Niet altijd liepen de ongelukken zo goed af. Soms waren er gewonden of zelfs wel doden
te betreuren. Toen Paul (Samuel Esmeyer t) als metgezel van de Landelijke Sabotage
Commandant te Apeldoorn sneuvelde, was hij nog maar juist hersteld van een ver
wonding, opgelopen bij een wapeninstructie.
Een van de meest tragische voorvallen vond plaats na de bevrijding in Juli 1945. Omdat
het toont wat voor mannen het gewapend verzet telde, wordt het hier vermeld. De sectie
commandant der BS te Oegstgeest, Piet van Maanen, demonstreerde bij een wapen
instructie een oefenhandgranaat. Toen deze begon te roken, begreep hij, dat er een
constructiefout moest zijn en dat de granaat zou exploderen. Hij stond in een lokaal voor
zijn leerlingen en kon de granaat dus niet van zich wegwerpen. De enige uitweg zou zijn
geweest door het raam, maar buiten stond een groep aangetreden en dan zouden daar
de slachtoffers vallen. Hij keerde zich toen af en beschermde zijn makkers met zijn lichaam.
De explosie kostte hem het leven. Toen hij stervende was, gold zijn laatste zorg de jongens,
die allen ongedeerd waren gebleven.
5.

SABOTAGE

Na droppings, vervoer en instructie, komen wij dan tenslotte aan het gebruik der mid
delen: de sabotage. Uit die - overigens voor de hand liggende - volgorde in de beschrij
ving, moet men geen verkeerde conclusie trekken. Natuurlijk liepen in de practijk al
die acties door elkaar. Het was lang niet zeldzaam, dat een ploeg de ene nacht saboteerde
en de volgende nacht een dropping had en overdag instructie of vervoer. In sommige
perioden van topspanning kwamen de jongens bijna niet uit de kleren. Het is, dus niet
zo, dat de voorgaande hoofdstukken bepaalde perioden uit het semi-militair verzet be
schrijven en dat we nu aan de slotfase toe zijn. Integendeel droppings, vervoer en instructie
duurden voort tot het einde toe en al die tijd en ook daarvoor was er sabotage.
Onder sabotage wordt h'ier niet begrepen die eveneens zeer effectieve sabotagevorm van
langzaam, slecht of verkeerd werken, evenmin die van het burgerlijk verzet, maar uit
sluitend die vorm van binnenlandse activiteit, welke zich richtte tegen het militaire appa
raat van de vijand. Wordt het begrip dus aan de ene zijde beperkt, naar de andere kant
wordt het uitgebreid en omvat ook ten dele de spionnage en andere acties, welke gemeen
lijk niet tot de sabotage gerekend zullen worden, tot zelfs onderhandelingen over de
capitulatie.
Binnenlandse activiteit tegen het Duitse militaire apparaat was er vanaf het begin der
bezetting. Er vormden zich hier en daar groepjes die de strijd opnamen en ook individueel
werd er gewerkt op alle mogelijke manieren. Er kwam veel onverantwoordelijk kwajongens
werk voor, maar ook werden er toen reeds zeer knappe staaltjes vertoond. Op scheeps
werven, in mijnen en in sommige fabrieken werd op deskundige wijze gesaboteerd. Schei
kundigen vervaardigden springstoffen en brandbare mengsels. Groepen, zoals bv. die
van Hans (Theodorus Dobbet) en die van Bolhoed (Gerritjan van der Veen t), de latere
leider van de PBC, pleegden reeds aanslagen met gestolen explosieven. Telefoonkabels
werden doorgehakt. De eerste spoorwegaanslagen werden gepleegd, zoals die te Rotterdam
in Augustus 1942. Er ging zand in de vetpotten, suiker in de benzine en er werden
branden gesticht.
Terwijl het lijdelijk verzet toen reeds een zeer behoorlijk effect sorteerde, stond de zware
sabotage nog in haar kinderschoenen. Het doorsnijden van telefoonkabels kon nut hebben,
wanneer het er om ging een luister- of commandopost van de luchtafweer voor een nacht
uit te schakelen. Wanneer het eerste het beste draadje van een veldtelefoon werd door
geknipt, dan was dat nonsens. Een spoorwegaanslag had in de eerste jaren alleen dan zin,
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wanneer het om een bijzonder transport
ging en anders was het onverantwoorde
lijke dwaasheid, en minder opvallende sa
botage was dan heel wat beter. Toch
kwam er ook toen al prachtig werk voor.
Zo werd bv. op 18 April 1941 bij een gun
stige wind op zes verschillende plaatsen
de Leusderheide in brand gestoken. Daar
lagen de Duitse vliegtuigbommen op sta
pels voor Soesterberg. Van 1 uur in de
middag tot 11 uur 's avonds daverde heel
de omgeving van de enorme explosies.
Tweehonderd stapels bommen gingen de
lucht in en het mooiste was, dat de Duit
sers dit aan eigen onvoorzichtigheid we
ten, zodat er van represailles geen sprake
was.
Meestal echter waren het speldeprikken.
Zo werd er op het vliegveld Soesterberg
al vanaf 1940 gesaboteerd evenals op an
dere vliegvelden, maar het gold veelal
grote risico's voor relatief geringe resulta
ten. Nog in de laatste oorlogswinter kropen
de jongens door het bos naar het vliegveld
Eelde en lieten er 11 vaten benzine leeg
lopen.
Knappe stunts waren bv. het buitmaken
van vliegtuigen door Engelandvaarders. In
Mei 1941 gingen er zo eens in 12 uur tijds
twee toestellen tussen uit. Het eerste van
Behalve het sabotagemateriaal door droppings verkregen, werd oot. m Schiphol met twee Engelandvaarders. Het
Nederland nog wel een en ander vervaardigd. De foto toont rechts een aantal
benzinebrandbommen, die in Amsterdam onder beheer van de commandant tweede een watervliegtuig, vanaf het Noord
sabotage-bureau der BS gefabriceerd werden. De bommen zijn holle celluloid zeekanaal met vier man. Dit laatste toe
kuben, inhoud 1 l., gevuld met benzine. Bovenop is de ontstekingsinrichting
geplaatst, een doosje, waarin zich kaliumchloraat, suiker en zwavel bevindt stel werd gevlogen door de luitenant
en dat afgesloten is door cdlophaan. Druppelt men zwavelzuur op dat cello vlieger G. Steen, die in 1942 boven Frankrijk
phaan, dan vreet dit na 6 minuten door, waarna het zuur met het kaliumchlo
raat een vuurontwikkeling veroorzaakt, het celluloid doorbrandt en de werd neergeschoten. Het was bij die ont
benzine doet ontploffen.
snapping de eerste maal, dat hij een water
Op de achtergrond een aantal brand.flesjes, die dienden voor het in brand
vliegtuig bestuurde. Het was een stout stuk
steken van licht brandbaar materiaal.
zo'n machine buit te maken en er mede naar
Engeland te vliegen, niet alleen bedreigd door eventuele Duitse achtervolgers, maar evenzeer
door Engelse jagers en afweer, omdat zo'n toestel de Duitse herkenningstekens voerde.
a. Spionnage
De vliegvelden en vliegtuigfabrieken waren niet alleen een object voor sabotage, maar ook
voor spionnage. Voortdurend werden hier - zoals ook van andere punten - tekeningen
en foto's gemaakt. De spionnage was nl. niet alleen in handen van de officiële diensten en
de daarmede samenwerkende groepen (zoals bv. de groep Albrecht) maar incidenteel
ook van anderen, die dikwijls zeer belangrijke bijdragen leverden. Vooral in de gebieden,
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welke gevechtsterrein werden, kon soms individueel goed werk geleverd worden. Maar
ook in de jaren daarvoor waren er kleine groepjes of enkelingen, die nuttige inlichtingen
verwierven en aan contactadressen doorgaven, waardoor de grote spionnage organisaties
over een leger van stille medewerkers beschikten. Opgaven van fabrieksgeheimen,
stand van weermachtswerken, geschutsopstellingen, luisterposten, troepenverplaatsingen,
bijzondere transporten, foto's, tekeningen, copieën van kaarten enz., vonden zo hun
weg, en bevatten dikwijls waardevolle aanwijzingen voor bombardementen enz.
Toen in Mei 1942 bv. een illegaal werker gearresteerd werd bij zijn thuiskomst, had hij
een zwempak onder zijn arm, dat hij aan zijn zuster gaf. In dat zwempak bevond zich een
jurk, waarin microfoto's genaaid waren, die enkele dagen later al door een koerierster
naar Zwitserland werden gebracht.
Incidentele hulp bij de spionnage verleende de LO in West-Brabant. Op 22 Aug. 1944
waren nl. tussen Chaam en Ginneken postduiven met toebehoren en aanwijzingen in de
Franse taal terechtgekomen. De LO kreeg deze in handen en zond gegevens over het vlieg
veld Gilze-Rijen en startbanen voor V-wapens, waarop geallieerde bombardementen
werden uitgevoerd.
Per postduif werd ook melding gemaakt van de opslagplaats van millioenen liters olie
te Baarle-Nassau. Bij de geallieerde opmars werden een paar Poolse tanks vooruitge
zonden, die de voorraden bereikten, eer zij konden worden vernietigd.
Na September 1944 bracht de LO over het eiland van Dordrecht en de Biesbosch, in samen
werking met de groep Albrecht, een berichtendienst tot stand welke een dagelijks contact
met het bevrijde gebied onderhield. 1)
In Made (NB) werkte de LO na Sept. 1944 eveneens voor de spionnage. Dit dorp lag in
de vestingvierhoek Moerdijkstelling-Keizersveerstelling-Mark en Donge. Op alle belang
rijke kruispunten werd gepost en het Duitse verkeer opgetekend. De zo verzamelde
gegevens werden samengevoegd en zo kreeg men een beeld van alle belangrijke Duitse
bewegingen, zoals bv. voor de slag bij Bergen op Zoom, en kon men die tijdig aan de
geallieerden bekend maken. Ook alle versterkingen, munitie-opslagplaatsen enz. werden
in kaart gebracht en de aan
val op de Moerdijkstelling
door de Polen geschiedde
bv. aan de hand van die
gegevens. Zo leidde men
ook gidsen op om de geal
lieerden bij hun opmars van
dienst te zijn. Overal in
Brabant werd op deze wijze
gewerkt.
Een zeer belangrijke bij
drage leverde Jan II (Jan
H. de Rooy t), een onderge
doken schoenmaker van 21
jaar, die een geheime zen
der bediende in het land
van Altena. In coördinatie
met het Ardennenoffensief
van Von Rundstedt wilden
de Duitsers ook via Brabant
1) Zie hoofdstuk IV en Dl. I, pag. 560 e.v.

Een radio-ontvangtoestelletje, dat door inbouw in een boek handig gecamoufleerd is.

Foto: Cas Oorthuys.
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een doorstoot forceren naar België. In de nacht brachten zij daarom in het land van
Heusden en Altena concentraties met zwaar materieel en noodbruggen en hielden tevens
parachutisten gereed om ten Zuiden van de Maas vitale doelen te bezetten. De lange
Duitse colonnes stonden klaar van Woudrichem tot Drongelen en van Sleewijk tot Kei
zersveer. Jan de Rooy wist hieromtrent inlichtingen te verkrijgen en seinde deze aan
zijn vriend Dick, wiens luisterpost in het oude raadhuis te Capelle stond. Nauwelijks
was het bericht doorgekomen, toen een V-1 het raadhuis trof. Hoewel zeer zwaar gewond
had Dick slechts één gedachte en toen hij uitgegraven was,· had hij zijn schrift met het
bericht nog in zijn vuist geklemd.
,,Breng dit onmiddellijk naar de kapitein", zei hij.
Zo kwam het bericht door. De zware Canadese artillerie uit Waalwijk was juist door een
Poolse afdeling vervangen, omdat de artillerie te hulp moest snellen in België. De Cana
dezen, die Eindhoven reeds gepasseerd waren, werden onmiddellijk teruggeroepen en
konden nog diezelfde avond met een zware beschieting aanvangen, welke voortduurde
tot er practisch niets meer van de Duitse formaties was overgebleven. De Duitsers be
grepen zeer goed, dat er spionnage in het spel geweest was en vonden bij hun speur
tochten de zender van Jan de Rooy. Zij namen er vijf personen gevangen en ook Jan
zelf liep in de val. Toen hij vernam, dat de vijf gearresteerden zouden worden gefusilleerd,
verklaarde hij de zender te hebben bediend om de vijf onschuldigen het leven te redden.
Deze werden inderdaad vrijgelaten en hij zelf werd naar Amsterdam vervoerd, waar hij
tijdens de "verhoren" weigerde iets los te laten en tenslotte werd gefusilleerd. 1)
De KP-De Margriet in 's Hertogenbosch gaf dagelijks alle Duitse stellingen aan de gealli
eerden door, hakte regelmatig alle Duitse telefoonkabels door en slaagde er zelfs in de
vuurleiding der Duitse artillerie te ontdekken en te vernielen. Deze KP spoorde tevens
de voorgenomen Duitse vernielingen op en wist vele daarvan te verijdelen; stak de Duitse
kwartieren en opslagplaatsen in brand enz. enz. Op gelijke wijze werden in Limburg
bv. de Duitse mijnenvelden dagelijks in kaart bijgehouden en aan de geallieerden door
gegeven en troepenbewegingen en opstellingen gesignaleerd.
De KP-Nijmegen die zich tijdens de gevechten bij de 82-nd American airborne division
aansloot, ondernam na de bevrijding der stad spionnagetochten door de Duitse linies.
Ook in en rond Arnhem sloten de jongens zich bij de lst airborne division aan en deden
dienst als gidsen en verkenners. Zij verzorgden de telefonische verbindingen, waarvoor
zij helpers op het telefoonkantoor hadden en tevens over eigen verbindingen der PGEM
beschikten en zij brachten zo het contact tot stand tussen de airbornes op de brug en die
in Oosterbeek en ook met het hoofdkwartier in Nijmegen, welke laatste verbinding tot
Januari 1945 in gebruik bleef. Een deel hunner bleef ook na de evacuatie van Arnhem
in de stad voor spionnage. Zij vervaardigden o.a. fotomateriaal over de plunderingen,
hetwelk later als bewijs kon dienen bij de officiële claim op het geroofde, verborgen goud
van de Nederlandse Bank;, en werkten samen met een spion in het Duitse leger, een Ober
inspektor van de Technische Dienst. Zij brachten na de nederlaag bij Oosterbeek contact
tot stand tussen de verschillende verspreide groepen, die zich op de Veluwe verborgen
hielden, bevrijdden de Brigadier-Generaal Hackert uit het Gasthuis en bereidden de
samenwerking voor tussen de groepjes airbornes en de knokploegen om tot actie over
te gaan, zodra de aanval werd voortgezet. Tot hun grote teleurstelling echter kregen zij
uit Nijmegen bericht, dat de airbornes terug moesten komen. Zij hielpen de mannen
daarop crossen, eenmaal zelfs met 180 man tegelijk.
In de laatste fase van de strijd kwam door coördinatie de spionnage steeds meer in de
geregelde kanalen van de officiële diensten en de speciale groepen, al werden bij de ge
l) Zie I, pag. 577 en Erratum II.
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vechten in het Oosten des lands ook door anderen berichten gebracht, koeriers-, gidsen
en verkennersdiensten verricht.
b. Vernietiging van Duitse voorraden en installaties
Een van de eerste grote sabotage-acties was gericht tegen de afvoer van ingeleverde ra
dio-toestellen. Toen tot grote ergernis van de jongens zeer velen onder Duitse bedreiging
hun radiotoestellen inleverden, werd besloten dat de Duitsers daar in geen geval prof ijt
van mochten hebben. In sommige kleine plaatsen werden de toestellen gestolen, maar bij
grote partijen kon alleen vernieling baten. In Joure hielden KP'ers zo een auto met ca.
300 toestellen aan, reden er mee naar een afgelegen plek, overgoten de lading met benzine
en wierpen er toen een brandende lap in. De ontploffing was zo hevig, dat twee van hen
zwart als negers van de wagen geslingerd werden en lelijke brandwonden opliepen. In
Hoogeveen drongen de jongens in een fabriek door, overmeesterden de bewakers en staken
ca. 480 radio's met benzine in brand. In Zuidwolde 200 à 300 toestellen in een school. In
Gouda maar liefst 4000 à 5000 toestellen en de brandweer maakte daar de schade com
pleet door te spuiten op die plaatsen, waar de brand niet gekomen was. Het grappigste
was, dat de bewaker, die overweldigd was, in de beruchte SD-kapitein Schadee een der
daders meende te herkennen. In Dubbeldam vond men het zonde de 300 radiotoestellen,

Allerlei typen van kleine tot zeer kleine ontvangtoestellen, bij Philips clandestien vervaardigd.

Foto: Philips.
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opgeslagen in een school, te vernietigen en een aspirant KP'er kreeg daarom tot opdracht
als toelatingsexamen die radio's weg te halen. Hij bedwong de bewaker met een speel
goedpistooltje en slaagde.
Pech daarentegen had de Zeeuwse KP met pogingen, een schip met radio's te vernietigen,
achtereenvolgens in Terneuzen, Goes en Zierikzee. Iedere keer kwam er wat anders
tussen. Tenslotte wilde men het schip, dat inmiddels de naam van "Spookschip" gekregen
had, op de Oosterschelde laten zinken. Toen was het echter reeds naar Breda vertrokken
en kon men de KP aldaar verzoeken er zijn krachten op te beproeven.
Van groter belang was het saboteren van stro-leveranties aan de Weermacht. Stro was
een zeer belangrijk oorlogsproduct, zowel als verpakkingsmateriaal voor granaten als voor
de vervaardiging van cellulose, en de Duitsers deden dan ook alles, om zoveel mogelijk in
handen te krijgen. Ook daartegen werd in heel het land gesaboteerd en vele tienduizenden
tonnen stro werden vernietigd. Zo staken de jongens op het emplacement Ommen een
trein met stro in brand door middel van fosfor. Door onvoorzichtigheid vloog één der jon
gens daarbij in brand en moest door zijn makkers in een zak gehuld worden om het
vuur te doven.
Dors- en persmachines werden in vele streken van het land vernield. In het Westland
waren daarvoor 40 man in touw. In Zeeuws-Vlaanderen bracht men er met het vernielen
van tractors en dorsmachines zo de schrik in, dat geen boer het meer waagde voor de
Weermacht te dorsen. In de nacht van Hitlers verjaardag (21 April 1944) werd het
grootste deel van Brabant schitterend verlicht door de brand van bijna alle stro-opslag
plaatsen en -fabrieken. De rest ging er in de volgende weken aan. Elders, bv. op Texel,
volstond men met het weghalen van onvervangbare onderdelen van alle dorsmachines,
of bepaalde men zich tot het draad, dat de balen stro bijeen moest houden. Bij gebrek
aan draad was het stro dan practisch onvervoerbaar.
Ook tegen andere Weermachtsvoorraden en installaties werd opgetreden. Geliefkoosde
objecten naast telefoon- en radioverbindingen waren munitie- en benzine voorraden en
verkeersmiddelen. Van belang was de "stille" scheepvaartsabotage, waardoor tal van
schepen, die quasie in reparatie lagen of op reparatie wachtten, aan het vijandelijk ver
voersapparaat werden onttrokken.
In Mei 1943 toen het land in beroering was over de voorgenomen terugvoering in krijgs
gevangenschap van het voormalige Nederlandse leger, brachten de latere KP-leider Henk
Visser (Jan H. Heerdink t) en zijn helpers hun eerste trein tot ontsporing tussen Wierden
en Rijssen. Zij hadden daartoe met oneindig veel moeite een rail losgekregen en wel zo,
dat de ontsporende trein ook de andere helft van het dubbelspoor versperren zou. Een lange
goederentrein ontspoorde en de ravage was enorm. Spoorwegpersoneel en 200 man
Arbeidsdienst hadden 48 uur aan een stuk werk om althans één lijn weer hersteld te
krijgen.
In Juni 1944 werd te Oud Schoonebeek in Drente een aanval gedaan op de petroleum
boortorens. Er werd toen brand gesticht in een groot oliereservoir, waarin zich 45.000
liter ruwe olie bevond. Deze aanslag mislukte.
Tegen het wegvoeren van andere voorraden (kerkklokken, koper, tin, dekens, textiel,
rijwielen, auto's en motoren), fabrieksinstallaties enz. werd eveneens door middel van
brandstichting, tot zinken brengen van schepen enz. opgetreden.
Van groot belang werd dit alles echter eerst toen er systeem in kwam.
c. Georganiseerde sabotage
Meerdere factoren werkten daartoe mede. De Raad van Verzet (RvV) stelde zich m
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1944 speciaal de sabotage tot doel. In LKP en LO gaf Frank (Johannes A. van Bijnen t) de
grote stoot. Spoedig daarna kwam de hulp der geallieerden in de vorm van wapenleveran
ties. En bovenal: door de invasie en het oprukken der geallieerde legers ontstond de situatie,
waarin de sabotage zich ten volle kon en moest ontplooien.
Om doelmatig te zijn, moest de sabotage georganiseerd en geleid worden. Alleen een
sabotage-apparaat, dat de leiding volledig in de hand had, kon door coördinatie van acties
een behoorlijk effect sorteren. Immers, men moest in staat zijn: geallieerde opdrachten uit
te voeren; ontijdige of ongewenste acties te verhinderen en woekeren met quantitatief
geringe krachten, zonder deze al te zeer of te snel uit te putten.
Een gewapende botsing met de vijand moest tot zelfvernietiging leiden. Men moest
hem hinderen en dat kon het best door de strijd tegen zijn verbindingen. Een leger bestaat
bij de gratie van zijn aanvoerlijnen. In materieeloorlogen van een omvang als deze, gold
dit uiteraard nog sterker. Zonder aanvoer te land, te water of door de lucht: geen of geringe
gevechtskracht.
Het verkeer door de lucht kon men veilig aan de geallieerde luchtmacht overlaten, welke
daar iminers oppermachtig was. Het verkeer te land en te water, dat eveneens door de
geallieerde luchtmacht werd bestookt en daarom hoofdzakelijk des nachts plaats vond,
was daarentegen het doel bij uitstek voor het binnenlands verzet. Naarmate het front
dichterbij kwam, werden de aanvoerlijnen steeds belangrijker. Het AHC (Allied High
Command) gaf opdracht de spoorwegsabotage voor te bereiden om gereed te zijn, zodra
het daartoe opdracht gaf.
d. Spoorwegsabotage
Deze sabotage was door Frank zeer goed voorbereid. Men diende de vijand het ge
bruik van het spoorwegnet zo mogelijk geheel te ontnemen en anderzijds niet zulke
beschadigingen aan te richten, dat de geallieerden bij een verhoopte snelle opmars
er ernstig hinder van zouden ondervinden. Dus sabotagedaden aan de lopende band,
welke, elk van relatief geringe omvang, de vijand toch steeds voor problemen stellen zou
den. Van belang waren bovenal de Oost-Westlijnen, welke zo dicht mogelijk bij de
Oostgrens moesten worden afgesneden, omdat anders te veel vertakkingen mogelijk waren.
Ontworpen was een combinatie van de volgende methoden:
A. bestrijding van de vijandelijke bevelvoering;
B. aanval op zwakke punten in de lijnen;
C. ontsporingen en vernielingen;
D. staking;
E. kleine en stille sabotage.
Plannen werden voorbereid om op het moment van handelen de "Oberzugführer" te
Utrecht met zijn staf en de "Bahnbevollmächtigter" - eveneens te Utrecht - uit te
schakelen en voorts de telefoonverbindingen van de centrale bevelvoering onbruikbaar
te maken, o.a. door vernietiging van de hoofdkabel, welke te Arnhem lag.
Zwakke punten waren een zevental brugjes in het Oosten van het land. Deze dienden
gelijktijdig vernield te worden. Het plan om de stationsoverkapping te Hengelo op te
blazen ( een buitengewoon effectief middel om een der voornaamste lijnen te blokkeren)
moest men laten rusten wegens gebrek aan springstoffen.
Ontsporingen en vernielingen moesten worden veroorzaakt op die lijnen welke niet op
andere wijze konden worden geblokkeerd, bv. op de allerbelangrijkste Bentheim-Olden
zaal-Roosendaal-verbindingen.
Voor staking werd beoogd het doen geven van een order door de directie der spoor459

wegen, hetzij door een
aanval op het telex
apparaat en uitzen
ding van deorder, door
koeriersdiensten van
de spoorwegorganisa
ties of door een radio
toespraak van een der
directeuren. Zoals be
kend, kwam de order
tenslotte als regerings
opdracht uit Londen.
De kleine en stille sa
botage lag op het ter
rein der burgerver
z ets groepen (BVG)
in samenwerking met
spoorwegpersoneel. 1)
Zij bestond uit het om
zetten van wissels on
Tekening van een op de spoorlijn aangebrachte ijzeren derailleur.
der rijdende treinen
(gevolg: ontsporing); onklaar maken van wissels; knoeien met seinpalen; plaatsen van
remschoenen; verwijderen of verwisselen van seinhuisnummers hetgeen bediening on
mogelijk maakte; uitschroeven van rails; zand en grint in de oliepotten etc. Van
belang was voorts het, waar mogelijk, vernielen van kraanwagens. De Top-LKP had
de spoorweg-sabotage zoveel mogelijk voor bereid door de aanmaak van dérailleurs.
Dérailleurs waren stalen U-balkjes van 35 cm lengte. De linker was vlak en maakte van
boven een bocht naar links. De rechter bezat een schuinoplopende rand, welke eveneens
naar links boog. Zij werden op gelijke hoogte op de rails aangebracht. Wanneer een trein
daarop reed, werden de wielen uit de rails en naar links gewrongen, terwijl de rechter
wielen tevens nog omhoog gingen, waardoor de trein naar links overhelde en naar die
zijde ontspoorde en veelal kantelde. Op deze wijze waren dan beide lijnen van een dubbel
spoor versperd.
Op het nippertje kwamen er gelukkig nog springstoffen van de eerste droppings ter be
schikking. In opdracht van het AHC moesten in de nacht van Zaterdag op Zondag voor
Dolle Dinsdag de diverse belangrijke lijnen eruit. Naar de verschillende steden zoals
Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven enz. kwamen koeriers met opdrachten, springstoffen
en instructies. Van alle kanten werden de jongens opgetrommeld om hun lesje te leren,
de spullen mee te krijgen en nog diezelfde nacht aan de slag te gaan. In vele gevallen was
dat niet meer mogelijk en het grote vuurwerk begon dan eerst in de Zondagnacht. De
meeste jongens zagen toen voor het eerst een stengun en de pakjes plastic. De stengun
hielden sommigen eerst voor een Engels afdankertje, dat voor hen goed genoeg moest zijn.
En plastic HE leek wel een surrogaat van braadvet. Maar ze moesten er mee op pad.
Voor die eerste aanslagen waren er dikwijls mensen te weinig, zodat een saboteur zonder
dekking van schildwachten werken moest� Allerhand moeilijkheden welke men besproken
had, kwamen niet voor, maar natuurlijk juist de dingen, waar niemand aan gedacht had.
Een aanslag was wel nooit zonder spanning, maar de allereerste was een sensatie zonder
weerga. Natuurlijk waren er wel hier en daar oud-militairen, die er verstand van hadden
1) Zie ook I, pag. 389 e.v.
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en die bv. met een gezicht van: ,,Zo deden
wij dat in veertig", het slagpijpje met hun
tanden aan het vuurkoord vastbeten, maar
voor de anderen was die eerste keer wel
een evenement, waarbij hun hart rikketik
ging.Het klaarmaken van de lading en het
ontstekingssysteem met onwennige handen
en telkens weer raadplegen van de hand
leiding of het nu zo heus wel goed was.En
dan het op pad gaan door de nacht.Het ko
men bij het doel in het duister, het springen
over een sloot of het struikelen over een
draad en de gedachte: ,,Als er nu maar
niets verschoven is of stuk gegaan ....".
En daar lag dan de spoorbaan met de
koudglanzende rails. Daar kropen ze dan
voorzichtig naderbij, speurend naar onraad.
Er was een jongen bij zo'n eerstekeer, die
zuiver voetstappen meende te horen, tot
hij ontdekte, dat zijn eigen hart zo bonsde.
Hij bracht zijn lading aan, natuurlijk voortDe beide delen van de derailleur voor spoorwegsabotage.
durend met de gedachte: ,,Zou het nu zo
goed zijn?" Er was hem gezegd, dat het
veiligheidspinnetje uit het tijdpotlood er vlot uit moest komen en dat hij het anders maar
moest laten zitten, omdat hij dan wel mee de lucht in kon gaan. Natuurlijk ging het nu
juist niet vlot. 0, wat een onhandig gestuntel met vingers, die koud waren van de rails
en een beetje trilden van de opwinding. Maar toch niet terug willen gaan, dat nooit.
,,Dan liever de lucht in," zei Van Speyk ....
Helemaal zeker ervan, dat ze Van Speyk niet zouden nadoen, waren ze niet met dat
spul, dat ze veelal die middag voor het eerst gezien hadden. Het pennetje kwam eruit.
Nu nog wat zand erover, dat een lijnwacht het niet te vroeg ontdekken zou. En dan er
vandoor in de nacht, gealarmeerd bij elk geluid. En op de weg terug of op het duikadres
het luisteren, wachten, geslingerd worden tussen hoop en wanhoop.
,,'t Is niks. We kunnen wel terug gaan .... Of zou het toch nog?"
En dan ineens het flitsen van licht en een donker gerommel. Dan konden ze wel dansen
van plezier. En dan kwam heel gauw het verlangen te weten, hoe het er daar nu uitzag.
Die eerste nachten waren prachtig. In enkele streken, waar meerdere punten van belang
waren, hoorden en zagen de jongens ook de explosies van hun makkers. Zo bv. rond
Amersfoort, waar met trotyl van het Nederlandse leger in de nacht van 5 Sept. 1944 de
lijnen Amersfoort-Zwolle en Amersfoort-Apeldoorn elk op twee plaatsen werden
vernield.
Rond Arnhem gingen in de Zondagnacht ladingen op alle lijnen. Het ergerde de jongens
verschrikkelijk, dat zij slechts betrekkelijk geringe vernielingen mochten veroorzaken,
welke door de Duitsers meestal binnen een dag weer waren hersteld. Zo moesten zij er
iedere nacht weer opnieuw op uit en de beide weken voor de luchtlandingen werd er
door de Arnhemmers op volle toeren gewerkt met in totaal ca. 30 behoorlijke aanslagen,
Arnhem-Utrecht 3 aanslagen, Arnhem-Zevenaar 5, Arnhem-Dieren 7. De opdracht
de lijnen blijvend gestoord te houden, werd dus wel uitgevoerd. Het gevolg was tevens
het fusilleren van gijzelaars. Een aanslag, waarover de Duitsers zeer verbolgen waren,
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was die in de nacht van Vrijdag 15 September op het viaduct aan de Schaapsdrift. Wan
neer de daders zich niet voor Zondag 12 uur meldden, zou een aantal gijzelaars worden
gedood. Inderdaad meldde er zich 's Zondags iets, n.l. de l st. Airborne Division, die de
Duitsers wel iets anders te doen gaf.
De gedachte aan mogelijke represailles maakte het uitvoeren der opdrachten voor de
jongens dikwijls zeer moeilijk. Wanneer een opdracht niet werd uitgevoerd, dan vroeg
het AHC de volgende dag: waarom niet? Het AHC vond vanzelfsprekend - met de
dichter Tennyson - dat het de jongens niet vrijstond "to make reply", maar alleen
"to do and die". Zij begrepen dat ook wel, maar het bleef een lelijk gezicht daar mensen
langs de weg te zien liggen, gedood in jouw plaats. Daar kon geen logica of rechtvaardi
ging tegenop, dat bleef verschrikkelijk.
Zo kreeg men in Apeldoorn een opdracht, terwijl er tevens bericht was binnengekomen
over èen afgeluisterd telefoongesprek, waarin de Duitsers besloten hadden bij de eerst
volgende aanslag scherpe maatregelen tegen de burgerbevolking te nemen. Zo zat men
tussen twee vuren. Men vond er het volgende op. De aanslag werd gepleegd op klaar
lichte dag. De man, die de lading plaatsen moest, droeg een Canadese uniform. In de
buurt werd een parac;hute zodanig neergelegd, dat zij wel spoedig gevonden zou worden.
Bij de spoorweg gekomen, trok de pseudo-Canadees zijn overall uit en stond daar in zijn
volle pracht. Rustig werkend op de spoordijk trok hij al spoedig de aandacht. Op de parallel
lopende Klaversweg werd het publiek aan weerskanten tegengehouden door een paar
jonge mannen. ,,Niet verder, mensen. Er loopt een parachutist op de spoordijk".
Twee andere jongens lagen in een greppel met hun sten gereed voor mogelijk onraad.
Na een kwartier ging de lijn met een geweldige klap de lucht in en alles ging er vandoor,
eer de Duitsers kwamen. Het resultaat van de actie dreigde echter nog averechts te zijn.
Over gebrek aan belangstelling had men niet te klagen gehad, maar toevallig waren
het allemaal "goeie" Nederlanders geweest, en niemand ging aan de Duitsers melden,
dat hij een Canadees gezien had. Gelukkig echter werd er toch wel zoveel over gekletst,
dat de NSB-burgemeester er van hoorde, die daarop de Ortskommandant verzekerde,
dat de aanslagen door parachutisten gepleegd werden en de represailles bleven uit.
Rond Utrecht weerde men zich aanvankelijk met primitieve middelen op de Arnhemse

Gebruik van gedropt sabotagemateriaal. Op de rails links bevindt zich het mistsignaal, bevattend een slagpijpje, dat de lading bij het passeren van
de trein doet ontploffen. Blijft de trein lang uit, dan werkt op den duur het tijdpotlood. De lading en het slagkoord ( geen vuurkoord) worden bedekt
Foto: J. van Rhijn.
met grind e.d., om een en ander aan het gezicht van eventuele lijnwachters te onttrekken.

462

lijn, nl. door het uit
draaien van rails en
het plaatsen van ver
sperringen met biel
sen. Toen men over
materiaal beschikte
ging het beter en al
leen op die lijn ver
bruikte Utrecht tot de
bevrijding ca. 500 rol
len plastic. In totaal
pleegde Utrecht toen
ongeveer 150 succes
volle spoorwegaansla
gen.
In Brabant en Lim
f
burg was de spoorweg- Ontsporing van een locomotie op de lijn Tilburg-Boxtel, bij Oisterwijk, in de nacht oan 5 Mei '44. De rail
sabotage ten dele reeds was door KP' ers losgeschroefd en zo verschoven, dat de ontspoorde locomotief ook de andere lijn zou versperren.
in Augustus begonnen. Toen echter de grote opdracht via Frank kwam, begon het pas
goed. De KP-De Margriet schakelde de lijnen van 's Hertogenbosch naar Nijmegen,
naar Eindhoven, naar Tilburg en naar Utrecht uit, met buitgemaakte Duitse handgra
naten, wegens gebrek aan ander materiaal. Men maakte daartoe een pak van 20 hand
granaten, waarvan de stelen waren afgeschroefd en liet een steel met een slaghoedje erin
zitten. De KP'ers groeven dan een kuil onder een dwarsligger en plaatsten daar hun
primitieve, maar zeer sterke bom. Een touw van ca. 200 meter werd aan de steel ge
bonden en het wachten was op een militaire trein. Wanneer die er overheen reed, dan
werd er getrokken en de uitwerkiug was verbijsterend. De wagens vlogen uit de rails en
er werd een geweldige krater in de dijk geslagen. Geen van deze lijnen kon meer door
de Duitsers hersteld worden en dit was voor hen een enorme handicap.
In Limburg waar de verbindingen zo mogelijk van nog groter belang waren, was het een
groot voordeel, dat de meeste ploegen uit sabotagegroepen waren voortgekomen en dit
handwerk eigenlijk nimmer hadden laten varen. Daardoor beschikte men over veel
ervaring, die ook in Brabant van pas kwam.
Opgeblazen werden in de nacht van 4 September o.a: de lijnen Helmond-Eindhoven,
Roermond-Heerlen, Roermond-Maastricht, Roermond-Weert, Roermond-Nijme
gen, Weert-Neerpelt, Boxtel-Gennep, Venlo-Helmond, Oss-Den Bosch, Turnhout
Tilburg, Eindhoven-Valkenswaard. Er gingen twee munitietreinen en een hospitaal
trein de lucht in. Zoals men ziet, bewogen de Noord-Limburgers zich ook buiten hun eigen
smalle provincie.
Hierbij kwam nog het werk der burger verzetsgroepen, o.a. door aanvallen op het
seinwezen, waardoor men in Brabant het treinverkeer lamlegde. In Limburg speelde men
het met de seinen klaar een Duitse militaire trein, en een goederentrein in een splitsing
op elkaar te laten lopen. Het spoorwegverkeer liep in Brabant en Limburg muurvast.
Want de volgende nachten werd er niet stilgezeten, integendeel, maar het zou teveel
worden, dit alles te vermelden. Eén staaltje nog: Op 8 September 1944 kraakten de jongens
een weermachtswagon. Zij pikten daartoe een locomotief en reden ermede naar Aalst
Waalre, zochten daar de spullen van hun gading uit een trein, laadden alles in een wagon
en keerden met hun buit, o.a. handgranaten en een dubbelloopsmitrailleur met 2500
patronen en 4 munitietrommels, naar Eindhoven terug, waar zij rustig gingen uitladen.
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Om de Duitse schildwachten daar het ge
zicht op hun doen en laten te ontnemen,
bliezen zij zoveel stoom af, dat er een com
pleet rookgordijn kwam te hangen.
Zonder slachtoffers ging al dit werk na
tuurlijk niet. Vooral het opbreken van
spoorlijnen, waar men vele uren werk aan
had, was zeer riskant. In de nacht van 5 Sept.
werden de mannen, die daarbij door de
Duitsers op de spoorlijn tussen America (L)
en Griendtsveen betrapt werden, doodge
schoten. 1)
Ook in de Noord-Oosthoek weerde men
Een poging tot spoorwegsabotage in de omgeving van Almelo. De sabotage
zich. In Twente met de vele uiterst belang
werd helaas te vroeg door de Duitsers ontdekt.
rijke spoorlijnen naar Duitsland waren de
KP'ers nacht aan nacht bezig. De ene nacht gingen er een paar spoorlijnen aan, de
volgende nacht een paar sluizen en een emplacement. De lijn Goor-Delden ging er
herhaaldelijk uit. De eerste maal in de middag van Dolle Dinsdag. Daarbij was ook
Henk Visser, die reeds in 1943 de spoorwegaanslag bij Rijssen gepleegd had. Toen zij
des avonds opnieuw zouden uittrekken, had een der jongens een ongeluk met zijn sten
en werd Henk Visser door twee kogels dodelijk getroffen. Hij werd door de jongens in het
bos begraven. 2) Maar de Twentse KP'ers bleven doorgaan. Eenmaal werd een springlading
van hen ontdekt door vier Duitsers, die erbij bleven om de komende trein te kunnen waar
schuwen. Zij hadden geen erg in het tijdpotlood en gingen mee de lucht in. De lijn
Enschede-Gronau werd opgeblazen op de spoorbrug op Duits gebied. Ook het viaduct
achter Nijverdal werd opgeblazen.
De viaducten genoten grote belangstelling. Eenmaal waren de jongens naar Holten
getrokken om daar het viaduct uit te schakelen. Het bleek niet meer nodig, want Engelse
jagers hadden daar juist een munitietrein in brand geschoten. Aangezien zij het sneu
vonden, zover met hun materiaal gesjouwd te hebben voor niets, belden zij hun commando
post in Zenderen om nieuwe instructies. Zij kregen iemand aan de telefoon, die zei: ,,Met
Johannes", in plaats van - zoals gebruikelijk was - het nummer te noemen. Bovendien
had de spreker kennelijk moeite met de ch-klank. Het was de jongens volkomen duidelijk
en toen hun verzocht werd naar Almelo te komen, vertelden zij het Gestapo-heerschap,
dat hij kon opvliegen. In het totaal had Twente toen ongeveer 30 behoorlijke opblazingen.
Na de tegenslag bij Arnhem kwam het bevel de sabotage te staken, in verband met de
represailles.
Noordelijker moest in het begin heel dikwijls met primitieve middelen gewerkt worden,
bv. door het afdraaien van een brug en het wegwerpen van de slinger. Op 6 September
werd op de lijn Leeuwarden-Groningen een rail losgeschroefd en met een dommekracht
overzij gewerkt. Het gevolg was, dat de ontsporende trein de baan vernielde en een locomo
tief met 8 wagons in de sloot terecht kwam. Het opbreken was een ontzettend werk, dat
de jongens letterlijk het bloed onder de nagels vandaan haalde. Het ging onvermijdelijk
met veel gerucht gepaard en duurde dikwijls 10 of 12 uur. Het resultaat kon echter heel
goed zijn, vooral wanneer het in een bocht gedaan werd. In Oudega had men nog in
April 1945 hiermede het succes een munitietrein met 15 wagons te zien ontsporen. Over
dag kregen de Engelse jagers het geval in de gaten en na een beschieting vloog de hele
1) Zie I, pag. 583.
2) Zie I, pag. 474.
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trein in de lucht. 1)
In Nijerzijl, waar de brug een weinig stond afgedraaid, werd deze brug vernield en de
locomotief en een paar wagons vielen te pletter. In Krommenie kostte een zelfde grap
een locomotief en vernieling van de lijn. Bij Purmerend liet men op Dolle Dinsdag de
Blauwe Tram stoppen, alles uitstappen en de tram onbemand verder rijden. Op de
spoorbrug had men een versperring gemaakt en daar moest de tram dan ontsporen en
de brug vernielen. Tot aller verbazing hobbelde de tram echter over de versperring heen
en reed verder. Door baanwachters gewaarschuwd, kon men de tram even buiten Zaan
dam met een tegemoetkomende locomotief opvangen.
Dit waren primitieve middelen. Zo maakte men ook versperringen met bielsen. Die werden
in wigvorm tussen de rails geklemd met de punt tegen de treinrichting in. Die dingen
gingen soms in splinters, maar een paar van zulke versperringen vlak achter elkaar ver
oorzaakten meestal een ontsporing, gebroken assen etc. Men moest zich in het begin
dikwijls met zulke middelen behelpen. Zuid-Holland had vrijwel direct gedropt materiaal
van de Veluwe, maar Noord-Holland weer niet. Zo deed men het daar eenmaal met een
uitgegraven landmijn en een volgende keer met het opbreken van rails bij Beverwijk,
waardoor een locomotief met niet minder dan 56 wagons ontspoorde.
Het was voor de bevolking dikwijls moeilijk te begrijpen, welk nut die aanslagen op
bruggetjes en soms helemaal niet zo belangrijk lijkende lijnen kon hebben. De Duitsers
hadden de schade immers heel dikwijls al vrij spoedig hersteld. Woog het nut ervan wel
op tegen het risico van represailles? Dat kwam omdat die burgers meestal rekenden met
die éne lijn, die bij hen langs kwam... Zo'n aanslag had op zichzelf genomen inderdaad
meestal niet zo veel om het lijf. Zij werd pas in het.grote verband van belang. En dat
kon men in Utrecht merken.
Wat was er daar van de aanval op de spoorwegbevelvoering terechtgekomen? Van de
liquidering van staven in verband met de Dolle Dinsdag-verplaatsingen niet zo erg veel.
Maar in plaats daarvan was er iets zeer belangrijks gebeurd. De KP zat er nl. zelf op
het stoeltje. Het hoofdkwartier van de Reichsbahn was gevestigd in het hoofdgebouw der
Nederlandse Spoorwe
gen, het HGB-III. Er
zat daar een honderd
man Reichsbahn-per
soneel, een veertigtal
militairen, de staf van
het gehele vervoers
wezen, officieren van
de FLAK, en voor be
waking: SS en land
wacht.
Het oorspronkelijk
plan voor HGB - III
was geweest het ge
bouw tegen vernieti
ging door een "Spreng
kommando" te be
schermen. Toen op 18
Sept. 1944 de spoor
wegstaking een feit
1) Zie ook I, pag. 444 e.v.

lvfaatregelen van de Duitsers tegen de spoorwegsabotage, die in September '44 een geweldige omvang aannam.
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was, had men hiervoor geen mensen meer in HGB-III zitten. Daarom werd aan de
Duitsers voorgesteld wacht te laten houden bij de telefooncentrale om deze voor
een aanslag door terroristen te behoeden. De Duitsers trapten daarin en de wacht werd
betrokken door KP'ers. De commandant van deze waçht was er getuige van geweest,
hoe Oom Henk (Wolter J. Heukels t), een belangrijke figuur uit het illegale telefoonwerk,
met het geallieerde hoofdkwartier in Nijmegen sprak. Hij verzocht Oom Henk daarom
hem een deskundige helper te geven. Deze kwam en sindsdien werden alle belangrijke
lijnen afgeluisterd. Diezelfde avond nog kwam er een belangrijk bericht door: nl. een
trein met 22 wagons munitie en 16 wagons fietsen zou 's nachts vertrekken van Rotterdam
over Gouda en Utrecht naar Ede. Het transport was bestemd voor de Duitse troepen,
die bij Arnhem vochten en om deze aanvoer dringend verzocht hadden. Onmiddellijk
werd Nijmegen hiervan in kennis gesteld. Daar kwam dat wel een beetje onverwacht
en men verzocht het gewapend verzet voor deze eerste maal het zelf op te knappen.
Opdracht werd toen gegeven bij Woerden en tussen Bunnik en Driebergen de lijn te
vernielen en de volgende morgen kwam het bericht: ,,Der Zug ist heimgekehrt". Ze
konden bij Arnhem fluiten naar hun spulletjes.
Het nut van dit werk was nu gebleken. Er werden meer ploegen ingeschakeld want het
was een heidens werk. Van de honderd gesprekken waren er misschien vijf van belang.
Weldra echter had men de belangrijkste lijnen te pakken en kon het afluisteren beperkt
worden tot 5 hoofdlijnen. Op een avond liep het bijna fout. De Duitse telefoondeskundige
kwam op de fiets door de gangen aangereden en er was geen tijd meer om uit de centrale
te verdwijnen. Op de vraag, wat dat te betekenen had, werd een verhaal opgehangen
over een waarschuwingslampje, dat was gaan branden, omdat er een zekering was stuk
geslagen. Het moest de Duitser gedemonstreerd worden en hij nam er genoegen mee.
In het vervolg echter mocht men onder geen voorwaarde de centrale binnengaan. Als het
lampje brandde, moesten de Duitsers gewaarschuwd worden. Ook hieraan werd een mouw
gepast. De hoofdlijnen werden afgetakt op huistelefoons in een ander lokaal.
Er werd nu dag en nacht gewaakt en elk belangrijk bericht was via Oom Henk binnen
5 of 10 minuten in Nijmegen. En enkele uren later hoorde men dan meestal, dat die en
die trein "im Dreck" lag, zodat men wist, dat zij met succes was gebombardeerd. Volgens
de geallieerden was dit enig in de oorlogsvoering. Ongeveer 60 belangrijke treinen werden
zo door bombardement of sabotage opgehouden en vernietigd. Het ging een tijd goed,
tot er bij Oom Henk een inval kwam en hij bij een ontvluchtingspoging beide benen
brak en gearresteerd werd, evenals zijn twee medewerkers. Zij hebben niets losgelaten.
Oom Henk en een medewerker werden gefusilleerd. Hierdoor was het snelle contact met
Nijmegen verloren gegaan, maar niettemin werd er doorgewerkt. Deze "wakers", die
n. b. de eerste week de beste al meer dan een millioen gulden uit een kluis haalden en in
veiligheid brachten (zeven mudzakken met bankbiljetten), stonden er bij de Duitsers
zo goed op, dat hun leider "De Koning" salarisverdubbeling voor hen wist te verkrijgen.
De Koning werd in December 1944 door de Geheime Feldpolizei onder zijn eigen
naam gearresteerd. Toen hij in Januari loskwam, keerde hij weer op HGB-III terug.
Kort daarna werden alle bewakers, ook de brandwachten, die van niets wisten, bijeen
geroepen door de Feldgendarmerie en verhoord en gefouilleerd. Het gebouw werd door
zocht, maar de wapens, die er geweest waren, hadden de jongens kort tevoren weggehaald.
De Feldgendarmerie wist heel precies dat er wapens moesten zijn en vijftien terroristen
en wanneer deze te laf waren om zich te melden, liepen onschuldigen het risico te worden
doodgeschoten. Alle dreigementen mochten echter niets baten en het geval liep met een
sisser af. Alleen De Koning, die herkend werd als pas ontslagen gevangene, moest het veld
ruimen. Zijn werk werd door een ander overgenomen en tot het eind van de oorlog voortgezet.
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Dit gebruikmaken van
vijandelijke installa
ties en verbindingen
kwam meer voor, dik
wijls tot wanhoop van
de andere jongens, die
maar niet begrijpen
konden, waarom ze
een of ander mooi
object moesten blijven
ontzien. De oplossing
van het raadsel: dat
men er zelf teveel
voordeel van had, kon
hun toen nog niet ge
geven worden.Om de
zelfde reden stuitte het
geallieerde bevel alle
telefoonverbindingen
te verbreken op grote Dit is het resultaat van sabotage op de spoorlijn bij de Klomp-Ede op 8 Sept. '44. De ravage ontstond door het
Foto: RvO.
tegenstand en het werd losschroeven van de rails.
dan ook ingetrokken.
In het voorjaar van 1945 kwamen er opnieuw opdrachten tot spoorwegsabotage. Een
aangegeven object was een seinhuis op het 2e perron te Amersfoort, een van de drukste
en scherpst bewaakte stations. De opdracht werd uitgevoerd door twee man vanuit een
huis, dat op ongeveer 200 meter afstand van het emplacement lag. Dat emplacement
ligt lager dan de omgeving en de jongens moesten zich dus naar beneden laten zakken.
Het was zeer druk op het station met rangerende treinen en Duitse wachten met slinge
rende lantaarns. Een van de jongens begon met door het ijs van de spoorsloot te zakken.
Kruipend en rollend over de rails bereikten zij het eerste perron en bleven daar liggen,
tot er een veilig ogenblik was om dit over te steken. Opnieuw over de rails kruipend
werden zij zo nu en dan belicht door het schijnsel van een enorme brand in de richting
Utrecht, waar hun collega's op benzinejacht waren, iets waarvoor zij hun op dit ogenblik
niet dankbaar konden zijn. Zij kropen onder langs het tweede perron met de Duitsers
en hun lantaarns op twee meter afstand.
Op een goed ogenblik waagde een zich op het perron, plaatste de lading van 21/2 kilo,
stelde het tijdpotlood van een half uur in werking en ging er vandoor. De heenreis had
hun drie kwartier gekost, zodat zij het terug wat vlugger probeerden, om thuis van de
klap te genieten. Thuisgekomen wachtten zij kwartier na kwartier zonder dat er wat
gebeurde.
,,We gaan terug," zeiden ze.
,,Wachten," zei hun chef. ,,Minstens twee uur."
Om twee uur 's nachts gingen zij opnieuw. Waarom wist hij niet, maar een van hen vond
het nu beter een stengun mee te nemen.Zij hadden een vuurkoord van 40 cm en een doosje
windlucifers. Weer kropen en rolden zij de lange weg over de rails.Juist wilden zij van
het eerste naar het tweede perron, toen er een lange trein binnenreed. Twintig minuten
wachten leken een eeuwigheid. Toen reed de trein weg. De een bleef met zijn sten in
de aanslag liggen. De ander wachtte tot de Duitsers weer naar binnen waren, sprong
toen het perron op, bracht het vuurkoord aan, een vlammetje .... en rennen, jongens!
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Veertig seconden is niet veel, maar zonder dekking voorthollend, waren zij aan de rand
van het emplacement toen de explosie weerklonk. Zij zochten het gat in de omheining
en vlogen tegen de helling op. Voorzichtig staken zij de weg over en geruisloos op hun
rubberzolen kwamen zij bij huis.
,,Halt! Feldgendarmerie!"
Drie Duitsers met de geweren in aanslag. De voorste jongen, ongewapend, stak zijn
handen omhoog. Maar achter hem ratelde de sten van zijn makker. Twee Duitsers waren
op slag dood. De derde, met 18 buikschoten zoals later bleek, gilde en loste nog twee
schoten, welke geen doel troffen. De jongens vlogen het huis binnen. Nu moesten zij hier
weg. Allebei op de fiets, met een sten over het stuur, gereed om te vuren, reden zij door de
stad. De Duitsers, die zij ontmoetten, zeiden noch deden iets. Hun chef bleef nog twee
uur op het gevaarlijke adres om bezwarend materiaal weg te bergen.
Het resultaat van deze actie was dat de zijgevel uit het seinhuis geslagen was en de elec
trische seinapparaten beschadigd, wat voor maanden de electrische wisselbediening
onmogelijk maakte. Een aantal Duitsers in het seinhuis werd gedood. Als represaille
werden er twintig gevangenen op de plaats van het vuurgevecht gefusilleerd.
Hoewel het veelal gevangenen betrof, die toch ten dode waren opgeschreven - de Duit
sers gebruikten toen ieder, die zij verkozen te vermoorden, tevens als afschrikwekkend
voorbeeld- maakte dit toch altijd een diepe indruk op de jongens. Het lot van die onbe
kende makkers schokte hen hevig en het was alleen hun gevoel voor de plicht tot dit
werk, dat hen hier althans zover overheen kon helpen, dat zij doorvochten.
Het kwam wel meer voor, dat een tijdontsteking weigerde, hoewel het ook is voorgekomen,
dat men te vroeg ongeduldig werd en dat de man, die ging kijken, door de vertraagde
explosie werd gedood. In Schalkwijk had men onder de spoorbrug 40 kg springstof met
een tijdpotlood van een half uur geplaatst. Er gebeurde die nacht niets en de volgende
dag ging één van de jongens samen met een koerierster kijken. Het tijdpotlood had ge
werkt, maar het slagkoord was blijkbaar vochtig geweest. De jongen sloot daarom nu
een vuurkoord aan van 11 /2 meter, stak het aan en rende terug naar de koerierster, die bij
de fietsen wachtte. Twee en een halve minuut was bij deze lading wel wat erg weinig
maar zij ontkwamen toch ongedeerd.
Een dankbare sabotage was door voortdurend versperd houden der spoorwegen, het drie
wekenlang ophouden van een transport van 5 à 600 gevangenen uit het Polizeilager Amers
foort, welke gevangenen naar Duitsland zouden worden afgevoerd. Hier had men in
April 1945 meer succes dan de Brabantse en Limburgse KP'ers in 1944 met hun wanhopige
pogingen om de gevangenen uit Vught te redden. Deze gevangenen uit Amersfoort
werden door de geallieerden bevrijd. Op dezelfde wijze werden in Utrecht en Noord
Holland meer treinen met gevangenen of voorraden opgehouden tot de afsluiting in het
Oosten volkomen was. Honderden gevangenen waren daardoor in de gelegenheid te ont
vluchten en de anderen werden later bevrijd. Op 1 Mei 1945 werd het kamp Amersfoort
door de Duitsers verlaten en aan het Rode Kruis overgedragen. Het gerucht liep echter,
dat de beruchte sadist Kotälla 's nachts zou terugkeren om nog een paar mensen te liqui
deren. Vier KP' ers gingen er op af om Kotälla op te vangen. Zij werden door een dame
van het Rode Kruis verstopt in een barak tot het duister viel. Daarna betrokken zij de
wacht samen met een marechaussee, die reeds van de situatie op de hoogte was. Op een
gegeven ogenblik kwam er een motorrijder van de SD. Toen zij de poort achter hem sluiten
wilden, zeide hij, dat er nog 30 SD'ers op komst waren. Dit leek de jongens wel wat te
gortig, maar gelukkig kwamen deze kerels alleen om wat balen turfstrooisel te halen en
Kotälla kwam niet meer opdagen.
In de laatste maanden was er in het Westen nog behoefte aan aanslagen om het vervoer
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van voorraden, luchtafweergeschut en vooral V-wapens te verhinderen. Daarto'e werden
nogal wat kleine spoorbruggen opgeblazen. Van belang bleek o�a. de brug bij de Putkop
te Woerden-Harmelen, waarop de RAF bijna elke dag haar krachten tevergeefs verspilde.
De KP-Zwammerdam plaatste toen, ondanks de Duitse bewaking, ladingen in houten
kistjes, welke juist tussen de zware stalen balken van de brug geklemd konden worden en
de brug ging de lucht in.
Bij Rotterdam tussen de Wilgenplas en Schiebroek moest er een klein brugje uit. De
Duitsers waakten er 's nachts zo goed, dat het niet lukken wilde. Overdag echter waren
er burgers aan het kolenzoeken langs de spoorbaan. Zo viel het niet zo erg op, dat er nog
een paar kolenzoekers bij kwamen, die wat bij het bruggetje prutsten en toen de andere
kolenzoekers waarschuwden er maar vandoor te gaan, voor de klap kwam.
Zonder waarschuwing ging een lijntje van Feyenoord naar Pernis, van belang, omdat er
regelmatig benzine over vervoerd werd. Ook deze aanslag moest overdag gepleegd wor
den en de jongens zagen de plaatselijke ondercommandant van de OD met zijn uitver
korene in het gras bij de spoorbaan zitten. Zo sloeg men twee vliegen in één klap, de
lijn eruit en de "wapenbroeder" de stuipen. Op juist zoveel afstand, dat het minnend
paar geen risico liep, werd de lading geplaatst met een time-pencil van een half uur.
En toen maar kijken en wachten. Na een half uur dreunde de explosie en grinnikend van
leedvermaak gingen de jongens huiswaarts. Het onnozele lijntje had hun toch nog plezier
opgeleverd.
In vele gevallen echter veranderde de spoorwegsabotage van aard. Terwijl de Duitsers
de lijnen, welke voor hen nog van belang waren intact probeerden te houden, lieten zij
overal elders het spoorwegmaterieel afvoeren of slopen. De sabotage was er in die gevallen
op gericht zoveel mogelijk nog te behouden, deels door in veiligheid brengen van materieel
en voorraden op grote schaal, deels door optreden tegen de slopers, desnoods met geweld.
Beschietingen brachten er de schrik in. Natuurlijk vielen er zo gewonden en soms zelfs
- hoewel dat de bedoeling niet was - doden, maar de anderen waren voortaan zo wijs
niet meer aan het werk te gaan. Dergelijk optreden ging dikwijls gepaard met gevechten
tegen Duitse beschermers.
Men moet hierbij bedenken, dat het om lieden ging, die ondanks alle waarschuwingen
uit eigen baat bleven wer
ken aan de ondergang van
het eigen land en er daar
om de consequenties maar
van ondervinden moesten.
Het was geen mooi mid
del en geen prettig middel,
maar het was het laatste
en het hielp probaat.
Ook het signaleren en ver
wijderen van springladin
gen kwam op het spoorweg
programma te staan. Som
mige bruggen moesten in het koudste jaargetijde
- zwemmend benaderd
worden en terwijl bovenop
de Duitse schildwachten
heen en weer liepen, waren
De spoorbrug bij Harmelen, door de KP-:(wammerdam opgeblazen.
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beneden klappertandend en bibberend een paar jongens bezig om ladingen of ont
stekingen te verwijderen. Om ,de afvoer van locomotieven zoveel mogelijk te verhin
deren, schoot men met stenvuur de watermantel van de tender stuk. Hierdoor werd de
machine niet ernstig beschadigd, maar toch onbruikbaar. Met het oog op het schamele
beetje tractie dat Nederland dreigde over te houden, werd het ook verboden deze bij
overigens nodige aanslagen al te zeer te beschadigen of te vernielen. Jongens, die zo graag
hun basooka eens op een Duitse locomotief geprobeerd hadden, kregen daarvoor geen
toestemming. De sabotage kreeg voor een groot deel tot doel nog te redden wat er te
redden viel.
e. Weg en verkeer
Doch het vijandelijk vervoer betrof niet alleen de spoorwegen. Ook de wegen en de Duitse
vrachtauto's waren van het grootste belang. In de Septemberdagen werden vele wegen,
vooral in het Zuiden en in Utrecht, bestrooid met glasscherven, spijkers ( de zgn. Ma
q uisspijkers, asphaltspijkers etc.), spijkerlatten, kleine Spaanse ruiters, kraaienpoten,
alles wat maar met scherpe punten omhoog wilde wijzen en overal stonden auto's met
lekke banden. Dit veroorzaakte zoveel schade en oponthoud, dat alle auto's primitieve
bezems voor hun wielen kregen, een middel, dat echter niet geheel afdoende was. Voorts
waren er wegversperringen, bv. omgehakte bomen of opgebroken plaveisel. Een prachtige
versperring, vooral bij nacht, was een staalkabel over de weg gespannen. Een dergelijke
kabel op de hoogte van de bestuurder was dikwijls dodelijk en sneed soms radicaal de
hele bovenkap van een wagen af. Schuin over de weg gespannen, deed zo'n kabel een
snel rijdende auto onvermijdelijk kantelen. Een dunnere draad met een schokhandgranaat
ter hoogte van de voorruit was eveneens zeer radicaal. In Wormerveer beleefde men daar
eens een grap mee, die het vermelden waard is. Een Duitse auto raakte zo'n granaat, die
echter eerst achter haar ontplofte. De Duitsers reden snel door, bovenop een volgende.
De overlevenden sprongen uit de auto, openden mitrailleurvuur en wierpen handgranaten,
omdat zij meenden te worden aangevallen. Toen reed er juist nog een andere auto tegen
een granaat en de Duitsers daaruit begonnen èveneens te vuren. In het duister waren
zij hartstochtelijk bezig elkaar uit te moorden.,
Wanneer het echter enigszins kon, reden de Duitsers zo hard mogelijk door. Dat was
dikwijls met de bandenbommen het geval. Dat waren lichte bommetjes, juist voldoende
om de zwaarste luchtband kapot te slaan. De Duitsers, die er als de dood voor waren
in de nacht door partisanen te worden aangevallen, reden dan met een scheefhangende,
hobbelende wagen zo snel mogelijk verder, heel dikwijls om dan weer op een bom terecht
te komen.
Brand- en tijdbommen in de voertuigen waren ook een veelgeliefd middel, in het bijzonder
natuurlijk bij munitie- of benzinetransporten, maar ook met een gewone auto was men
dikwijls al tevreden. Het werd zo, dat de jongens, als ze na een actie naar huis gingen,
altijd nog een bommetje mee vroegen, voor het geval ze onderweg nog een auto zouden
zien.
Op een keer zagen twee Amsterdammers een grote tankwagen geparkeerd staan. Al hun
time-pencils van een half uur waren op en zo ging er een bom voor 2 uur in. Juist was deze
geplaatst, toen er nog zo'n auto kwam. Snel ging er een nog zo'n pil halen en daarna was
het wachten op de klappen. Maar tegen die tijd reden de auto's juist weg. De jongens
gingen er achter aan en inderdaad - weldra klonk de eerste dreun en vloog er een wagen
in brand. De tweede wagen wilde te hulp komen en stond juist naast zijn lotgenoot, toen
hij zelf de lucht in ging.
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Bij gebrek aan tijd
potloden moest men
tenslotte met stukjes
vuurkoord gaan wer
ken. Een paar jongens
hadden een prachtige
auto van de Grüne
Polizei zien staan. Het
vuurkoord werd aan
gestoken en een der
jongens fietste naar de
auto om de bom erin
te werpen.Juist op dat
ogenblik kwam er een
luitenant van de Am
sterdamse politie voor
bij. Er was geen keus
met zo'n stuk vuur
koord en de jongen
wierp dus zijn bom
toch in de auto. ,,Jou
heb ik," schreeuwde
de overijverige mof
fenhandlanger en trok
zijn pistool. De jongen
reed hard weg met de
schietende luitenant
achter hem aan, die
hem echter niet raken
kon. Een van de vrien
den, die weer achter de
luitenant aan spurtte,
schoot beter. Het vol
gend ogenblik dreunde
de ontploffing en ook
de auto was er geweest.
Bekend is het verhaal
van een Duitser, die
een tijdbom in zijn
wagen vond en op de
straat wierp. Een oude
man, die er Joost mag
weten wat in gezien
heeft, raapte het ding
op en stak het in zijn
zak. De jongens wil
den hem waarschu
wen, maar verloren
hem uit het oog. Het

Het ophangen van een schokhandgranaat boven de rijweg dooreen sabotagegroep uit de,Zaanstreek. Foto's: Woud!.
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kostte de man het leven.
Een geliefkoosd object
waren de radiopeilwa
gens. Die maakten het
de operators zo lastig,
dat deze moesten gaan
werken met zenders,
welke elders stonden
opgesteld. Dat ging
dan zo: de operator
zat in een huis, dat
door hulp van tele
foonmensen leidingen
bezat naar ver verwij
derde percelen, waar
zenders stonden op
gesteld. De peilwagens
hadden op het laatste
binnen het half uur
een blok gevonden,
van waaruit gezonden
werd. Door regelmatig
over te schakelen op
Sabotage door de KP-Amsterdam op een Duitse vrachtauto in de Tesselschadestraat. Door dergelijke aanslagen een andere zender, liet
werd het verblijf der DuitJers in Amsterdam gedurende het laatste deel van de oorlog uitermate onveilig. men de Duitsers in hun
Foto: Charles Breijer.
peilwagens als gekken
heen en weer rijden. Dat nam niet weg, dat ze heel lastig bleven en als er ergens zo'n wagen
gezien werd, dan haastte men zich er een pil in te frommelen. Kon het niet binnenin,
dan was het tussen het spatbord en de motorkap ook heel goed.
Een geweldige uitwerking hadden voorts de zelf vervaardigde mijnen. Zij werden gemaakt
uit een houten kistje gevuld met springstof en op de bodem daarvan een bandenbom.
Op die bandenbom stond een stuk bezemsteel schoor tegen het deksel van de kist. Een
dergelijk geval werd in de grond gegraven en wanneer er een flinke druk op de deksel
kwam, volgde er een enorme explosie, waar zelfs geen tank tegen bestand was. Zulke
mijnen .. waren bijzonder moeilijk te vinden, omdat de opsporingsapparaten alleen op
metalen delen reageerden. 'Wanneer· zij daarom ook gevaar voor een geallieerde opmars
zouden kunnen opléveren, dan moest er een stuk metaal bij begraven worden.
De verkeerssabotage beperkte _zich niet tot de wegen, maar zocht ook benzinevoorraden,
wapenparken en garages op. Iq. Utrecht vernietigde men zo eens in één slag 180.000 liter
olie en benzine, voor welke actie'eeµ felicitatie ontvangen werd van het geallieerd hoofd'\
kwartier.
Een moeilijke aanslag was die op de Zenith-garage in Amstelveen. Dit was een voor de
Duitsers nogal belangrijk punt; er waren veel militairen en het leek heel moeilijk om er
binnen te komen. Gebruik werd hier gemaakt van de charmes van een koerierster. Dit
meisje liet zich een kletspraatje welgevallen van de Oberfeldwebel en maakte een af
spraakje met hem voor de volgende middag. Die middag ging het meisje erheen met
een koffer vol springstof, en een in werking gesteld tijdpotlood van 2 1/ 2 uur. De garage
bleek gesloten. Zij belde aan- en de Duitser kwam naar buiten.. Hij liet haar niet binnen,
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maar bleef aan de deur met haar staan te praten. De jongens, die in de buurt de wacht
hielden, vonden dit helemaal niet leuk en het duurde hun ook veel te lang. Maar ten
slotte kwam het meisje toch terug met haar koffer, waaruit nu allereerst het tijdpotlood
verwijderd werd. Het zou nog enkele uren duren eer de garage geopend werd. Toen ging
de koerierster er opnieuw op af met haar koffer. Zij maakte haar praatje en beloofde
tenslotte die avond bij de Duitser te komen. Daarom liet ze haar koffer maar staan.
De Duitser, die dit zeker voor een garantie tegen een blauwtje hield, vond dat best. De
jongens waren blij, toen ze er met hun koerierster tussen uit konden. Een tijdje later ging de
hele garage met inventaris, zeven auto's en zeven motoren aan gruzelementen.
Toch begon men ook op dit punt van sabotage er steeds meer rekening mee te houden,
dat de auto's straks voor het eigen volk van belang zouden zijn. Daarom werd in het
bijzonder schade toegebracht aan de generators, terwijl de wagens zelfliever intact gelaten
werden. Ook werd op grootscheepse wijze de sabotage tegen opslagplaatsen en fabrieken
van generatorhout uitgevoerd.
Een bijzondere vorm van wegsabotage was nog de strijd tegen de V-wapens. Deze werden
op lange trailers aangevoerd. Op de Haagweg bv. werd daar 's nachts voor gewaakt en
de V-wapens werden dan op een afstand van zeven meter met stenvuur bestookt en
dermate beschadigd, dat zij onbruikbaar waren.
f Scheepvaartsabotage
Ook de talrijke waterwegen bleken van groot belang, zij het niet zozeer voor de
aanvoer van oorlogsmaterieel dan wel voor de genadeloze leegplundering van het land.
Letterlijk all� wat de
moeite van het stelen
waard leek, werd in
schepen geladen en
naar Duitsland ge
voerd.
Voorraden, fabrieks
installaties, tramwa
gens, spoorwegmate
rieel eriz. werden zo
weggevoerd. Slacht
offers van razzia's wer
den met honderden
en honderden in de
scheepsruimen ge
propten naar de IJsel
linie en Duitsland ge
bracht.. Ook een groot
aantal binnenvaart
schepen ging op deze
wijze voor het land
verloren. Dit proces,
dat reeds sinds zeer
lang in werking was,
werd na September in De limpet, ingebouwd in een van 6 magneten voorzien huis, welk geheel onder water tegen ern scheepsromp
versneld tempo voort- geplaatst, na enige tijd door ontploffing deze romp vernielde. (Zie pag. 448, nr. 16.) Foto: ]. /Jan Rhijn.
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Een door de KP-Friesland tot zinken gebrachte boot.

gezet. Een deel der schippers had zich hieraan steeds weten te onttrekken door zgn.
reparaties en andere listen en tenslotte door met schip en al onder te duiken. In eenzame
wateren, zoveel mogelijk gecamoufleerd, lagen schepen. In sommige heel moeilijke
gevallen waren zelfs wel schepen tot zinken gebracht, om na de bevrijding te worden
gelicht.
Het merendeel echter, niet zo principieel, had steeds gaarne gevaren voor de vijand en
de hoge vrachtsommen opgestreken, maar werd nu voorzichtig. Nu nog naar Duitsland
varen, betekende zeer waarschijnlijk daar te blijven zitten zoals talloze anderen, zonder
kans om terug te keren. Het animo was dus gering, maar de Duitse dwang werd sterker
dan ooit en vele schippers bezweken daarvoor en bleven varen.
In de Septemberdagen toen de sabotage een van de hoogtepunten bereikte, werd
ook de scheepvaart in belangrijke mate gestremd. In Twente werden de sluizen ver
nield van het voor het vervoer naar Duitsland zeer belangrijke kanalensysteem. Door
het grote verval liepen sommige kanalen daardoor geheel leeg, zo bv. het kanaal
Hengelo-Wiene.
Elders vernielde men alleen de electro-motoren of bracht men versperringen aan door
keien voor de sluisdeuren te storten etc. Dit kon een zeer radicaal middel zijn. Zo bv. in
Woudrichem. In November 1943 stond het water zeer hoog tegen de dijken van het land
Altena. De Duitsers, die nu eenmaal overal verstand van hadden, hadden bij laag water
de schotbalken uit de inundatiesluizen gehaald en vreesden nu voor de gevolgen van die
stommiteit. De waarnemend burgemeester van Woudrichem wist die angst nog wat aan
474

te wakkeren en kreeg toestemming om maatregelen te nemen. Hij liet er toen 5000 stenen
en 3000 zakken grintzand in gooien, vooral in de scharnieren. Toen het gebeurd was,
vroeg een officier: ,,Aber wie kommt das wieder draus ?"
,,Ja," was het antwoord, ,,dat is niet mijn zaak. Ik heb het er alleen maar in gedaan."
Het gevolg was, dat de Duitsers in 1945 het land van Altena niet geheel onder water
konden zetten, want de sluis bleek grondig vernageld.
In de verwachting, dat de bevrijding spoedig komen zou, werd er echter in het algemeen
niet tot omvangrijke vernielingen overgegaan. De bedoeling was slechts de scheepvaart
te stremmen gedurende de weken, waarin men de beslissing verwachtte.
In Limburg bv., waar de Duitsers de schepen zoveel mogelijk weg wilden hebben, kregen
alle schippers bij Maasbracht opdracht de Maas af te varen. Om dit te verhinderen, ver
nielden de jongens in de nacht van 14 September de electro-motoren van de schutsluis
te Linne. De schepen, ca. 300 in getal, zaten hierdoor practisch opgesloten. Zij konden
nog slechts met de hand worden geschut, een zo tijdrovend werk, dat daartoe de gelegen
heid wel ontbreken zou, naar men hoopte. De Duitsers gaven zich in dit opzicht evenmin
een kans en razend hierover zonden zij op 30 September 1944 een "Sprengkommando"
dat alle schepen vernielde en tot zinken bracht.
De bevrijding liet echter op zich wachten en de massale afvoer over water vond weer
voortgang. Wel slaagde men erin sommige vaargeulen te versperren, door er schepen tot
zinken te brengen, zo bv. het Kolonelsdiep, de Dokkumer Ee, de Eem (met het beroemde
schoensmeerschip), de Zaan, het Noordhollands kanaal enz., maar in dit waterrijke land
bleven er zoveel mogelijkheden over, dat men op deze wijze de scheepvaart wel kon
belemmeren maar niet stilleggen. Zo bleef er naast de aanslagen op de waterwegen door
vernieling van sluizen, duikers en door zinkschepen, slechts één mogelijkheid, nl. het
optreden tegen transporten van bijzonder belang. Dat waren bv. benzineschepen, waar
van vooral Utrecht er flink wat te pakken kreeg, munitieschepen o.a. in Muiden en
Hilversum.
In A'dam slaagde men erin de grote drijvende bokken te pakken te krijgen, die de tram
wagens in aken moes
ten laden. Bij de pa
pierfabrieken van Van
Gelder, welke de Duit
sers wilden leeghalen,
bracht men met een
limpet een groot schip
met machinerieën tot
zinken juist onder de
kraan.
In Rotterdam werden
niet alleen lichters,
doch ook zeeschepen
met behulp van lim
pets tot zinken ge
bracht, waarvoor men
een paar maal een fe
licitatie-telegram van
de Britse Admiraliteit
5 Dec. '44 te 3 uur n.m. werd door een drietal KP'ers uit Rotterdam, bij de ingang van de Leuvehaven
mocht ontvangen. Het Op
te Rotterdam, deze lichter van 1200 ton met limpets tot zinken gebracht. De lichter was geladen met profielijzer
uitvoeren van de opvoor Duitsland.
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drachten ging dikwijls met enorme moeilijkheden gepaard. Het tot zinken brengen van
een aak met duikbootmotoren in de Katendrechtse haven moest geschieden op 10 Nov.
1944, de dag waarop de grote razzia's in Rotterdam begonnen en geen man zich meer
veilig op straat kon wagen. Een KP'er gaf zich met een scheermes een grote jaap in
zijn arm. De wond, welke hevig bloedde, werd verbonden en zo ging de KP' er op stap
en slaagde met zijn opdracht. In het Zuiderdiep werden 12 lichters, bestemd voor troepen
vervoer uit Zeeland, van limpets voorzien, waarna de politie bericht ontving, op welk uur
zij de schippers mocht waarschuwen. Enige tijd nadat de opvarenden hun schepen verlaten
hadden, weerklonken de explosies en zonken er 8 schepen. Grote schepen waren bv. de
nSchönfield" en de "Hansa", welke de KP'ers bij de werf Wilton met limpets te
pakken kregen.
Doch de meest geslaagde actie op het gebied der scheepvaartsabotage diende juist om
de scheepvaart mogelijk te maken, nl. de scheepvaart na de bevrijding. In het kader van
de grote vernielingen in de Rotterdamse haven paste ook het Duitse plan om de Waterweg
geheel te versperren en hierdoor de Rotterdamse haven te blokkeren, niet alleen voor
de duur van de oorlog, maar ook voor geruime tijd daarna. Wanneer zij hierin slaagden,
dan zou dit voor de voedselaanvoer en de gehele na-oorlogse reconstructie fatale gevolgen
hebben. Gedeeltelijk was de vaargeul reeds versperd. De laatste versperring moest het
grote zeeschip de "Westerdam" (ruim 7.000 ton) vormen. Vanuit Engeland was de
opdracht gekomen dit te verhinderen, door het schip reeds eerder tot zinken te brengen.
Hoewel er dringend om verzocht werd, vond de RAF het niet raadzaam een lucht
bombardement op het schip uit te voeren.
Doch de "Westerdam" bleek een harde noot, die zich maar niet wilde laten kraken. Het
was reeds eenmaal gelukt er een gat in te slaan, maar de Duitse wachten hadden het schip
toen drijvende weten te houden. De "Westerdam" lag in de Merwedehaven onder strenge
bewaking en om op de haventerreinen te komen had men niet minder dan 8 Ausweise
nodig. Het moest dus over water geprobeerd worden. De eerste maal in November 1944
werd het zwemmend geprobeerd. Twee KP' ers, dik met vet ingesmeerd om de ijzige
koude zoveel mogelijk te weren, begaven zich daartoe te water met een kist, waarin de
limpets lagen. Het bleek onmogelijk. De sterke stroom en de doordringende koude waren
niet te overwinnen. De kist maakte water en één der jongens kreeg kramp. Zij moesten
terug. In December werd het opnieuw geprobeerd, ditmaal in twee kano's. Storm, stroom,
en drijfijs deden de kano's ondergaan en de jongens, die zwemvesten hadden aangedaan,
mochten van geluk spreken, toen zij eindelijk totaal verkleumd weer aan land konden
kruipen. Eén van de jongens was zover weg, dat hij wenste, dat de Duitsers maar ver
schenen� dan kwam hij tenminste bij een kachel. Maar de moed werd niet opgegeven.
De volgende morgen ging een jongen onder enorme moeilijkheden enige limpets en zijn
sten uit het water opduiken. Hij werd aangehouden, in een portiershok gebracht, waar hij,
toen de Duitsers met een ander bezig waren, de portier met zijn pistool bedreigde en er
vandoor wist te gaan.
Driemaal moest scheepsrecht zijn. Die ellendige schuit moest er aan. Met veel moeite
werd er weer een kano opgescharreld. De rubberboten van de Engelsen bleken nl. on
bruikbaar. En zo ging het er in de nacht van 16 Januari 1945 weer op af. Op het pro
gramma stonden de "Westerdam" en de "Borneo", op welk laatste schip al eerder een
aanslag gepleegd was, maar dat nu voor goed naar de bodem moest. Rustig staken twee
KP' ers de rivier over en plaatsten vier limpets op de "Westerdam", terwijl zij boven
zich de Duitsers hoorden lopen en zelfs over de verschansing zagen hangen. Aangezien
hun kano nogal veel water maakte, bleek het niet mogelijk ook nog de "Borneo" met
een bezoek te vereren. Zij moesten terug. Bij hun aankomst op het contactadres vernamen
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Maquette van de Rotterdamse haven. De Westerdam is links in het centrum aangegeven, alsmede de route der KP'ers heen en terug. Voorts is even
onder het midden aan de rechterzijde de drijvende bok Titan getekend met de tocht daarheen.

zij echter, dat in de Dokhaven de grote bok "Titan" en een lichter voor het grijpen lagen.
Zij deden daarom de voor de "Borneo" niet gebruikte limpets aan hun drie makkers
over, die er toen nog even mee op stap gingen. Acht uur later dreunden de explosies.
De "Westerdam" die al veel te lang op het programma had gestaan, kon er van worden
afgeschrapt.
Er kwamen felicitatietelegrammen van Z.K.H. Prins Bernhard en van de Britse Admira
liteit. Maar het aardigste was, toen de jongens later vernamen, dat de KP'leider Rob
(Marinus v.d. Stoept), die de eerste maal met zijn helpers een gat in de "Westerdam"
gekregen had en later gecrost was,juist op de Staf van de Prins zat, toen het bericht binnen
kwam. Prins Bernhard was opgesprongen van genoegen en had verklaard trots te zijn
op de jongens.
g. Verhinderen van vernielingen
Dit tot zinken brengen van de ,,\,Vesterdam" verhinderde de Duitsers de \,V aterweg
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definitief af te sluiten. De geweldige vernielingen in de Rotterdamse en Amsterdamse
havens konden echter niet worden voorkomen. Een radicale streep door alle plannen
en berekeningen werd gehaald door het feit, dat de bevrijding van het Noorden niet
in het najaar van 1944 maar eerst in h€t voorjaar van 1945 kwam. Reeds waren voor
bereidingen gemaakt om de vernielingen te verijdelen. Deze voorbereidingen bevonden
zich ten dele zelfs in een vergevorderd stadium. Men had daartoe contact opgenomen
met deskundigen en soms zelfs met Duitsers, op belangrijke punten KP'ers de wacht laten
betrekken en zich van dag tot dag op de hoogte laten houden van het plaatsen van ladingen
en ontstekingen. Met Dolle Dinsdag werden vitale punten bezet door groepen, die later
weer ijlings moesten worden teruggetrokken. Toen de opdracht kwam, de belangrijke
haven van Rotterdam tot iedere prijs voor vernietiging te behoeden, kon nog op gealli
eerde hulp gehoopt worden. Toen echter de vernielingen een aanvang namen was de
kans hierop verkeken.
Machteloos moest men toezien hoe de haveninstallaties werden opgeblazen en schepen
en dokken tot zinken gebracht. Dagenlang donderden de geweldige explosies en stegen
reusachtige rookzuilen omhoog.
Tegenover deze vreselijke vernielingen en de onmetelijke schade aangericht door inun
daties als die van de Wieringermeerpolder lijkt hetgeen bereikt is niet op te wegen. Doch
juist door deze vernielingen op enorme schaal telde alles, wat door sabotage van de
Duitse voorbereidingen behouden bleef, dubbel. Het kon behouden blijven door de dik
wijls wanhopige inspanningen van betrekkelijk weinigen.
In het spoedig bevrijde Zuiden was men er in geslaagd enkele belangrijke objecten voor
vernietiging te behoe
den. Met het onscha
delijk maken van
ladingen, h�t door
knippen van leidingen
of het bezetten van
bedreigde punten kon
veelal worden vol
staan. Wanneer het tot
gevechten kwam, dan
waren die van korte
duur. Men behoefde
een punt slechts te be
houden tot de spoedige
komst der geallieer
den. De KP-De Mar
griet kon voor de geal
lieerde eenheden uit
aan het vechten gaan,
resultaten boeken, een
brug onbeschadigd in
handen krijgen, in
'sHertogenbosch door
dringen, omdat achter
haar de ·stoot van het
leger kwam. Zij deed
hiermede prachtig
De onder water gezette Wieringermeerpolder.

478

werk, dat zeer veel bij:
droeg tot het aanzien
van hetNederlands ver
zet in het algemeen
en dat der LKP in het
bijzonder.
Maar in het Noorden
ging het heel anders.
Daar moest men tegen
de stroom optornen.
Daar wordt het haast
onbegrijpelijk hoe men
kon blijven volhouden
in deze strijd tegen de
vernielingen, geslagen
op zoveel punten, te
midden van een over
maat van vernietiging
vechten, zich wagen,
zich offeren voor één
punt, hier of daar één
overwinning temidden
van talloze nederlagen.
Maar juist daarom is
dit volhouden des te
groter.
Zo werd er rond de
Maastunnel en de
Maasbruggen te Rot
terdam maandenlang
een schaakspel ge
speeld van zetten en
tegenzetten. De explo
sieven in de Maastun
nel zouden electrisch
tot ontsteking worden
gebracht. De KP slaag
de erin op deze leiding
een apparaatje aan te
brengen, dat de stroom
zozeer verzwakken
kon, dat zij voor ont
steking niet sterk ge
noeg meer was, terwijl
toch de Duitsers bij Deze waanzinnige order van Himmler op het moment, dat Duitsland reeds militair op de knieën gedwongen
het regelmatig door- was, is wel in schrijnend contrast met het van een diep verantwoordelijkheidsbesef getuigend optreden der
Nederlandse verzetsbeweging.
meten van de leidingen
er niets van bemerkten. Ter observatie zaten er gedurende de Septemberdagen
twee KP'ers in de luchtkoker verscholen met voldoende levensmiddelen en een telefo-
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nische verbinding met hun hoofdkwartier. Na September werd deze schu.ilplaats ontdekt.
Er werd toen contact gezocht met e.en Duitser, die later weer verraad pleegde. Heel de
omgeving van de tunnel werd door de Duitsers tot een vesting gemaakt. En toch was er
op het eind nog een aantal KP'ers in de Schotse kerk geconcentreerd om in geval van
nood een uiterste poging te doen om met geweld de tunnel te veroveren en te behouden.
Het zou een hachelijke onderneming zijn geweest met geringe kansen, maar men was
ertoe bereid.
De werkzaamheden aan de Maasbruggen werden van dag tot dag gevolgd. De Duitse
plannen ter vernietiging werden herhaaldelijk gewijzigd en in verband daarmede ook de
tegenmaatregelen. In het laatste stadium had de KP hier contact met een drietal Oosten
rijkers, die bij de redding van Willemsbrug, Koninginnebrug en spoorbrug behulpzaam
zouden zijn. Deze Oostenrijkers zouden op het critieke moment de vuurkoorden en slag
snoeren vernielen en de machinegeweren onbruikbaar maken, terwijl de KP de bruggen
zou veroveren en bezetten. In de nacht voor de capitulatie deed een bataljon OD tegen
alle afspraken en opdrachten in, een aanval op de Koninginnebrug. Twee van de Oosten
rijkers verkeerden in de veronderstelling, dat dit de KP'ers waren. Zij riepen: ,,Nicht
schiessen!" en wilden zich bij de aanvallers voegen. Beiden werden dodelijk getroffen.
Voor het behoud van de Electriciteitscentrale te Rotterdam trok de KP een oude machi
nist aan, die bij de genie gediend had en dus van wanten wist. Maandenlang spionneerde
deze oude man op de centrale en zat daar soms urenlang boven op de kraanbalken van
de loopkat, vlak onder het dak van de grote turbinehal, om de Duitsers gade te slaan,
wanneer zij hun ladingen plaatsten.
Op tal van plaatsen werden springladingen of ontstekingssystemen verwijderd, waardoor
dijken en belangrijke installaties konden Worden behouden. In vele gevallen trachtte men
door inspuitingen de vuurkoorden onbruikbaar te maken. Elders werd de gekleurde
benzine uit de brandflessen vervangen door theesurrogaat. Deze vormen van sabotage
bleven voor de Duitsers onopgemerkt tot het moment, waarop het te laat was.
In Leeuwarden voorkwam de Friese KP op deze wijze de vernieling van het post
kantoor. Op 5 April 1945 brachten de Duitsers daar in dè kabelkelder zeven in gonje
zakken gehulde bussen dynamiet en 72 blokjes pycrinezuur. Deze blokjes werden nage
maakt van hout, ,met lood op gewicht gebracht, gekleurd, irt parafine gedompeld en van
vals etiket voorzien. Aan dit alles waren zeer veel moeilijkheden verbonden, maar op 13
April had men de blokjes eindelijk klaar. Op een gunstig ogenblik verschafte men zich
met een valse sleutel toegang tot de kelder. De bussen dynamiet werden uit de gonje
zakken gehaald en deze werden met rommel opgevuld. De blokjes werden verwisseld.
Op 14 April gaven de Duitsers opdracht het gebouw en de omgeving te ontruimen,
omdat het zaakje zou worden opgeblazen. Er kwam natuurlijk niets van terecht en ondanks
al hun woede moesten zij volstaan met het stuk slaan van de versterkings-installaties, welke
met weggehaald en verborgen materiaal spoedig konden worden hersteld.
Handig spel liet ook een verzetsman uit de Alblasserwaard zien. Deze speelde zo goed
voor NSB'er, dat hem de werkzaamheden voor de vernietiging van de Lekdijk werden
toevertrouwd en zowel de NSB-burgemeester van Streefkerk, als de Duitse Obergefreiter,
die hem controleren moest, zich door hem bedriegen lieten. Toen deze vlieger niet langer
opging, wist hij met enkele helpers burgemeester en Duitser op spoorloze wijze te laten
verdwijnen. De Duitsers kregen geen gelegenheid meer nieuwe maatregelen te nemen
en zo bleef de Alblasserwaard behouden.
Een maatregel over het gehele land was het gewapend optreden tegen die Nederlanders,
die diensten verleenden bij de vernielingswerkzaamheden, bv. door het graven van
springputten etc. Deze werklieden werden beschoten om er de schrik in te brengen. In
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Dagelijks verschijnende communiqué's over de verzetsactie tegen de Liese-vordering. (Overgenomen uit de Mededelingen der LO.)

Rotterdam deed men een inval in een aannemerskantoor op een betaaldag. Men schoot
er twee verantwoordelijke personen neer en paste lijfstraffen toe op de arbeiders. Het
middel was zo radicaal, dat dit bedrijf werd geliquideerd.
Van onmetelijk belang was het grote aantal vernielingen, waarvan de Duitsers in het
laatste stadium van de oorlog afzagen in ruil voor de toezegging dat sabotage en liqui-
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daties zouden worden stopgezet. Hun voornaamste motief was natuurlijk de hopeloze
militaire situatie, maar die had hen voorheen nimmer van zinloze vernielingen weerhouden.
In het complex van factoren, dat hen nu tot een andere houding bewoog, was het gewapend
verzet van betekenis en het was tegenover vertegenwoordigers van dit verzet, dat zij het
staken der vernielingen aanboden als een ruil, als iets gelijkwaardigs, tegenover het stop
zetten der sabotage. Dit is een niet in het oog vallend maar zeer groot resultaat geweest
van de sabotage. Vele plannen en voorbereidingen tot verhindering van destructies
- voorbereidingen, welke dikwijls reeds grote inspanningen en offers hadden gevergd -,
kwamen hierdoor niet meer tot uitvoering. Men zou bijna zeggen: zij kwamen niet meer
tot haar recht. En inderdaad, zij bleven onopgemerkt. Wanneer de beoogde enorme
vernielingen uit het laatste stadium van de oorlog met list of geweld verhinderd hadden
moeten worden, dan ware. dat stellig een meer spectaculaire wijze geweest met knappe
stunts en bewijzen van vernuft en moed. Maar het zou tevens een oneindig veel kostbaarder
wijze geweest zijn en een die onvermijdelijk ten dele tekortschieten moest.
Er zijn daaromtrent geen cijfers bekend en het is ook te zeer een materie, welke zich
aan controle onttrekt, maar indien men alleen maar bedenkt, dat er plannen waren om
het grootste deel van Westelijk Nederland het lot van het ongelukkige Walcheren en de
Wieringermeerpolder te doen delen, dan krijgt men enig gevoel voor dit perspectief,
dat alle beschrijving tart.
h. Andere acties
Ook vele acties van andere aard werden uitgevoerd. Zo bv. tegen fabrieken met belang
rijke weermachtsopdrachten. Van de machinefabriek "Jaffa" te Utrecht werden ketel
huis en machinekamer met explosieven vernield. In de Pander-vliegtuigfabrieken te Rijs
wijk werd brand gesticht. Te Amsterdam werd de accumulatorenfabriek "Varta" opge
blazen enz. enz.
Voorts waren er acties tegen de vijandelijke telefoon- en radioverbindingen, waarbij
om doeltreffend te kun
nen werken, gebruik
werd gemaakt van ad
vies of medewerking
van deskundigen. De
Duitse verdedigings
werken zoals de zware
muren, bunkers en mi
trailleursnesten wer
den in vele gevallen
met springstoffen ver
nield. In drie dagen
tijds gingen er in Am
sterdam ruim 20 bun
kers de lucht in.
Het opblazen van ver
dedigingswerken in
dicht bevolkte buur
ten bracht bijzondere
moeilijkheden mee. Zo
Op 9, JO en 11 April '45 liet de KP-Amsterdam ruim 20 bunkers in de lucht vliegen. Hier is er een van op de
Foto: Kertner. wilde een KP' er weghoek van de Amstelveenseweg en de Gom. Krusemanstraat. (Zie 1, pag. 544).
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fietsen van een bunker,
waarin hij een lading
met een vuurkoord van
60 cm had geplaatst,
toen hij er een straat
jongetje op zag klim
men. Hij joeg het ventje
weg en sprong op ZIJn
fiets. Toen hij omkeek,
zag hij de jongen waar
achtig al weer bij de
bunker, die elk ogen
blik de lucht in kon
gaan. Hij keerde terug
en kon de jongen nog
juist op tijd wegjagen.
Bij een andere gelegen
heid
zagen de saboEen op 28 Jan. '45 door de KP-Amsterdam opgeblazen transjormatorhutS)e op tzet Cornelis Troostplein.
Foto: RvO. teurs, die juist een bom
in een bunker geplaatst hadden, een paar jongens naar binnen gaan en even later weer
te voorschijn komen. In de veronderstelling, dat zij daarbinnen soms aan het zoeken
waren geweest, vroeg
één hunner aan de jon
gens wat zij daar had
den uitgevoerd. Het
nogal realistisch ge
kleurde antwoord was,
dat zij daar toch zeker
wel even hun behoefte
mochten gaan doen.
"Daar zijn die dingen
toch voor?" Zij joegen
de jongens haastig weg
en even later volgde
de explosie.
De bevolking van Am
sterdam kon deze aan
slagen, waarbij veelal
de ruiten in de omge
ving sneuvelden, niet
erg waarderen. Zo kon
het gebeuren, dat de
jongens, die een bunker
kwamen opblazen in
een straat, waar er al
één in puin lag, nauwe
lijks hun fietsen neer
gezet hadden, toen er
al hoofden uit de ramen
De door de KP-Utrecht opgeblazen bunker aan de Van Asch van Wijckkade aldaar.
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kwamen en er van alle kanten geschreeuwd werd, op te houden met die "gijntjes". Dat er
nog wel iets anders met die bunkers gemoeid was dan een paar kapotte ruiten, kon er bij
deze mensen blijkbaar niet in. De jongens waren zo verstandig om weg te rijden en de
volgende morgen lag de bunker natuurlijk toch in elkaar.
In Utrecht, waar men op het gebied van bunkers ook actief was, vonden kwajongens een
juist geplaatste lading van 15 kg plastic met tijdpotlood. Aan de koperen buisjes hadden
zij niets, maar met de stopverf wisten zij wel raad. Ze bekogelden elkaar met kluitjes
en kneedden er poppetjes van, tot er een Duitser langs kwam, die beter wist en een eind
aan het spel maakte.
Over het algemeen plaatste men ladingen met tijdontsteking, waardoor men de explo
sies kon uitstellen tot de nachtelijke uren waarin geen voorbijgangers of spelende kinderen
gevaar konden lopen. Een belangrijke bunker in Utrecht, van waaruit de Duitsers de
Noorderbrug bestrij
ken konden, was ge
bouwd bij een huis
op de Van Asch van
Wijckkade. Hiervoor
had men niet minder
dan 35 kilogram plastic
nodig. De omliggende
huizen werden daarom
veiligheidshalve ont
ruimd. De lading was
echter goed berekend.
De bunker werd totaal
vernield en de belen
dende percelen had
den alleen wat glas
schade. Een bijzondere
vorm van het semi
militair verzet was ook
het houden van krijgs
gevangenen. Krijgsge
vangenen maken was
niet zo moeilijk, maar
wanneer men ze lan
gere tijd moest vast
houden, begon de na
righeid pas.
Gevangenen werden
gemaakt om aan wa
pens te komen. Het
was uitdrukkelijk ver
boden de militairen
om die reden te doden
en men was veelal in
de veronderstelling de
gevangenen spoedig
aan de geallieerden te
Het aanbrengen van een springlading in een door de Grüne Polizei bezette school te Wormerveer. Foto: Woudt.
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kunnen uitleveren. In som
mige gevallen viel dat tegen
en dan moest men de ge
vangenen in boerderijen,
schaapskooien of kippen
hokken vasthouden en be
waken. Bij Helden in Lim
burg had men zelfs een
ondergronds krijgsgevan
genenkamp met ca. 40
gevangenen 1) en in de
Biesbosch een krijgsgevan
genenkamp op schepen. 2)
De meeste geïmproviseerde
gevangenissen hadden een
slechte accomodatie; deven
tilatie was er gebrekkig; het
krioelde er van ongedierte;
er kwam typhus voor enz. Het einde is daar. GeneraalBlaskowitz arriveert te Wageningen voor hotel De Wereld, op 6 Mei '45,
voor de onderhandelingen over de capitulatie.
Er werd naar gezocht door
de Duitsers en er kwa
men ontvluchtingspogingen
voor. Voedselvoorziening en
bewaking leverden grote
moeilijkheden op. De ge
wone Duitse soldaten gaven
meestal niet veel last, maar
met de SS'ers kreeg men
veel te stellen, zo zelfs, dat
men hen in sommige geval
len liquideren moest in het
belang van de anderen.
Deze gevangenen waren een
geweldig blok aan het been
en men wist er soms geen
raad mee. De oplossing: li
quideren, was geen oplossing
en men wilde dat ook be De opperbevelhebber derBS, ZKH Prins Bernhard, in gesprek met de voor de capitalutie-besprekingen
slist niet, al kon de gedachte
te Wageningen gearriveerde commandant van het strijdend gedeelte der BS, Peter-Zuid.
Foto's: Achterberg.
daaraan wel eens opkomen,
wanneer de moeilijkheden de jongens boven het hoofd dreigden te groeien. Er waren
gevangenen, veelal onder de oudere soldaten, die in alles medewerkten en zelfs plannen
tot ontvluchting of opstand kwamen verraden. Er waren anderen, die de situatie nog
eens zo beroerd trachtten te maken. Zo bv. in het ondergrondse kamp Helden, waar
sommigen half of helemaal naakt maar beneden bleven liggen en het zelfs vertikten voor
het doen van hun behoeften naar boven te komen, met alle afschuwelijke gevolgen van
stank, ziekte, verdierlijking enz. Men kon bezigheden voor hen zoeken, lichaamsoefeningen
1) Zie pag. 41, 229 en 233.
2) Zie pag. 69 e.v.
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bevelen, tabak voor
hen brengen, maar het
bleefhopeloos. Het ver
blijf werd er voor de
jongens zelf op die ma
nier ook onhoudbaar
door en de neiging om
zich van zo'n beesten
bende, die weinig men
selijks meer vertoonde,
te ontdoen, kwam haast
vanzelf op, temeer om
dat vrijlating onmoge
lijk was met het oog op
represailles tegen de
burgerbevolking. Ten
slotte wist men met
deze gevangenen door
de linies te komen en
hen aan de geallieerden
over te dragen. 1)
Om deze redenen werd
het later verboden
krijgsgevangenen te
maken, tenzij er demo
gelijkheid was om hen
over te dragen of op
behoorlijke wijze te
huisvesten. Het bleef
verboden, leden der
Wehrmacht te do
den, om aan hun wa
pens te komen. Omdat
men niet meer zoals
voorheen op Duitse wa
pens was aangewezen,
kwam toen het krijgsge
vangen maken slechts
dan voor, wanneer bij
een toevallige botsing
soldaten zich overga
De verlaten Dam te Amsterdam, waar zojuist - nog na de bevrijding - het publiek door de schietende ven, of bij de bevrijding
Duitsers uiteengejaagd is en een gevecht met de BS ontstond.
Foto: Kryn Taconis.
van de Oostelijke provincies in gevallen, waarin men de gevangenen vrijwel onmiddellijk kon overdragen. An
ders stond het met die soldaten, die met medeneming van wapens of voertuigen wilden
onderduiken. Hoewel men natuurlijk zeer voorzichtig moest zijn, met het oog op mogelijke
provocateurs of SD-spionnen, leverde dit in het algemeen minder moeilijkheden op.
Tot geregelde gevechten met de vijand kwam het in het Zuiden en Oosten van het land
1) Zie 1, pag, 596 e.v.
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bij de nadering van de geallieerde eenheden of in samenwerking met airbornes. Uiteraard
waren dit meestal acties van plaatselijke betekenis en kortstondige duur. Daarna gingen
de meeste KP'ers over naar de Stoottroepen. Slechts aan de KP-De Margriet bleef een wat
langer leven beschoren als afzonderlijke compagnie in het Regiment Stoottroepen "Bra
bant". 1)

6.

BESLUIT

Tal van daden en feiten zijn hier onbeschreven gebleven. Wanneer hier een Evan
geliewoord mag worden aangehaald: ,,Zo het stuk voor stuk werd beschreven, dan
zou zelfs de wereld, dunkt me, de boeken niet kunnen bevatten, die er over te schrijven
zijn". Hier is slechts gepoogd de belangrijkste vormen van het gewapend verzet te schet
sen en het met wat illustraties te verduidelijken. Wat het gewapend verzet voor ons land
en volk betekend heeft, daarop is reeds gewezen in de inleiding. Het heeft zijn onmetelijke
verdiensten gehad en ongetwijfeld ook zijn tekortkomingen. Het vond zijn einde met de
Duitse capitulatie en de bevrijding. Een beklemming van vijf zware jaren viel weg. De
vrijheid was als wijn, zij maakte dronken van vreugde. Er waren tranen en er was gejuich.
Het was de vrijheid, waar men naar gehunkerd had. Het licht, dat steeds aan het einde
van dit donkere dal der beproeving had gelokt. Het was de vrijheid waarvoor ook het
gewapend verzet gevochten had.
Militaire deskundigen van hier en over de grenzen hebben zijn bijdrage aan de strijd
gemeten en van grote waarde bevonden. Dat is zeker van belang, maar niet het voor
naamste. Sindsdien is de tijd verder gegaan en vele dromen van toen zijn droom gebleven.
Maar die gestreden hebben en geleden en zij die gevallen zijn, hebben hun plicht gedaan
tegenover God en de gemeenschap en er is niets dat dit ongedaan of ijdel maken kan.
Want God voor wie niets verborgen blijft, die het goed en het kwaad kent, zelfs dat waar
geen mens van weet, heeft de zaligheid beloofd aan die leden omwille der gerechtigheid.
En de gemeenschap, waarvoor het bloed van martelaren altijd weer nieuw zaad is geweest,
die gemeenschap dat zijn wij. Of het zaad vrucht zal brengen, dat is aan ons.

1) Zie Hoofdstuk VI, par. 6.
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