
Bevrijding en scheiding
Verzet in het laatste oorlogsjaar

door

KEES SCHULTEN

Inleidinl!'

In de periode 4 september-29 oktober 1944 werd ten gevolge van de militaire
operaties Nederland in een bezet en een bevrijd gedeelte verdeeld. Voor het bevrijde
gedeelte was het een verandering van nacht op dag. Na de donkere bezettingsjaren
kon men zich eindelijk weer koesteren in de oranjezon. Het woord 'ondergronds'
had afgedaan, nu de verzetsstrijders bovengronds kwamen. Illegale bladen konden in
alle openheid worden samengesteld, gedrukt en verspreid. Een van de bladen die in
het bevrijde Zuiden bovengronds kwamen, was 'Het Parool. Orgaan van de vrije
pers in Nederland'. Het eerste nummer van dit 'legale' blad verscheen al op 18 sep
tember 1944 in Eindhoven. Op 11 november 1944 werd in Breda het
'Mededelingenblad Trouw' gepubliceerd. De berichtgeving kon nu in alle openheid
geschieden, maar het is de vraag of die berichtgeving wel geloofwaardig was. Het
blad meldde dat 50% van het bezette gebied kans liep onder water te worden gezet
en dat vijf miljoen mensen dan uit hun huizen zouden worden verdreven.
Waarschuwend schreef het blad: De evacuatie van minstens vier miUoen personen naar
En;geland, waar zU voorloop(g in kmnpementen zouden worden onde~gebracht en van voedsel
voorzien, moet onder het oo~g worden gezien.

In het bezet gebied waar de situatie vrijwel hetzelfde bleef, deden zich bij het
verzet enkele veranderingen voor. Er was sprake van een radicalisering van het ver
zet. Met de bevrijding in het zicht voegden zich meer en meer mensen bij de ver
schillende verzetsgroepen. De Duitse machthebbers voelden de touwtjes uit hun
handen glippen en reageerden gespannen op iedere bedreiging van hun veiligheid.
Aanslagen op personen en sabotage hadden harde repressiemaatregelen van de kant
van de bezetter tot gevolg. Ongeveer duizend Nederlanders werden in de laatste
acht oorlogsmaanden door de bezetter gefusilleerd als represaille voor verzetsdaden.
Razzia's op mannen vervulden ieder rnet zorg.

Vliegtuigaanvallen op Duitse installaties zoals afvuurinrichtingen van de V-1 en
de V-2, maakten vaak burgerslachtoffers. Het was geen wonder dat bepaalde verzets
daden die represailles veroorzaakten, ergernis teweegbrachten. In die laatste maanden
ontstond er namelijk een toename van aanslagen die meer uitingen van haat en af
keer van Duitsers en nationaal-socialisten waren, dan wel overwogen verzetsacties.
Bij alle ellende kwam nog de schaarste aan levensmiddelen waarmee de bevolking te
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kampen kreeg, tenvijl in de grote steden gedurende de laatste oorlogswinter een
hongersnood heerste. De ontregeling van de samenleving in het bezette gedeelte was
van invloed op het verzet.

Deze ontwikkelingen leverden grote problemen op voor de leiders van het ver
zet. Tenvijl zij probeerden hun organisaties en groepen in het gareel te houden, had
den sommige leden ervan een onbedwingbaar drang over te gaan tot geweldshande
lingen, althans voor zover het die organisaties en groepen betrof die gewapend ver
zet pleegden. Andere verzetsactiviteiten zoals het verzamelen en doorgeven van
inlichtingen, het drukken en verspreiden van illegale bladen, het zorgen voor onder
duikers en het financieren van het verzet, gingen gewoon door, hoewel ook daar
zich veranderingen voordeden. Een kenmerkend voorbeeld is de aanval in Putten op
een Duits militair voertuig. Op 30 september 1944 legde een kleine verzetsgroep
tussen Nijkerk en Putten een hinderlaag. Toen een Duitse auto naderde, ontstond
een vuurgevecht, waarb~ een Duitse officier gevangen genomen en een andere offi
cier zwaar gewond werd. Deze wist aan zijn bewakers te ontsnappen. Dat gelukte
ook aan twee Duitse onderofficieren, die alarm sloegen. Als represaille werden bijna
negentig huizen platgebrand, tenvijl ongeveer zeshonderd mannelijke inwoners van
Putten naar een concentratiekamp werden afgevoerd. Van hen overleefde slechts een
v~ftigtal deze beproeving.

De commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, kolonel H. Koot, deed
zijn uiterste best onberaden acties te voorkomen en beval de BS op 14 februari 1945
zich van dergelijke acties te onthouden. 1 Het mocht weinig baten, want in de nacht
van 5 op 6 maart 1945 vond een nieuwe aanslag plaats, nu op de weg bij Apeldoorn.
Bij die actie werd niemand minder dan Rauter zwaar gewond. Als vergeldingsmaat
regel werden 263 Nederlanders door de Duitsers gefusilleerd.

1. De commandant van de Binnenlandse strijd
krachten, kolonel H. Koot (colI. sectie
Militaire Geschiedenis, Den Haag).
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Een interessante vraag is in hoevene het verzet in het bezette gedeelte van
Nederland werd verzwakt door de bevrijding van het zuiden. In zijn Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog schrijft L. de Jong hierover: Uitgaande van onze
schatting dat er in het gehele land tot september '44 minimaal ca. vijf-en-twintigduizend ille
gale werkers zijn geweest (I/an hen was vóór september '44 ongeveer een derde uitgeschakeld),
veronderstellen wij dat er in het Zuiden, toen het werd bel1rij'd, minimaal vierduizend illegale
werkers waren - wij' geven dit cfifer met alle voorbehoud .... De duizend melll Stoottroepen en
de zC1!enhonderd J:rensbewal'?ers bijvoorbeeld die door de aD in Eindhoven werden gemobili
seerd, zij'n niet meegeteld.2 De Jong erkent overigens wel dat zijn schatting te laag kan
zijn, maar benadrukt toch dat het bij de 'echte' illegale werkers om duizenden en
niet om tienduizenden ging.

Opkomst van het gewapende verzet

Wanneer wij het gewapende verzet in Nederland zoals dat eind augustus-begin
september 1944 tot uitdrukking kwam, willen begrijpen, is het noodzakelijk aan
dacht te geven aan het gewapende verzet in Europa vóór de invasie op 6 juni 1944.
In de door Duitsland bezette landen was een sterk verlangen gegroeid de gehate be
zetter met harde acties afbreuk te doen en met militaire middelen de geallieerden te
ondersteunen op het moment dat het Tweede fi:ont in West-Europa zou worden
geopend. In Engeland was op instigatie van Churchill in 1940 de SpecialOperations
Executive (SOE) opgericht met als doelstelling gewapend verzet voor te bereiden en
op het juiste moment te laten plegen. Het geallieerde opperbevel ging uit van het
gegeven dat de macht van Duitsland alleen maar met reguliere militaire middelen
kon worden gebroken. Het was van oordeel dat het niet afhankelijk mocht zijn van
het verzet, maar het beschouwde het verzet als een 'bonus'. Al met al kende het aan
het verzet in dit opzicht een zeer beperkte waarde toe. Wij moeten dus steeds drie
aspecten in aanmerking nemen: de verwachtingen en doelstellingen van het gewa
pende verzet, de rol die een organisatie als de SOE aan dit verzet toebedeeld had, en
het gebruik dat het geallieerde opperbevel wenste te maken van de beperkte moge
lijkheden van het gewapende verzet.

In de eerste helft van 1944 was het voor iedereen duidelijk dat de geallieerden
op de westkust van Europa zouden landen en zelfs was het hoogst waarschijnlijk dat
de invasie zou plaats vinden tussen grosso modo de Scheldemonding en Bretagne.
Bij het openen van het langverbeide Tweede Front waren drie zaken van belang.
Allereerst moest voorkomen worden dat in de euforie van de bevrijding nationale
opstanden zouden ontstaan en de bezette landen zichzelf zouden willen bevrijden.
De bezetter was namelijk sterk genoeg om dergelijke opstanden bloedig neer te
slaan, zodat iedere aanzet tot gewelddadig verzet onverantwoord was. Ten tweede
kon het van nut zijn de Duitse krijgsmacht in zijn bewegingen in het achterland te
belenllneren door spoorwegverbindingen, wegen en telefoonlijnen te saboteren. In
dit opzicht was de belangrijkste rol toebedeeld aan de geallieerde luchtmacht die
dank zij het luchtoverwicht boven en achter het toekomstige operatiegebied heer en
meester was. In dit opzicht was het verzet slechts een toegevoegde waarde.
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De derde en belangrijkste taak was echter weggelegd voor de bevolking in de
gebieden waar daadwerkelijk werd gevochten. Deze bevolking werd aangeraden
maatregelen voor zelfbescherming te treffen, wanneer haar woongebied strijdtoneel
zou zijn. Dit kon onder meer gebeuren door het inrichten van schuilkelders. Tevens
werd de bevolking gevraagd de ogen goed open te houden en vast te stellen waar
zich Duitse opstellingen bevonden en wat belangrijke punten als bruggen, kruispun
ten en viaducten waren om desgevraagd aan geallieerde gevechtstroepen ter plekke
informatie te verschaffen. Vlugschriften met deze richtlijnen werden in de verschil
lende talen over alle landen van bezet West-Europa verspreid. Voor deze algemene
verspreiding was gekozen om de Duitsers in het onge'vvisse te laten van de plaats
waar de invasie zou plaatsvinden.

In Frankrijk werden wapens, munitie en explosieven gedropt om het Franse
verzet in staat te stellen zijn opdrachten uit te voeren. Hierbij zij opgemerkt dat het
Franse verzet te zwak bewapend was om enige aanvalskracht van betekenis te ont
wikkelen. In de weken, voorafgaand aan de invasie, werden in Frankrijk Jedburgh
teams en SAS-teams gedropt om leiding te geven aan de verschillende sabotage- en
inlichtingengroepen. Een Jedburgh-team bestond uit een groepje van drie of vier
man, voorzien van radiozend- en ontvangapparatuur. De naam Jedburgh was ont
leend aan de gelijknamige plaats in Schotland waar deze eenheden werden opgeleid.
De SAS-eenheden (Special Air Service), van een gelijke samenstelling, hadden de
zelfde opdracht. Het activeren van het Franse verzet kon op het juiste moment ge
schieden, omdat de datum van de landing reeds lang van te voren was vastgesteld.

Toen de invasie een feit was werd de Franse generaal P. Koenig aangesteld tot
commandant van de Forces Françaises de 1'Intérieur, waardoor de Franse verzetsor
ganisaties en verzetsf,'Toepen die over zouden gaan tot militaire acties onder een een
hoofdig bevel kwamen te staan. Voor de Fransen deed dit het gevoel van eigenwaar
de stijgen; het leek tevens een goede ingreep om los van elkaar opererende organisa
ties in de hand te krijgen en onbezonnen en nutteloze acties te voorkomen. Dat alles
kon niet verhinderen dat Parijs tegen de bedoeling van generaal Eisenhower in op
22 augustus in opstand kwam. Hoewel Parijs reeds op 25 augustus werd bevrijd, pas
te die opstand niet in het krijgsbeleid van het geallieerde opperbevel.

De nadering van de J?eallieerden en het verzet in Nederland

Toen de geallieerde legers vanuit Normandië begin augustus hun opmars be
gonnen, troffen de leiders van de drie verzetsorganisaties - de Raad van
Verzet(RVV), de Landelijke Knokploegen (LKP) en de Ordedienst (OD) - die mili
taire acties in hun vaandel hadden staan, de laatste voorbereidingen.

Eind augustus 1944 ontbraken daarvoor nog bewapening, munitie en explosie
ven, wanneer men een handvol pistolen, geweren, handgranaten en explosieven bui
ten beschouwing laat. De verzetslieden popelden om tot handelen over te gaan, maar
zoals gezegd, de noodzakelijke middelen ontbraken. De Knokploegen, die zich tot
dan toe hadden beziggehouden met het doen van overvallen, vooral op distributie
kantoren, voor de Landelijke Organisatie tot hulp aan de onderduikers (LO), veran
derden hun prioriteit en gingen zware sabotage voorbereiden.
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De verzetsman 'Frank' van Bijnen werd Landelijk Sabotage COl11lnandant, ter
wijl het land in vier gewesten werd ingedeeld. Zijn ondercommandant ].].F.
Borghouts (schuilnaam Peter Zuid) nam het zuiden voor zijn rekening, P.W.
Hordijk (schuilnaam Peter Noord) West-Nederland, K. Stoove (schuilnaam Grote of
Oude Kees) Midden-Nederland en E.]. Gernaat (schuilnaam Piet van den Berg)
Friesland, Groningen en Drenthe.3 Weldra werd aangevangen met het saboteren van
spoorlijnen en het strooien van kraaiepoten op de verkeerswegen om het autover
keer te belemmeren.

2. De Landelijke Sabotage Commandant, de Westbrabantse
Kp-er 'Frank' van Bijnen (coll. sectie Militaire
Geschiedenis, Den Haag).

De Raad van Verzet (RVV), onder leiding van J. Thijssen (schuilnaam. Lange
Jan), ontving eind augustus de eerste grote wapendropping dank zij het contact met
het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). Deze dienst was in maart 1944 in

3. Luitenant-kolonelJ.J.F.
BorghoLlts alias 'Peter Zuid'
in gesprek met geallieerden,
1945 (colI. sectie Militaire
Geschiedenis, Den Haag).
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Engeland opgericht met als doel het gewapend verzet in Nederland te stimuleren.
Geheime agenten waren naar Nederland uitgestuurd en voorbereidingen voor ge
welddadig optreden waren getroffen.

De chef-staf van de üD. jhr. P.J. Six, ging verder met het uitbouwen van zijn
organisatie in af\.vachting van het moment dat hij tot handelen moest overgaan. Hij
maakte zich grote zorgen over het ontbreken van wapens en zou zich geducht erge
ren, toen de wapendroppings aanvankelijk ten goede kwamen van de RVV en de
LKP. Reeds in de eerste week van september probeerde 'Frank' de dadendrang van
de LKP om te buigen naar het beveiligen van strategisch belangrijke objecten zoals
energie- en telefooncentrales.

Dolle Dinsdag: het verzet komt bovengronds

Het geallieerde opperbevel zag de toekomst zeer rooskleurig tegemoet. De
Duitse krijgsmacht leek op instorten te staan. Brussel was bevrijd op 3 september,
Antwerpen op de vierde van die maand. De verwachting was dat de oorlog nog
maar enkele weken zou duren. Men kan zich afvragen of het geallieerde opperbevel
op dat moment van plan was een serieus beroep te doen op het Nederlandse verzet,
dat vrijwel ongewapend was.

In bezet Nederland had de bevolking de militaire ont\'Vikkelingen met grote be
langstelling gevolgd. In Noord-Brabant en Limburg zag zij de ordeloze resten van

4. Terugtocht der Duitsers, Oosterhout 3 seprember 1944 (col\. sectie Militaire Geschieden.is, Den Haag).
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het kennelijk verslagen Duitse leger langs sjokken. De tekst die L. de Jong op maan
dagavond 4 september voor Radio Oranje oplas, bevatte een fraaie historische verge
lijking: Nooit in de geschiedenis is een tyrannie een zekere invasie door democratische strijd
krachten te bovengekomen. Zoo viel Napoleon in 1815, Napoleon III in 1870, Keizer
Wilhelm in 1918, en zoo valt in September 1944, Adolf Hitler. Op 5 september kondig
de Radio Oranje aan dat Breda bevrijd was en dat de geallieerde troepen verder in
noordelijke richting trokken. Rijksduitsers en Duitse ambtenaren met hun gezinnen
vertrokken naar Duitsland. In de kringen van de NSB ontstond grote beroering,
want 'Bijltjesdag' scheen onafwendbaar naderbij te komen. Volle treinen met
NSB'ers reden oostwaarts. Rijkscommissal;s Seyss-Inquart liet een gedeelte van zijn
bureaus naar Delden, ten oosten van de Ijssel, verplaatsen. 'Geruststellende'woorden
van de Nederlandse regering verhoogden de spanning. Aansporingen de kalmte te
bewaren, en geen onbezonnen dingen te doen en oproepen aan de verzetsgroepen
om goed te luisteren naar hun leiders, omdat die in het bezit van opdrachten waren,
lieten er immers geen twijfel aan bestaan: de bevrijding van Nederland was op han
den.

En misschien als klap op de vuurpijl: Seyss-Inquart kondigde op 4 september de
uitzonderingstoestand afl Dit hield in dat iedere Duits-vijandige daad met de dood
zou worden bestraft. Samenscholingen van meer dan vijf personen waren verboden.
Bovendien mocht men zich tussen 20.00 uur en 04.00 uur niet meer op straat bevin
den. De geruchtenstroom werd zo sterk dat het gehele land op dinsdag 5 september
- Dolle Dinsdag - in de opperste staat van opwinding geraakte. Met oog op de
komst van de bevrijders verzamelden zich in het huis van NeefS in Rijsbergen ze
ventien verzetsstrijders. Zij dachten er slechts enkele uren te blijven, maar het werd
een maand. Zoals in de bijdrage van dit jaarboek De radiopost van de Ordedienst in
Rijsbergen. Achte~<?ronden van het drama op de Vloeiweide wordt verhaald, eindigde hun
verblijf in een tragedie.

In Rotterdam, Den Haag en andere steden gingen mensen naar de invalswegen
om de bevrijders te verwelkomen. Verzetsorganisaties lieten alle voorzichtigheid va
ren. Waalwijk was het toneel van een klein drama dat zich ook elders heeft afge
speeld. Daar maakten enkele OD'ers een paar Duitse soldaten krijgsgevangen. De
volgende dag lieten zij hen vrij. Een week later werden de bij deze actie betrokken
verzetslieden gevangen genomen en gefusilleerd. In Rotterdam reden boodschappers
af en aan bij het hoofdkwartier van de KP'er S. Esmeijer. Sabotagecommandant
'Frank' gaf opdracht het nieuws door te geven via de lokale radio-omroep. Het
Algemeen Hoofdkwartier van de OD, gevestigd in de Koepelkerk in Amsterdam,
kreeg heel wat bezoekers te verwerken. Eenheden van de KP verzamelden zich in
de kerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. Armbanden die aangaven dat de dragers
tot het georganiseerde verzet behoorden, werden uitgedeeld. Kortom: bij het verzet,
dat nog steeds niet bewapend was, was groot enthousiasme, terwijl er bij de tegen
stander een zekere vorm van paniek ontstond. Door dit laat~te werd de onvoorzich
tigheid van het verzet niet opgemerkt, zodat de schade beperkt bleef, toen de rust
weerkeerde.

Los van deze beroering stonden de benoeming op 3 september van prins
Bemhard tot bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten en de vorming op 5
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september van de Binnenlandse Strijdkrachten. Wat in Frankrijk op 6 juni 1944 had
plaats gevonden, gebeurde nu op analoge wijze in Nederland: het verzet was onder
de eenhoofdige leiding (prins Bernhard) gebracht, waardoor de verzetsacties beter
gecoördineerd konden worden en wantoestanden voorkomen konden worden.

Het is de vraag of het geallieerde opperbevel hier zwaar van onder de indruk is
geweest, omdat de tijd om die Binnenlandse Strijdkrachten nog in te zetten te kort
was. In deze roerige dagen had men de Duitse afWeerkracht en gevechtsbereid vol
komen uit het oog verloren. Hoewel het gewapende verzet zich even rustig hield,
was de geest toch uit de fles.

Duitse tegenmaatregelen

Na de uitbraak einde juli 1944 van de geallieerden uit het bruggehoofd
Normandië was het voor Hitler duidelijk dat het er nu om ging het Duitse grondge
bied tot het uiterste te verdedigen. 4 Op 30 augustus had hij bevolen de Westwall te
versterken. Bovendien had hij ook aangegeven die verdedigingslijn door te trekken
tot het Ijsselmeer. Het in staat van verdediging brengen van de l~jn Nijmegen
IJsselmeer viel onder de verantwoordelijkheid van Seyss-Inquart. Duitse werkkrach
ten waren niet meer beschikbaar, omdat iedere Duitse man was opgeroepen voor de
verdediging van het vaderland. Seyss-Inquart was daarom gedwongen Nederlandse
mannen voor de aanleg van veldversterkingen en tankgrachten in te zetten.

Oproepen werden in het algemeen genegeerd, zodat harde maatregelen werden
getroffen om de benodigde 'spitters' bijeen. te brengen. Daaruit vloeiden de grote
razzia's voort. Deze razzia's, die tengevolge van het verloop van de oorlog alleen bo
ven de rivieren plaatsvonden, hebben in bezet Nederland de verhoudingen met de
Duitse machthebbers bijzonder verscherpt. Een diepe indruk maakte de razzia's van
10 en 11 november 1944 in Rotterdam, waarbij meer dan vijftigduizend Rotter
damse mannen werden afgevoerd. Er volgden nog, zij het op veel kleinere schaal,
onder meer razzia's in Den Haag, Haarlem en Amsterdam, terwijl in oostelijk
Nederland op diverse plaatsen mannen gedwongen werden mee te werken aan de
aanleg van verdedigingswerken. In januari 1945 kwam aan dat alles een einde, omdat
de bezetter niet meer in staat was grote groepen af te voeren naar werkplekken in
Oost-Nederland en in Duitsland.

De aanwijzing van Hitler laat duidelijk zien dat de bezetter Nederland niet tot
het uiterste zou verdedigen, maar strijd zou voeren om tijd te winnen en zijn tegen
stander af te matten. Een belangrijk gegeven was voorts dat het gebruik van de ha
vens Antwerpen en Rotterdam aan de geallieerden ontzegd moest worden. Door
stand te houden bij Breskens en op Walcheren zou de monding van de
Westerschelde afgesloten blijven.

Naast de fortificaties bij Hoek van Holland hield de bezetter voor Rotterdam
nog iets bijzonders in petto. Hij had namelijk blokkadeschepen gereed genuakt om
ze te laten zinken in de vaargeul.

Begin september waren de geallieerden gekomen tot het Albertkanaal. Langs dit
kanaal en verder tot Aaken hadden zich op bevel van Hitler Duitse troepen ingegra-
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ven. Hierboven is gezegd dat de Duitse Wehrmacht zich uit de voeten maakte. Eind
augustus hadden de Duitse generaals weer enigszins vat op de situatie gekregen en
waren zij bezig uit de vluchtende horde gereorganiseerde eenheden te vormen. De
zegevierende veldmaarschalk Montgomery had intussen grotere problemen dan hij
zelf vermoedde. Zijn bevoorradingslijnen waren te lang geworden en zijn legers kre
gen, om zo te zeggen ademnood op het nloment dat de Duitsers juist weer wat op
adem kwamen. Dat verklaart dat de opmars op 3 september tot stilstand kwam. Op 4
september 1944 was veldmaarschalk Gerd von Rundstedt benoemd tot
Oberbefehlshaber-Wesr. Veldmaarschalk Walter Model, op 5 september belast met
het conunando over Legergroep B, vestigde zijn hoofdkwartier in Oosterbeek om
vandaaruit zijn troepen te reorganiseren en de verdediging te voeren.

Verzetsactiviteiten in bezet gebied

Bezeten door het idee dat met één klap de Duitse militaire kracht te breken zou
zijn, was Montgomery op 17 september met de Operatie Market Garden begonnen.
Het werd een mislukking en de volgende twee maanden zou de strijd zich beneden
de grote rivieren afspelen. De eerste grote Nederlandse stad was op 12 september be
vrijd: Maastricht, of om in termen van de NSB-berichtgeving te spreken, Maastricht
was bezet! Eindhoven volgde op 18 september. Illegale bladen verschenen nu in het
openbaar. De inwoners konden naar films als de "Desert Victory" in het
Rembrandt-Theater gaan kijken. Breda zou nog moeten wachten, voordat het de
zelfde genoegens kon smaken als de 'Lichtstad'. Toen de bevrijding van de zuidelijke
provincies een feit was, kon men met recht spreken van bezet en bevrijd gebied.

Het verzet in bezet gebied beleefde bewogen maanden. De inlichtingendiensten
zetten onder andere omstandigheden hun werk voort. Een voordeel was de nabij
heid van de frontlijn, zodat gemakkelijker dan voorheen het contact met het Bureau
Inlichtingen (BI), geleid door luitenant-kolonel dr. Somer, kon worden onderhou
den. Somer had namelijk zijn dienst in het Van Abbemuseum in Eindhoven geves
tigd en bevond zich in de onmiddellijke nabijheid van de Britse en Canadese militai
re inlichtingendiensten. In de laatste maanden, toen berichten over de voedselvoor
ziening en de capitulatie-onderhandelingen werden uitgewisseld, speelde BI in
Eindhoven een belangrijke rol. Een voordeel was ook de verplaatsing op 1 december
1944 van het hoofdkwartier van prins Bernhard naar het oude belastingkantoor aan
de Haven in Breda. De prins zelf koos als woonverblijf het buiten "Anneville" bij
Ulvenhout, vanwaar hij contact kon onderhouden met de BS. De Afdeling
Binnenlandse Strijdkrachten werd in het gebouw Kraanstraat 5 te Breda gevestigd. 5

Toch waren er nieuwe problemen bijgekomen. Op 17 september had de
Nederlandse regering de Spoorwegstaking afgekondigd om het militaire treinverkeer
te belemmeren. Daarmee kreeg het verzet de zorg voor dertigduizend man spoor
wegpersoneel dat was ondergedoken. Lastiger was het wegvallen van de spoorver
bindingen, zodat berichten voortaan per fiets of in enkele gevallen per auto werden
overgebracht. De oplossing werd gevonden in het organiseren van koeriersdiensten.
Berichten of docul11.enten werden meestal door koeriersters per fiets naar een bepaald

79

Jaarboek De Oranjeboom 47 (1994)

Gooskens
Text Box



punt gebracht en overgegeven aan een andere koerierster. Dikwijls was de Biesbosch
het einde van de lijn.

5. De Binnenlandse Strijdkrachten, waarin de
gewapende illegaliteit gebundeld vverd,
stonden onder bevel van Prins Bernard
(coll. sectie Militaire Geschiedenis, Den
Haag).

De illegale pers kende ondanks de vervoersproblemen een grote uitbreiding.
Toen de elektriciteitsvoorziening begin september begon te haperen, werd het
moeilijk nieuwsberichten via de radio op te vangen. Daaronl was men begonnen
met het maken en verspreiden van nieuwsbulletins. Het aantal ervan zou van dag tot
dag toenemen. De zorg voor onderduikers kwam door het toenemende aantal en de
groeiende schaarste aan levensmiddelen onder druk te staan.

De verbil1dil1
é
«el1 tussen bezet en bevrUd gebied

Tijdens de strijd om Zuid-Nederland in september-oktober 1944 geraakten
door de oorlogsomstandigheden verschillende verzetsstrijders die goed op de hoogte
waren van het verzet, in bevrijd gebied. De belangrijkste van hen was ongetwijfeld
Borghouts, die zich op 18 september in Eindhoven bevond. Uit eerste hand kon hij
het Bureau Inlichtingen en prins Bernhard uitvoerig over het verzet inlichten. In
maart 1945 werd hij in de buurt van Benthuizen gedropt, waarna hij zich naar
Amsterdam begaf en als ondercommandant van Koot het bevel ging voeren over de
stoottroepen van de BS. Deze belangrijke verzetsman was tot 1943 gemeenteambte-
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naar in Bergen-op-Zoom geweest. Daar had hij als collega J. van Bijnen gehad, met
wie hij was ondergedoken.

Misschien van nog meer belang was de komst van mr. C.J.F. Caljé, die volledig
op de hoogte was wat zich aan de top van het verzet afspeelde. Caljé, een reserve
officier van het Algemeen Hoofdkwartier van generaal Winkelman in mei 1940 was
lid van de OD. Hij vertegenwoordigde de chef-staf OD, jhr. P.J. Six, in het topbe
raad van de illegaliteit en was een van degenen die aan reserve-kolonel H. Koot had
den gevraagd commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten te worden. In op
dracht van Koot werd hij op 2 oktober naar bevrijd gebied afgevaardigd. Eerst op 20
oktober gelukte het hem door de linies te gaan. Caljé werd geplaatst op de Afdeling
BS, die op 20 november 1944 was overgeplaatst naar Breda, Kraanstraat 5. 6 Deze af
deling van het hoofdkwartier van prins Bernhard stond onder leiding van reserve
luitenant-kolonelmr. C.H.J.F. van Houten aan wie behalve Caljé J.J.F. Borghouts
en reserve-kapitein E.H.M. Hoogewegen waren toegevoegd. Van Houten was als
vooruitgeschoven post van BI kort na de bevrijding van Eindhoven aldaar aangeko
men. Toen de Afdeling BS op 24 oktober werd opgericht, werd Van Houten met
de leiding over deze afdeling belast.

Voor het leggen van contacten te leggen was in oktober 1944 de verzetsstrijdster
J. Gemmeke naar het zuiden gestuurd. Zij belandde midden in de gevechten rond
om 's-Hertogenbosch. Toen de frontlijn naar het noorden was opgeschoven, be
hoorde zij tot de 'bevrijde' Nederlanders. Zij werd naar het stafkwartier van prins
Bernhard in Kasteel Wittouck bij Brussel overgebracht. Een aardige anekdote is dat
er toen zij het kasteel binnenging, een zwaargebouwde man, geboeid door de mili
taire politie werd afgevoerd. Later hoorde zij dat het Lindemans, alias King Kong,
vvas. Aan prins Bernhard bracht zij verslag uit. 7

De Biesbosch-crossings

De Biesbosch was een gebied dat zich bijzonder goed leende om zich te verber
gen. De dichte grienden, de kreken die afhankelijk van het getij bevaarbaar waren,
het struikgewas en de bomen maakten dit gebied alleen maar toegankelijk voor hen
die goed op de hoogte waren van de plaatselijke omstandigheden. Niet zonder reden
had de groep-Albrecht in de Biesbosch een zender staan.

De bevrijding van Noord-Brabant had onder meer tot gevolg dat de Biesbosch
frontgebied werd. Door dit gebied kon men van bezet naar bevrijd gebied gaan, al
thans als lTlen door het plaatselijke verzet geholpen werd. Degenen die vanuit de
verbindingen door de Biesbosch in stand hielden, kregen de naam van 'crossers'.
Vooral voor de groep-Albrecht brachten zij rapporten over, maar ook personen wer
den door hen naar Noord-Brabant gebracht. Vernuarde crossers waren A. van Driel,
K. van de Sande, J. de Landgraaf en c.P. van den Hoek. Van eind oktober 1944 tot
zijn gevangem1eming op 18 maart 1945 had Van Drie! drieënvijftig crossings uitge
voerd. Van de Sande bracht van eind 1944 tot 30 maart 1945 tweeëntwintig
crossings op zijn naam. Van Drie! en Van de Sande werden op 30 april 1945 op het
Fort de Bilt bij Utrecht gefusilleerd. Iedere crossing betrof een afstand van achttien
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kilometer, waarbij diverse Duitse posten onder dekking van de duisternis moesten
worden gepasseerd. In totaal zijn er 440 crossings uitgevoerd. Bij deze crossings wer
den overgebracht: geheime agenten en andere personen, radiozenders, wapens, ge
neesmiddelen zoals insuline en post.

De Raad van Verzet voelde de behoefte om iemand door de linies te sturen om
de Nederlandse regering te informeren. Hiermee belastte zich Johan Doorn, lid van
de top van de R VV.8 Doorn had eerder het initiatief genomen tot het oprichten in
1942 van het illegale blad 'De Oranjekrant; zijn liefde voor de monarchie stond bui
ten kijf. Hij was bijzonder goed op de hoogte van de politieke toestand en leek als
boodschapper uitermate geschikt. Het was de bedoeling dat hij de tocht via de
Biesbosch zou maken, maar die route vond hij kennelijk te gevaarlijk. Hij koos voor
Pegasus 2, een operatie waarbij een aantal Britse airbornes die met hulp van het ver
zet zich na de slag om Arnhem op de Veluwe verborgen hadden, teruggebracht zou
worden naar bevrijd gebied. Een eerdere onderneming van dit soort, Pegasus 1, was
een succes geworden: tweehonderd Britten en ook de vakbondsleider Leeuw, die
een belangrijke rol in het Spoorwegenverzet had gespeeld, waren bij Renkum de ri
vier overgestoken. Pegasus 2 mislukte vrijwel totaal. Doorn nam er niet aan deel;
kort daarvoor, op 17 november 1944 was hij bij Ede tijdens een geallieerde vlieg
tuigbeschieting dodelijk getroffen.

In zijn plaats werd 'Richard' van der Gaag gestuurd. Van der Gaag was lid van
de RVV-top en lid van het College van Vertrouwensmannen. Hij maakte in januari
1945 de tocht via de Biesbosch. Nadat hij in Londen de Nederlandse regering had
geïnformeerd, keerde hij via dezelfde weg terug met in zijn bagage het kapiteinsuni
form dat hij in Engeland had gedragenY Toen hij en L. Neher, eveneens lid van het
College van Vertrouwensmannen op 13 april 1945 in Den Haag lnet Seyss-Inquart
over de voedselvoorziening spraken en zij van de rijkscommissaris een vrijgeleide
kregen om door de linies te gaan voor het maken van nadere afspraken, deelde Van
der Gaag aan de verblufte Seyss-Inquart mee dat hij zijn kapiteinsuniform en zijn
pistool wilde meenemen. Met Duitse hulp verliep die overtocht zonder problemen.

Het merendeel van de berichten voor de RAF betrof het afwerpen van agenten
en wapens. Die agenten behoorden tot het Bureau Inlichtingen en het Bureau
Bijzondere Opdrachten, waarbij een belangrijke rol door T. Biallosterski werd ge
speeld. 1O Deze was door het BBO gestuurd om als contactman met de BS op te tre
den. De agenten hadden radioverbindingen, zodat een uitgebreide telegramwisseling
mogelijk was. In de laatste 6se van de oorlog waren de verbindingen met BI uiter
mate belangrijk in verband met de berichtenwisseling over de voedselvoorziening en
de capitulatie-onderhandelingen. Radiotelegrammen over Duitse troepenconcentra
ties werden soms benut, althans zo schrijft Van Loon. Hij beweerde dat er een mis
lukt bombardement is uitgevoerd op het hoofdkwartier van Von Zangen, toen dat
zich in Breda bevond. Meer succes zou men hebben gehad met een, op aanwijzen
van het verzet, uitgevoerd bombardement op een Duits hoofdkwartier in Dordrecht
op 24 oktober 1944. 48 typhoons voerden de aanval uit op 'Park Merwesteyn in
Dordrecht. ll Begin oktober had zich in het Hinthamerpark in 's-Hertogenbosch de
divisiestaf van de Duitse 712de Divisie, waarvan generaal NeUmal1l1 commandant
was, geïnstalleerd. In zijn gevechtsbericht van 23 oktober 1944 schreefNeumann dat
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de divisiecommandopost onder zwaar vuur was komen te liggen. "Er was - aldus de
generaal - duidelijk sprake van spionage, want het grootste deel van de inslagen
kwam terecht bij de hoofdcommandobunker, de verbindingsbunker en de bunkers
van de stafofficieren en de inlichtingendienst". 12 Op 11 october 1944 werd door de
RAF het hoofdkwartier van Seyss-Inquart bij Wapenveld aangevallen.

Via de agent T. Biallosterski had Koot erop aangedrongen de Aussenstelle van
de SD in de Euterpestraat te Amsterdam te bombarderen. Dit bombardement werd
uitgevoerd op 26 novem.ber 1944. Op 29 november 1944 werd op verzoek van de
BS door typhoons een hoofdkwartier van de Sipo in Rotterdam aangevallen. Dat lag
op de hoek van de Mathenesserlaan en de Heemraadsingel. Het gebouw werd niet
zelf geraakt; helaas vielen er slachtoffers onder de burgerbevolkingY

De tel~foonverbinding

Een opmerkelijke mogelijkheid voor het onderhouden van contact, vormden de
telefoonlijnen. 14 Over geheel Nederland lagen telefoonnetten, ondermeer van de
Nederlandse Spoorwegen en de Electriciteitscentrales. Toen de frontlijn zich ver
plaatste, ontstond de mogelijkheid tussen bezet en bevrijd gebied te telefoneren.
Zodra de Duitsers deze 'crosslines' in de gaten kregen, verbraken zij deze verbindin
gen. Bovendien was de geallieerde inlichtingendienst steeds bijzonder huiverig ge
weest voor het gebruik maken van deze telefoonverbindingen. Deze was namelijk
bang dat de Duitsers de lijnen zouden gebruiken voor het verspreiden van valse in
formatie.

De geallieerde inlichtingenoJfiäeren en de inlichtingengroepen

Tot nu toe is nog weinig onderzocht in hoeverre de stroom van militaire infor
matie, afkomstig uit bezet gebied, van belang voor de militaire operaties is geweest.
Vanuit het oogpunt van het Nederlandse verzet waren deze inlichtingen uitermate
belangrijk, maar hoe gingen geallieerden em1ee om? Allereerst is het nuttig vast te
stellen dat er nog tal van andere inlichtingenbronnen waren. Verhoor van Duitse
krijgsgevangenen, verkenningspatrouilles, buitgemaakte documenten en luchtfoto
grafie verschaften een goed inzicht in de bedoelingen en opstellingen van de vijand.
Uiteraard waren dan verkeerde beoordelingen mogelijk. Zo had de Canadese 9l:.
Brigade opdracht gehad zich naar Breskens en het noord-oostelijk deel van Zeeuws
Vlaanderen te begeven, waar zich volgens de inlichtingenrapporten tussen de 5000
en 6000 Duitsers zouden bevinden. De Canadese commandant meende een week
nodig te hebben om. het karwei te klaren. De campagne duurde bij"na een maand: het
Duitse garnizoen telde meer dal"l 20.000 man; dat was in 1946 de kritische constatering
van twee Canadezen die aan de strijd deelnamen. 15

Zoals hierboven reeds vermeld, bekeken de Canadese inlichtingen-officieren
met wantrouwen de informatie van de verzetsbeweging. Een Canadees inlichtingen
rapport van 24 oktober 1944 signaleert het volgende:
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The present strength of the Dutch resistance organization is a most indeterminate factor, as
it is knoum that there has been agreat deal ofpenetration in recent months by the Sipo and the
Dutch Recherchedienst . In addition there has been afar greater it~filtration into the hi/!,her ranks
of the Police and Administrative Services by German-sponsored nominees than was the case in
Belgium 16

Hierbij moet men bedenken dat de geallieerden voortdurend bedacht waren op
Duitse misleiding en op de aanwezigheid van Duitse agenten die waren achtergela
ten. Toch slaagden de Canadese inlichtingenofficieren erin zich een beeld van de
Duitse plannen te vormen, veml0edelijk dankzij de groepen Albrecht, Rolls Royce
en Sectie V van de aD. Het inlichtingenrapport van het Tweede Canadese Corps
meldde op 8 december 1944:

Pram the multitude of reports on the moves and counter-moves in North West Holland
there has been no diiflnite indication of the enemy abandoning his positions to fall back on the
lJssel. 17

Directe steun door het lokale verzet en de plaatselijke bevolking

Van grote, directe betekenis is de hulp van verzetsstrijders en burgers in de
frontgebieden geweest. Deze hulp bestond uit het geven van inlichtingen, het gidsen
van de bevrijders en het verzorgen van gewonden. Een bekend voorbeeld daarvan is
de actie in Zeeuws-Vlaanderen van P.H. de Winde, die zich reeds had onderschei
den als lid van een knokploeg en onder meer had deelgenomen aan de mislukte aan
slag op de gevangenis aan deWeteringschans in Amsterdam in 1944. Toen De
Winde tot zijn afschuw had gezien dat op 26 oktober 1944 een even verwoestend,
als nutteloos bombardement op Breskens was uitgevoerd, besloot hij de Canadezen
die zich aan de andere kant van de Braakman bevonden te waarschuwen. Aangezien
de Duitsers bezig waren zich in te graven in de westelijke Braakmandijk leek het
hem het beste de oversteek met een mbberbootje bij de monding van de Braakman
uit te voeren. Op 27 oktober deed hij een eerste poging. Door het lekstoten van het
mbberbootje, moest hij temg. Toen besloot hij zwemmend te gaan. Het werd een
levensgevaarlijke tocht, die mim zeven uur in beslag nam. Uitgeput bereikte hij de
oostelijke oever en kreeg contact met de Canadezen. Hij beschikte over zoveel ge
gevens dat de Canadese inlichtingenofficieren schreef: Als zijn verhaal waar is, kon hij
Il/el eens een goudmijn blijken te zUn. 18 Minder goed is het afgelopen met de Nijmeegse
verzetsman Jan van Hoof, die als gids van een Britse lichte verkenningswagen te
Nijmegen op 19 september 1944 is gesneuveld.

Slotopmerkingen

In de laatste oorlogsmaanden beschikten het BI, het BBO en prins Bemhard
over alle informatie die zij maar wensten. Het grote probleem bleef het leiden van
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6. Het binnentrekken van de geallieerden in Oost-Brabant in 1944 (coU. sectie Militaire Geschiedenis,
Den Haag).

het verzet in bezet gebied. Het was immers niet duidelijk wat de wensen waren van
het geallieerde opperbevel. Wel stond vast dat voorkomen moest worden dat de
Duitsers nog meer vernielingen aanrichtten dan zij reeds hadden gedaan. Bovendien
moesten de ambtenaren worden aangespoord geen medewerking te verlenen, wan
neer de vijand mankracht probeerde te mobiliseren voor de aarJeg van verdedigings
werken in oostelijk Nederland. De belangrijkste bijdragen waren er wellicht twee:
het regelen van de voedselhulp aan hongerend Nederland en het voorkomen van
excessen in de dagen die volgden na de bevrijding. Men kan zich namelijk afvragen
wat er gebeurd zou zijn, wanneer ongeorganiseerde groepen illegalen hun woede
hadden botgevierd op de bezetter en zijn aanhangers. Dit laat onverlet dat er een
reeks van incidenten is geweest, maar in het algemeen is de bevrijding met minder
geweld, gepleegd door het verzet, gepaard gegaan dan in Frankrijk en België. Dank
zij de bevrijding van zuidelijk Nederland was het gemakkelijker geworden contact te
onderhouden met het bezette gebied dat in het laatste jaar te maken kreeg met gro
tere chaos en terreur dan ooit tevoren.

Het n~aar van 1944 bracht slechts een onvoltooide bevrijding. Door het ver
loop van de militaire operaties zijn beneden de grote rivieren steden en dorpen op
verschillende tijdstippen bevrijd, hetgeen zich weerspiegelt in de herdenkingen.
Oost- en Midden-Nederland werden in april 1945 bevrijd en vertonen een soortge
lijk herdenkingspatroon als in Zuid-Nederland. West-Nederland, daarentegen, bleef
tot het einde van de oorlog bezet gebied. Daar maakte de bevolking in de grote ste
den een hachelijke winter door, waarbij het ging om te overleven en niet om een
aandeel te leveren in de strijd. De echte bevrijding kwam pas op 5 mei 1945. Een
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kenmerkend gevolg van die omstandigheden is wellicht dat Amsterdammers,
Rotterdammers en Hagenaars niet zo'n nauwe band hebben met de veteranen en
niet dat gevoel kennen dat de inwoners van Breda hebben, wanneer zij spreken van
"onze Polen", Wellicht is dat de langste doorwerking van 'bevrijding en scheiding',

Afkortingen:

BBO
BI
BS
KP

LKP
LO
OD
RAF
RVV
SAS
Sipo
SOE

Bureau Bijzondere Opdrachten
Bureau Inlichtingen
Binnenlandse Strijdkrachten
Knokploegen

Landelijke Knokploegen
Landelijke Organisatie voor onderduikers
Ordedienst
Royal Air Force
Raad van Verzet
Special Air Service
Sicherheitspolizei
Special Operations Executive
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