaar, tuinman, hulpmonteur, radiomonteur, muziekleraar, bedrijfsleider
en landbouwer; twee waren zonder beroep.

54. Joris van den Bergh, a.w., 14.
Op 1 oktober 1944 werd door Van der Poel, Windhausen, Brautigam, Oberg en Melis ten huize van
Van der Poel in de Liesboslaan 225 een bespreking gehouden over een mogelijke verplaatsing van de ra
diopost. Het was met name Windhausen die zich tegen de verplaatsing verzette omdat hem de
bevrijding elk ogenblik kon plaatsvinden. (Mededeling van J C van der Poel)

56. De aanwezigheid van een verzetsgroep bij Rijsbergen was in Prinsenbeek en Breda bij velen bekend.
57. CAD Doc OD A 108-14, Verslag betreffende de organisatie en de werkzaamheden van de Sectie

Verbindingsdienst van Gewest 19 (Limburg) van de O.D. ,d.d. 13 juni 1945.
Zie de berichten 17 van 27 en 1 van 28.

59 CAD Doc OD Gewest 18 A 139b, Briefvan ir. G. van Beusekom aan ir. Dalmeyn, 28 februari 1946.
60. Volgens een bepaalde methode werd uit het boek een woord van vijfletters afgeleid.

Daarbti behoorden tevens de losse verzetsgroepen die de drie genoemde organisaties onder controle had
den weten te krijgen.

62. Het betrof hier de commandopost van het Duitse LXVIl.Armeekorps. Bij het opgeven van de kaart
coördinaten werd door de OD abusievelijk eerst de verticale as afgelezen en daarna de horizontale as.
Deze fout moet door het BI ontdekt zijn en heeft geen gevolgen voor het bombardement gehad.
Het kwam zelden voor dat door de geallieerde luchtmacht op één aanwtjzing vanuit het verzet gere
ageerd werd. Het meest waarschijnlijke is dat zij met behulp van luchtfoto's de Duitse staf ook op het
spoor gekomen is. Zie ook de rapportage van de Groep Albrecht, d.d. 3 oktober 1944 (CAD Bureau
Inlichtingen Eindhoven uit inv. nr. 38, doos 3).

64. Documentatie-archief Luchtmachthistorie, 's-Gravenhage, Gegevens luchtbeschermingsdienst Breda,
d.d. 13 oktober 1944.

65. Voor Bad Wörishofen zie: AdJansen, 't Gil111ekm (Bréda 1989) 119-127.
66. GAB Doos 342, map lIl. Proces-verbaal inzake luchtaanval op 13 October 1944, dcl. 16 October 1944.

Opgemaakt door Leonardus Antonius Brouwers, kapitein van Politie.
Gerrit J Zwanenburg, En 1100it was het stil ..... ('s-Gravenhage zj.) 406.

68. James J Halley, The squadrom Royal Air Force & C0111111CJ/1Wealth 1918-1988 (z.pL z.j.) 255 en 333.
69 AdJansen, Girmekem Nieuwsblad (november 1993).
70. De Ortskommandantur bevond zich in de Generaal van der Plaatstraat.
71. RIOD ArchiefOD, Briefvan Major Vincken aan Frau Mulder, d.d. 17 oktober 1944.
72. NeeE werd op 24 oktober door een Duitse patrouille in de bossen bij Rijsbergen ontdekt en gearres

teerd. Na enkele dagen in de Chassékazerne in Breda opgesloten te zijn geweest, werd hij op 27 oktober
naar Zevenbergen overgebracht, waar hij dezelfde dag met behulp van enkele Nederlandse politietL1llc
tionarissen ontsnapte.

73. CAD Doe. Gewest 16. Verklaringjhr. PJ Six, d.d. 20 februari 1952.
74 Aanvankelijk zou Frie Renard ook gefusilleerd worden. Op het laatste moment wist De Visser de

Duitsers ervan te overtuigen dat Renard niet tot de verzetsgroep had behoord.
75. Voor de overval op het politiebureau Haagse Veer zie: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de

Tweede WeveldoorloR. Het IJ ('s-Gravenhage 1981) 645-646.
76. CAD Doe OD gewest 16, Voorstel res.kol. jhr. PJ Six.
77 H.G. Meijer, Bronzen Leeuw. Bl'01'IZerJ Kmis. l\1Iilitaire dajflpt'1'h,?id.wl1'deivseileiliin,geI1 (Amsterdam 1990) 236.
78. Trouw, 10 oktober 1947.
79 J van der Sauden en C Rombouts, Gedenkschrifi Vloeiweide 4-10-1944 (Bergen op Zoom,1989) 44.
80. Zuuring had na de oorlog uit gevangenschap weten te ontkomen en was naar Duitsland uitgeweken,

waar hij in 1980 overleed. Orndat hij de .Duitse nationaliteit had (Rijksduitser) , kon hij niet aan
Nederland worden uitgeleverd.

8L Voor uadere bijzonderheden zie:J van der Sanden en C Rombouts, a.w., 45-50.
82. CAD Doe üD A 105-16, Verslag van de bijcenkoulst van de brochure-co111111issie lTlct een aantal lTlcdc

werkers van het gewest 16 gehouden op 29 November 1947 te Breda.
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83 Zie hiervoor ].W.M. Schuiten, De geschiedmis van een verzetsOiganisaiie. Mythe en werkelijkheid 'Ian de
Ordedien.st (te verschijnen in 1995)

84. GAB Neerslag VaJl een Proeve tot 'Ora] History' inzake de geschiedenis van Breda, 25/28. Interview
met Cor van der Hooft.

85. Wim Koek, 'Het mysterie van de Zwolse Spitfire' in: Dagblad De Stem, 5 mei 1965.
86. Srnik keerde later weer bij de RAF terug en kwam tijdens een operationele vlucht op 23 november

1944 bij Zwolle om.
Zo schrijft Ton van der Wildt in december 1989 in het Ginnekens Nieuwsblad dat de coördinaten van de
villa van Eras wel goed waren doorgegeven, maar dat de verzetsstrijders vermoedelijk voor het verkeerde
gebouw hadden gestaan.

88 CAD Doe OD Gewest 16 A139 b/16/1, F.J.J. Hamer aan kolonel Six, d.d. 22 maart 1946.

Bijlage

Van 20 september tot 4 oktober werden de volgende radioberichten door de radiopost op de Vloeiweide
verzonden en ontvangen:

Verzonden berichten

20 september:

17.00

17.10

17.20

l-Gr 15 -.... .. .........20
Liefst zoo spoedig mogelijk 6000 minimum, 10000 brassards
2-Gr 8- 20
Is bewaking afwerpterrein nog noodzakelijk?
3-Gr 21- 20
Sinds 18 September onafgebroken troepenvervoer van Breda in Noordelijke richting via
Terheyden over Moerd.ijkbruggen.

2] september:

15.45

15.55

4-Gr ]5- 2]
16-4-STA-19-ERMA-ROE [onbekend]
5-Gr 16- 21
Van G.C.16 aan Prov.c. Doen wat wij kunnen Zendt wapens.

22 september:

10.30

17.40

17.50

6-Gr- 21
Van G.c. aan A.H.K. Vijand maakt en betrekr versterkingen achter MarkkanaaJ bij Oosterhout.
Leiding Generaal Goetz.
7-Gr ]4- 21
Van G.C.]6 aan G.c.17 Correspondentieadres Tilburg Hornman Telefoonstraat 18
7-Gr 14- 22
Post] 6 Sept. ontvangen contact lnet 15 is er nog

24 september:

11.40

11.55

9-Gr 38- 22
Ln haven Noord van Oosterhout (ingang 58,7-17,8; 44 W 1925) Ned. schepen ondergedoken.
Zelf ingang geblokkeerd tegen wegvoering, reeds door Engelsen beschoten. Dringend verzoek dit
[rest van de tekst ontbreekt]
10-Gr 16- 22
Afwerpterrein gevraagd wapens centr. PNEM Heenplaat 65,5-15,5; 44 W 1925
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12.01

12.10

12.30

l1-Gr 16- 22
Bericht m.4 gr.5, 21 Sept. afspraak met H.K.
12-Gr 16- 23
Van G.c. aan A.H.K. Hier gelande Eng. Kolonel waarschuwt verwarring Ned. Politie-uniform
met SS. Reeds beschoten.
3-Gr 15- 23
Aan A.H.K. van G.C.16 Nacht 22-23 Sept. door Breda richting Moerdijk 15 kanonnen. wellicht
15 cm.

26 september:

16.30

16.38

16.47

14-Gr 21-.. . 26
Aan A.H.K. van G.C.16 Grensbewaking geregeld met Marechaussee en Inspectie I en A volgens
richtlijnen. O.D. draagt OD.band en douaneband.
15-Gr 16- 26
Onderstation PNEM Breda onbetrouwbaar, in plaats daarvan gebruiken onderstation Roosendaal
16-Gr ... ......26
Antwoord bericht nr.1 gr.10 21 Sept. In G.16 geen RVV telTein Zendt spoedig wapens op een
der O.D.telTeinen. Geef tijd op.

27 septernber:

16.10

17.20

17.20

17-Gr 17- 27
Verzoek station van A. H.K. op af te spreken tijdstip Breda op te roepen op 3000 Kc ter beproe
ving rechtstreeks contact G.16
18-Gr 41- 27
Van G.C.16 aan Delta C en aan Prov.c. Sterkte thans beschikbare conm1andogroep totaal 1760
Sterkte daarboven op uur U 5750, totaal 7510 man Gedetaileerde opgave volgt.
Wapens in totaal 30 geweren ca 100 pistolen, ~ mitrailleurs, ca 80 handgranaten, eenige munitie.
19-Gr 8-........ . 27
Aan Prov.c. van G.C.16. Tilburg nu paraat verslag volgt.

28 september:

09.20

09.25

18.15

18.25

20-Gr 11- 27
Anrwoord op 1 gr.6 27 Sept. Geven 15 Richtlijnen grensatSluiting per koerier.
21-Gr 11- 27
Afwerpterrein G.16 396,4-106,750 W 1936 1:50000
22-Gr 12- 28
Van 16 aan 17. Zwaneburg Oss heeft eigen telefoonlijn met Unielever Rotterdam.
23-Gr 8- 28
16 aan A.H.K. Noodtelegraaf thans niet mogelijk.

30 september:

14.30 24-Gr 28- 29
Oosterhout laan N-Z met bomen dagelijksch na 10 uur v.m. schuilplaats autocolonne 55,3-18,8;
44 W 19251:50000. Verzoeke beschieting niet bombarderen.

1 oktober:

13.30
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25-Gr 44- Ehv 30
Breda 500 man WH kazemes Geen vemielingen, SS vertrokken, stellingen rond stad niet bezet,
W en ZW geen troepen, troepenmacht Strijbeek-BaadeNassau. Generale staf Breda in viUa
397,7-113,0; 50 W 1936 1:50000. Telefooncentrale Mariëndal, Radioafdeling WoJfslag.
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[geen tijd] 26-Gr 26-, .. , ,.. ,.. ,1
Aan Prov.c. PNEM 01'17 plaatsen ondermijnd. Bezetting 30 man, Bij Keizersveer SS-onderde
len en 88 mm geschut. Wij hebben 80 man onvoldoende bewapend. Zonder hulp uitvoering
plan omnogelijk. Zendt wapens.

2 oktober:

16.40 27-Gr 44- .... naar Z1. .. 2
Meldt aan Quarles van Ullord comm, koningin namens min. buiten!. zaken: Uw proclamatie niet
herhaal niet publiceren - met waarneming Zeeland is belast Decasembroot. Meldt U onmiddellijk
bij hoolèl mi!. gezag, indien U zich bevindt in bevrijd gebied stop Dit bericht U Adj. van de
Prins,

3 oktober:

10.45

10.15

28-Gr 53 naar Ehv 2
Spoorbrug Moerdijk 2 stukken Inchtdoelgeschut 88 mmo mijnversperringen uitgebreid richting 's
Heerenhuis 413,85 - 104,80; 44 W 1935
Z van Ulvenhout Batterij geschut moeren 388 - 101; 50 W 1936. Art. in stelling 3 stukken 88
mm en 7 stukken 3,7 pag 394,9 - 113,9; 50 W 1936, alle 1:50000.
29-Gr 13-...... ,naar Ehv........ 2
Ant.bericht 8 gr 15-2 Horen Amsterdam nu en dan doch nooit verbinding. Doen ons best.

Olltuan,l,en berichten

20 september:

17.30 l-Gr 14- 20
Van Prv,c. aan G,C.16 Bevel om electr. centr. Geertruidenberg tot elken prijs te behouden,

22 september:

09.50

10,00

10.1 0

17.30

l-Gr 10- 21
17 heeft koerier cont. met H,K. Breng post H.K. hier. Koerier 17 aan 16 en 15 onderweg. Hebt
U contact met 15
2-Gr 10- 21
Bewaking intrekken, wapens komen op RVV terrein.
3-Gr 4- ,21
Koerierbericht 4 Sept. ontvangen,
l-Gr 14- 20
Bericht m.4 gr 5 21 Sept onbegrijpelijk, herhaling verzocht.

24 september:

18.50 l-Gr 12- 24
Luisteren naar Ehv van 45 tot 50 min over elk uur. Hun CVOS 8-14-20

26 september:

14.15 l-Gr 11- 26
Ehv, seint voor heel Neder. 6 uur d, tijd, waarschuw andere stations. CQDEABCYZH

27 september:

16.00 l-Gr 10- 27
17 Radiocontact met 15 Geef 15 richtlijnen grensafsluiting
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16.05 2-Gr 6- 27
Sein VT af\JVerpterrein, geven door aan geallieerden

28 september:

18.30 l-Gr 11- 28
Bericht 17-27-16.45 uur doorgegeven per koerier aan A.H.K.

29 september:

19.15 l-Gr 41- uit Ehv 29
Wij verwachten Uw inlichtingen over aantal en sterkte van troepen in Breda. Geef op onderdeel,
legering, SS legering WH, WL, bewapening, flak, tanks, geschut, pag, vernielingen en ondenuij
ningen, nieuwe gevechtstellingen, die betrokken zijn. Meldt troepenverplaatsingen door Breda
met richting. Bericht dit aan G.18 voor AlJies.

30 september:

18.25 1-Gr 11- 25
Bericht 17-27-16,45 uur doorgegeven aan A.H.K.
(zie 28-9-44, 18.30 code-oHicieL)

1 oktober:

15.40 4-Gr- uit Ehv l
Spreken wij af, wij roepen op indien districtsvetkeer vrij 45 min. na de even uren 5 min lang leid
onze oproepletters zelf af M G C R

2 oktober:

13.35

18.20

Toelichting

l-Gr 44- uit Ehv 2
Meldt aan Quarles van Ufford coml11. koningin namens min. buitenl. zaken: Uw proclamatie niet
herhaal niet publiceren - met waarneming Zeeland is belast Decasembroot - M.eldt U onmiddel
lijk bij hoofd Mil. Gezag indien U zich bevindt in bevrijd gebied stop Dit bericht U Adj. van de
Prins.
8-Gr- uit Ehv 2
Dringend verbinding met Amsterdam noodig. Wij horen hem Hij ons niet. Verzoek bemidde
ling.

1. Hetjoumaal van de zendpost werd door P.J.]' Hamer op 22 maart 1946 naar jhr. P.J. Six gestuurd88 Het
journaal werd bijgehouden doOI: de codeoHicier van de zendpost die zich in Breda bevond. Alle uitge
zonden en ontvangen radioberichten werden door hem gecodeerd of gedecodeerd, zodat op de zendpost
alleen gecodeerde berichten aanwezig waren. Deze gecodeerde berichten werden door koeriers van de
codeofllcier naar de zendpost gebracht of voor hem daar opgehaald.

2. Alle berichten beginnen met een cijfer/lettercombinatie voor de administratie van de berichtenwisseling.
De cijfer/lettercombinatie 9 Gr 25-Gr 44-....Ehv.....30 betekent dat het hier het 25ste bericht van de
zendpost betreft, uit 44 lettergroepen bestaat, naar Eindhoven gezonden is en op 20 september opgesteld
werd. De groepen bestonden uit vijfletters.
Bij de ontvangen berichten betekent de cijfer/lettercombinatie 1-Gr 12....24 het eerste bericht dat op 24
september ontvangen werd, en dat uit 12 vercijferde lettergroepen bestond.
Opmerking: De registratie van het op 30 september ontvangen bericht l-Gr-.....25 berust kennelijk op
een veqpssmg.
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