
Hoofdstuk IV 

ETAPPENDIENST EN CROSSING 

door Ad Goede 

Als 's morgens in de vroegte de Roermondenaars ter kerke gaan, sluipen met hen, zoveel 
mogelijk ongezien, enkele sjofele figuren mee naar binnen. Ze zoeken het donkerste hoekje 
van de kerk op en knielen daar in devotie neer. Ze verspreiden een eigenaardige geur: 
een mengeling van ontsmettingsmiddelen en grondlucht. Op de rugzijde van hun oude 
versleten jasje is een grote lap genaaid of er zijn onduidelijk nog een paar rode letters 
leesbaar. Ook zijn die letters wel met klei bestreken. 
Wat zijn het voor letters? 
K.G.?
Ja. En die letters betekenen: Kriegsgefangene.
Het zijn uit Duitse kampen ontsnapte Franse krijgsgevangenen, die door Limburg trachten
weer naar "La Patrie" te komen.
Er gaat bijna geen morgen voorbij of er komen er enkelen in de Roermondse kerken.
Als de dienst is afgelopen en de kerkgangers huiswaarts gaan, blijven zij op hun plaats en
even later komt er een meisje, dat hen beduidt haar te volgen. Elke morgen controleren
enkele meisjes de katholieke kerken van Roermond en bijna onfeilbaar weten ze de Franse
krijgsgevangenen te herkennen. Ze brengen hen naar de contactadressen, waar ze zo goed
mogelijk verzorgd worden. Hebben ze de oude Franse uniformen nog aan met de grote
letters op de rug, dan worden ze van burgerkleding voorzien. En als alles goed gaat, dan zijn
de "poilu's" over enkele dagen weer in hun dierbare Frankrijk.
Zo zijn het grootste deel van de oorlog duizenden Fransen over onze Oostgrens gekomen.
Ze kwamen in het uiterste Noorden, bij Bellingwolde en Bourtange, in groter aantal in
de Veenkoloniën, Twente en de Achterhoek. Maar in Limburg kwamen ze bij duizenden.
Men schat het aantal dat Limburg passeerde op ongeveer 8.000. Ook via Brabant, maar
daar in veel mindere mate, zijn ze naar het Zuiden getrokken.

De hulp aan de Franse krijgsgevangenen behoort tot de eerste verzetsdaden, want· reeds 
in 1940 kwamen de eersten en die stroom groeide in de daaropvolgende jaren zo aan, dat 
steeds meer vaste lijnen voor het vervoer gingen ontstaan. En daarmede kwam ook een 
zekere organisatorische groei, zodat op deze kernen later de illegale organisaties konden 
voortbouwen. Met name in Limburg was de organisatie stevig, zodat bij de stichting van 
de duikorganisatie hierop in belangrijke mate kon worden teruggegrepen. 
Doordat de Fransen van het ene punt naar het andere werden getransporteerd, kreeg dit 
werk in het Zuiden de naam van Etappendienst, welke naam gehandhaafd bleef toen de 
Pilotenlijnen ontstonden, die dikwijls op bestaande krijgsgevangenenlijnen geënt werden. 
Daar de Fransen in grote meerderheid katholiek waren, lag het voor de hand, dat zij 
- eenmaal over de grens - zich naar een katholieke kerk of pastoor begaven om hulp.
Waren ze eenmaal in Frankrijk weergekeerd, dan wisten ze hun achtergebleven kameraden
in de kampen wel op de hoogte te brengen van de route welke zij, als ze hen volgen wilden,
hadden te nemen. Er mochten immers pakketten naar de kampen worden gezonden. Zo
vond de vriend dan op een goede dag bij het snijden van een extra boterham van het
gezonden brood een asperine-buisje, waarin een tekening van de weg naar huis. Zelfs
kompassen werden zo verzonden. De boerderij "près de la Ruhr, entre Melich et Ruhre
monde" was een bekend punt. Dan was er de kerk van het Heilig Hart in Lichtenvoorde,
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Een piloot redt zijn leven door een pcrachutesprong. Cliché Trouw. 

destationschefvan Mariënberg enz. Maar 
dikwijls gebeurde het ook, dat krijgsge
vangenen, die weer in handen der Duit
sers vielen, zelf in het kamp aan hun 
lotgenoten konden vertellen hoe ze moe
sten reizen. Zo is het wel voorgekomen, 
dat sommige Fransen tot vijf maal toe 
de hulp van dezelfde Etappendienst 
moesten inroepen. En had men geen 
vast adres, dan klopte men maar bij de 
eerste de beste katholieke kerk aan. 
Bekende opvangstations waren in Lim
burg: Roermond en Grubbenvorst. Ver
der waren Lichtenvoorde, Mariënberg en 
Winterswijk gezochte grensovergangen. 
Al spoedig kregen de organisatoren van 
dit werk door, dat na elke luchtaanval 
in de nabijheid van de krijgsgevangenen
kampen, destroom in sterke mate toenam. 
Door de ontstane v.:erwarring zagen de 
Fransen dan hun kans schoon om de 
reis naar "la France libre" (want aan
ya:pk�Jijk geloofden zij rotsvast in het 
,�vrije Frankrijk van Je Maréchal Pe
tain"), aan te vangen. De verzorging 
van deze Fransen - waaronder zich 
overigens lieden van allerlei nationali
teit, tot Turken toe, bevonde� . . 

stelde
aldra hoge eisen aan de organisatie, 
daar vooral het probleem van de fil,�ding 
steeds zwaarder ging wegen. Zo ontston
den volledige verzorgingscentra, die voor 
kleding, PB's, cartes d'identité (,,Kaarf
van Eenzelvigheid", Belgische PB's), on
derdak en reisgelegenheid moesten zor-
gen. Bestond in '41 de stroom vrijw�l 
geheel uit krijgsgevangenen, in '42 be-

gonnen ook de piloten op deze lijnen door te komen. En in '43, toen het duikwerk in 
Limburg gereorganiseerd werd, draaide de Etappendienst op volle toeren. 
De lijn van Hengelo-Lichtenvoorde naar Limburg was wel één der drukst bezette. Daar 
vervoerde men op een gegeven tijdstip drie dagen per week krijgsgevangenen en drie dagen 
piloten. Men neemt aan, dat het krijgsgevangenenka.mp Münster door de organisatie in 
de Achterhoek en Twente vrijwel geheel is leeggepompt. 
Van het centrum Grubbenvorst in Limburg, waar pastoor Hendrik]. Vullinghs (t) reeds 
in '40 met het krijgsgevangenenwerk begon, voerde de lijn naar Neeritter, waar de Belgische 
grens gepasseerd werd. 1) Omstreeks '42 was Bob (Martinus A. M. Bouman t) hier de 
man, die voor het vervoer Grubbenvorst-Neeritter zorg droeg. Eens bracht hij met zijn 
auto op één dag in zes ritten 22 krijgsgevangenen naar de grens. Bob, een invalide oud-
1) Zie voor grensovergangen: I, pag. 134, 343 e.v.
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Indische officier, werkzaam als hoofdcontroleur van de CCD te Roermond, was dikwijls 
met zijn auto op pad in de provincie en al spoedig vielen bepaalde lieden, waarin hij krijgs
gevangenen herkende, hem op. Hij volgde hen naar Neeritter en kwam daar met de 
organisatie in contact. Voortaan behoefden de Fransen niet meer te lopen, maar bracht 
Bob hen met zijn wagen weg. Deze gedeeltelijk verlamde man, die slechts enkele passen 
kon doen, heeft omstreeks 1100 vluchtelingen, waaronder ookJoden en een 25-tal piloten, 
vervoerd. In Mei '43 stierf hij als een held. Hij had een werkzaam aandeel in de Meistaking 
en toen onschuldigen het slachtoffer dreigden te worden van zijn werk, meldde hij zichzelf 
bij de SD te Maastricht. Een Duitse kogel maakte een einde aan het leven van deze nobele 
mens, in wiens verminkt lichaam een zo fiere geest huisde. Hoezeer deze man met het lot 
der Fransen begaan was moge wel blijken uit het feit, dat het eens gebeurde, dat hij zijn 
bovenkleren aan een Fransman afstond en in z'n ondergoed thuis kwam. 
Waren de krijgsgevangenen eenmaal over de Belgische grens, dan was het veel eenvoudiger, 
omdat ze hier door hun taal niet meer opvielen; De Witte Brigade transporteerde hen 
dikwijls met werkliedentreinen naar het Zuiden. Wf1s aanvankelijk Neeritter de belang
rijkste grensovergang naar België, na het arresteren van de contactman hier, werden Horn 
en Haelen (landgoed "De Bedelaar") steeds belangrijker knooppunten. De overgang over 
de Maas geschiedde gedeeltelijk over de stl].w, even ten Noorden van Roermond, gedeelte
lijk per vrachtauto over de brug, gedeeltelijk per roeiboot ten Zuiden van de stad. Voor de 
Fransen België bereikten moesten ze dan driemaal de Maas over. Eerst bij Roermond of 
Grubbenvorst, dan weer bij Maasbracht en tenslotte bij Stevensweert, waar eindelijk de 
grens bereikt werd. 
Gezien het grote aantal Fransen, dat op deze wijze vervoerd is, mag het aantal slachtoffers 
onder de verzorgers gering genoemd worden. Enkele malen gebeurde het, dat provocateurs 
zich onder de krijgsgevangenen bevonden om zo de contactadressen op de route te leren 
kennen. Eenmaal kon men nog juist te Stevensweert twee Fransen opvangen, die provo
cateursdiensten verrichtten. Beiden kregen de kogel, doch één van hen vertelde voor zijn 
dood, dat in het krijgsgevangenenkamp te Düren zich zeker een 40-tal provocateurs bevond. 
Deze provocateurs zijn de oorzaak geweest, dat na Neeritter ook Horn, Roermond, Swal
men en Stevensweert hun tol aan dit werk hebben moeten betalen. In totaal zijn er zeker 
een 50 à 60 medewerkers gearresteerd en 29 hunner vonden de dood door de kogel of in 
het concentratiekamp. 

Hoewel in mindere mate heeft ook Brabant z'n doorgangsposten voor Franse krijgsgevan
genen gehad. Deze ontstonden doordat Noordelijke verzorgingsgroepen, zoals Nieuw
Amsterdam, Mariënberg. en Oldenzaal, in Brabant op zoek gingen naar contactpunten 
voor het doorzenden der opgevangen krijgsgevangenen. "Wij noemen van deze posten 
Goirle (,,Het Witte Huis"), Breda, Tilburg, Zundert en Baarle-Nassau. 
Al spoedig ging men zich bij het doorgeven van berichten op de étappenlijn bedienen van 
een zekere code, welke later bij het werk voor de piloten in alle mogelijke variaties voor
kwam. Zo sprak men van "een hondje uit een nest van negen". De piloten heetten later 
vrij algemeen "konijnen" of "raskonijnen". Ook gaf men wel de boodschap door, dat 
"gezinsvermeerdering" had plaats gevonden. En in telegrammen werd ook wel gesproken 
van "vier vaten olie beschikbaar", of" vijf potjes verf in de gewenste kleur". En een veearts 
sprak steeds, om bij z'n vak te blijven, van "zi�ke koeien". 

DE PILOTENHULP 

De eerste jaren van de oorlog moeten de geallieerden nog alle zeilen bijspannen om een 
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machtige luchtvloot op te bouwen en in die jaren behoort de hulp aan neergeschoten ge
allieerde vliegers dan ook nog tot de uitzonderingen. Incidenteel zoekt men dan voor hen 
een oplossing. Maar veelal weet men nog geen weg om de piloten weer op hun basis te 
doen terugkeren. Ze worden maar ergens opgeborgen of maken de zonderlingste zwerf
tochten door het land. Waar men het contact met de étappenlijnen der krijgsgevangenen 
vindt, ontstaan echter langzamerhand ook vaste pilotenlijnen. Bovendien schijnen in 
die eerste jaren de piloten geen opdracht te hebben te trachten aan de vijand te ontkomen. 
Meestal laten ze zich rustig krijgsgevangenen maken. 
In '43 komt daarin een radicale wijziging. Dan beginnen de massale aanvallen op het 
Rijnland en West-Duitsland. En de piloten krijgen de opdracht te trachten, wanneer ze 
in bezet gebied terecht komen, weer terug te keren. Bovendien houdt in de eerste jaren de 
vrees voor de doodstraf, welke de Duitsers op hulp aan vijandelijke piloten stelden, velen 
terug van deze hulp. In '43 komt daarin eveneens grote wijziging. Er is iets veranderd in 
de mentaliteit der Nederlanders. Men laat zich niet zo gèmakkelijk meer bang maken en 
er komt een kern, die ten koste van alles bereid is de geallieerde oorlogsvoering te steunen. 
Men wacht niet meer af of parachutisten of neergestorte vliegers zich ergens trachten te 
verschuilen, doch men trekt er zelf op uit om ze op te vangen en verder te helpen. Vooral 
in het oosten van het land, waar de bevolkingsdichtheid minder is en waar veel vliegtuigen 
neerkomen, komen tal van pilotengroepen tot stand. Dikwijls wordt het een wedren met 
de Duitsers om het eerst bij een neergeschoten vliegtuig of neergesprongen parachutisten 
te komen. Hinderlijk is veelal de nieuwsgierigheid der burgerij, daar niemand gaarne ten 
aanschouwe van een mensenmenigte er met een paar vliegers vandoor gaat. Want in hun 
vliegerkleding waren ze onmiddellijk voor iedereen herkenbaar. Men stond dan ook niet 
zelden voor de noodzakelijkheid ze voorlopig in een korenveld of een boerderij in de 
onmiddellijke nabijheid te verstoppen om ze later, beschermd door de duisternis, verder 
te transporteren. Vormde aanvankelijk het vinden van onderdak voor de piloten een grote 
moeilijkheid, gaandeweg werd dit door de ervaring welke men opdeed met het verbergen 
van onderduikers, gemakkelijker. 
De pilotenverzorgers hebben een taaie en nooit-eindigende strijd moeten voeren tegen het 
verraad en de provocatie. Telkens weer waren de lijnen door arrestaties gestremd en trachtte 
de SD van een bepaald contactpunt uit de lijnen verder op te rollen. Vooral in België 
en Frankrijk was dat dikwijls het geval en dan kreeg men in de opvangcentra een opeen
hoping van piloten, die eerst na geruime tijd weer langs andere wegen konden worden 
afgevoerd. Ook kwam het voor, dat men geruime tijd moest zoeken voor men geschikte 
verbindingslijnen vond en zo ontstonden overal in het land verblijfplaatsen, waar ver
schillende vliegers dan lange tijd vertoefden. Dikwijls kon men in die tijd horen verkondigen 
dat de neergeschoten piloten in het bezit waren van adressen, waar ze zich konden melden. 
Dit is echter beslist onjuist. Zulks zou uiteraard veel te gevaarlijk geweest zijn. Wel is het 
mogelijk, dat een enkele maal een piloot, die reeds eerder was neergeschoten, zich aan een 
bepaald adres meldde of van een vriend zulk een adres was gewaar geworden. Doch dit 
behoorde tot de uitzonderingen. Wel hadden de vliegers boekjes bij zich, waarin enkele 
van de voornaamste uitdrukkingen in de taal der bezette gebieden, waren afgedrukt. Doch 
meestal verhaspelden ze de woorden zo raar, dat men er geen wijs uit kon worden. 
De zware strijd, welke gevoerd moest worden tegen de infiltratie der pilotenlijnen, leidde 
ertoe, dat langzamerhand werd overgegaan tot het controleren der gegevens van de piloten. 
Soms geschiedde dit via zich in Nederland bevindende zenders, dikwijls ook ging het via 
de Belgische Weerstand. Men had dan hele vragenlijsten, welke de piloot te beantwoorden 
kreeg. En daarbij waren zeer listige vragen, zoals: wie verder deel van de bemanning hadden 
uitgemaakt, wie z'n naaste buren waren in z'n woonplaats en hoe de naam van z'n moeder 
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ENGLISH DUTCH 

One Een 
two Twee 
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Five Vijf . ,. 
Six Zes·· 
Seven . Zeven.· 
Eight . ·· .. ·.Acht 
Nine Negen 
Ten Tien · 
Eleven · Elf .. 
Twelve Twaalf .. 
ThirteeÎ1 Dertien 
Fourteen ·•. Veertien 
Flfteen Vijftien. 
Sixteèn . Zestien 
Seventeen · .. ·= .":"Zeventien 

DUTCH .. 

Eighteen ..... · i< Achttien· 
Nineteen·=·=·=:·· · · :- .. Negentien 

Mir\ûtês\.""'c. .. MinUten ' 
Hours / Uren 
Day Dag 
Night Nacht 

Reproductie van twee bladzijden uit het boekje, dat geallieerde piloten meekregen, zodat zij zich op door de vijand bezet grondgebied althans enigszins 
zouden kunnen behelpen in een vreemde taal. 

was. Uiteraard konden de Duitsers op de hoogte zijn van bepaalde gegevens van een gehele 
bemanning en was het voor een provocateur, die goed voorbereid was mogelijk een groot 
deel der vragen goed te beantwoorden. Doch zodra de vragen betrekking hadden op 
personen in de woonstad van de vlieger of op de luchthaven van vertrek, bleek het bedrog. 
Zo heeft men vele provocateurs kunnen ontmaskeren, daar na enkele dagen uit Engeland 
het antwoord kwam of een bepaalde vlieger kon worden doorgezonden of niet. 
Het vervoer der piloten werd, vooral in de tijd toen de controle op de openbare middelen 
van vervoer scherper werd, steeds moeilijker. Over korte afstanden werden ze veel per 
fiets vervoerd, doch de meesten waren het wielrijden niet machtig en zwierden angstig 
over de weg. Zelfs gebeurde het wel, dat de piloot met fiets en al in de sloot terecht kwam. 
Vermakelijk was ook de wijze, waarop mensen, die weinig of geen Engels kenden, zich 
met de piloten onderhielden. 
Eén der meeste komische verhalen is wel dat van Wim en Tom uit Zwolle, die een piloot 
ophaalden uit een eendenkooi ergens in de kop van Overijse!. Ze hadden een fiets meege
nomen. ,,Hier is your bieseikel", zeiden ze tegen de vlieger. En Tom voegde er aan toe, 
wetend hoe slecht de vliegers fietsten: ,, You hoef niet trap, I shall wel druk". In Belt- en 
Schutsloot kwam een boer thuis met de mededeling, dat er nog een paar jongens bij zouden 
komen. ,,Wat zijn dat voor jongens?" vroeg de boerin. ,,Och", zei de boer, ,,een paar van 
die paraplu-springers". Dat was genoeg. Er werden een paar aardappeltjes extra geschild. 
In Oldebroek gebeurde het, dat een parachutist in een boom terecht kwam. Een politieman, 
die hem wilde helpen onder te duiken, wachtte hem beneden op, maar de piloot vertrouwde 
het niet en sloeg de uniformdrager een paar blauwe ogen om daarna de benen te nemen. 
Hij kwam in goede handen en weldra werd hij afgeleverd bij het ontvangststation. Dat 
bleek de woning te zijn van de agent met de blauwe ogen. Aanvankelijk grote schrik bij 
de piloot. Maar het duurde niet lang of gast en gastheer hadden de grootste schik om 
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die vermakelijke vergissing. Zo bleek ook hier weer hoe trouw blauwe kijkers wel zijn. 
Bij het vervoer per trein ging men al spoedig vrij algemeen er toe over de vliegers voor 
doofstom te doen doorgaan. Dat werd op hun PB gezet en dikwijls waren ze ook voorzien 
van de bekende rood-witte stokken. De begeleider stelde de praatzieke mede-reizigers al 
spoedig hiervan in kennis, waardoor voorkomen werd, dat men beslist een gesprek wilde 
aanknopen. Minder opvallend was het wanneer men de piloten er toe kon krijgen zich 
gedurende de hele reis slapende te houden. Natuurlijk waren er wel eens die uit hun rol 
vielen. Zo trapte eens een vlieger per ongeluk op een damesvoetje. Tot grote schrik van 
z'n begeleider zei de piloot daarop in vloeiend Engels: ,,I beg your pardon". Maar er 
waren er ook bij, die zich buitengewoon goed hielden. Zo de Engelsman, die in Brummen 
een Veluws boertje met een mand met kippen naast zich kreeg. De mand kwam in het 
b�gage-rek boven het hoofd van de piloot te staan. De kippen kregen het een beetje be
nauwd en er droop iets uit de korf op het hoofd van de piloot. Het boertje merkte het 
en verschrikt sprong hij op O;m met z'n mouw het hoofd van de piloot schoon te boenen. 
De passagiers waren stomverbaasd, dat het slachtoffer zich dat alles met een goedkeurend 
knikje liet welgevallen. Maar de piloten waren toch ·niet allemaal zo koelbloedig als de 
vlieger, die een passerende Duitser rustig aan vuur voor z'n sigaret hielp. 
Degenen, die veel ervaring in het pilotenwerkhadden, waren wel zo verstandig pp reis 
zo weinig mogelijk contact met hun passagiers te hebben. Ze gaven ze van tevoren; zoveel 
mogelijk instructies, volgden hen op enige afstand en namen niet in dezelfde' coupé 
plaats. Maar in Meppel had .men daarmee toch eens een erg onaangename ervaring. 
Eén der piloten was nl. het contact met z'n voorman kwijtgeraakt en aan het dwalen 
geslagen. Toen men hem miste werd ,de hele stad afgezocht. Ze vonden hem midden in 
de stad, zittend op een brugleuning. En bij een ander transport bleek één van de acht man
nen, die vervoerd moesten worden, zo zenuwachtig, dat hij een andere piloot geregeld op 
de hielen zat. Die man heeft men mair eens goed getraind. Eerst moest hij, zonder om te 
kijken, enkele meters voor z'n begeleider uitlopen, toen alleen een plantsoen omlopen en 
tenslotte moest hij alleen een wandeling maken· met als enige aanwijzing, na zoveel meter 
links, rechts eriz. Zo hielp men hem van z'n idee-fixe, niet alleen te kunnen gaan, af. 

Twee voetbalploegen, samengesteld uit geallieerde piloten, die op "De Zwarte Plak" zonder gevaar de 
voetbalsport konden beo(fènen. 
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Overigens speelde het 
gebruik van de En
gelse taal tegenover 
de piloten, hun helpers 
ook wel eens parten. 
Zo gebeurde het een 
marechaussee, die zich 
met pilotenwerk onle
dig hield, dat hij mid
den in een gesprek met 
een Duitser "I have" 
in plaats van "ich ha
be" zei. Gelukkig liep 
dat zonder ongelukken 

· af.
Een systeem, dat bij
het vervoer weinig toe
gepast is, was het
transport met zieken
brief jes. De piloten wa-



c:::J 

!>:·:·:.;.·:,1 
-
___._ 
=-=-= 

=#F 
00 

t.i. 
:0: 

-

.. 

1 

2 

3 

4 

5 

.ss-
,,,.. 

VERKLARING 

Door dijk of kode beschermd lond 
Niet of bijnu niet door kaden be,,,htrmd 
Water lond 

Dijk of kode 
Spoorlijn 
Bru':l 
Sluis 
Stad, dorp of gehucht 
Mast van hoogsp•nninqsleidinq 
Huis, hoeve of schuur 
Aaken voor onderduikers 
Schepen voor Duibe krij9sqevan9tncn 
Armtatieploeq 
Bewokingsplocg 
Ravilo illeringsploeq 
Eerste krij 9'.>9tvan9encnschi p .luter naars 
2. schepen voor Duitse krij919tvan'jl!111n 
Dvihe post 
Afschieting lic.hlkoqcl:; 
Crossing lijnen 

E L A N V A N 

A 

Dubbeldam 
0 

L B 

D O R D R E C H T 

LAGE ZWALUWE 

N O O R D 

L A s 



R w A A R D DE BIESBOSCH 

���• ... ••-"��-o-----�-----_..:;2bt. 

HT 

z 

z 

1elen 

B R A B A N T  



ren dan verbonden aan het hoofd of een ander lichaamsdeel. Hierbij had men echter 
wel eens last van hinderlijke belangstelling. 
Soms kostte het moeite om piloten, die zich na hun landing verstopt hadden, te vinden. 
Het fluiten van het Engelse volkslied bracht dan wel eens uitkomst. Maar het waren natuur
lijk niet altijd Engelsen, die men opving. Er waren Amerikanen, Canadezen, Australiërs en 
ook wel Polen bij. Dat verschil in landaard gaf ook wel eens moeilijkheden. Het boterde 
niet altijd voor 100 % tussen de verschillende landaarden. En zaten ze op één adres dan 
vlogen ze elkaar wel eens in de haren. 
De moeilijkheden, waarmede de huisvesters kampten waren dan ook niet gering. Men 
moet diep respect hebben voor velen hunner. In Drente was een weduwe, die er minstens 
35 in huis heeft gehad. Een paar ongetrouwde dames in Meppel verzorgden er 25. Wat 
Tante Coba (Jacoba M. Pulskens t) uit Tilburg presteerde, grenst aan het ongelooflijke. 
De Zwarte Plak in Horst-America (Limburg) was ook zo'n vliegerparadijs. Daar voelde 
men zich zo vrij als een vogeltje in de lucht, zodat men er zelfs wel eens een partijtje 
voetbal weggaf. In Heerenveen moest men een hele bemanning gedurende 11 maanden 
verborgen houden, alvorens een weg voor haar gevonden was. Dat de rol, welke de vrouwen 
bij dit werk speelden niet gering was, blijkt wel uit het feit, dat Joke uit Zeist in totaal 
320 piloten vervoerde. En ook Zwarte Tinie uit Friesland heeft er heel wat vervoerd. 
Hoezeer het bij de geallieerde piloten bekend was, dat zij bij een landing in Nederland een 
goede kans maakten, weer terug te keren, moge wel blijken uit het verhaal uit de Biesbosch, 
waar een piloot per parachute zijn Mustang moest verlaten. Een andere Mustang bleef tot 
het laatste ogenblik bij het toestel. Toen de piloot alleen verder moest vliegen nam hij 
afscheid van zijn vriend met deze boodschap door de radio: ,,I see you back in England". 
De gelande piloot had zijn machine, die een lekkende benzineleiding had "Dropping J ane" 
genoemd (zijn verloofde heettejane), maar hij beloofde de jongens na zijn vertrek, dat als 
hij een nieuwe machine kreeg hij deze: ,, The Dutch Diver" (,,De Hollandse Duiker") zou 
noemen. 
Dat er piloten waren, die meer dan eens geholpen werden, blijkt wel uit het feit, dat de 
Engelse vlieger Charlie Smith uit Londen tot drie maal toe in Eindhoven terecht kwam. 
Hij kon zich al aardig met het Nederlands redden. Hij ging alleen naar de kapper en zei: 
,,Knippe, asjeblief." 
Een uitzonderlijk geval van pilotenvervoer was dat per Wehrmachtstrein, waarmede men 
eens vanuit Maastricht vijf vliegers tot de Spaanse grens bracht. De begeleider beschikte 
over uitstekende SD-papieren. Ook politie-auto's waren dikwijls in gebruik voor piloten
vervoer. Eén der bestuurders was zelfs in het bezit van een door Rauter getekende verkla
ring, dat hij "Feindflieger" mocht vervoeren. Een enkele maal gebeurde het, dat de piloot 
via Radio-Oranje een boodschap kon doorzenden, dat hij behouden was overgekomen. 
Zo zond een in Drente opgevangen piloot na zijn behouden aankomst de boodschap: 
,,Arthur geniet van zijn biertje". Maar dat behoorde tot de uitzonderingen. 
Er zijn naast de LO en de LKP verscheidene organisaties geweest, die zich speciaal op de 
pilotenhulp toelegden. De belangrijkste daarvan was zeker wel "Fiat Libertas" (Luctor et 
Emergo), die piloten afvoerde via ·weert-Stramproy. 
Doch zo'n organisatie werkte weer met contacten uit allerlei andere organisaties. Een van 
de oudste lijnen was de "Hannibal-linie", langs welke lijn Charles M. H. J. Bongaerts (t) 
reeds in '41 piloten vervoerde. Deze lijn liep van Brabant via Caberg naar Brussel. Charles 
werd 6 Nov. '43 gearresteerd. Hij kwam in Duitsland om. Een andere lijn, die een speciale 
naam had was de Frans Hals-lijn, die van Overijse! naar Eindhoven liep. 
Later steeg het aantal lijnen aanzienlijk. Alleen in Limburg waren een negental lijnen
centra, en wel: 
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1. ,,De Zwarte Plak", een boerderij in Horst-America, verzorgingscentrum.
2. Vervoersorganisatie KP-Helden op Horn, Roermond en Weert.
3. Groep Horn. Werkte via Ittervoort, Maastricht, Echt en Weert.
4. Maastricht. Werkte via Caberg of Itteren; aanvoer vooral van groep 3.
5. Belastinggroep Maastricht. Vervoerde per fiets via Caberg, Smeermaes, Eysden, of

per bootje bij Geulle over de Maas of door de St. Pietersberg. Aanvoer van Echt.
6. / KP-Heerlen en Sittard-Hoensbroek. Voerden af via Hoogcruts en Noorbeek, en
7. \ vooral via Maastricht. Deze groepen werkten ter ontlasting van andere stations.
8. Employé's van de Ned. Heide Mij. Overgang via Budel.
9. Echt, een opvangcentrum voor Hengelo en Lichtenvoorde. Echt was in meer dan één

opzicht het hart van de Limburgse pilotendienst. Men voerde af via Horn en later via
Maastricht, soms over Heerlen.

Behalve de groepen 1 en 8, die slechts zijdelings contact met de LO hadden, en tenzij anders 
vermeld, bestonden deze groepen in het verband van de LO. 
Men neemt aan, dat via Limburg omstreeks 800 piloten vervoerd zijn. 

Zeeland kende slechts enkele lijnen, o.a. via Hulst-Nieuwnamen. Daar ging men over de 
grens via een garage, die juist op de grens stond. Uiteraard was transport via Zeeuws
Vlaanderen zeer moeilijk, zodat het slechts van provinciaal belang was. 
Brabant had echter weer tal van overgangen. 
We noemen: Chaam, Wernhout en Baarle-Nassau in West-Brabant, waar het aantal over
gebrachte piloten op 300 wordt geschat. Sprang-Capelle was onder leiding van André 
een belangrijk aanvoerstation. 
In Oost-Brabant waren Tilburg en Eindhoven belangrijke opvangstations. Van Eindhoven 
uit gingen velen via Eersel over de grens. 
In Eindhoven kreeg men in '42 de eerste piloot, die op eigen gelegenheid naar België en 
verder te voet naar Spanje ging. De eerste lijn kwam datzelfde jaar tot stand via de Achelse 
Kluis, een klooster, juist op de grens, ten Zuiden van Eindhoven, waar de piloten als 
monniken verkleed de rozenkrans biddend, de grens overtrokken. In '43 werkte men hier 
ook via de lijnen van Limburg. In '44 werkte men tevens via Tilburg. Bij het eerste trans
port via deze lijn werd de grote stuwkracht van het werk in Eindhoven, Rien (Marinus G. 
van Bruggen t), gegrepen en gefusilleerd. In totaal zijn via Eindhoven 227 piloten wegge
komen. Van hen kwamen er 224 goed over. 
Tilburg, waar Tante Coba en Blonde Piet van Brabant werkten, heeft ook zeker 200 piloten 
vervoerd. Hier gingen ze via Hilvarenbeek en Rovertsebrug. Op de critieke Zondag, 
toen in Tilburg 3 piloten werden doodgeschoten, zaten er nog 17 anderen in de stad, die 
door Blonde Piet in een open Duitse auto over de grens werden gebracht. 
Op grond van de beschikbare cijfers menen wij wel te mogen aannemen, dat in totaal 
ongeveer 1500 piloten langs de verschillende lijnen Nederland hebben kunnen verlaten. 
Men mag veilig aannemen, dat zeker twee-derde deel de overtocht heeft volbracht. 
Bijzonder interessant is wel de wijze, waarop de Nederlanders en Belgen aan weerszijden 
van de grens bij Geulle en Uikhoven contact met elkander hadden. Op Maandag-, Woens
dag- en Zaterdagavond bevonden de Belgen zich aan de Maasoever. De Nederlanders 
floten dan het Wilhelmus en de Belgen de Vlaamse Leeuw. Van de smokkelaars had men 
het kunstje afgekeken om met elkaar te kunnen spreken. Men deed dat met de mond vlak 
bij het water. Zo werd het aantal over te brengen personen meegedeeld. En al naar er 
vervoersgelegenheid was deelden de Belgen dan mee of het al of niet mogelijk was. De 
vliegers werden daarna per boot overgezet. 
Ook heeft men wel gepoogd om in het Noorden van het land vertoevende piloten door de 
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geallieerden te la
ten afhalen van de 
Engelsman plaat. 
Veel succes heeft 
dit niet gehad. 
Een KP-leider uit 
Nrd.-Drente, Sjors 
(Pieter Blom t) uit 
Drachten, bracht 
in November '44 
twee piloten naar 
de Engelsman
plaat, vanwaar ze 
door een Engelse 
boot zouden wor
den afgehaald. De 
boot bleef echter 
uit.Toen Sjors naar 
de wal ging om 
voedsel te halen 
geraakte hij in een 

Deze foto is genomen van een gereconstrueerde grensoverschrijding mn piloten bij de Achelse Kluis. Verkleed in 
monnikspij zijn op deze wijze piloten naar België getransporteerd. Foto: Philips. 

geul en verdronk. Ook schijnen wel piloten per watervliegtuig te zijn afgehaald of per 
schip via Zweden te zijn weggekomen. Doch dat waren toch in elk geval uitzonderingen. 
De pogingen van de Duitsers om de pilotenlijnen te penetreren hebben verscheidene 
keren succes gehad, al moet geconstateerd worden, dat de lijnen in België en Frankrijk 
veelvuldiger stuk waren dan in Nederland. Vooral het driemanschap Vastenhout, Jordens 
en Van Wesemael heeft herhaaldelijk getracht in de pilotenlijnen binnen te dringen. 
In eerste instantie was dit een gevolg van het verraad van Blonde Annie, die in handen 
van de SD was gevallen en gebruikt werd om contact op te nemen met de groep "Luctor 
et Emergo". Verschillende mensen uit deze groep werden daarop door Van W esemael 
en Vastenhout gegrepen. In Mei '43 werd daardoor deze lijn volkomen gestremd. In 
Juli '43 trok het drietal naar Limburg, om daar de zaak op te rollen. Verscheidene arresta
ties waren het gevolg. Op 6 November lokte de Limburgse KP de heren in de val. Jordens 
werd gedood; Van Wesemael, hoewel gewond, en Vastenhout ontkwamen. 1)

HET CROSSINGSWERK 

Men zou alles wat wij in dit hoofdstuk behandelen kunnen samenvatten in dat ene veel
omvattende woord "crossen". Het betekent: door de vijandelijke linies gaan. Welnu, 
dat deden reeds de eerste Engelandvaarders, die met alle mogelijke en onmogelijke vaar
tuigen naar Engeland trachtten te komen. Van al deze stoutmoedige pogingen te gewagen 
zou in dit overzicht niet op zijn plaats zijn, omdat hierbij vrijwel nooit de LO en LKP 
betrokken waren. Meestal waren het individuele pogingen. De poging van de Albrecht
groep langs de meer gebruikte weg via het Aardappelgat, waarbij ook Prof. Mr Victor H. 
Rutgers (t) betrokken was, was wel mede voor LO en LKP van belang, omdat rapporten 
van deze organisaties meegingen, doch overigens hadden zij met de organisatie niets van 
doen. Over deze poging is trouwens elders geschreven. 2) Met de poging van pater Lodewijk 

1) Zie pag. 147 e.v. 
2) Zie I, pag. 79 en 'l!lG
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(Lodewijk Bleijs t) om met rapporten van de LO naar Engeland te komen, ligt het wel 
anders, omdat deze inderdaad door de eigen organisatie voorbereid was, doch uiteindelijk 
maakte men toch gebruik van de contacten, welke Rudi als agent van BI had. Ook over 
deze crossing leest men elders in dit werk. 1) 
De etappendienst voor de Franse krijsgevangenen en die voor de piloten, het werk om 
arbeiders en studenten uit Duitsland terug te halen (Auszen-Ministerium 2), men zou het
in feite alles onder de naam "crossing" kunnen begrijpen. En toch denkt ieder bij dit 
woord aan een wel zeer bijzonder onderdeel van het illegale werk, nl. het passeren van 
de grote rivieren in het laatste halfjaar van de oorlog, toen Zuid-Nederland bevrijd was 
en er dringend behoefte bestond aan regelmatig contact tussen bevrijd en bezet gebied. 
En met name denkt men dan aan de lijnen, welke ontstonden in en om de Biesbosch, waar 
werk van buitengewoon veel belang voor de oorlogsvoering is verricht. Hier zijn als het 
ware vaste diens ten ontstaan, welke vrij regel ma tig con tact met de overkant mogelijk maakten. 
Dit betekent niet, dat elders in het land geen crossings plaatsvonden of dat deze van zo 
ondergeschikt belang waren, dat we er aan voorbij zouden moeten gaan. Allerminst. Maar 
nergens heeft men een vaste lijn zolang in stand kunnen houden. Nergens ook waren de 
omstandigheden zo gunstig als juist hier. 
Ongetwijfeld hebben aanvankelijk de verbindingen door de Betuwe grote betekenis gehad. 
Wij mogen wel aannemen, dat de Betuwe toen wel de belangrijkste plaats bij het crossen 
heeft ingenomen. De eerste rapporten van de Albrechtgroep gingen in de Betuwe over de 
rivieren. De airbornes van de operaties bij Arnhem, die op de zuidelijke Veluwezoom en 
in Utrecht door de illegaliteit opgevangen werden, hebben hier getracht over de rivieren 
weer bij hun onderdelen terug te komen. Bij de eerste van deze operaties, uitgevoerd in de 
nacht van 22 op 23 October '44, passeerden 85 airbornes vanuit de bossen bij Renkum met 
succes de rivier. Toch mag men dit niet helemaal als een normale crossing zien, daar men 
contact met de overzijde had en men zowel met spervuur en wegwijzende lichtkogels als 
met boten en troepen bijstand verleende. 
Bewonderenswaardig was echter de wijze, waarop men met name op de Zuid-Veluwe 
midden in het frontgebied deze para-troopers had bijeengebracht en naar de afgesproken 
plaats aan de Rijnoever bracht, waarbij de evacuatie van Bennekom als camouflage 
diende. Een tweede poging bij het Heterense Veer, bekend als de Pegasus-operatie, in 
de nacht van 17 op 18 November '44, mislukte echter vrijwel geheel, reeds voordat de 
groepen, die grote afstanden af moesten leggen, kans gezien hadden de Rijn te bereiken. 
Slechts 9 van de 145 man bereikten de overkant. Van de overigen werden er 75 gevangen 
genomen. Daarmede was de Betuwe als croslijn practisch uitgeschakeld. Vrijwel alles wat 
er nog aan airbornes op de Veluwe en Utrecht zat is daarna via Sliedrecht gecrost. Min
stens 68 van hen hebben langs deze lijn bevrijd gebied bereikt. 
Belangrijk werk voor de cros�ings heeft de KP-Betuwe, o.l.v. Van Buren (Johannes van 
Zanten t) gedaan. Ook de LO en de RvV hielden zich hier met dit werk bezig. De over
steekplaatsen waren sterk aan veranderingen onderhevig en reeds na betrekkelijk korte 
tijd geheel onbruikbaar. Bekende oversteekplaatsen waren: Tiel, Echteld, Maurik, 
Schalkwijk-Wijk bij Duurstede en Dreumel-Passewaag. Niet altijd werd bij de crossings 
uit de Betuwe van boten gebruik gemaakt. Er zijn ook gevallen bekend van jongens, die 
zwemmend naar de overkant gingen, waarbij zij hun papieren en kleren op een rubberband 
voor zich uitduwden. Maar uiteraard was het jaargetijde er niet naar om deze methode 
aan te moedigen. B�j Lobith hebben wel crossings plaatsgevonden, doch van veel betekenis 
is dat niet geweest. 

1) Zie I, pag. 78 e.v.
2) Zie I, pag. 345 e.v.

388 



Van meer betekenis waren de crossings in Limburg, waar de 
Maas frontlijn was geworden. Nabij de grinderij te Linne 
zijn bv. honderden door de Duitsers gezochte Nederlanders 
over de rivier gebracht. Men deed dat met roeiboten, die bij 
de Duitsers in gebruik waren. Ze moesten van Linne naar 
Harten tussen de stellingen doorgeroeid worden. 
Maar er is geen enkel gebied, dat kan wedijveren met de 
Biesbosch. Wantlangzamerhandraakten alle oversteekplaatsen 
in het ongerede en concentreerde heel het verkeer naar het 
Zuiden zich op de Biesboschlijnen. Dat in dit gebied zulke 
fantastisch goede verbindingen ontstonden is echter niet al
leen het gevolg van de plaatselijke omstandigheden, maar 
werd me9-e bepaald door de grote activiteit, welke de LO
en KP-mensen in dit gebied ontwikkelden. De Biesbosch is 
lange tijd door de activiteit van LO'ers uit de omliggende 
plaatsen een onderduikersparadijs geweest. En hier had men " Tante Annie" was een KP'er uit Twente, 

die een jaar lang als juffrouw vermomd pilotim 
een groep van medewerkers, die deze wonderlijke wereld van heeft getransporteerd. 
waterwegen, rietvelden en grienden kenden als geen ander. 
Er zijn in de omgeving van Dordt verscheidene crosslines geweest, doch de meeste waren 
van geringe betekenis, zoals die van Goudswaard naar Willemstad, Strijensas-Moerdijk 
en De Wacht-Moerdijk. Een lijn van de GDN van de Tongplaat naar Lage �waluwe 
heeft slechts kort gefunctionneerd, daar de Tongplaat spergebied werd. De lijnen Slie
drecht-Lage Zwaluwe en Werkendam-Drimmelen of Lage Zwaluwe zijn echter van 
onschatbare betekenis geweest. 
De grondslag van deze lijnen werd gelegd in de dagen toen geallieerde troepen onze 
grenzen overtrokken. Yerkeer over de rivieren werd toen practisch onmogelijk. Er ont�tond 
een belangrijke koerierslijn van Rotterdam naar Geertruidenberg. Deze lijn werd twee
maal daags onderhouden en liep dwars door het lanq van Heusden en Altena en de Alblas
serwaard. Voornamelijk dienden deze lijnen voor liet overbrengen van berichten van de 
spionnagegroep-Albrecht. Daarbij werd echter een dankbaar gebruik gemaakt van LO- en 
KP-contacten, die dikwijls ook in de Albrecht-groep een belangrijke rol speelden. Na de 
bevrijding van Eindhoven was het de groep van André uit Sprang-Capelle, die de langs 
deze lijn binnenkomende berichten door de linies naar de geallieerde commandant in 
Eindhoven bracht. Tot 22 maal gingen jongens van deze groep' door de frontlinies, waarbij 
zeer belangrijk materiaal werd overgebracht.· Dit werk ging met grote moeilijkheden 
gepaard. Eenmaal door de frontlinie vermenigvuldigden deze zich nog. Posten van de 
OD hielden de jongens aan. Zelfs werd er één op een keer 8 dagen vastgehouden. En het 
gebeurde, dat bij een geallieerd frontcommandant afgegeven berichten niet naar het 
hoofdkwartier werden doorgegeven. Welk een moed dezejongens aan de dag legden, moge 
wel blijken uit het feit, dat een koerier, die berichten had overgebracht op verzoek van de 
geallieerde commandant, tot vijf maal toe terugging door de linies om nadere gegevens 
in de nabijheid van deze sector te verzamelen. Bij de vijfde tocht liet deze dappere kerel 
het leven. 
Begin November bereikten de geallieerden de Bergse Maas en de Amer en daarmede 
behoorde de koeriersdienst over land tot het verleden. Er moest nu van kano's en roeiboten 
gebruik gemaakt worden om de overkant te bereiken. Vrijwel gelijktijdig zijn toen de 
lijnen van Sliedrecht ·en Werkendam ontstaan. De eerste crossers uit beide plaatsen ont
moetten elkander in de Biesbosch. 
De lijn van Sliedrecht ontstond zuiver uit de behoefte om de gegevens van de groep 
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In de "mojfenval" bij het bruggelje van St. Jan ( Zie de landkaart bij pagina 385) ving men de terugtrekkende en plunderende Duitsers op. ( Zie 
ook pag. 71 en 72.) Zodoende beveiligde men de onderduikers en verschafte men zich wapens. Op den r/uur kwamen er echter zoveel krijgsgevangene11, 
terwijl de Duitsers in de omgeving steeds meer voedsel vorderden, dat men geen raad meer met he11 wist. Reeds toen was aan de geallieerden in Eind
hoven om ad1,ies gevraagd over de aanwezige zeven Hollandse SS'ers, waarop het duidelijke antwoord kwam: ,,Hollandse SS'ers rusten in vrede". 
Ten einde raad overwoog men ook de Duitse gevangenen op te ruimen, gedwongen door de nood en met het oog op de veiligheid. De verantwoordelijke 
KP' ers en LO' ers in de omgeving wilden, blijkens de bovenstaande brief, daar echter niet van weten. Kort daarop zijn de gevangenen naar Drimmelen 

overgebracht en aan de geallieerden overgedragen. ( Zie foto op pag. 70.) 

Albrecht naar de overkant te krijgen. Begin November vertrokken Alblas en Bertus uit 
Sliedrecht om na een voorspoedige reis in Drimmelen, dat juist een dag tevoren bevrijd 
was, aan te komen. Onmiddellijk werd toen contact gelegd met de Nederlandse Inlichtin
gendienst in Eindhoven. De terugtocht verliep niet zo vlot, want in de Biesbosch stuitte 
men op Duitse posten, welke daar inmiddels gestationneerd waren. Daar ontmoetten ze 
de crossers van Werkendam. 
Hoe waren de Werkendammers ertoe gekomen, hier te gaan crossen? Dat zat zo: De 
Biesbosch was onder leiding van de LO'ers en KP'ers uit Dussen, later ook Werkendam 
en Drimmelen (District: Land van Heusden en Altena) tot een ware "vrijstaat" geworden. 
Men had er een "moffenval" gebouwd, waar Duitsers ontwapend werden en in een schip 
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geïnterneerd. Direct na de bevrijding van Drimmelen voer dit schip naar deze plaats, 
waar de krijgsgevangenen werden afgeleverd. 1) Van de oorspronkelijke Werkendamse
groep was alleen Piet hierbij tegenwoordig. Toen deze tocht zo prachtig gelukte, wilden 
ook de andere Werkendammers wel eens een kijkje aan de overkant nemen. Met militaire 
inlichtingen uit het Land van Heusden en Altena bij zich trokken Burgers (Kornelis P. v. d. 
Sande t), Kees en Leen erop uit. Via de Poolse commandant gingen ze naar Breda om hun 
inlichtingen door te geven. Nog dezelfde dag keerden ze voorspoedig terug. Vanaf deze 
tijd gingen alle inlichtingen uit het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch, bestemd 
voor de groep Albrecht, uitsluitend via de LO en KP en werden de crossings uitgevoerd 
door LO'ers en KP'ers, van Werkendam uit. De Albrechtmensen, die de oorspronkelijke 
koerierslijn van Albrecht tussen Rotterdam en Geertruidenberg in stand hielden, waren 
allen in het Zuiden gebleven. 
Bij de tweede crossing uit Werkendam, in de nacht van 7 op 8 November '44, enkele dagen 
na de bevrijding van het Zuiden, uitgevoerd door Leen en Toontje, om een gewonde 
Engelse Majoor (George Sullivan) en een gezochte postbode naar Drimmelen te brengen, 
ontmoetten zij in de keet "De Kooiman", nabij de Hofmansplaat Alblas, en Bertus uit 
Sliedrecht, die voor de groep-Albrecht een nieuwe koerierslijn zochten. Gezamenlijk werd 
de overtocht volbracht. Toontje keerde alleen terug en bereikte na een zware tocht Werken
dam, terwijl Leen met de Engelse majoor naar Antwerpen moest en de anderen naar 
Eindhoven. Leen, Alblas en Bertus maakten gezamenlijk de terugtocht, gedeeltelijk 
lopend, gedeeltelijk per boot. Van Drimmelen ging men per boot over de Amer, dan te 
voet door de polders Geister, Middenveld, Turfzak en Moordplaat en dan weer per boot 
naar het kleine Zalmpje. ,Hier was de doorgang echter versperd en na een nachtverblijf 
in het oude onderduikersarkje, 50 meter van een Duitse wachtpost, werd de volgende 
morgen de tocht per boot voortgezet over de Noorderklip naar Petrusplaat en vandaar 
naar Keet 1934. Hier kwam men opnieuw in moeilijkheden. Alblas keerde met enkele 
onderduikers, die door het verschijnen der moffen hier moesten verdwijnen, naar het 
bevrijde gebied terug. Leen en Bertus vervolgden voorzichtig hun reis door het gat van 
Lijnoorden en door het Boomgat naar de hoeve van "Boeren". Hier stapten ze aan wal en 
hadden spoedig de Merwededijk bereikt. Bertus stak nu met een roeiboot de Merwede 
over om naar Sliedrecht te gaan en Leen liep naar Werkendam. De tocht was uiterst 
zwaar geweest. Doornat kwamen de eerste crossers thuis. 
Zowel Sliedrecht als Werkendam zochten toen andere wegen. Koos enJan waren de eersten 
die uit Sliedrecht de Nieuwe Merwede uitvoeren en via de Amer in Lage Zwaluwe bin
nenliepen. 
Werkendam ging van de volgende route gebruik maken: te voet naar de Bruine Kil en 
vandaar per boot door het Steurgat, Nauw van de Paulus, Joppegat, Spijkerboor, Amer, 
Drimmelen. Tot 13 Januari '45 maakte men van deze route gebruik. Een enkele maal 
moest men de route enigszins wijzigen en voer men door het Steurgat, Rougt, Kooigat 
en Gat van de Kerksloot. Op 16 Februari voer men voor het eerst van Werkendam de 
gehele Nieuwe Merwede af naar Lage Zwaluwe. Hoewel het zwaar mistte lukte deze tocht 
uitstekend. 
Aan gevaarlijke punten was er op de crosslines geen gebrek. Een uiterst gevaarlijk punt 
was de Stenen Muur, een moderne boerenhofstede, waar de Duitse Staf met vaak 45 man
schappen bivakkeerde. Hier werden steeds lichtkogels afgeschoten. Komende uit de 
smalle Bruine Kil wachtten de crossers even op de lichtkogels, die plm. 10 minuten bleven 
lichten, alvorens het brede water van "Het Steurgat" op te varen. Op nog geen 60 meter 
afstand werd dan in de grootst mogelijke stilte deze onheilsplaats gepasseerd. Even voor het 
1) Zie pag. 69 e.v.
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Nauw van de Paulus lag ·als een tweede dreiging de boerenstee De Paulus, waar eveneens 
een Duitse bezetting lag. Iets verder lagen de Lepelaar, Jannezand, en het bruggetje van 
St. Jan, waar eveneens Duitsers zaten. Bij het bruggetje van St. Jan, waar over een lengte 
van 100 meter de kade zich op 10 meter afstand van het water bevindt, kwam het gevaar 
niet alleen van de kant, maar tevens van de Duitse patrouilleboten. De Dood was een 
gevaarlijke plaats, indien de tocht via Rougt en Buiten Kooigat ging. 
Bij het bruggetje van St. Jan bereikte men het Spijkerboor. Dit is het water dat uitmondt 
in de Amer. Aan weerszijden zaten Duitse posten. Aan het uiteinde van het Spijkerboor 
staat een mast van de hoogspanningsleiding. Deze mast diende als baken voor het over
steken. Hier moesten de crossers recht oversteken om vlak langs de Brabantse oever van 
de Amer verder te varen. Kwam men van de Brabantse kant, dan werd de ma�t aan die 
kant als baken voor het oversteken van de Amer gebruikt. 
De route van Sliedrecht had het voordeel, dat men van ruimer water gebruik kon maken, 
doch hier dreigde meer gevaar van Duitse patrouilleboten en mitrailleurposten op de 
oevers. Onschatbare diensten heeft hier de sluisknecht van de Helsluis bewezen, die altijd 
gereed stond om de "crossers" te schutten. Om de Nieuwe Merwede te bereiken moesten 
de boten dan over een stenen overlaat getrokken worden. Het gevaarlijkste punt was hier 
de Kop van 't Land, gemarkeerd door de hoogspanningsmasten. Hier zaten aan weerszijden 
Duitse posten en werden de crossers dikwijls onder vuur genomen. Eerst de beschutting 
van de grienden bracht dan enige opluchting, doch dan was het altijd uitkijken voor pa
trouilleboten. Eenmaal gebeurde het, dat de Duitsers aan weerszijden van de Kop van 
't Land elkaar onder vuur namen. Met onuitsprekelijke verlichting hebben velen aan het 
eind van hun tocht de boomgroep bij de haven van Lage Zwaluwe zien opdoemen uit het 
donker. 
En donker was het op die tochten, want bij volle maan was de overtocht uitgesloten. 
Met een lichtgevend kompas op het been gegespt moesten de "crosser�" hun weg vinden. 
Vooral van de Brabantse kant was de overtocht dikwijls een worsteling met het water. 
Kon de reis onder gunstige omstandigheden in 3 à 4 uur worden afgelegd, de terugreis 
vorderde soms van 10 tot 14 uur. En kwam er tegenslag, zodat men in de grienden z'n 
toevlucht moest zoeken, dan deed men er ook wel eens 36 uur over. Onder normale om
standigheden, d.w.z. bij een normale waterstand, kon zowel de tocht van het Noorden 
als van het Zuiden uit in dezelfde tijd worden volbracht. Van het Noorden uit voer men 
stroomafwaarts; van het Zuiden uit ging men met de opkomende vloed mee. Dat ging 
dus even gemakkelijk. Dit was echter alleen bij normale waterstanden het geval. Nu had 
men in die winter, maar vooral in het voorjaar van '45, veel last van de zeer hoge water
stand van de bovenrivieren. Vertrok men dan uit het Zuiden, dan had de opkomende 
vloed geen invloed meer op het af komende water van de bovenrivieren. Er bleef dus een 
stroming van de bovenrivieren naar zee. 
Een tweede moeilijkheid voor de tocht van de Brabantse kant uit was het volgende: 
In Werkendam was men steeds op de hoogte van de wijzigingen, die de Duitse opstellingen 
en posten in de Biesbosch ondergingen. Van dag tot dag, meestal reeds na een paar uur, 
wist men waar de Duitsers veranderingen hadden aangebracht. Uit de aard der zaak was 
men hiervan aan de Brabantse kant minder goed op de hoogte, zodat een crosser op de 
terugweg er nooit zeker van kon zijn dat de situatie, zoals hij die op de heenreis had 
aangetroffen, ongewijzigd was gebleven, vooral niet als de terugtocht was vertraagd. 
(Het verblijf in bevrijd gebied was niet aan een bepaalde tijdsduur gebonden. Soms werd 
de terugtocht na 2 à 3 dagen ondernomen, maar men bleef ook wel langer weg wanneer 
de omstandigheden daartoe aanleiding gaven.) In het Zuiden was men wel eens wat 
roekeloos en niet altijd even accuraat met het doorgeven van de veranderingen, die men 

392 



van vVerkendam uit doorgaf. Ook de boten die van het Zuiden uit aan de crossers werden 
meegegeven, waren soms voor dit doel absoluut ongeschikt. Toen Aike (Arie van Driel t), 
een bekende LO-crosser, werd gepakt, zat hij in een lekke boot - van het Zuiden uit -
waaruit zijn medereizigers steeds water moesten hozen. De boot kon hierdoor niet voldoende 
mel varen. Bij stormachtig weer liepen de ranke vaartuigjes soms vol water en als men er 
het leven afbracht kwam men toch tot op het gebeente verkleumd aan. Bij één van de 
crossings is een meester in de rechten, die zou worden overgegracht, door het vollopen van 
de cano, verdronken. 
Wanneer de omstandigheden bijzonder gunstig waren, gebeurde het wel, dat men met een 
groot aantal cano's tegelijk startte. Eenmaal - van het Zuiden uit - waren het er zelfs 
twaalf, waarvan vier volgeladen met wapens. Want al spoedig werd de crossline voor alle 
mogelijke doyleinden gebruikt. Berichten van de overkant werden in een zakje, met stenen 
verzwaard, meegenomen, zodat men het bij onraad in het water kon laten zakken. Er 
werdt:;n koeriers·er:i,pil1oten overgebracht. Zelfs BS-commandanten gingen naar de overkant 
om er cursussei1. - té volgen en besprekingen te voeren. Van zeer groot belang is ook het 
geneesmidde1en-transport ;geweest. Het boek "Albrecht meldt zich" geeft daarvan interes
sante cijfers. 'Met name voor de bestrijding van suikerziekte en diphterie was dit van grote 
betekenis. Niet minder dan 16.000.000 E. insuline en 7.000.000 E. diphterieserum werden 
overgebracht. Voorts: 1.000 amp. al}titetanusserum, 1.000 amp. evipannatrium, 12 liter 
typhüsvaccin, 80 kg narcose-aether, JO kg chemotherapeutica, 10 kg jodium, 500 gr 
sulfasartopini, grote hoev'eelheden vitamine en halitran en kleine hoeveelheden sublimaat
tabletten, salicyl, joodkalium en tannalbine: De crossers lieten.in verband daarmee dikwijls 
tabak voor eigen gebruik en levensmiddelen voor hun gefin achter. En de KP deed alles 
om deze door de Engelse verpakking gevaàrlijke spulleri over de Lek te brengen. Toen in 
Februari het leven van zeker 10.000 suikerzieken in gevaar kwam doordat de insuline 
vrijwel op was, bracht een op 25 Februari overgebraditè zending van 6.500.000 E. 

Met deze cano ( coijaal) zijn diverse crossings door de Biesbosch gemaakt. 
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insuline uitkomst. Twee boten met geneesmiddelen zijn in Duitse handen gevallen. 
Van Werkendam uit werd door de LO van 6 November '44 tot 13 Januari '45 regelmatig 
gecrost. Door de vorst en door enkele arrestaties, waardoor de aandacht van de Duitsers 
getrokken was, moest toen gestaakt worden. Korte tijd daarna werd ook door de Werken
dammers driemaal per week via de Nieuwe Merwede gecrost. Drie weken voor de be
bevrijding lieten de Duitsers echter een groot aantal schepen zinken in de Nieuwe Merwede 
en kon er daar geen kip meer door. Vanaf eind Maart '45 tot de laatste dag van de oorlog 
is de Biesboschweg weer volop gebruikt. Men krijgt enigszins een indruk van dit werk als 
men bedenkt, dat deze crosslines dikwijls 15 km en meer lang waren. Het totale aantal 
crossings hier wordt geschat op ongeveer 450. Het grootste aantal staat op naam van Aike, 
die tot 53 maal door de linies ging.1) Doch er zijn verscheidene ander crossers, die tientallen
malen de overtocht maakten. Gemiddeld maakten de crossers 20 à 30 tochten. 
Waren de crossings allereerst bedoeld voor het overbrengen van berichten, al spoedig 
werden ook voor de geallieerde legerleiding belangrijke personen overgezet, er werden 
wapens vervoerd en zenders, geallieerde vliegers, koeriers en onderhandelaars. Zelfs zijn 
enkele malen kinderen overgebracht. Doch die gaf men tevoren een poedertje in, zodat ze 
onderweg niet door geschrei de aandacht op de crossers konden vestigen. In dit verband 
is het wel aardig te vermelden, dat een echtpaar met kinderen, dat werd overgezet, ook 
gegevens meenam over nieuwe Duitse geschutsopstellingen bij Almkerk. Als deze de volgen
de dag onder vuur genomen worden, weet men daar daf de familie veilig is overgekomen. 
Zwaar-verkouden personen werden onder geen enkele voorwaarde meegenomen. Richard, 
de RvV-man, die namens de Vertrouwensmannen naar het Zuiden moest in verband 
met de organisatie van de voedseldroppings, werd eveneens via deze crosslines overgezet. 
Ook de beide LO-afgezanten, die in het Zuiden contact met de autoriteiten moesten op
nemen, Jan-RK en Dirk, kwamen via de crosslines over. 2) Vermeldenswaard is verder
de overtocht van een koerierster, die na haar arbeid in bezet gebied, terugkeerde naar 
het Zuiden met de eerste tulpen uit bezet gebied. Zij wilde deze aan haar moeder in 
Geffen brengen, doch toen zij na haar aankomst in Eindhoven hoorde, dat HM de Konin
gin was aangekomen, bood zij de bloemen spontaan aan Koningin Wilhelmina aan, die 
diep geroerd was door deze lenteboden uit het land boven de rivieren. 
Op 13 Januari '45 werden Piet en Thijs door de Duitsers beschoten en geraakten in ge
vangenschap. Zij ontsnapten echter uit het kamp in Amersfoort op 4 Februari en waren al 
spoedig weer op hun post. Ondanks deze stagnatie heeft Piet, na Aike het grootste 
aantal crossings op zijn naam staan. Aike viel in de nacht van 15 op 16 Maart in handen 
van de moffen. In de voorgaande nacht waren niet minder dan 70 "wilde crossers" op 
het water geweest en de Duitsers waren erg op hun qui vive. Aike kwam uit het Zuiden 
met drie passagiers in een slechte boot. Bij de Kop van het Land bleek doorvaren onmogelijk 
door lichtkogels en mitrailleurvuur. De boot van Aike werd echter niet geraakt. Hij besloot 
terug te keren. Eén der andere boten werd tussen het riet gevaren. De crossers wisten later 
met deze boot de Kop van het Land te passeren en kwamen behouden in Werkendam aan. 
Aike voer echter weer de Nieuwe Merwede af. Dicht bij de J acomien werd zijn boot ontdekt 
door een Duits patrouille-vaartuig. Aike kon niet snel genoeg wegkomen en de vier inzitten
den werden gearresteerd. Aike werd vervoerd naar het Haagse Veer in Rotterdam en 
daar herkend door een Duitser uit Utrecht. In Utrecht zaten enkele gearresteerden uit het 
Land van Hemden en Altena gevangen. Uit hun verhoren was men het een en ander 
omtrent Aike gewaar geworden. Dit is dan ook de reden waarom hij op 30 April '45 op 
fort De Bilt werd gefm,illeerd. Aike was een crosser zonder vrees. Hij verrichtte zijn gevaar-

1) Zie I, pag. 560 e.v. 
2) Zie I, pag. 121 e.v. 
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De startplaats van de crossings van Sliedrecht uit. Aan de ouerzijde van de Oude Merwede de He/sluis, begin van de doorsteek naar de Nieuwe Merwede. 

lijk werk met een grote opgewektheid. In Werkendam hoorde men hem soms op grote 
afstand reeds aankomen. Hij zat dan luidkeels in zijn boot te zingen. Hij kende de Bies
bosch door en door. Als onderduiker was hij reeds betrokken geweest bij de krijgsgevangenen
affaire. 
De meeste crossers waren mensen van 25 à 30 jaar. Enkelen waren de middelbare leeftijd 
al gepasseerd. Zij kenden het water hier uiteraard het best, omdat ze er àf jarenlang in 
werkzaam waren geweest of er geruime tijd in waren ondergedoken. Een der jongere 
crossers nam op één van zijn tochten zijn verloofde mee. Dat was toen Piet in gevangen
schap raakte en er geen andere crosser beschikbaar was. In het "Gaatje van de Lepelaar" 
werden zij door Duitsers beschoten, maar de sten van Adriaan diende de heren behoorlijk 
van repliek. De moffen moesten het onderspit delven en het enige wat Corry, de verloofde, 
zei, was: ,,Ziezo, die zijn er gelukkig geweest." 
Zoals gewoonlijk na een schietpartij, keerden zij naar de plaats van vertrek, Drimmelen, 
terug. Verscheidenen van de crossers waren door André, die door de geallieerden tot 

"
crossmaster" was benoemd, officie! in geallieerde dienst gekomen, zodat zij behoorlijk 

uitgerust waren. Toen Sprang-Ga pelle bevrijd werd kreeg deze groep, die zo voortreffelijk
werk verricht had bij het passeren van de frontlinies naar Eindhoven, het verzoek zich 
voor de geallieerde zaak te blijven inzetten. Na rijp beraad besloot een belangrijk deel 
van de groep-André zich opnieuw beschikbaar te stellen voor de bevrijding van het nog 
bezette deel van het vaderland. Uitgerust met zenders, trokken enkelen hunner over de 
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rivieren om de noodzakelijke gegevens te verzamelen, o.a. Hans en jan II (Jan de Rooy t), 
die met hun zender belangrijk werk deden. 1) André kreeg de volledige controle over de 
crossings vanuit het bevrijde Zuiden. Hij zorgde ervoor, dat de uit bezet gebied aankomende 
crossers werden opgevangen en niemand mocht aan de Brabantse kant vertrekken zonder 
zijn goedkeuring. Enkelen van zijn mensen, die in bevrijd gebied woonachtig waren, 
vestigden zich opnieuw in het bezette deel van Nederland, niet achtend de grote gevaren, 
welke zij daarmede trotseerden. 
Toen dikwijls personen moesten worden meegenomen, bleek het vrijwel ondoenlijk met 
de gewone cano's te blijven varen. Aanvankelijk slaagde men er niet in in Brabant beter 
materiaal te krijgen, maar in bezet gebied werd een bekend cano-bouwer gevonden, die 
in de kortst mogelijke tijd twee cano's leverde waarmede onder schier alle omstandigheden 
kon worden gevaren. Later zorgden de Amerikanen voor 12-volts electro-motoren en accu's. 
Sliedrecht kreeg deze boten in Februari, vVerkendam pas enkele weken voor de bevrijding. 
Na het mislukken van het luchtlandingsoffensief bij Arnhem en de mislukte crossing van 
airbornes over de Rijn, kwam in Brabant een speciaal voor dit werk uitgerust Canadees 
onderdeel, o.a. met motorcano's, die per vliegtuig uit Amerika gekomen waren, waarvan 
de crossers een dankbaar gebruik maakten. In samenwerking met dit onderdeel werd be
gonnen met het overbrengen der paratroopers. In totaal werden hiervan 68 man overge
bracht, waaronder de bevelvoerende generaal. Op Maandag 5 Februari zette Sliedrecht 
de eerste mensen van deze groep over. Het waren Brigadier-generaal Hackett van de 
1-ste Airborne-divisie, die ernstig gewond maandenlang door de illegaliteit op de Veluwe
verpleegd was, colonel Gr. Warwick, een Schotse dokter en cpt. Lippmann Kessel, een
Zd.-Afrikaans chirurg. De crossing van cpt. Lippmann Kessel toonde vyel duidelijk de
moeilijkheden van een overtocht. De cano liep vol water en doornat! en koud bra'c�ten de
captain en zijn helper een nacht en. een dag in de griend door. Te voet, doch met bevroren
voeten, dodelijk vermoeid en hongerig kwameri ze weer in Sliedrecht aan.
Begon rrien met enkele boten,' ,weldra werd de vloot aanmerkelijk uitgebreid. Er waren
roeiboten, canû's zonder motor, aanhangcano's en later cano's met electro�buitenboor.d
mótorèn, die op accu's liepen en tenslotte de twee grote Canadese cano's met geluidloze
benzine-motor. De laatste waren van triplex en canvas gebouwd en bestonden uit drie
onzinkbare stukken. In het eerste deel was de laadruimte. In het tweede deel zat de crosser
en zijn passagier en het derde deel bevatte de motor en bood ruimte voor de bedieningsman.
In ondiep water kon men motor en schroef in een waterdichte hoes omhoog brèngen.
Alle cano's waren grijs geschilderd om minder op te vallen.

Hoewel niet direct behorend tot de geschiedenis van de crossploegen mag hier toch nog 
wel even vermeld worden de wijze, waarop de bemanning van twee "gliders", die in 
de Septer-n.berdagen '44 in Brabant neerkwamen, in veiligheid werd gebracht. Het was 
op 16 September, de dag van de luchtlanding bij Arnhem, dat bij Capelle een glider met 
213 para-troopers neerkwam. Door de Duitsers te misleiden gelukte het hen in veiligheid 
te brengen in een schuur aan de Zuidzijde van de Maas tegenover Dussen. De bedoeling 
was hen over te brengen naar de Biesbosch, doch de commandant weigerde dit. Op Woens
dagavond 20 September werden ze in een vrachtauto geladen, met mitrailleurs voor en 
açhterop. Dwars door het door de Duitsers bezette gebied werden ze naar het klooster in 
Elshout "St. Norbertus" gebracht. Daar vonden ze 19 andere para-troopers, die op dé 
Drunense heide naar beneden waren gekomen. In de slaapzaal van de geestelijken zijn ze 
wekenlang verborgen geweest; zelfs toen de Duitsers het gehele klooster bezetten, bleef de 
Broeder-Overste in dit heiligdom aan z'n 4 7 gasten gastvrijheid verlenen. 
1) Zie I, pag. 577. 
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Dat het crossen niet altijd vlot verliep, laat zich verstaan. Velen hebben ontzaglijke gevaren 
moeten trotseren of lieten het leven tijdens een overtocht. De laatste crossing van Werken
dam, op de dag der bevrijding ( 5 Mei '45), had wel een zeer tragisch verloop. Deze tocht 
moest gedeeltelijk lopend geschieden door een gebied, waarvan men meende, dat het van 
mijnen gezuiverd was. De achterste man, Sjef, een onderduiker, die naar het Zuiden wilde, 
trapte daarbij op een mijn. Een slagader van zijn been werd geraakt, die met een stropdas 
werd afgebonden. Sjef, die medisch student was, gaf daarbij zelf de aanwijzingen. Zijn 
vriend Tonny, een gedropte agent, die in Scheveningen had vastgezeten en wiens over
komst dringend gewenst werd, bleef bij hem achter en de anderen vervolgden de weg 
naar Drimmelen. De dijk durfden ze toen niet meer te volgen. Om de brede rietgors, 
waardoor ze hun weg wilden voortzetten, te bereiken, prikten ze een afstand van 10 meter 
centimeter na centimeter met hun zakmes af. Wadend en zwemmend kwamen ze tegenover 
Drimmelen, doch geroep noch schoten uit hun stengun waren in staat om de aandacht 
te trekken. Adriaan bleef met zware krampen half bewusteloos achter. In duisternis en 
regen trokken de anderen verder om een punt te bereiken, dat nog iets dichter tegenover 
Drimmelen lag. Ze hoorden het feestgedruis in Drimmelen, dat hun hulpgeroep overstemde. 
Eindelijk liepen ze tegen een halfgezonken roeiboot aan. Kogelgaten werden met stukjes 
hout gestopt en met de schoenen hoosden ze de boot leeg. Een paar plankjes dienden als 
roeispanen. Zo bereikten ze de overkant. Toen bleek, dat de jongens van Drimmelen de 
signalen heel goed begrepen hadden, maar de Engelse commandant had strikte orders 
gegeven, dat geen enkele boot mocht uitvaren. Om drie uur in de nacht voeren twe� boten 
uit om de achtergebleven kameraden op te halen. Adriaan werd totaal uitgeput aangetrof
fen. Tonny vond men bewusteloos naast zijn zwaargewonde kameraad Sjef. Enkele dagen 
daarna overleed de laatste in het hospitaal te Tilburg. 
Ontzettend waren ook de ervaringen van Ben, Bram en .Jurry, die bij een poging om van 
Strijensas over te steken door de Duitsers verrast werden en de griend invluchtten. Het was 
in de Kerstnacht en het vroor enkele graden. Ze vonden een ingevroren roeiboot, maar 
al hun wanhopige pogingen om de boot naar het water te krijgen, faalden. Doornat 
legden ze zich te rusten in de grimmig koude griend. Hun voeten bevroren, maar ze sukkel
den de volgende dag weer verder, moesten hun schoenen opensnijden om de enkels te 
kunnen bewegen. Ze zwommen naakt, met de kleren op een vlotje, door het ijskoude water. 
Het werd Bram te veel, hij werd asgrauw, deed vreemde dingen en daarop zakte z'n 
lichaam door de knieën. De vrienden brachten hem bij door hun warme adem in zijn ge
zicht te blazen en wreven het verstijfde lichaam. Toen de nacht viel kon alleen Bram nog 
verder, de beide anderen wonden wat dor gras om de voeten en vielen in slaap. Toen ze 
ontwaakten waren ze verstijfd en moesten ze elk gewricht masseren, na eerst hun handen 
met hun warme adem te hebben ontdooid. En toen ze moeizaam op hun bevroren voeten 
verder wilden gaan, vielen ze in handen van de moffen. Later bevrijdde de KP hen uit 
een ziekenhuis in Rotterdam. Maar nog lijden deze mannen aan de gevolgen van de 
bevroren voeten in de griend. 
Toch zijn de meeste crossings goed verlopen. Het ging zelfs zo goed, dat vele mensen, die 
aan de arbeidsinzet trachtten te ontkomen of voor de honger vluchtten op eigen houtje 
de overkant trachtten te bereiken. Dat waren de zgn. ,, wilde crossers". En juist deze 
lieden zijn er de oorzaak van geweest, dat het op een gegeven ogenblik spaak liep. Geregeld 
patrouilleerden de moffen met boten op de rivier en werden lichtkogels afgeschoten. Een 
crosser merkte eens op: ,,Dan voelde je jezelf naakter dan in je nakende nakie 's middags 
om twaalf uur op de Dam in Amsterdam." 

Uiteraard hebben ook de Duitsers wel getracht door crossings spionnen naar bevrijd gebied 
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te krijgen. Veel plezier hebben ze daarvan niet gehad. Meestal werd het tijdig ontdekt en 
verdwenen ze achter slot en grendel. Zo heeft men o.a. Blonde Annie, de verraadster van 
verscheidene pilotenhelpers, naar bevrijd gebied gecrost. 
De bevrijding van geheel ons land werd uiteraard vooral voor de crossers, die dikwijls het 
veilige huis ten zuiden van de rivieren hadden prijs gegeven, met vreugde begroet. En wie 
zijn thuis boven de rivieren had, wilde zo snel mogelijk huiswaarts keren. Zo gingen op de 
Zaterdagmiddag van de bevrijding verschillende crossers met de vlag in top voor het laatst 
over de rivieren. Maar nog bleek het gevaar niet geweken. Op de Nieuwe Merwede open
den de Duitsers het vuur uit enkele mitrailleurs. Gelukkig waren de crossers nog dicht onder 
de Zuidwal en konden ze dekking achter de rivierdijk zoeken. Doch er werd een moord
dadig mortiervuur op de crossers geopend, zodat ze hun bezittingen in de steek moesten 
laten. Met behulp van de BS werden de crossers over de Amer gehaald en lopend bereikte 
men Lage Zwaluwe. Ook op de croslijn door de Biesbosch gebeurde iets dergelijks. 
Maar dat was dan ook de laatste keer dat de overtocht belemmerd kon worden. Het ruige 
land tussen de rivieren is weer het domein van de vrijgevochten kerels, die hier hun heroïsche 
strijd tegen de onderdrukker voerden, een zware strijd, maar ook een strijd met resultaten, 
zoals vrijwel nergens behaald konden worden. 
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