Dagboek Gewestelijk Sabotage Commandant Jan Borghouts en zijn relatie
met de P.A.N., de Partizanen Actie Nederland.
Eindhoven, 3 tot 26 september 1944
In het Zuiden van Nederland had de Gewestelijke Sabotage Commandant, Jan
Borghouts, het voor het zeggen in september 1944. Een van zijn stafleden, J.C.
("Tonny") Gerritsen, heeft een dagboek bijgehouden van 3 tot 26 september 1944.
In dit document staat het dagboek, per dag aangevuld met gegevens uit het archief
van de P.A.N.
In en rond Eindhoven verrichtten leden van de Partizanen Actie Nederland gewapend
verzet en sabotage. De P.A.N. kende drie districten, de Kempen, Eindhoven en
Geldrop. Ze had een militaire structuur met districts-, rayon- en
groepscommandanten. Op 12 september 1944 verschenen de partizanen met
armband en in blauwe overall, op straat. Voor die tijd hadden er al diverse overvallen
van gemeentehuizen en distributiekantoren en sabotage acties plaatsgevonden.
Inhoud

pag.

Ordedienst, Raad van Verzet, LKP
Het dagboek
Voorwoord
Zondag
3 september
Maandag
4
Dinsdag
5
Woensdag
6
Donderdag 7
Vrijdag
8
Zaterdag
9
Zondag
10
Maandag
11
Dinsdag
12
Woensdag 13
Donderdag 14
Vrijdag
15
Zaterdag
16
Zondag
17
Maandag
18
Dinsdag
19
Woensdag 20
Donderdag 21
Vrijdag
22
Zaterdag
23
Zondag
24
Maandag
25
Nawoord

2
13
14
15
20
27
37
47
58
66
75
81
83
90
94
105
119
128
135
148
158
163
169
176
187
193
196

H.B.J. (Han) Nieman, april 2021
1

Ordedienst, Raad van Verzet en Landelijke knokploegen.
Uit de Militaire Spectator van 1994:
Ordedienst, OD
Deze organisatie is kort na mei 1940 ontstaan en kwam, na de arrestatie en
deportatie van de eerste leiders, onder leiding te staan van jhr. P.J. Six ("van
Santen"). Het hoofddoel was orde en rust te waarborgen zodra de Duitsers ons land
zouden hebben verlaten. De OD hield zich daarom vrijwel niet bezig met hulp aan
onderduikers en sabotage. Alles was gericht op de voorbereidingen om in de laatste
fase van de oorlog aan de strijd deel te nemen en daarna militair gezag uit te
oefenen. Pas toen absoluut zeker was dat de stad was bevrijd (om 14:00 uur) ging de
OD de straat op en werd overal de proclamatie aangeplakt, waarin Van Dijk verklaarde
dat hem "handhaving van orde en rust is opgedragen".

Mr. W.J. van Dijk, commandant OD Eindhoven
Het 1e bataljon Oorlogsvrijwilligers Jagers, opgericht door de reservekapitein van de
Jagers, Van Dijk in november 1944, vooral bestaande uit oud verzetslieden, wordt
ingezet tegen de Duitsers o.a. in Zeeland.

Raad van Verzet, RVV
De leiders van een paar onafhankelijke verzetsgroepen kwamen tot de conclusie dat
de aprilstaking in 1943 had aangetoond dat het verzet onvoldoende was
georganiseerd en gecoördineerd. Vooral sabotage en spionage konden effectiever. Als
leider trad de uit de OD afkomstige J. Thijssen ("Lange Jan") op. Dankzij hem
beschikte de RVV over een goed functionerende radiodienst, waaraan vooral een
goede verbinding met Londen was te danken.
Doordat de RVV aanzienlijk actiever en agressiever was dan de qua ledental veel
grotere OD, genoot zij meer sympathie bij de LKP, de landelijke knokploegen.
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Dr. J. Hoekstra, Nat lab., een chemicus bij Philips, leider van de RVV-groep Eindhoven,
leverde een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een verbindingsnet van de
landelijk opererende RVV. De leden waren onder andere actief door deelname en
assistentie aan de incidentele sabotage-acties, die de P.A.N. in de zomer van 1944
ondernam. De Eindhovense RVV-groep werkte nauw met anderen samen bij de
grootscheepse sabotage-acties rond Dolle Dinsdag en kort voor de bevrijding.
Waardering kreeg hij van Peter Zuid, die vanaf 3 september 1944 vanuit Eindhoven
het LKP-sabotagewerk in het Zuiden coördineerde. Hij was over de medewerking van
Hoekstra en de zijnen zeer te spreken.

De landelijke knokploegen, LKP
In augustus 1944 naderden de geallieerden de Nederlandse grenzen. Dat maakte het
wenselijk de Duitsers door sabotageacties zoveel mogelijk te hinderen. Van nu af aan
werd sabotage het hoofddoel. J.A. van Bijnen ("Frank") werd gekozen tot landelijk
sabotage commandant (LSC), o.m. omdat hij een doordacht en volledig sabotageplan
had opgesteld. Op dat moment waren er in Nederland ca. 45 knokploegen met een
totale sterkte van ca. 650 man.
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Het land werd ingedeeld in vier gewesten.
De Gewestelijk Sabotage Commandant van gewest III, Jan Borghouts ("Peter Zuid"),
was tevens de plaatsvervanger van de Landelijke Sabotage Commandant, Jan van
Bijnen ("Frank").
Frank en Peter Zuid kenden elkaar reeds vanaf de HBS, hadden beiden de opleiding
tot reserveofficier gevolgd en hadden actief deelgenomen aan de gevechten in de
meidagen van 1940.
Onder leiding van Peter Zuid opereerde in Noord-Brabant Sjef de Groot ("Sjef") en in
Limburg, Jacques Crasborn ("Jacques").
Borghouts en de Groot gaan na de oorlog naar de Stoottroepen, het "strijdend deel"
van de Binnenlandse Strijdkrachten (RVV/LKP).
De OD gaat op in het "bewakingsdeel" van de Binnenlandse Strijdkrachten.
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Jan van Bijnen (Oosterhout 31-5- 1910 / Apeldoorn, 1-12-1944)
"Frank" vond hij het LO-werk te tam, daarom trad hij in 1944 toe tot de landelijke
knokploegen. De spoorwegsabotageplannen werden van 2 tot 15 september op doeltreffende
wijze uitgevoerd en tegelijkertijd werd de Duitse aan- en afvoer langs land- en waterwegen
bemoeilijkt. Maandenlang had hij zijn hoofdkwartier in Rotterdam. Hij werkte samen met zijn
schoolvriend Jan Borghouts.

Jan Borghouts (Bergen op Zoom, 5-12-1910 / Rotterdam, 5-2-1966)
Na een opleiding aan de HBS, de opleiding tot reserveofficier en een ambtelijke loopbaan in de
Sociale Dienst van de gemeente Bergen op Zoom werd Borghouts in 1939 gemobiliseerd. In
september 1944 werd Borghouts Gewestelijk Sabotage Commandant (GSC) van gewest III:
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. Zijn staf was gevestigd in het R.K. Binnen Ziekenhuis in
Eindhoven.

Jacques Crasborn (Ittervoort, 12-4-1916 / Heerlen, 26-11-1987)
Jan Borghouts draagt het commando op 2 december 1944 over aan J.R.P. Crasborn
(mijnmeter) van de KP Heerlen en commandant Limburg. Borghouts vertrekt die dag naar
Engeland voor een para-opleiding.

Sjef de Groot (Heerlen, 13-9-1916 / Heerlen, 30-10-1979)
J.G. Groot, commandant Noord-Brabant, beambte bij de mijnen.
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Majoor Mr. Charles H.J.F. van Houten, gemachtigde ZKH prins Bernard, plaatsvervangend hoofd Bureau Inlichtingen, Engelandvaarder.

Decoratie. Overste Jan Borghouts wordt gedecoreerd met de Bronzen Leeuw door
kolonel Charles van Houten (links) in Batavia, Indonesië, Java, Nederlands-Indië op 30
juni 1946.
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De Binnenlandse Strijdkrachten
Voor Van Bijnen brak er in september 1944 een moeilijke periode aan. Hij moest
strijden op twee fronten. Als Landelijk Sabotage Commandant van de LKP moest hij
het gevecht leiden tegen de Duitse bezetter. Binnen het georganiseerd verzet moest
hij alle zeilen bijzetten om de zelfstandigheid van zijn knokploegen te waarborgen.
Van Bijnen moest van een eenwording van het verzet, waarbij Pieter Jacob Six en zijn
OD de boventoon voerden, niets weten. Samen met Jan Thijssen, de leider van de
RVV, had hij er grote moeite mee om zich in het "Delta-verband" onder de leiding van
kolonel Henri Koot te schikken. Van Bijnen en Thijssen hadden beiden de beschikking
over een directe radioverbinding met prins Bernhard en de Nederlandse regering in
Londen. Beiden vonden het veel rationeler dat prins Bernhard zijn opdrachten
rechtstreeks aan Van Bijnen en Thijssen zou doen toekomen dan door tussenkomst
van kolonel Koot.
Door de gemeenschappelijke belangen die Van Bijnen en Thijssen hadden, was er
tussen de twee verzetsleiders een vruchtbare samenwerking ontstaan. De relatie
kwam onder druk te staan toen Van Bijnen met een zeker wantrouwen jegens
Thijssen vervuld raakte. Van Bijnen had geconstateerd dat Thijssen de topleiding van
het gewapend verzet in handen wilde krijgen. Ook meende hij dat Thijssen te
gemakkelijk te vergaande orders uitgaf.
Ook uit onverwachte hoek werd de samenwerking tussen de twee verzetsleiders op de
proef gesteld. De politiek kwam om de hoek kijken. Aan de top van de LKP, alsook bij
de leidende figuren binnen de LO (landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers)
had zich in die tijd de indruk opgedrongen dat communisten veel invloed binnen de
RVV hadden verworven. Op 2 november 1944 spraken de topleiding van de LKP en de
LO hun ongenoegen uit in een brief aan Van Bijnen. In deze brief was het scherpe
verwijt vervat dat Van Bijnen de beginselen van de LKP en de LO uit het oog had
verloren. De leiders waren zeer ontstemd over het feit dat de persoon in wie zij in
augustus 1944 hun vertrouwen hadden uitgesproken een nauwe samenwerking was
aangegaan met de leider van een verzetsorganisatie met een communistische
signatuur. Van Bijnen verdedigde zich tegen deze aantijgingen door te stellen dat hij
vanuit zijn katholieke levensbeschouwing zowel de OD als de RVV als potentiële
vijanden zag en dat hij voor de oplossing had gekozen om de RVV door een nauwe
samenwerking met Jan Thijssen, onder controle te houden. Om vervolgens de OD, die
als militaire organisatie het belangrijkste was, met de hulp van Thijssen te bestrijden.
Van Bijnen ging van de veronderstelling uit dat hij op deze wijze erin zou slagen om
de OD uit te schakelen. Tegelijkertijd was hij in staat de potentiële macht van de RVV
te beperken. Indien de tijdsfactor dat toestond zou hij zich tegen de RVV keren.
In de laatste week van oktober 1944 kwam de vorming van de Binnenlandse
Strijdkrachten in een stroomversnelling. Prins Bernhard gaf opdracht tot opheffing van
de OD, LKP en RVV. Hij benoemde kolonel Henri Koot tot commandant van de NBS.
Kort daarna liet Koot een order uitgaan aan alle plaatselijke en gewestelijke
commandanten. In deze order maakte hij bekend dat vanaf heden de benamingen
OD, LKP en RVV waren vervallen en dat alleen de benaming Binnenlandse
Strijdkrachten mocht worden gebruikt.
Chef-staf en waarnemer van Jan Borghouts is J.C. ("Tonny") Gerritsen. Tonny heeft
een dagboek bijgehouden van 3 t/m 25 september 1944.
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De staf van Jan Borghouts, bestond uit:

Aart van der Hoek, Tonny Gerritsen, Frans Kraat, Toos Tanis, Henk Keijzer, Olga van
Leeuwen, Jan Borghouts, Piet Werz. Beeldbank WOII

Katholieke Illustratie, 7 mei 1955.
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De Partizanen Actie Nederland, P.A.N.
De "partizanen" plegen al sabotage vanaf maart 1944.
wanneer

aanslag op

door

eind 1943
17-3-1944
april 1944
mei 1944

Bevolkingsregister Eindhoven
Gemeentehuis Eersel
Distributiekantoor Eindhoven
Stro-opslagplaatsen
Hoogspanningsmasten Acht
Hoogspanningsmasten Heeze
Distributiekantoor Bladel

Tom
Sander, Dick, Tom, Wim, Jo
Sander bijna gearresteerd
Sander, Janus, Jan G.
Tom, Jan, Frits, Wim
KP Frits
Sander, Jan, Tom, Jan G., Jan H.,
Beeks, Leo, Riek
Wim, Jan, Beeks
Sander, Wim, Frits, Beeks, Janus,
Jan G., Frans
KP Sander, KP Frits, Eersel, Acht,
Oirschot, Ome Jan

16 juni 1944
juli 1944

Wapens Baarle-Nassau
Radio-opslag Bladel

eind augustus

Telefoonsabotage

september
17 september

Spoorwegsabotage
Openlijk verzet

De KP Sander is een knokploeg uit Strijp die geleid word door Jacques Hermans en
Theo Dirks ("Sander").
Staand, v.l.n.r. :
Ome Jan = Roelf Looij met leren jas = Jan van
Zeeland = Jan Knok.
Ric Avis, 2e van links met stropdas = H.J. Avis =
Roel van Brabant.
Tom = Piet Haagen als een pseudo-politieman
gekleed, in 1944 gefusilleerd.
Willy de Vos , Kootwijkstraat 16.
Geknield:
Wevers = Egbert Wever, Plataanplein 7 = Eb =
W.19
Luit of Luut Broer, Venstraat 77, Eindhoven.
Teser is waarschijnlijk G. Theres uit groep Co (met
Egbert Wever).
De foto gemaakt door Anne (Onno) Rinzema op de
Venstraat 77 Eindhoven in 1943 of
voorjaar 1944.

De KP Frits is een groep die geleid wordt door Ad Hoynck van Papendrecht ("Frits").
Beide knokploegen, aangevuld met andere groepen uit de LO (Landelijke organisatie
voor hulp aan onderduikers) en het verzet in Eindhoven en op de dorpen, vormen de
P.A.N.
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De P.A.N. heeft een militaire structuur. Er zijn drie districten:
Eindhoven, Frits met plaatsvervanger Jacques Hermans.
Geldrop, Theo Doove ("Dankelman").
De Kempen, Theo Dirks ("Sander") met plaatsvervanger Bert Louwers uit Casteren.
De districtscommandanten geven de orders door aan rayoncommandanten die op hun
beurt groepscommandanten opdrachten geven.
Eindhoven was verdeeld in de rayons Strijp, Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en
Centrum. In Strijp waren de rayoncommandanten: Theris, Michiel, Eb en Willy, Ja?, Co
en Guus.
Partizanen die contact hebben met de (staf van de) Gewestelijk Sabotage
Commandant, zijn:

Ad Hoynck van Papendrecht (Bergeijk, 24-4-1920 / Waalre, 20-9-2001)
De in Luyksgestel en later in Valkenswaard ondergedoken Delftse student Ad Hoynck
van Papendrecht ("Frits") was al vanaf augustus 1943 bezig om mensen voor het
harde verzet te verzamelen. Hij bundelde, samen met anderen, een aantal jonge
mannen en vrouwen uit de regio in de Partizanen Actie Nederland (P.A.N).
Frits werkt nauw samen met de staf van de G.S.C. III.
Hij is 10 jaar jonger dan Borghouts en van Bijnen.

Wim en Greet Kelder

Wim Kelder, 1939

Willem Kelder (Odoorn, 16-12-1916 / Eindhoven, 1-4-1975)
Margartha Gezina Vroom (Veendam, 22-11-1919 / Eindhoven, 1-1-2012)
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"Mijn vader was een heel nuchtere man. Het was gewoon nodig dat ik het verzet
inging, zei hij altijd. Ik laat me door die Duitsers niet op mijn kop zitten, heeft hij me
eens verteld." Het zijn de woorden van Bert Kelder uit Eindhoven. Zoon van Wim en
Greetje Kelder. Wim was machine bankwerker en militair (sergeant), betrokken bij de
P.A.N. en het gewapend verzet. Greetje, zijn vrouw, was koerierster. Door een vriend
van Wim werd haar op een gegeven moment gevraagd of ze "een boodschap" wilde
doen. Hij maakte voor haar een afspraak bij het station waar ze iemand zou
ontmoeten. Daarvoor kreeg ze een helft van een stuk papier dat moest passen in de
andere helft van degene die contact met haar zou zoeken. Dat was ene Theo C. Dirks
(Strijp, 10-11-1918) met Jacques Hermans (Venlo, 14-2-1906) leider van de KP
"Sander" uit Strijp en de latere districtscommandant van de P.A.N. in de Kempen.
In het woonhuis van Wim en Greet, Kerkakkerstraat 43a, stond een illegale zender.
Greet: "De vloerkleden zijn door het accuzuur verpest".
Waarschijnlijk had Wim Kelder contact met de staf van de G.S.C. De zus van Greet
Kelder, Lenie Vroom, heeft op de staf van de G.S.C. gewerkt.
Roelf Looij ("Ome Jan") wordt ook genoemd in het dagboek van Gerritsen.
Het was in de eerste plaats Frits, die het contact van de P.A.N. met de G.S.C.
onderhield.
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Dagboek
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Zondag 3 september 1944 G.S.C.
Opkomst 10 uur Rotterdam. Frank (Jan van Bijnen)-Peter (Jan Borghouts)-Wim
intussen vertrokken en bericht achtergelaten om naar Tilburg door te gaan.
13.25 uur. Vertrokken naar Tilburg. Op station instructie ontvangen door te gaan naar
Eindhoven. Daar van Peter gehoord, dat opdracht is gekomen en doorgegeven voor 10
spoorwegvernielingen.
2. Oss-Den Bosch
9.00 - 9.30
2. Den Bosch–Vught
9.00 - 10.00 (voor splitsing)
2. Vught–Tilburg
9.00 - 10.00
2. Tilburg–Breda
9.00 - 10.00
2. Breda–Roosendaal
9.00 - 10.00
2. Roosendaal–Essen
9.00 - 10.00
Indien mogelijk in elk geval 2 ladingen voor:
Moerdijk–Roosendaal
9.00 - 10.00
2. Venlo–Helmond
9.00 - 10.00
2. Helmond–Eindhoven 9.00 - 10.00
2. Eindhoven–Neerpelt 9.00 - 10.00
1. Tilburg–Turnhout
9.00 - 10.00
1. Indien mogelijk Moerdijk-Breda, anders 2 ladingen voor Tilburg–Turnhout.
1. Altijd in een bocht, nooit rechte rails.
2. Aan buitenkant rails.
3. Fogsignals aan de kant, waar de trein vandaan komt.
4. Fogsignals en timepencils pas bevestigen als men dicht voor het doel is.
5. Houdt de timepencils en fogsignais in afzonderlijke binnenzak. Geen andere
voorwerpen erin.
6. Nooit aan het eind van een koord bevestigen.
7. Handleiding timepencils.
a. Eén voor één indrukken, vooral niet omknikken.
b. Safetypinnen rechtbuigen en eruit halen.
Niet vergeten!!! Indien stroef, laten zitten en gewoon de andere eruit nemen.
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Sabotage Weert - Maarheeze. Foto gevonden september 1944 bureau Sichterheitspolizei
Maastricht.
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Zondag 3 september P.A.N
Plastiek (kneedbommen) leren maken.
Tegen half tien stopt er een auto bij Frits op Wal 1 (W.1). Daar er geen andere
wagens mochten rijden op zondag dan van mof en S.D. en aanverwanten, was onze
D.C. oprecht verwonderd. Deze verwondering veranderde spoedig in enthousiasme
toen bleek wat er gebeuren moest. Frank kwam met een auto van de N.S. een
honderdtal kg. plastiek brengen alsmede een vakkundig instructeur.
Onze D.C. tevens KP-leider moest onverwijld alle rayons op de hoogte brengen
alsmede de D.C 's en zorgen dat onmiddellijk minstens acht ploegen naar W.1 gingen
om instructies en plastiek in ontvangst te nemen. Dit bleek nog noodzakelijker, toen
de contacten van Frank in Breda, Tilburg en Den Bosch niet te bereiken waren en dus
het gehele werk neerkwam op de beide KP 's (die van Frits en van Theo Dirks)
aangevuld met enkele groepen van de P.A.N.
In Eindhoven zelf was het een wisselende drukte van Duitse vrachtauto's, hand- en
boerenkarren, motoren en ex-Nederlandse fietsen. Tank en P.A.K.
(pantserafweerkanon) reden af en aan, in diverse, haast alle richtingen. Op de Wal,
een vrij brede straat in het centrum van Eindhoven, waar het meeste verkeer moest
passeren, hadden de moffen een pleisterplaats gemaakt. Alle mogelijk voertuigen,
reeds meer of minder zonder verband hielden er even een rustpauze, na hun
vermoeiende planmatige terugtocht uit Noord Frankrijk en België.
Tegen half elf hadden de diverse berichten alle rayoncommandanten bereikt. Dat er
werk aan de winkel was en ze onverwijld naar W.1. moesten komen. Bij druk
burgerverkeer, kwamen ze met onregelmatige tussenpozen binnen, sommigen alleen,
anderen met tweeën of drieën. Voor de deur van Wal, no. 1, slenterden chagrijnige
moffen en verderop stond zelfs een overvalwagen van de Grüne. En op Wal no. 1 werd
theorie gegeven, over de juiste plaats waar en de juiste wijze waarop plastiek kon
worden aangewend. Struikelend over plastiek en slagkoord in het nauwe keukentje
waar de lessen gegeven werden, ging er een die zich zo in het hartje van de stad niet
erg prettig voelde in verband met een zeer recente kennismaking van de plaatselijke
S.D. chef, even polshoogte nemen of er soms een achteruitgang was. Deze was maar
niet aanwezig, om de affaire echter te maken. Aan de straatzijde waren een drietal
jongelieden opgesteld, een pistool, het roemruchte handkanon zoals dit in de
wandeling genoemd werd, gereed, om indien nodig hun huid zo duur mogelijk te
verkopen. Een van de aanwezigen die er van Speijk-allures op na hield, opperde het
plan dat ze in het uiterste geval die 100 kg. plastiek nog konden opblazen. Deze
uitlating bezorgde hem een lang niet malse terechtwijzing, daar men ook te denken
had aan de omwonenden burgers die hier het leven zouden verliezen. Maar de moffen
namen geen notitie van het onooglijke kantoortje met zijn spiegelruit achter
gordijntjes, al stond er in het vertrek dat vroeger waarschijnlijk winkel geweest was
ook een zeer groot aantal fietsen, die, wanneer de deur openging, voor de fietsenorganiseerders zichtbaar waren. Misschien hadden zij onderling wel de nodige
aanmerkingen op die "Dumme Holländer" die in zo'n tijd, terwijl zij vochten voor de
vrijheid !! van Europe !!, nog naar een makelaarskantoor gingen. Van achter de ruiten
werden de passerende moffen door ons drietal scherp, doch grinnikend gadegeslagen.
Moppen werden op hen en hun Führer getapt en in het keukentje ging de theorie snel
doch rustig verder te midden van plastiek, slagkoord, fockpencils en KP-ers in hun
element.
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Getypt door Jacques Hermans op de achterkant van briefpapier van de drogisterij en
fotohandel, "het Kruispunt", Strijpsestraat 184.

De opdrachten luidden:
Eindhoven-Weert
Geldrop R.
Deurne (west en oostwaarts Heeze)
Valkenswaard
België, Borkel en Schaft
Den Bosch-Nijmegen Aalst
Vught-Tilburg
Valkenswaard
Eindhoven-Den Bosch Eindhoven
Tilburg-Turnhout
Eindhoven
Breda-Lage Zwaluwe Eindhoven
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Theo Doove
Peter de Hartog, "Benno de Graaf"
Thijs van de Ven
Leo Metzemaekers
Jan Brom
J. Scholte
Wim en Janus Beex
G. en J.

Uit het verslag van de commandant uit Eersel:
Op 3 september krijgen we bevel een man te zenden naar Casteren te sturen,
teneinde behulpzaam te zijn bij het opblazen van spoorrails in de omgeving van
Tilburg. Daar dit niet het eerste de beste karwei is, wordt hiervoor aangewezen Toon
G. (Toon Groenen) uit Steensel, een jongen die reeds enige jaren vertrouwd is met
het ondergrondse werk. Hij was onverschrokken, accuraat en sprak met niemand over
zijn werk. Hij ging met een persoon van de groep van Hoogeloon.
De eerste tocht was echter vruchteloos. Gelukkig daar de eerste trein die kwam
Nederlandse burgers vervoerde. Dit zou ook de laatste zijn.
De volgende dag werd wederom de tocht ondernomen, nu echter met meer succes.
Van Toon vernamen wij allen bij zijn thuiskomst dat de opdracht stipt was uitgevoerd
en de resultaten bevredigend waren.
Zijn collega vertelde ons later dat hij zelf de opdracht niet durfde uit te voeren
vanwege het enorm grote gevaar. Het was onverantwoordelijk je hierin te storten.
De treinen reden met een snelheid van 15 km en op de locomotief zaten vele Duitsers
om het terrein te verkennen. Het enige wat Toon zei, was: "Mijn commandant heeft
mij opdracht gegeven en ik moet ze uitvoeren". Alleen sloop hij naar de spoorlijn die
in de omgeving van Burgers Dierenpark moeilijk te benaderen is en ging langs de
zijkant van de spoorlijn liggen. De treinen volgden elkaar slechts op geringe afstand.
Toen drie treinen gepasseerd waren plaatste hij bliksemsnel de springstof. Als een
monster vol dreiging, naderde de vierde trein. Hij rende weg en was nog geen 200
meter verwijderd toen een enorme explosie de lucht deed trillen. Nog juist zag de
kranige partizaan de locomotief als een paard steigeren. De mitrailleurkogels floten
door het bos. De mannen waren echter veilig en vonden voor de nacht een
slaapgelegenheid bij een gastvrije boer.
Z.K.H. Prins Bernhard, via Radio Oranje:
Landgenoten, vanavond spreek ik in het bijzonder tot de leden van het ondergrondse
verzet. Vier jaar hebt gij klaar gestaan. Offers hebt gij gebracht en dagelijks Uw leven
ingezet. Velen zijn gevallen of zuchten nog in de concentratiekampen. Ik breng hen
allen een eerbiedige hulde; Namens Koningin en Vaderland dank ik u allen voor
hetgeen gij gedaan hebt. Ik ben trots op Uw prestaties.
Vandaag valt mij de grote eer te beurt het bevel op mij te nemen van alle
ondergrondse strijders, die nu als bovengrondse strijders erkend zijn. De gelegenheid
is aangebroken waarop gij actief zult kunnen deelnemen aan de bevrijding van ons
Vaderland! Maakt armbanden gereed, waarvan gij de kleur zelf moogt bepalen maar
waarop in elk geval met duidelijke letters het woord "Oranje" moet staan. Gij moogt
die echter niet gebruiken zonder mijn bevel. Thans geef ik mijn eerste bevel:
Onthoudt U onder alle omstandigheden van alle afzonderlijke acties. Gij moet U
houden aan de instructies van Uw leiders, die hun orders van mij ontvangen. Zeer
binnenkort hoort meer. En nu voorwaarts met God voor Koningin en Vaderland.
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Maandag 4 september 1944 G.S.C
7.30 uur. Bezoek Ct. RVV Geen bijzonderheden. Ontvangen van hem het volgende
bericht:
1. Ten gevolge van de U in afschrift gezonden telegrammen betr. de spoorwegen
sabotage delen wij u mede dat de slagzin "Francois etc." en daarmede de opdracht tot
actie op 1 – 9 en heden herhaald is omgeroepen.
2. De methoden voor sabotage van de spoorwegen zijn aangegeven in de tweede
Directive Allied Supreme Command, U destijds door O.C. toegezonden.
3. Op verzoek van de NS zal - indien mogelijk - de actie worden ingeleid door een
serie ontsporingen waarvoor de aanwijzingen zijn vervat in de bijgaande handleiding.
4. Wij verzoeken U de laatste hand te leggen aan de voorbereiding van de sabotage
van de in de telegrammen bedoelde trajecten (NB: voor zoveel betreft het traject
Zutphen-Arnhem-Nijmegen door samenwerking van C. Veluwe met ontwikkelingslieden Arnhem en Winterswijk).
5. Wij zullen trachten nog tijdig de nodige contacten met NS personeel tot stand te
brengen, vrezen echter dat dit niet meer zal gelukken. Wil dus zelf de in de
handleiding bedoelde gereedschapsdepots opsporen en door verkenning of informatie
de voor ontsporing meest geschikte nachttreinen uitzoeken.
6. Het begin van deze actie welke gedurende drie weken moet kunnen worden
voortgezet is bepaald op: de nacht van 5 op 6 september, tenzij nader order. Wij
vragen Ct. RVV nog om home-service berichten per 1 uur.
8.00 uur. Komst Wim. Brengt bericht van Frank: B.V.G. inzetten. (Zie het verhaal van
Frits, Ad Hoynck van Papendrecht (P.A.N.) over Burger Verzets Groepen).
Bovendien een bericht van Sjef (de Groot) dat als volgt luidt:
1. Co. post - steeds bezet - 47 tel. St Oedenrode. Vragen naar Sjef. Motorordonnans
ter beschikking.
2. Groepen:
St Oedenrode.
Den Bosch - iets voor Haren en Vught ?
Mill (tussen Uden en Gennep) zit momenteel gedeeltelijk in Megen (bij Oss)
Nijmegen
Omgeving Nijmegen - zit momenteel in Megen voor een gedeelte en blijft daar, totdat
er niets meer komt. Probeer enkele dagen te laten afwerpen,
Onder Asten:
1 Co. Helmond
Gemert
Halsteren
Breda
Voor de twee laatste groepen heeft Frits (Ad Hoynck van Papendrecht) een pasje met
opdracht, de te ontvangen opdracht direct uit te voeren, zodat je die eventueel
rechtstreeks kunt bereiken. Morgenochtend krijgt Den Bosch eerst paraat instructie
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van me. Denk om half negen in Megen te zijn. Na een kort oponthoud door naar
Nijmegen. Vandaar naar Gemert en Deurne. Hoop in de namiddag hier te zijn.
Zal wagen ter beschikking houden voor verdeling. Zal trachten wat benzine naar
Eindhoven te laten brengen. De groepen zijn groot genoeg en hebben desnoods
reserve om een taak uit te voeren. Laat in ieder geval bericht voor me achter in het
ziekenhuis, positief of negatief. Tot dusver bericht Sjef.
Is verkeerd van Sjef en in strijd met afspraak. Sjef heeft nog meegenomen opdracht
voor spoorweggroepen lijnen Boxtel - Gennep en Nijmegen - Venlo.
8.10 uur. Vertrek Wim met drie telegrammen voor spoorweggroepen lijnen
Maastricht-Aken, Heerlen-Sittard en Weert-Roermond. Bovendien opdracht om vanaf
9.00 uur bij nieuwe telefoon te blijven.
8.20 uur Komst Aart (van der Hoek) en Olga.
Olga (van Leeuwen) gaat naar nieuwe telefoon met opdrachten voor Sjef en Jacques
(Crasborn) i.v.m. inzetten B.V.G. Aart verzorgt diverse kleinigheden en gaat tevens op
informatie uit naar de resultaten van de spoorwegvernielingen
9.00 uur. Komst Frits, krijgt opdracht inzetten B.V.G 's en zal trachten voor diverse
kleinigheden te zorgen.
9.30 uur. Komst Wim. Telegrammen zijn aangeboden, maar gaan vermoedelijk niet
door. Opdracht aan Wim om bij Olga te blijven zitten als koerier voor telefonische
berichten.
10.00 uur. Anthonie komt. Spoorweg Helmond - Eindhoven is opgeblazen. Troepen
zitten 60 km van Nederlandse grens. Prins Bernhard benoemd tot opperbevelhebber
van de ondergrondse troepen. Zal zorgen voor een auto. Krijgen bericht.
10.55 uur. Wim komt. Telegrammen zijn door, maar is niet zeker dat ze besteld
worden. Telefonisch contact met Sjef is tot stand. Sjef keert zo spoedig mogelijk naar
Eindhoven terug. Een ophelderend telefoontje zal nagezonden worden, want door Olga
is abusievelijk getelefoneerd dat Megen niet zou doorgaan. Telefonisch contact met
Jacques is tot stand. Instructie doorgegeven voor B.V.G 's. Verder geen
bijzonderheden.
Hieronder volgt een lijstje van de telefoongesprekken van 3 september 1944.
Telefoon no. 4928. Gestelsestraat 88. Zondag 3/9.
14.30 uur. Jac. no. 232 Swalmem.
Boodschap van Peter Z. Heb je ontmoet Peter W. ? Zo ja, verbinding zoeken met Peter
Z. is te bereiken Gestelsestraat 156. Indien nog geen verbinding met Peter W. dan
zoeken in Neer. Antwoord van Paul: Jac. heeft verbinding met Peter W. Adres Peter Z.
doorgegeven.
14.40 uur. Hendriks RVV, 5394.
Vraagt of de hem gegeven opdracht niet meer uitgevoerd behoeft te worden.
Antwoord: Neen. Hij staat steeds voor ons klaar.
17.45 uur. Hendriks.
Morgenochtend om 7 uur met wagen in Gestelsestraat 156. Benzine is hier. H. rijdt
zelf.
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Telefoonkantoor Megen. Toos (Tanis) vragen: Wil jij doorverbinden. Roepen Wim die
bij Stazen is. Morgen ± 8 uur komt Olga. Gesprek niet doorgegeven, daar Sjef
morgenvroeg gaat. Tot zover telefoongesprek. Zie nu eerst rapport 5a.
13.45 uur. Aart komt. Krijgt opdracht om naar Den Bosch te gaan in verband met de
twee delen. Indien ze er zijn, dan moeten er 25 stuks direct hierheen met 50 houders
plus munitie. Liefst groot gedeelte 9 mm, rest 7.65. Overigens opdracht om aan Frans
(Kraat) te bellen dat hij hierheen moet komen daar er twee apparaten zijn. Door
toeval clandestien verkregen resp. gekraakt.
Een officieel schrijven van OD. Punten betreffende verzetsgroepen en OD:
1. Actieve verzetsgroepen hebben eigen organisatie en speciale taak. Zij volgen
derhalve de orders van hun leiders betreffende verzet.
2. OD heeft zijn speciale taak. Deze bestaat uit de uitoefening van militair gezag
gedurende overgangstoestand naar normaal bestuur, handhaving van orde en rust,
bezetten van regeringsgebouwen, stations, gemeentebedrijven e.d. Verlenen van
steun aan civiele autoriteiten etc. Politie, brandweer en luchtbescherming staan onder
bevel commandant OD.
Arrestatie N.S.B-ers wordt verricht door politie + OD. Machtiging tot uitvoering dezer
taak door Londen aan OD verstrekt. Commandanten aangewezen.
3. Taak verzetsgroepen en OD ligt derhalve op verschillend terrein. Ieder heeft de
plicht zijn eigen orders uit te voeren.
4. Het is volstrekt ongewenst zich op elkaars terrein te begeven. Daardoor ontstaat
verwarring en dreigen jarenlang, moeizaam voorbereide maatregelen hun effect te
verliezen.
5. Doel van beide organisaties is vrijmaking van Nederland en zo spoedig mogelijk
terugkeer tot normale toestanden.
Voorstel tot samenwerking:
Verzetsgroepen voeren hun orders tot actief verzet uit. Na aankomst geallieerde
strijdkrachten schakelen verzetsgroepen zich in, in OD en helpen aan de uitvoering
taak door OD.
Men begrijpe dat OD ingevolge de haar verleende machtiging en verstrekte orders,
haar taak niet uit handen kan en mag geven.
11.00 uur. Antoon komt. Wagen is in orde.
11.20 uur Henk (Keyzer) vertrekt naar Weert, Brunssum, Venlo en Ulestraten, voor
instructies aan spoorweggroepen.
11.10 uur. Radiotoestel wordt gebracht.
11.10 uur. Aart komt. Brengt radioberichten mee, plus spoorwegberichten. Bij Deurne
1 lazarettrein ontspoord, + nog 1 trein ontspoord. Trein 185, tussen Boxtel en Best
beschoten. Bij Horst-Sevenum goederentrein in brand geschoten. Bij Deurne 2
locomotieven beschoten. Telefoonpalen stuk gezaagd lijn Boxtel-Wesel.
Lijn Eindhoven-Weert draden kapot, waardoor telefoonverbindingen gestoord.
Tussen Aarle-Rixtel en Valkenswaard sabotage op 2 plaatsen. Wat geschied, niet
bekend. Aart zal 3 x per dag contact met spoorwegen nemen.
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11.30 uur. Binnenkomende telefoon van Liesbeth. Sjef is niet bereikbaar gebleken.
Tegelijkertijd het misverstand inzake Megen opgehelderd. (zie verder blad)
15.30 uur. Wim geweest met het voorlopige telefonische bericht van Frank dat alle
elektrische krachtsinstellingen beschermd moeten worden en dat nader bericht volgt.
Geen maatregelen genomen. Overigens vroeg Frank naar de frequentie van 2
apparaten en is hem medegedeeld dat Frans deze weet, daar ze afkomstig zijn van de
eerste levering van het bekende contact.
15.45 uur. Sjef komt terug. Instructie gegeven voor inzet B.V.G.
Er is gevraagd via R'dam om 3 x af te werpen. Sjef zal trachten te zorgen voor 2
delen voor ons. Gaat neer Bakel, Rooij en Megen.
16.00 uur. Olga komt binnen met telefoonbericht van Jacques om dat wat afgeworpen
is (?), onmiddellijk door te sturen Verder dat er parachutisten afgeworpen zijn.
16.45 uur. Aart officieel bericht van spoorwegen:
Amerikanen, Engelsen hebben Nederlandse grens overschreden bij Achel en BaarleNassau en rukken op naar Tilburg. Aart dus niet naar Den Bosch, aangezien alle
treinen stop staan.
17.00 uur. Henk (Keijzer) komt terug. Heeft opdrachten uitgevoerd. (Hij rapporteert
namens Jacques). De lijnen Roermond-Heerlen, Roermond-Maastricht, RoermondWeert, Maastricht-Weert, Roermond-Nijmegen, Weert-Neerpelt, zijn keurig
opgeblazen.
Twee munitietreinen volledig de lucht in. Auto routes gesaboteerd met spijkers enz.
Sinds vanochtend 5 uur geen enkele trein vertrokken uit 't Zuiden. Vraagt vrijmaking
van telefoonkabel voor hem. Zou verkrijgbaar zijn via inlichtingendienst Amersfoort.
Vught wordt a.s. nacht ontruimd per trein of auto. Zal over Boxtel komen. Jacques is
in Swalmen (bij Roermond). Vraagt een zender.
18.00 uur. Telefoon van Frank inzake houding tegenover OD. na vrijmaking Eindhoven.
Antwoord: in te nemen standpunt dat onder alle omstandigheden zelfstandig
gehandeld moet worden. Aan Frank medegedeeld dat Jacques gevraagd had om
zender, wapens, enz.
18.15 uur. Wim komt met telefoon Frank. Bericht Frank 18 uur.
1 In verband met opdracht, het hieronder volgende, doorgegeven.
Zo mogelijk tegen vernieling door de vijand te beschermen:
1. Elektrische krachtsinstallaties en stations.
2. Hoogspanning.
3. Openbare Waterwerkinstallaties.
4. P.T.T. radiozendstations.
5. Telefooncentrale.
Inschakelen c.q. overleg plegen met alle bekende bewapende groepen noodzakelijk.
Leiding in Uw handen. Vermenging andere groepen niet toegestaan. Nadere
bijzonderheden volgen per koerier.
2. In Megen zal. 3 avonden achtereen worden afgeworpen, aangevraagd 9 containers
sabotage en 45 containers wapens.
3. Verdeel nu de 250 pistolen en wacht niet op zending overzijde. Denk aan 30 stuks
West.
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4. Speciale doelen Zuid: Bescherming Staatskolenmijnen en installaties.
5. Indien Uw krachten slechts over enkele doelen verdeel kunnen worden is de
volgorde der doelen:
1. Elektr. kracht centrale
2. Waterleidingbedrijven.
3. Kolenmijnen en installaties.
4. B.V.G, zo mogelijk in te zetten op de verkeerswegen: Eindhoven-Den Bosch,
Den Bosch-Utrecht, Den Bosch-Nijmegen.
6. Eventueel mislukte Spoorwegsabotage onmiddellijk te herhalen; bedoeld wordt
mislukte springingen.
Overigens eerst weer na bevel. Bevel van Frank voor G.S.C. II.
Door laten telefoneren aan Sjef en aan Jacques. Zie telefoonbijlage.
18.20 uur. Aart komt met post Tilburg waaronder brief Jan.
Dringend even de volgende brief:
Vanmorgen zou van Peter uit met de trein van 8.15 uur uit Den Bosch dus ca. 9 uur in
Gilze Rijen iemand voor Dongen zijn aangekomen, die daar zou worden afgehaald
door iemand met een oranje doekje in zijn zak. Deze trein is echter niet gekomen,
zodoende zit Dongen vast.
Peter kent er geen enkel adres en het contact van vanmorgen is ook verloren. Ze
hebben nu een geweldige groep zonder enig materiaal geschikt om naar de Tommies
te kijken van achter het gordijn uit, als ze hier binnen rijden. Zo spoedig mogelijk een
oplossing verzocht.
Je kunt Dongen rechtstreeks bereiken via Aerden, Prins Hendrikstraat 15. Wachtwoord
Scheveningen of via mij. Stuur er direct bericht naar toe of geef brenger dezes
vanavond voor mij bericht mee. Zeer veel spoed zo het nog niet te laat is.
Meegedeeld dat we zullen trachten hen te voorzien van wapens en materialen, maar
dat zij intussen moeten proberen met alle aanwezige middelen het vijandelijk verkeer
per spoor, water en weg zoveel doenlijk te belemmeren. Naar aanleiding hiervan aan
Sjef getelefoneerd dat hij bij de verdeling van datgene dat gedropt wordt, rekening
moet houden met een behoorlijk deel voor Dongen en dat hij het adres voor Dongen
eerst hier moet afhalen.
19.30 uur. To komt binnen met Olga. Olga heeft telefoon bericht van Frank bij zich dat
gepost moet worden bij Vught en Haaren ter voorkoming van transport. Rest van
bericht is onduidelijk, daar onbekend is "vrijkomende mensen" en wat bedoeld wordt
met "Z. van V. en H." In ieder geval aan Sjef bericht doorgegeven met opdracht de
voorkoming van vernieling te laten voor gaan. Er is verder een tweede telefonisch
bericht dat 2 radiozendapparaten met de auto van Apeldoorn meegegeven moeten
worden, daar dit vandaag niet meer kan.
Tenslotte een bericht van Frank aan Peter met opdracht zo lang mogelijk met hem in
verbinding te blijven, desnoods door verplaatsing staf naar het Noorden.
Nog geen beslissing genomen en tot morgen uitgesteld
20.00 uur. Mededeling van Sjef, dat hij in St. Oedenrode zit en niet naar Megen kan in
verband met motorvordering. Opdracht gegeven naar Eindhoven terug te keren.
20.15 uur. Rapport van Frits. De groep, die Roosendaal-Essen moest laten springen,
kon dit niet bereiken. Heeft op eigen initiatief Geldrop genomen. Is niet gelukt.
Onderdelen door Duitse patrouille meegenomen. De groep Roosendaal-Moerdijk kon
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dit ook niet bereiken en heeft op eigen initiatief Boxtel-Gennep genomen. Is gelukt.
Venlo-Helmond gelukt bij Deurne. Hospitaaltrein de lucht in. Oss-Den Bosch gelukt,
maar lorrie de lucht in. Turnhout-Tilburg gelukt na 3 uur. Hier zijn 2 ladingen voor
gebruikt. Valkenswaard gelukt na 2 uur. Tilburg-Breda niet gedaan. Gaat a.s. nacht.
De ploeg van den Bosch-Vught en Vught-Tilburg is nog niet terug en vermoedelijk is
daar ook niets gesprongen. M… alles is gebeurd met uitzondering van RoosendaalEssen en Moerdijk-Roosendaal, terwijl we nog bericht verwachtende over Den BoschVught, Vught-Tilburg en Tilburg-Breda. Overigens Frits opdracht gegeven
morgenochtend ± 15 man te concentreren teneinde hiermee, na uitdeling van nieuwe
wapens, de P.N.E.M. te beschermen tegen vernietiging. Frits is bereikbaar op Wal I
daar zit een meisje Lenie (Vroom) en het telefoonnummer volgt.
20.30 uur. Bericht van Sjef of hij niet in St. Oedenrode kon blijven en hem de
opdrachten per koerier te verstrekken. Uitdrukkelijk bevel gegeven naar Eindhoven
terug te keren.
20.40 uur. Bericht van Sjef, dat hij vanavond niet meer kan komen en morgenochtend
zo vroeg mogelijk te verschijnen.
22.00 uur. Telefoonverkeer staat stop. Aart treedt op als verbindingsman bij de
spoorwegen en zit vannacht op het station.
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Maandag 4 september 1944 P.A.N.

Foto: B. Postema, Best

Een gecamoufleerde Duitse militaire trein op het Lodewijk Napoleon-plein op de avond
van 4 september. Op deze dag was het treinverkeer in Oost-Brabant ernstig gestremd
als gevolg van de spoorwegsabotage door de P.A.N en de knokploegen.
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Dinsdag 5 september 1944 G.S.C.
0.35 uur. Telefoon van Sjef. Een soortgelijk man (bedoeld zal zijn, een springer) is met
Giel naar Baarle-Nassau. vermoedelijk contact opnemen Vught. Vannacht zullen van
boven mensen komen. Transport stond klaar voor afvoer. Alles op alles is gezet om de
lijn te verbreken, om te voorkomen dat ze weggaan. B.V.G is overal in volle actie.
Dringend beroep van Jacques en mij om toebedeling van het reeds aangekomen goed
in Gelderland verleden week maandag. Wil trachten als enigszins mogelijk is, ons het
materiaal te zenden. Ik verwacht niets in Megen vannacht, omdat ik de afspraak niet
gehoord heb. Verwacht nadere instructies. Als antwoord hierop aan Wim opdracht
doorgegeven om te trachten aan Sjef mee te delen dat hij met spoed naar Eindhoven
moet komen (mededeling is niet doorgegaan).
2.00 uur. Telefoon van Frank.
1e bericht: Als Uw groepen gedurende de maanperiode (dus thans) geïsoleerd raken,
bezet aan het U bekende afwerpterrein. Eén en ander i.v.m. de bevoorrading met
voedsel en wapenen. U krijgt dan geen slagzin door, doch seint bij: nadering
geallieerd toestel de letter A dit is .2e bericht: Zend mij zo volledig mogelijk verslag van de tot dusver uitgevoerde
operaties.
3e bericht: Concentreer Uw KP groepen onmiddellijk na afloop van de
gevechtshandelingen in Eindhoven en houd hen daar geconsigneerd, tenzij
geallieerden hun diensten elders nodig hebben. Stelt u dan ten ... met mij in
Rotterdam in verbinding en ontvang nadere gegevens betreffende de inzet van de
groepen na de oorlog.
Als antwoord hierop aan Wim opdracht gegeven terug te bellen: Zal uitgevoerd
worden. Man uit Apeldoorn niet aangekomen. Telefoonverbinding in Eindhoven
grotendeels verbroken (dit bericht is niet doorgegaan).
03:00 uur Berichten van Frank:
1. Waar blijven telefoonnummers van Groningen en verslag operaties.
2. Morgen wordt standrecht afgekondigd.
4.15 uur. Bericht van Frank.
Tracht op dinsdag 5/9 in de volgende plaatsen van Uw gewest zo mogelijk via de
betrokken instanties, één van Uw mensen voor de microfoon van de plaatselijke
radiocentrale te krijgen. Slechts in uiterste gevallen geweld te gebruiken. Het leven
van personeel van de centrale onder ieder beding sparen. Tegen 12.35 uur de
volgende boodschap uit te spreken, bij voorkeur door iemand met een heldere,
beschaafde stem. Specificatie: Eindhoven c.q. Den Bosch en Venlo.
Proclamatie.
Stadgenoten. Het uur van Uw bevrijding nadert snel. Ik spreek tot U namens LKP, de
organisatie, die zo geruime tijd Uw echtgenoten en zonen de strijd tegen de bezetter
mogelijk maakte door hen te voorzien van distributiebescheiden en hen, veelal met
geweld, aan de greep van de vijand heeft onttrokken. In zijn wanhoop is de vijand
heden overgegaan tot het afkondigen van standrecht LKP verzoekt U met de meeste
aandrang:
1 houdt u aan de afgekondigde bepalingen van het standrecht, verschaf de vijand
geen voorwendsel om zijn reeks gruweldaden ook nu nog voort te zetten,
2 bemoeilijkt de handelingen van de geallieerden en de verzetsgroepen niet, door
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zelfstandig optreden. Laat u niet verleiden tot daden van openlijk of gewapend
verzet. Houdt u uitsluitend aan de door R.O. of B.B.C. gegeven of nog te geven
instructies.
Leve het Vaderland.

Standrecht

5.20 uur. Frank vraagt om een telefonische opgaaf van de tot nu toe uitgevoerde
operaties.
6.00 uur. Henk vertrekt hiermee naar de telefoon.
1e bericht.
1. Definitieve berichten van gelukte opblazing spoorrails.
Eindhoven - Helmond bij Nuenen.
Boxtel - Gennep.
Venlo - Helmond (bij Deurne) (hospitaaltrein de lucht in).
Oss - Den Bosch (lorrie de lucht in).
Turnhout – Tilburg.
Valkenswaard.
Roermond-Heerlen.
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Roermond – Maastricht.
Roermond – Weert*
Maastricht - Weert*
Roermond – Nijmegen.
Weert – Neerpelt.
*Twee munitietreinen volledig de lucht in.
2. B.V.G. 's ingezet in gehele gewest met zichtbare resultaten. Limburg spreekt in een
speciaal bericht van veel succes.
3. KP 's ingezet voor bescherming van elektrische bedrijven.
4. Frits met 15 man vandaag ingezet bij P.N.E.M, mits nieuwe wapens komen.
5. Aan Vught en Haren wordt gedaan wat mogelijk is. Bovendien is Giel naar BaarleNassau (waar geallieerden reeds zijn aangekomen) voor mondeling overleg inzake V.
en H. Tenslotte wordt alles op alles ingezet om het spoorwegvervoer onmogelijk te
maken.
6. Spoorweggroepen ingezet van 4/9 op 5/9 op de lijnen Boxtel-Gennep, NijmegenVenlo, Venlo-Straelen, Venlo-Kaldenkirchen, Venlo-Roermond, Weert-Roermond,
Sittard-Heerlen, Aken-Maastricht.
7. Hebben verbindingsman bij spoorwegen geposteerd, die ons regelmatig van de
ontwikkeling op de hoogte houdt.
2e bericht.
1. De man uit Apeldoorn met wagen niet aangekomen. Hetgeen tot gevolg heeft, dat
de mondelinge instructies eveneens uitgebleven zijn.
2. Sjef en Jacques hebben met meeste aandrang verzocht om wapens. Bovendien
deelde Sjef vannacht mede, dat naar zijn mening gisteravond niets afgeworpen was,
aangezien de afgesproken mededeling uitgebleven is.
3. In Brabant en Limburg is alle verkeer per fiets, motor of auto uitgesloten, daar alle
vervoermiddelen gevorderd worden.
6.05 uur. To arriveert.
6.15 uur. Aart arriveert met het rapport van zijn bevindingen op het spoorwegstation
in de afgelopen nacht. Gememoreerd dient te worden, dat de medewerking van de
heren: Bus, Vliegenberg, Feijtel en Kleijnjan, zeer veel lof verdient. Als belangrijkste
observatie dient vastgelegd te worden:
1. Deurne, beide lijnen vrij.
2. Lijn Aalst-Waalre-Valkenswaard gestremd door het wegnemen van een stuk rail.
3. Duits stationspersoneel heeft station Valkenswaard verlaten.
4. Telefonische verbinding Tilburg - Baarle-Nassau verbroken.
5. Vliegvelden Eindhoven en Gilzen Rijen en Volkel door spercommando opgeblazen.
6. Vermoedelijk een poging van de geallieerden om bij Den Helder te landen.
7. Duitsers beroven goederenwagons op station Eindhoven, terwijl officieren dit niet
tegengaan.
8. Trein tussen Maarheeze en Heeze, Leende ontspoord.
9. Alle draden tussen Horst en Deurne zijn doorgesneden, waardoor telegrafische,
telefonische en blokverbindingen op de lijn Deurne-Horst–Blerick verbroken zijn.
10. Bij Oisterwijk lazarettrein ontspoord.
11. 59 wagons benzine staan in Geldrop bestemd voor Wolfheze; deze kunnen niet
door.
12. Tussen Veghel-Uden trein ontspoord.
13. Bij Helenaveen op lijn Deurne-Horst een trein ontspoord.
14. Om 4.38 uur was het baanvak Eindhoven-Valkenswaard weer hersteld.
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15. Er staan 19 locomotieven bij Roermond, die door moeten naar Eindhoven.
Deze kunnen evenwel niet passeren.
16. Lijn Den Bosch-Nijmegen om 5.15 uur weer hersteld
17. Op lijn Best-Boxtel dwarsliggers op de rails.
Voor berichten van hoofdkantoor Utrecht volgend:
Roosendaal-Etten, Oisterwijk-Boxtel, Schijndel-Veghel, Veghel-Uden, RosmalenGeffen, Geffen-Oss, bij Ravenstein, bij Halen (Roermond), Maarheeze, Helenaveen,
Beek-Elsloo (bij Maastricht), Maastricht-Lanaken (België), Almelo-Borne, Herfte (bij
Almelo).
Deze lijnen totaal of gedeeltelijk gestremd.
7.00 uur. Olga en Henk terug van telefoon.
7.25 uur. To per fiets naar Sjef in Rooij met de bekende mededeling inzake
krachtinstallaties, KP concentratie en Sjef 's terugkeer.
7.30 uur. Bericht van Sjef: B.V.G 's volkomen ingezet vannacht. Resultaat zeer goed
voor zover waarneembaar (spijker planken). Lijn Eindhoven-Den Bosch versperd bij
Boxtel. Boxtel-Gennep vannacht goederentrein O.W. ontspoord, waardoor lijn
helemaal buiten dienst. Tussen Veghel-Gennep telefoonpalen doorgezaagd, waardoor
melding onmogelijk. In de buurt van Best is vannacht geschoten door Duitsers (
geweer- en mitrailleurvuur).
7.45 uur. Wim geeft introducties op voor de radiocentrales.
7.45 uur. Introducties Radiocentrales.
Den Bosch, de Vries, Maasstraat 119. telef. 3511. Wachtwoord Simon,
Venlo, Rommeltsen Gotze of Goltiusstr. telef. 3311. Wachtwoord eta. t.c.
8.00 uur. Henk en Olga vertrokken met opdracht, dat Wim een nieuw telefoonadres
moet zoeken, dat Henk bij de telefoon moet blijven en dat Olga en Wim om beurten
moeten gaan slapen.
8.05 uur. Bericht van Frank: Het woord LKP moet uit de tweede zin van de
radioboodschap weggelaten worden. In de 4e zin te vervangen door het woord: wij.
8.15 uur. Aart gaat slapen.
8.25 uur. Bericht van Sjef: In Bakel zijn de B.V.G ’s volkomen ingezet met resultaat:
diverse auto's gekraakt, sicher gestellt door Duitsche weermacht, ha, ha! In Rooij
Duitsers ontwapend. Ik wacht op To en kom dan naar Eindhoven.
8.40 uur. Bericht van Sjef:
1. Kunnen onze telefoonlijnen gebruikt worden en hoe ?
2. Dringend verlegen om materiaal van Gelderland.
3. Zware ontploffingen in de buurt van St. Oedenrode.
9.00 uur. Peter heeft mondeling contact met P.T.T.
1. Hij heeft verzocht om een speciale telefoonverbinding voor ons. Blijkt achteraf niet
te lukken, tenminste niet met het belangrijke Rotterdam.
2. Hij heeft gevraagd om te posten bij de Duitsers op het telefoonkantoor en ons
direct te waarschuwen als er afgeluisterd mocht worden.
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3. P.T.T. man deelt mede, dat het telefoonkantoor hoogst waarschijnlijk door het
sprengkommando geëxploideerd zal worden.
9.20 uur. Anthonis komt. Hem wordt verzocht zorg te dragen, dat de goede politiechef
zich met spoed komt melden bij ons.
9.30 uur. Bericht van Sjef: To gearriveerd. Zaak staat op springen, wat de Duitsers
aangaat. Vliegveld Volkel vernield. Brug bij Best kapot. Bovendien deelt Henk van de
telefoonpost mee, dat de rijkstelefoniste van St. Oedenrode aan hem gevraagd heeft
of ze op haar post moet blijven (laat ie fijn zijn). Henk heeft geantwoord, dat ze er
onder alle omstandigheden voor moet zorgen, dat haar verbindingen met ons
gehandhaafd blijven. Idem telefonistes Eindhoven. Pracht contacten en pracht
medewerking.
9.50 uur. Bericht ontvangen van onze P.T.T. man, dat hij Swalmen zal opbellen en
Jacques zal uitnodigen ons op te bellen.
16.00 uur. Olga deelt mee, dat een nieuwe telefoonpost is gevonden en wel onder no.
4425 in de Ten Hagenstraat 13. Vragen naar Wim de Groot.
10.02 uur. Bericht van Sjef: In de Lijmbeekstraat Eindhoven staat het
versterkingsstation P.T.T. dat zal opgeblazen worden. Bevel gegeven, dat Sjef een
ploeg van 20 man bewapend hiervoor, in Eindhoven moet concentreren.
10.05 uur. Telefoon van Frits vrijgemaakt door P.T.T. Is Wal 1 Nr. 2920.
10.20 uur. P.T.T. man deelt mee dat hij Swalmen wel bereiken kan, maar dat Swalmen
niet terug kan bellen. Daarom de P.T.T. man verzocht het volgende bericht aan
Jacques door te geven: concentreer na afloop gevechtshandeling alle KP 's onder hun
commandanten in Eindhoven. Zij blijven daar geconsigneerd tot nadere bevelen
volgen. Meldt u dan ten spoedigste bij mij.
10.30 uur. Frits komt. Hij deelt mee, dat al zijn groepen (totaal ± 50 man) binnen een
uur in Eindhoven geconcentreerd kunnen zijn, maar dat ze op het ogenblik alleen nog
maar met pistool zijn bewapend. Intussen zijn er een aantal naar het vliegveld, want
daar schijnen een aantal machinepistolen rond te slingeren. B.V.G 's werken goed. Er
is een lading over, die gebruikt zal worden voor de spoorbrug bij Aalst. Vannacht zijn
meerdere staaldraden over de wegen gespannen. Resultaat uitstekend: meerdere
moffen dood langs de weg, motoren kapot, wapens nu in ons bezit. Je moet er maar
aan weten te komen. In Strijp worden op het ogenblik opslagplaatsen in de lucht
geblazen. Er is hier geen radiocentrale.
Bevel gegeven:
1. Na afloop gevechtshandelingen alle KP 's consigneren in Eindhoven.
2. Wat niet aan grote gebouwen opgeblazen wordt, blijft gevorderd en komt tot onze
beschikking.
3. 20 man concentreren bij de P.N.E.M. Hiervoor vrijwilligers vragen. Elke man 2
pistolen. Opdracht: sprengkommando vernietigen.
10.40 uur. Telefonisch bericht, dat Sjef onderweg is.
11.00 uur. Bericht van Henk, dat politie-chef onderweg is, noemt zich Peters.
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Hoofdinspecteur Pijls

11.15 uur. Politiechef meldt zich. Hij is evenwel nog … en komt eerst in dienst als de
geallieerden zijn. Daarom moeten wij nu nog de Luitenant Pijls hebben. Hij zal zorgen,
dat deze zo spoedig mogelijk hier komt. De politie heeft in ieder geval geen bevelen
om vernietiging te voorkomen, doch uitsluitend om na het vertrek van de Duitsers te
behouden, wat er is.
11.45 uur. Sjef en To komen binnen. Alle lopende zaken besproken. Geen
bijzonderheden. Sjef heeft 8 á 10 wagens beschikbaar, die prachtig kunnen dienen
voor het vervoer van de te concentreren KP ’s.
12.45 uur. Frits belt op, dat de burgerbevolking in de buitenwijken aan het plunderen
is. Bevel gegeven hieraan direct een eind te maken, desnoods met wapengeweld.
14.00 uur. Bericht van Frank. Spoorwegsabotage stopzetten. Overigens gewoon
doorgaan. Alle aandacht aan bescherming gebouwen enz. Dit bericht intussen
doorgegeven aan Sjef en Frits.
14.20 uur. Bezoek van P.T.T. contact. Met hem besproken de proclamatie te regelen in
Venlo en Den Bosch, maar in ieder geval vandaag. Zal dit proberen en krijgen positief
of negatief bericht. Verder rapporteert hij dat het versterkingsstation door de Duitsers
bezet is, doch blijkbaar voorlopig alleen ter bescherming
14.40 uur. De rijkstelefoniste deelt mede, dat Luitenant Vonkema uit Bergeijk
gesignaleerd is in S.S.-uniform in een Duitse wagen in Luijkgestel.
14.45 uur. Mededeling uit Bakel, dat Alphons met twee man met twee auto's is
ingepikt. Verder dat in Lieshout de Duitse telefoonkabels door onze mensen vernietigd
zijn.
15.00 uur. Postkantoor Eindhoven is nog bezet door 1 Duitse telefoniste, Einsatzlager
en 3 Duitse soldaten.
15.10 uur. Vught is niet vrij. Integendeel, zijn allen bij elkaar gebracht in één kamp,
dat zeer streng bewaakt wordt. Aantal bewakers ± 150.
15.40 uur. To weggestuurd, daar militaire muziek hoorbaar. Dat zijn evenwel de
Geallieerden nog niet, doch een plaatselijk muziekkorps, dat blijkbaar oefent voor de
vrijheidsdag.
16.00 uur. P.T.T. man ziet nog geen kans om Venlo en Den Bosch te bereiken, maar
misschien komt die kans gauw, want de moffen staan gepakt en gezakt voor vertrek.
Hij zal ons nader berichten.
16.30 uur. Plundering bedwongen, alles rustig. Onze mensen zijn terug.
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16.35 uur. Aart terug van spoorwegen. Als belangrijkste te noteren:
1. Dat Budel blijkbaar belangrijk geacht wordt, want Budel moet eerst hersteld
worden alvorens bij Maarheeze verder opgeruimd wordt.
2. Dat alle stroom- en stroommateriaal naar Utrecht gedirigeerd moet worden.
3. Dat te Tilburg 3 treinen met pantserwagens worden gelost.
4. Dat noch te Tilburg, noch te Breda iets van geallieerde troepen bemerkt is.
16.40 uur. Telefoon van RVV Zuid. Wij hadden reeds eerder van RVV gehoord, dat ter
betere bescherming van het P.T.T. versterkingsstation, een sleutel van het gebouw te
onzer beschikking gesteld zou kunnen worden. Wij horen nu, dat de man die de
sleutel bezat, is ondergedoken. Hij heeft de sleutel af gegeven aan een ander en deze
weigert nu genoemde sleutel aan ons over te dragen, wat scherp te veroordelen is.
16.50 uur. Bevel van Frank:
1. Verzoeke opgaaf van co-ordinaten van afwerpterreinen dichter bij Eindhoven.
2. Houdt mij zo mogelijk op de hoogte van de militaire situatie in Brabant. Ik heb
Jacques hetzelfde verzoek gedaan voor Limburg. Afzenden L. Wat punt 1 betreft, dit
direct doorgegeven aan… en Sjef. Moeten trachten dit voor 6 uur te weten, daar Frank
dan zal opbellen.
17.00 uur. Bericht van Sjef:
1. Dat bij de ontsporing op de lijn Boxtel-Gennep bij Eerde in de lucht gevlogen zijn
10 stuks 16 c met caissons en ettelijke wagens met munitie.
2. Dat a.s. nacht de lijn Vught-Utrecht zal worden opgeblazen, dat hij weet, dat dit in
strijd met de instructies is, maar dat hij dat niet meer kan tegenhouden, omdat de
commandant niet meer bereikbaar is.
17.10 uur. Bezoek van adjudant Ct. RVV. Hij zal trachten te zorgen voor enkele
pistolen en voor nog een ontvangapparaat op 1.500 M. Overigens blijkt er op het
politiebureau een onverkwikkelijke situatie te bestaan. Men heeft nl. de politieke
gevangenen ontslagen en :

a. durft Minnaert niet op het politiebureau te komen.
b. is Pijls zoek en niet meer gezien nadat hij zich vanochtend bij de Ortskommandant
moest melden.
c. is Anthonis naar Weber van de S.D. gegaan om te vragen of dat nu goed is met die
politieke gevangenen. Getuigt van een eigenaardige mentaliteit en is voor ons niet zo
aardig, daar Anthonis onze plaats weet.
17.25 uur. Bericht van Frank:
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1. Wij moeten Rotterdam niet te veel aanvragen.
2. Frank heeft Peter gebeld en die zou gezegd hebben van niets te weten.
3. Frank probeert verbinding tot stand te brengen met Jacques.
4. Heijt is onderweg naar Eindhoven.
Punt 2 berust op een misverstand.
17.45 uur. Bericht militaire situatie meegegeven aan Wim, ter doorgave aan Frank. Dit
bericht luidt als volgt: Deze is zeer onoverzichtelijk. Feiten zijn de volgende:
Op 4 september zijn de gehele dag grote troepenmassa's door Eindhoven getrokken in
de richting Weert en Nijmegen. Op 5 september komen ook nog troepen door, doch in
veel geringere mate.
Om 16.00 uur kwam nog bericht door van de spoorwegen dat nog telefonische
verbinding bestaat met Breda en Tilburg. In Breda waren nog geen geallieerde
troepen gezien. Dit is dus in flagrante tegenspraak met de Engelse berichtgeving,
welke spreekt sinds gisteravond over het bereiken van Breda, en in de Franse
uitzending van heden te 16.30 uur zelfs beweerde dat Breda bevrijd was.
Op dat moment waren de Duitsers in Tilburg bezig drie treinen met pantserwagens te
lossen. Het is niet mogelijk gebleken enig betrouwbaar bericht te verkrijgen omtrent
de plaats, waar geallieerde troepen zich zouden bevinden. Geruchten in overvloed.
S.S. formaties zijn blijkbaar allen reeds naar Duitsland vertrokken; dit volgens
uitlating van lid Wehrmacht, die zich beklaagde, dat de S.S. voorging en de rest liet
stikken. Station Valkenswaard is door Duits personeel reeds verlaten. Volgens om
16.30 uur van P.T.T. kantoor ontvangen berichten staat het Duitse dienstpersoneel op
het punt te vertrekken. (Bestaat nog slechts uit 1 telefoniste, 1 Einsatzlager, 3
soldaten voor bewaking). Zodra situatie overzichtelijker wordt, volgt nader bericht.
17.50 uur. Bericht van RVV: zij hebben geen pistolen voor ons.
18.20 uur. Bericht van Sjef: Afwerpterrein te vinden op stafkaart 51, breedte
coördinaten 50 ½ / 51 ½ en lengte coördinaten 33 ½ /34 ½ Jaar van uitgifte 1927.
Schaal 1 : 50.000. Geen ploeg aanwezig. Bergplaats O.K. Verdere berichten:
1. Bij sluis 5 en 6 Zuid-Willemsvaart ligt motorboot met 3 á 4 vaartuigen. Daarop
bevinden zich resten van Fokkerfabriek, motoren enz. Gaan naar Den Bosch
2. Een Duitse divisie onder een generaal heeft opdracht gekregen terug te trekken
over Eindhoven-Helmond-Venlo. Troep zit thans bij brug over Albertkanaal ten Z. van
Eindhoven. Opdracht gegeven alle B.V.G 's in te zetten en de wegen zoveel doenlijk
te versperren.
3. Telefooncentrale in Eindhoven zou vannacht de lucht ingaan.
Alle 3 berichten zijn afgetapt van een Duitse telefoonlijn. Wat bericht 3 betreft, is er
reden om aan te nemen, dat het niet juist is. Wij vermoeden dat bedoeld is, de
Lijmbeekstraat.
18.30 uur. Commandant RVV op bezoek. Weinig bijzonders. Alleen werden een
twintigtal ampullen traangas ter beschikking gesteld. Hiervan nog geen gebruik
gemaakt.
18.40 uur. Bezoek Frits. Deelt mede, dat de jongens niets voor het P.N.E.M. geval
voelen, daar afdoende wapens ontbreken. Instructie ingetrokken en daarna Frits
opdracht gegeven voor verdediging van het versterkingsstation. Hiervoor zijn
handgranaten en pistolen beschikbaar. Schets van het gebouw besproken en
overhandigd. Verder zijn er geruchten over mensen met witte banden, die
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gesignaleerd zouden zijn bij Philips en op het politiebureau, moet weinig waarde aan
gehecht worden.
Tenslotte geeft Wim nog twee afwerpterreinen op t.w. 56,4/0,7 en 30,3/54,3 beiden
van stafkaart blad 51 Eindhoven uitgave 1930.
Bij het eerste is een ploeg en een bergplaats aanwezig. Bij het tweede is wel een
ploeg in de buurt, maar deze is niet gewaarschuwd. Verder is er een bergplaats.
Een nadeel is, dat het terrein in eerste instantie is afgekeurd.
19.00 uur. Frans en Ad komen binnen. Vinden hun bestemming.
19.35 uur. Afwerpterreinen via Wim doorgegeven aan Frank.
19.40 uur. Peter uit Deurne meldt zich met een ploeg van 15 man, doch zonder
wapens. Opdracht gegeven zich te nestelen in de buurt van de P.N.E.M. en
morgenochtend nieuwe instructies te komen halen. Direct daarna gebeld met Sjef en
afgesproken, dat de wapens morgenochtend gehaald moeten worden in St.
Oedenrode, Bestseweg C 110.
20.00 uur. Aart, die a.s. nacht weer op het station aanwezig zal zijn, deelt mee, dat
hij tot 10 uur bereikbaar is op 5646. Daarna 2278. Verder staat er op het terrein een
wagon met pistolen. Nagegaan zal worden wat daaraan te doen is. Later gehoord, dat
er geen pistolen in de wagon waren doch wel enkele mitrailleurs, handgranaten enz.
20.15 uur. Bericht van Ct. RVV dat de sleutel van het versterkingsstation vanavond
om 20.45 uur gehaald kan worden in Burgstraat 2 in het Witte Dorp. De sleutel past
op het hek en deur van de Lijmbeekstraat.
20.55 uur. Aan Aarts opdracht gegeven de sleutel te laten ophalen en morgenochtend
op het stafkwartier af te geven.
21.00 uur. Mededeling van Sjef: Kees is met zijn ploeg uit Megen vertrokken na door
Wim erop attent gemaakt te zijn, dat hij in Megen geconsigneerd is en zeer
ondisciplinair handelt door te verdwijnen. Hieraan moet later aandacht geschonken
worden. Win heeft intussen een andere ploeg gestationeerd.
21.10 uur. Bericht van Frank:
1. Wil Heijt meedelen, dat de golflengte is veranderd en thans bedraagt van 50-60
meter. Indien heden avond nog gezonden kan worden, deel dit ten spoedigste mee.
2. Indien wordt afgeworpen, moet onmiddellijk de helft der containers gevuld met
stenguns, vervoerd worden naar Rotterdam. Zeer belangrijk in verband met het
beschermen van Rotterdam. De wagen moet komen naar Chr. Ambachtsschool,
Gordelweg Rotterdam ingang Bergsingel. Vragen naar Paul of Eddy. Wachtwoord: ik
kom voor Witte Piet. Stelt u over deze aangelegenheid ten snelste met Sjef en Wim in
Megen in verbinding.
3. Afwerpterreinen ontvangen. Gaan onmiddellijk door naar overzijde. Slagzin enz.
worden u nog later bericht.
21.15 uur. Via Aart aan Heijt laten weten, dat de golflengte veranderd is in 50 - 60 m
en dat Heijt morgenochtend zo vroeg mogelijk op stafkwartier moet komen.
21.20 uur. Aan Sjef meegedeeld alles wat nodig is in verband met stenguns voor
Rotterdam.
21.20 uur. Henk komt met nadere gegevens over den spoorwegwagon. Opdracht
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gegeven in ieder geval de 12 handgranaten te kraken. Daarna zo mogelijk de lichte
mitrailleur met munitie en de dubbelloops mitrailleur met munitie. Op station
Eindhoven is geen Hollands personeel meer aanwezig: 83 man zijn ziek gemeld.
21.50 uur. Henk terug naar het station, prachtig getooid met een spoorwegpet.
22.50 uur. Bericht van Frank: Correspondentie adres Wim (Megen) is Stassen, Dr.
Baptiststraat A64 te Megen. Telefonisch te bereiken via postkantoor Megen. Vragen of
zij iemand van Stasen aan het toestel willen roepen. Indien u deze inlichtingen
gevraagd hebt om Wim de opdracht tot het verzenden van stenguns containers te
geven, wordt meegedeeld, dat Wim mij intussen heeft opgebeld en ik hem de
opdracht persoonlijk heb gegeven. Overigens is de slagzin vanavond weer niet
doorgekomen. Ik heb Wim opdracht gegeven minstens tot morgennacht op het terrein
te blijven.
22.55 uur. Jacques zelf aan de telefoon. Alles marcheert, maar dringend behoefte aan
wapens en materialen. Overigens vraagt hij personeel-aanvulling in verband met
diensten voor de mijnen. Zoveel mogelijk mensen te zenden. Deze moeten zich
melden in Venlo, van Schelbergenstraat 43 met het wachtwoord: Ik kom van Harry.
Interessantshalve deelt Sjef nog mee, dat leden van de Duitse Weermacht hun
militaire bezittingen verkopen. Hij heeft o.a. een splinternieuwe motor voor
fl. 30.- gekocht.
23.00 uur. Met Sjef gesproken over extra personeel voor Jacques. De zaak is nu als
volgt geregeld: Van de 15 man van Peter uit Deurne kunnen er door Sjef toch maar 5
bewapend worden. Deze blijven in Eindhoven. De andere 10 gaan terug naar Koos en
worden doorgestuurd naar Jacques, Overigens deelt Sjef nog mee, dat hij Kees uit zijn
functie heeft ontzet wegens ondisciplinair gedrag. (Zie melding 21.00 uur).
23.40 uur. Ontzettende ontploffingen, teweeg gebracht door sprengcommando. Het
glas van ons stafkwartier (in Ziekenhuis) valt rondom ons op straat. Oorverdovend
lawaai. Algemene angst bij Zusters en patiënten tot ± 1.30 uur.
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Woensdag 6 september 1944 G.S.C
2.00 uur. Bericht van Frank:
Eerste afwerpterrein onjuist opgegeven. Coördinaten eerst horizontaal, dan verticaal,
zoals bij Uw 2e en 3e terrein. Gegevens 1e terrein waren niet te ontcijferen. Nieuwe
opgaaf voor vanochtend 7 uur.
2.35 uur. Bovenstaand bericht aan Sjef doorgegeven. Zal zo spoedig mogelijk
terugbellen.
3.00 uur. Sjef opgebeld. Weet er niet uit te komen. Wil zelf graag met Frank
telefoneren. Telefoonnummer verstrekt.
3.00 uur. Wim en Olga komen binnen. Zijn op hun telefoonadres het huis uitgezet.
Pracht van een Nederlandsche daad om mensen van een verzetsgroep in spertijd op
straat te zetten. Reden: angsthallucinaties van de vrouw des huizes
3.50 uur. Bericht van Frank: Zend mij specificatie van de door U beschermde objecten.
4.25 uur. Uitgaand bericht aan Frank: Heb nog geen berichten binnen van de
gewesten. In Eindhoven wordt gewerkt aan P.N.E.M. en versterkingsinstallatie telefoon
Lijmbeekstraat.
4.45 uur. Bericht van Sjef:
Voor mijn mensen bereikbaar, liggen geen speciale doelen. Ik neem morgen contact
met Nijmegen en Mill. Speciale koerier gaat naar Rosmalen, waar een ploeg o.a.
Vught bekijkt. Eén ploeg in Megen. Vervolgens een Duits zendstation in de buurt van
Bakel heeft de volle aandacht. Vliegveld Volkel onmogelijk te bereiken. Bezetting ±
500 man Duitsers. Een ploeg bewaakt momenteel een huis van een gevluchte,
hetwelk door baldadige knapen getracht wordt in brand te steken. Plundering heeft
plaats gehad, is onderdrukt. Bescherming van dit huis is absoluut noodzakelijk,
aangezien geen brandweer aanwezig is. Gevolg zou zijn een grote brand in de verder
omliggende huizen. Zodra bericht van Nijmegen binnen is, volgt dit. Een groep heeft
opdracht voor observatie bij en onderzoeken van mogelijkheid voor het kraken van
een gedeelte van het in de gederailleerde trein aanwezige materiaal. Groepen Brabant
West onbereikbaar. Ben onkundig van situatie daar.
5.20 uur. Bericht van Sjef:
Opdrachten Frits Eindhoven heb ik niet verstrekt, doch verwacht daarover rapport.
Zend mij afschrift van proclamatie Venlo en Den Bosch. Mag dit ook op andere
plaatsen bekend gemaakt worden resp. kan het gedrukt en uitgegeven worden?
5.45 uur. To verschijnt.
6.30 uur. To krijgt opdracht om te zorgen voor nieuw hoofdkwartier en voor nieuwe
telefoonpost.
6.30 uur. Heijt, Aart en Henk verschijnen. Heijt laat het volgende bericht aan Frank
doorgeven: Kom vanavond uit op 58 meter. Kunnen golflengte variëren van 4 ½ - 6 ½
M.C. naar verkiezing. Wat is voor jullie de meest geschikte om te luisteren? U zult zelf
kunnen blijven uitkomen op ongeveer 55 M. Afgesproken tijd blijft geldig. Indien wij
door elektriciteitsstoring uitvallen, kunnen we werken met telegrafie tussen 250 en
1500 M. Op welke frequentie komt u vanavond uit? Wij beginnen te roepen. Iedere 5
minuten in de afgesproken tijdsperiode. Heijt gaat nu aan het werk en stelt zich in
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verbinding met Ad.
Uit de spoorwegberichten van Aart is als het belangrijkste te memoreren:
1. Geallieerden waarschijnlijk aan het oprukken van Belgisch Putten naar Bergen op
Zoom.
2. In Deurne wagon Wehrmacht-goederen uitgebrand.
3. Lijn Zwolle-Meppel bij Herften opgeblazen.
4. Henk heeft koffer met handgranaten gepikt.
5. Op lijn Eindhoven-Helmond bij Nuenen KP 45, 6 lasplaten los geschroefd; rail
vermoedelijk geladen; spoorwegpersoneel durft er niet aan te komen. Op lijn
Deventer-Wijke personentrein ontspoord.
7. Lijn Zwolle - Coevorden vernield.
8. Henk heeft 2 dozen set 480 stuks lichtspoormunitie gepikt.
9. Trein bij Weert ontspoord; hierbij zijn 4 rijtuigen met politieke gevangenen; deze
gevangenen moeten nu een omleglijn maken op de lijn Hamont (België)-Weert; het
zijn Nederlandse politieke gevangenen; hebben geen drinkwater.
10. Er zijn nu, behalve de onder punt 3, 5, 6, 7 en 9 genoemde, de volgende
stremmingen: Den Bosch-Nijmegen, Den Bosch-Tilburg, Breda-Roosendaal, Lage
Zwaluw-Zevenbergen, Eindhoven-Venlo, Budel-Weert, Roermond-Haalen, SittardMaastricht, Maastricht-Lanaken (België), Dordrecht-Rotterdam, Gouda-Rotterdam,
Gouda-Den Haag, Tilburg-Boxtel, Harmelen-Utrecht, Utrecht-Nieuwesluis, UtrechtDriebergen, Utrecht-Houten, Arnhem-Zevenaar, Dieren-Apeldoorn, Zutphen-Hengelo
en Almelo-Borne.
7.00 uur. Peter uit Deurne meldt zich. Het blijkt nu, dat hij in totaal maar 5 man sterk
is, waarvan hijzelf en één man geschikt en de rest onbruikbaar is. Ploeg wordt
teruggestuurd en opdracht gegeven om met beter geschikte mensen en wapens terug
te komen.
7.30 uur. Frits meldt zich. Hem wordt de sleutel voor de Lijmbeekstraat verstrekt. Hij
moet zich in verbinding stellen met iemand die beweert, dat er wel springstoffen van
de Duitsers liggen. Frits rapporteert nog de volgende aardige bijzonderheid: Eén van
zijn rayoncommandanten is, gekleed in overall met band en pistool doodleuk naar de
Lijmbeekstraat gestapt en heeft daar met een brutaal gezicht aan de moffen gevraagd
of ze van plan waren om dat versterkingsstation op te blazen. Het antwoord was
neen. Zo waren zeer voorkomend en lieten hem alles zien. Even gewoon is hij weer
weg gestapt.
8.00 uur. Aan Jacques meegedeeld, dat hij in Heerlen 150 vuurwapenen kan halen.
Gaan naar Kapelaan Snackers, Mezenbroekerweg. Kom van Frans Heijt. Spreken over
150 kilo aardappelen. Telefoon Nr. 3627.
8.10 uur. Peter deelt aan Sjef mee, dat er waarschijnlijk een radio-telegrafische
verbinding met Rotterdam tot stand komt.
9.10 uur. Jan uit Tilburg belt op over de ploeg van Dongen. Peter geeft opdracht om
een verslag van de verrichtingen van tot nu toe, te laten bezorgen op Wal I,
waarna nadere instructies zullen volgen.
9.30 uur. Aan Jacques wordt het bericht doorgegeven over de politieke gevangenen in
Weert (zie 6.30 uur punt 9). Overigens nog gesproken over de 150 vuurwapens in
Heerlen.
9.45 uur. Bericht van Ct. RVV Nadere inlichtingen over het versterkingsstation kunnen
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gehaald worden bij de monteur Boensma. Wachtwoord: Kom van Hendriks. Ziet
mogelijkheden voor het binnenbrengen van onze mensen als brandwacht, het
verschaffen van petten e.d. en kan verdere inlichtingen verstrekken.
9.50 uur. Sjef vraagt weer on wapenen. Overigens wordt van gedachte gewisseld over
de 5 man van Peter in Deurne. Sjef gaat akkoord met de inzet voor de oorlogsduur.
9.55 uur. De 5 busjes wapenolie, die uit Vorden zijn gekomen, worden door Wim naar
St. Oedenrode gebracht.
10.20 uur. RVV brengt een nieuwe ontvanger.
10.35 uur. Anthonis meldt zich in verband met het zoeken van een nieuw
hoofdkwartier. Hij verstrekt gegevens over het Gezellenhuis.
11.00 uur. Wim gaat weg om dit Gezellenhuis te bekijken.
11.05 uur. Frits meldt zich. Hij aanvaardt nu de definitieve opdracht voor de
bescherming van telefooncentrale plus versterkingsstation. Brandwachten worden
geplaatst. Bovendien zorgt Frits voor de aflossing van Peter 's mensen bij de P.N.E.M.
Hij heeft hier voor ook een zware mitrailleur ter beschikking. Hij zal intussen ook
moeite doen voor de bescherming van de werkzaamheden van het Sprengcommando.
Frits zit vanaf heden 2 uur in Willemstraat 26 tel 4629. Telefoon moet nog aangesloten
worden. Frits zorgt bovendien voor kleding staf, wat betreft overalls en banden met
functie-aanduiding.
11.30 uur. Bericht van Sjef:
1. Uit weg bij Bakel is een stuk gehaald.
2. Veel troepenverkeer bij Helmond.
3. Ten N.W. van Helmond zou gedropt zijn.
4. S.S. troepen trekken bij Zundert over de grens.
5. Nijmegen geeft bevredigend resultaat.
6. Lees van Maas en Waal is met 20 man en Fl. 10.000 onderweg naar Venlo, bestemd
voor Jacques.
7. Er is veel spoorwegvervoer bij Boxtel.
11.40 uur. Aan Frank een overzicht gegeven van de militaire situatie. Zie de berichten
van Reden van 16.50.
11.45 uur. Mededeling van Rijkstelefoniste (is een mededeling van Den Bosch aan
politie in Haaren): Haaren, wordt ontruimd. Gevangenen worden vervoerd via
Amersfoort naar Enschede, meer zijn nog niet in Enschede aangekomen. Vught is
gedeeltelijk vrijgelaten, rest gaat waarschijnlijk naar Westerbork.
Dit bericht is ook aan Sjef doorgegeven.

11.50 uur. Bericht van Wim: Het Gezellenhuis is ongeschikt als stafkwartier. Er is wel
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een nieuwe telefoonpost en wel in Willemstraat 29 bij tandarts Hoogenbosch. Wordt
voorlopig voor 24 uur geaccepteerd. Wim en Olga bezetten de post.
13.00 uur. Wim vraagt verduisteringspapier en punaises voor de nieuwe telefoonpost.
13.15 uur. Ct. RVV Zuid complimenteert Peter met de successen die in de stad
Eindhoven bereikt zijn, speciaal wat betreft de beteugeling van de plundering.
Overigens zegt hij traangas en gummistokken toe. Bovendien biedt hij 20 man van
Philips aan voor bewakingsdoeleinden. Deze als reserve geaccepteerd.
13.30 uur. Koosje deelt mee, dat de groep van Paul/Lolex om werk vraagt. In principe
verwezen naar Sjef, maar intussen al aanwijzingen gegeven voor B.V.G. werk.
13.40 uur. Sjef vraagt toestemming, om Vught-Den Bosch op te blazen i.v.m. Vught.
Is in principe verboden, maar zal aan Rotterdam gevraagd worden. Overigens deelt hij
mee, dat Hans gepakt is en in Vught zit.
14.30 uur. Sjef vraagt toestemming om Boxtel-Gennep weer opnieuw te mogen
opblazen, daar deze lijn weer vrij is.
14.35 uur. Wim deelt mee, dat zijn nieuw telefoonnummer 3960 is en ligt in
Willemstraat 29.
14.50 uur. Bericht van Frank. Ik heb bericht van Uw G.C. Brabant. Er zijn nog
verschillende punten duister. Ik som op:
a. Heeft G.C. (Groepscommandant) de groepen niet in zijn bereik, 3 dagen na begin van
de operaties?
b. Wat betekent dat Duitse zendstation?
Hebt U opdracht gegeven daar aandacht aan te besteden? Zo niet, wie kiest in
Brabant de doelen. Wilt U Uw G.C. in Brabant namens mij erop wijzen dat de keuze
van de doelen bij u en in eerste instantie bij mij ligt? De bescherming van de
aangegeven objecten is reeds nu een taak, die boven het ver mogen van Uw gewest
ligt. Als de krachten van de groepen op een object gericht worden als dit zendstation,
om van het onder c genoemde object niet te spreken, kunt u geen redelijk resultaat
bereiken
c. Eén ploeg bewaakt het huis van degenen die gevlucht zijn. Heeft die ploeg niets
anders te doen in deze totale oorlog anno 1944? Zie mijn hieronder volgend bevel.
I.v.m. het bovenstaande geef ik U het volgende bevel, dat U in deze vorm woordelijk
doorgeeft een Uw G.C.:
I. 1. Voor de sabotage in het gewest Brabant bent U uitsluitend verantwoordelijk. U
detailleert naar aanleiding van de mij gegeven instructies, de doelen, en laat die door
den G.C. en zijn groepen uitvoeren. De G.C. kiest zich geen eigen doelen, hij kan ze
hoogstens aan U voorstellen.
2. U trekt onmiddellijk de personen terug, die het zendstation observeren en zet ze in
op één der doelen, die aangegeven zijn (openbare bedrijven etc.).
3. De ploeg, die het huis van den gevluchte bewaakt en de plundering heeft
"onderdrukt", wordt onmiddellijk van dit object weggehaald en ingezet voor
de bescherming van een belangrijk doel.
4. U besteedt grote aandacht aan het volgend doel:
de telefooncentrale in Den Bosch. Als dit vernietigd wordt, valt hiermede onze prima
functionerende verbinding, terwijl het bovendien één der belangrijkste centrales van
ons land is. U zet hiervoor in, de onder 2 en 3 genoemde terugtrekkende vrijgekomen
krachten. Indien dit moeilijkheden oplevert bij het verplaatsen, dan door uitwisseling
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van objecten een ploeg vrijmaken voor Den Bosch.
5. Indien u met Uw G.C. niet tot overeenstemming kunt komen, dan hem opdragen
rechtstreeks met mij contact te zoeken.
II. Observatie gederailleerde trein met de mogelijkheid om een gedeelte te
bemachtigen, is inderdaad belangrijk in verband met de wapensituatie. Het is mij
evenwel niet duidelijk, welke gederailleerde trein dit is.
III. In dit verband verzoek ik mij op te geven:
a. Welke resultaten met de inzet van derailleurs van 4 op 5/9 behaald zijn.
b. of de derailleurs voldaan hebben.

Derailleurs zijn 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.

IV. Wordt de groep Brabant West bestemd om met Frits naar Geertruidenberg te
gaan? Zo ja, zijn voor dit uitermate belangrijk object geen andere krachten vrij te
maken b.v. uit Dongen?
Of is de verbinding met Geertruidenberg onmogelijk geworden? Hebt u reeds getracht
U met de Ct. Van de geallieerde troepen in Brabant in verbinding te stellen? Als dit
contact tot stand komt, houdt er den rekening mee, dat Uw opperbevelhebber in
Engeland zit (Prins Bernhard) en dat slechts zijn bevelen geldig zijn. Resumerend:
a. Zet zo mogelijk troepen in ter bescherming van de P.N.E.M. te Geertruidenberg.
b. Zoek ten snelste contact met geallieerden in Uw gewest.
V. Rechtstreeks contact via I.D. komt waarschijnlijk niet tot stand. Bel mij zelf af en
toe op, maar wees daarmee gereserveerd.
VI. De wapensituatie is nog steeds dezelfde. Op 3 terreinen, waarvan 1 in Uw gebied,
wachten we vergeefs op afwerpen. Wanhopige, tot dusver vergeefse pogingen, ook
van Apeldoorn uit, materiaal naar het Zuiden te sturen. Opgeven van nieuwe
afwerpterreinen O.Z. en W. U krijgt binnenkort de slagzin(nen). Ik kan u slechts
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verzekeren, dat dezerzijds al het mogelijke gedaan wordt om deze aangelegenheid in
het reine te brengen. Vandaag worden 3 nieuwe pogingen ondernomen. Als die voor
het Z. slaagt, wordt het materiaal niet verder vervoerd dan Megen. Vandaar moet u
voor verder transport zorgdragen.
VII. Zal u berichten of radiozending hedenavond doorgaat. Ook als geen bericht
binnen is, contact zoeken met LSC
14.55 uur. Wim deelt mee, dat de S.D. onder Weber praktisch compleet is
teruggekeerd.
15.25 uur. Ct. RVV brengt verduisteringspapier, punaises, traangas, gummistokken.
Wordt onder dank aanvaard. Overigens zal hij iemand sturen voor contact met de
P.N.E.M. in Geertruidenberg.
15.25 uur. To komt terug en deelt mee, dat Anthonis ons niet aan wapens kan helpen.
15.25 uur. Bericht aan Sjef, van G.S.C. III:
In verband met een van door LSC ontvangen bevel, bericht ik u het volgende:
I. Voor de sabotage in het gewest Brabant ben ik uitsluitend verantwoordelijk.
II. In verband daarmede bepaal ik:
a. U trekt onmiddellijk de personen terug, die het zendstation observeren en zet ze in
op de hierna aan te geven doelen.
b. De ploeg, die het huis van de gevluchte bewaakt en de plundering heeft
"onderdrukt" wordt onmiddellijk van dit object weggehaald en ingezet voor de hierna
aan te geven doelen.
III. Zend mij nauwkeurig bericht uiterlijk 16.00 uur waar gederailleerde trein zich
bevindt.
IV. Zend zo spoedig mogelijk bericht omtrent juiste resultaten, welke behaald zijn
door de inzet van de derailleurs in de nacht van 4 op 5 september door de ploegen
van Frans. Tevens nagaan of de derailleurs voldaan hebben.
V. Onmiddellijk moet werk worden gemaakt van het inzetten der vrij gekomen ploegen
(zie II a en b) op de volgende objecten:
1e De elektrische krachtinstallatie te Geertruidenberg (P.N.E.M.)
2e De telefooncentrale te Den Bosch.
VI. Tracht op iedere denkbare manier contact te krijgen met Brabant-West en zet deze
personen eveneens in voor Geertruidenberg.
VII. Spoorwegsabotage is onder alle omstandigheden verboden.
VIII. Zend mij uiterlijk te 16.00 uur bericht of met de uitvoering van deze bevelen een
aanvang is gemaakt.
IX. De LSC doet al wat in zijn vermogen ligt om wapens en materiaal te verstrekken.
16.00 uur. Sjef belt op. Na opheldering van enige misverstanden conformeert hij zich
volledig aan de genomen maatregelen en de gegeven bevelen.
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16.35 uur. Bericht van Frank. Wij komen uit op 57,75 M.C., dat is ± 53 Meter. Indien
gezonden en geluisterd kan worden tegelijkertijd, moet Heijt de eerste 10 minuten
zijn call. sein blijven geven en onderwijl uitluisteren naar ons call. sein. Indien dit niet
het geval is, dan als afgesproken op briefje.
16.50 uur. Bericht van Frank:
1. Contact met geallieerden commandant is nog niet opgenomen kunnen worden.
Voor zover bekend bevindt zich op Nederlands grondgebied geen enkele geallieerde
soldaat. Het bericht over Putte-Bergen op Zoom, afkomstig van station Roosendaal,
heb ik niet bevestigd kunnen krijgen.
2. De van het Duitse zendstation en de woning van de gevluchte N.S.B-er
vrijgekomen groepen zijn onmiddellijk vertrokken naar Geertruidenberg en Den
Bosch.
3. Omtrent bewaking P.N.E.M. gebouw, opgegeven in mijn bericht van hedenmorgen
bestaat klaarblijkelijk misverstand. Bedoeld was P.N.E.M. gebouw Noord van
Eindhoven. Voor Geertruidenberg en Den Bosch waren geen mensen te krijgen. Deze
kwestie thans voor eens en voor altijd afdoende met G.C. Brabant geregeld. Contact
van G.C. met U niet meer nodig.
4. Gederailleerde trein bevond zich bij Eerde, tussen Schijndel en Veghel. Inmiddels
vertrokken.
5. Nog geen contact gehad met spoorwegeroepen. Zeer moeilijk te bereiken. Zal
indien mogelijk ten spoedigste resultaat mededelen.
16.50 uur. Bericht aan Frank: Betreffende Militaire situatie 6/9-1944: Over Limburg
liggen geen berichten voor. Sinds mijn laatste overzicht. d.d. 5/9-1944 is de militaire
situatie voor wat betreft Eindhoven en verder Oostwaarts gelegen gebied, grondig
gewijzigd. In de nacht van 5 op 6 september zijn nog Pantsertroepen in Oostelijke
richting doorgetrokken. Nieuwe Pantsertroepen uit Westelijke en Zuidelijke richting
afkomstig, zijn in Eindhoven aangekomen en vestigen door hun maatregelen den
indruk, dat het de bedoeling is hier een stoot van eventuele geallieerde troepen op te
vangen. In hoeverre Duitse troepen zich op de zelfde manier gedragen meer naar het
W. is niet bekend.
De spoorlijn Boxtel-Gennep is na het ophouden van de sabotage weer geheel hersteld.
Daarover rijden momenteel in richting Gennep lege goederentreinen. Reeds is één
trein gerapporteerd gaande van Gennep naar Boxtel beladen met materiaal en verse
jonge troepen. Weber, die uit Eindhoven vertrokken was, is teruggekeerd met S.D. en
Grüne Polizeiformaties. De N.S.B.-politie-inspecteurs en agenten, die reeds maandag
vertrokken waren, zijn voor zover de inspecteurs betreft, vanmiddag weer in dienst
getreden. Ook bericht ontvangen dat ± 100 S.S. mannen plus gevluchte N.S.B-ers
weer terugkeren naar Den Bosch. Zodra mogelijk nieuwe berichten. Wil
morgenochtend ± 8 uur opbellen 4224 aangezien waarschijnlijk hoofdkwartier
verplaatst moet worden.
17.35 uur. Bericht van Wim en Olga, dat zij weer hun telefoonpost moeten verlaten
(doktersadres) in verband met het vermoeden van ophalen van gijzelaars in de a.s.
nacht. Verder dat a.s. nacht weer nieuwe explosies zullen plaats vinden, thans nog
dichter bij. Tenslotte dat 100 man S.S. en alle N.S.B-ers naar Den Bosch zijn
teruggekeerd.

17.50 uur. Wim komt binnen met de mededelingen:
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1. Dat er door jongere telefonisten gekletst wordt o.a. tegen verloofden over onze
telefoonposten. O.a. zijn de nummers 5139 en 4425 genoemd, er is gesproken over
de vernieling van een brug enz.
2. Weber is weer bij de S.D.
3. Door het leiden van zwakstroom over een schakelbord is het mogelijk om
telefoongesprekken van andere toestellen (dus ook die clandestien aangesloten zijn)
af te luisteren.
4. Ct. Ordepolitie en de 1e Luitenant politie, beiden N.S.B., zijn teruggekeerd en
hebben hun dienst hervat. Op grond hiervan wordt besloten grotere voorzichtigheid in
acht te nemen en Wim in ieder geval van telefoonpost te laten veranderen. Deze gaat
nu naar Wal I met Olga.
17.55 uur. Bezoek Adj. RVV deelt mede, dat door S.D. a.s. nacht arrestaties verricht
zullen worden. Hem wordt gevraagd om uit te kijken naar een nieuw hoofdkwartier.
18.10 uur. Sjef gevraagd om morgenochtend 7 uur hier te komen.
Later ingetrokken, daar Sjef vannacht zal bellen.
18.20 uur. Door een voorbijganger gezien, dat dynamiet werd binnengedragen in het
telegraafkantoor.
18.30 uur. Bericht van het station, dat de brug bij Buggenum vannacht de lucht in zal
gaan.
19.15 uur. Bericht van Frits: De groep, die nog zoek was, is eindelijk terug. Tussen
Den Bosch en ……….is een stuk rails verdwenen, oponthoud 5 uur. Tussen Vught en
Tilburg is een stuk rail omhoog gaan staan, oponthoud 2 uur.
19.15 uur. Bericht een Frank:
1. Waarom stelt LSC zich niet in rechtstreekse verbinding met mij niettegenstaande
herhaald dringend verzoek? Indien dit niet mogelijk is, waarom zulks dan niet bericht?
2. Kan geen verbinding tot stand brengen met Jac. Kunt U Jac. laten weten mij op te
bellen, hetgeen wel mogelijk schijnt te zijn,
3. Hoe dient gehandeld te worden inzake de armbanden?
4. Op 5 september zijn bepaalde elementen in Strijp en omgeving aan het plunderen
geslagen. Heb daar een gewapende groep heen gezonden, gekleed in overall met
armband, teneinde dergelijke praktijken direct de kop in te drukken. Volledig succes.
5. Kan toestemming verleend worden om spoorlijnen welke vanuit Vught naar
achterland voeren, onklaar te maken teneinde transport te voorkomen. Opgemerkt
wordt, dat volgens ontvangen berichten, Hans sinds gisteren in Vught zou zitten. Heel
begrijpelijk kloppen oude KP harten warm voor dit geval. In overweging wordt
onzerzijds toch gegeven om ten Oosten van Eindhoven weer spoorwegsabotage door
te voeren.
19.15 uur. Wim meldt, dat hij met Olga de nieuwe telefoonpost heeft bezet.
19.50 uur. Peter uit Deurne meldt zich. Hij wil morgen weer terug, doch hem wordt
bevolen te blijven tot na het vertrek van alle Duitsers.
20.00 uur. Frans rapporteert, dat de zenders vanavond niet kunnen werken, omdat ze
niet op hun plaats gebracht konden worden i.v.m. luchtalarm. Bovendien zijn er
moeilijkheden met de te betrekken zendpost. Dit zal morgen uitgepraat worden.

44

20.10 uur. Sjef opgebeld:
1. Over het geval Peter Deurne.
2. Met het verzoek een hoofdkwartier bij hem voor te bereiden en ons daarover
vannacht op te bellen.
20.25 uur. Sjef deelt mee: Op hoger bevel moeten alle maatregelen tot nader order
gestaakt worden. Personen, welke iets ondernemen zonder bevel, zullen ter
verantwoording geroepen worden. Peter antwoordt direct: Voor ons geldt, dat B.V.G ‘s
gewoon doorgaan, doch zeg mij, waar dit bericht vandaan komt. Overigens stelt Peter
de volgende vragen:
1. Waar bevinden zich de groepen. 2. Wat is de sterkte. 3. Hoe is de bewapening.
4. Wat is hun taak.
20.55 uur. Frank laat vragen:
Heeft u het bericht omtrent de uitzending van hedenavond op golflengte 53 M.
ontvangen? Tonny antwoordt direct: door luchtalarm konden de toestellen niet op de
plaats van bestemming gebracht worden en gaat uitzending niet door; morgen wordt
nieuwe poging ondernomen. Overigens komt nog het volgende door: Telegram aan
Prins Bernhard: Ik verzoek U namens de verzetsorganisatie voor het afwerpen van
wapens te doen zorgdragen, daar anders van gewapend verzet geen sprake kan zijn.
Dit telegram, dat afgezonden is door Chief Liaison, wordt met enthousiasme en
gejuich begroet.
21.05 uur. Wim deelt mee van rijkstelefoniste het volgende bericht ontvangen te
hebben: Wanneer telefooncentrale opgeblazen mocht worden, dan stellen Duitsers mij
hiervan op de hoogte om mij nog de gelegenheid te geven het gebouw te verlaten. Ik
zal trachten U hiervan als laatste bericht nog in kennis te stellen.
21.55 uur. Bericht van Frank:
a. Ik ben het eens met het advies omtrent spoorwegsabotage.
b. U moet met de beperkte U ter beschikking staande middelen, alles op de
spoorlijnen Oost van Eindhoven, vernielen.
22.00 uur. Bericht van Frank:
a. Zoals reeds eerder gemeld is rechtstreekse verbinding Eindhoven-Swalmen
onmogelijk.
b. Verbinding Eindhoven Centrale/Swalmen loopt toch goed?
c. Toestemming spoorlijn Vught-achterland vanzelfsprekend. Zie ook voorgaand
bericht.
d. Bericht omtrent Hans ook door Jacques aan mij toegezonden.
Wat a. en b. betreft, direct de volgende wedervraag gesteld: Kan Rotterdam
verbinding met Swalmen krijgen? Wil dan een Jacques vragen ons op te bellen.
22.45 uur. Gesproken met chef Ziekenhuis. Deze stelt een brancard-auto met
chauffeur en non ter onzer beschikking, indien wij vannacht mochten besluiten om
morgen te gaan verhuizen.
22.45 uur. Henk vertrekt naar het station voor de voortzetting van de kraak. Wordt ±
1 uur terugverwacht.
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Woensdag 6 september 1944 P.A.N.
P.A.N.
sin x. Eindhoven, 6.9.
B.d.G.
Afwerpterrein Heeze is goedgekeurd, coördinaten zijn 3033 54.3. Radio België, half
negen, slagzin: Stel Uw werk niet uit tot morgen.
Seinen de letter W.
Luister al vanavond. Spullen niet te ver wegbergen. Er kunnen 12 containers komen,
elk met 5 kisten. Zorg onmiddellijk voor lampen en eventueel voor paard en wagen.
Vlug alles in orde maken.
Frits
P.S. Als afgeworpen is, dan direct koerier naar W 26.
Zoals uit latere stukken blijkt, was het bedoelde terrein even wel in beslaggenomen
door een S.S.-radiozender met bewaking en dit werd door mij direct doorgegeven aan
de Districtscommandant, waarna van dropping niets is gekomen.

B.d.G. is Benno de Graaf, de schuilnaam voor de rayoncommandant van Heeze, Peter
de Hartog.
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Donderdag 7 september 1944 G.S.C.
0.20 uur. Henk deelt vanaf het station mee:
a. Dat in Valkenswaard duidelijk geschutsvuur en de detonaties gehoord worden.
Geschatte afstand 25 km. over de Ned. grens in België.
b. Op de weg van Eindhoven naar Valkenswaard en in de bossen staan
geschutconcentraties en enkele tanks.
c. Tussen 22.00 uur en 23.45 uur zijn 27 versperde spoorlijnen gemeld. O.a. is de
trein 137 van Den Haag naar Bentheim bij Putten op de Veluwe ontspoord, waarbij 70
doden werden geteld. Nadere specificatie volgt morgenochtend.
d. Henk komt tussen 4 en 5 uur terug.
0.30 uur. Frank vraagt naar de juiste naam van Hans. Beantwoord.
Overigens is er het volgende bericht: Ik heb de zaak armbanden veranderd; armband
oranje. Dinsdag naar overzijde doorgegeven. Voorgesteld was band oranje te laten
vervallen en in plaats daarvan langs radiokanaal opdracht aan verzetsorganisaties te
geven tot het dragen van banden in de door opperbevelhebber voorgeschreven
uitvoering. Antwoord nog niet binnen. Zal u op de hoogte houden. Verder wordt
gevraagd naar bijzonderheden omtrent geval Strijp. Geantwoord, dat wij deze zullen
opvragen. Rotterdam belt hierover om 9 uur op.
0.45 uur. Frank vraagt, of het de bedoeling is, dat hij morgenochtend persoonlijk
opbelt naar Peter, dan wel of het over de centrale post moet. Beantwoord als volgt:
persoonlijk telefonisch contact tussen Frank en Peter is noodzakelijk.
2.15 uur. Bericht van Sjef:
1. Helmond en omgeving fabrieken stop.
2. Tilburg idem; slechtoffers gevallen; werk hervat.
3. Vraagt antwoord inzake proclamatie.
4. Ten N.W. van Helmond is niet gedropt; dit als correctie op bericht van gisteren.
5. Karel van groep Deurne heeft zich in verbinding gesteld met OD en B.V.L. en reeds
medewerking toegezegd.
6. Kan niet om 7 uur op hoofdkwartier zijn.
7. Stafkwartier nog niet kunnen regelen.
8. S.D. controleert weer in Helmond.
9. In Maastricht worden alle mannen van 16-54 gearresteerd.
10. Lijn Nijmegen-Ravenstein stuk uitgenomen, op elkaar gevlogen. (is van 5/9).
11. Lijn Nijmegen-Kleef opgeblazen ter hoogte van Groesbeek (is van 5/9); beide
sporen vernield, naderende weermachtstrein ontdekte helaas de vernieling.
12. Hans gepakt bij het schaduwen van Johnny den Droog, bij fouillering 3 pistolen en
oranje band gevonden.
13. Op 4/9 is op Vughterdijk 8 een vergadering waarbij aanwezig RVV en
Oranjegarde, voorzitter KP, OD, Giel en KP-leider Den Bosch. Alle aanwezigen waren
het eens met de opmerking van RVV (Mr. Holla), dat samenwerking onder deze
omstandigheden noodzakelijk was.
Springer was reeds 14 dagen doende om gegevens over Vught te verzamelen en had
ook opdracht zich met voorhoede Geallieerde legers in verbinding te stellen en die te
verzoeken om op te rukken naar Vught. Giel met springer naar Baarle-Nassau zonder
achterlating van kennisgeving. Daarna geen spoor meer van hem. Gememoreerd
wordt, dat Giel commandant is van de groepen in O.-Brabant en deze dus zonder
meer in de steek heeft gelaten. Wat de afvoer van Vughtse gevangenen betreft, werd
door Nederlandsche Spoorwegen aan Mr. Holla geadviseerd: Vught-Nijmegen-Den
Bosch-Utrecht. Leider KP Den Bosch (Pierre) is dit eerst sinds kort en is op de zaak
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ingegaan, omdat Rob en Giel er toch ook bij waren.

14. Lijn losgeschroefd Nijmegen-Den Bosch op ± 200 meter afstand van het blokhuis
Hintham, de andere lijn kon niet gestoord worden, wat evenwel niet erg is, daar
hierop toch reeds een storing was bij Nuland. Op de terugweg neer huis zegen onze
mensen 4 man bezig met herstelwerkzaamheden bij Geffen. Deze 4 man werden
gedwongen de rails weer onklaar te maken. Het werkmateriaal werd meegenomen.
15. Treinen klaar voor afvoer Vught.
16. Goede resultaten van B.V.G ’s tussen Nuland en Geffen.
17. Van Vught zouden 2000 gevangenen reeds afgevoerd zijn, 30 vrijgelaten en 120
gefusilleerd. Bovendien zouden 30 wagons klaar staan voor verdere afvoer. Mogen wij
nu werkelijk niets doen? Tot zover de berichten van Sjef aan ons. Daarna wij aan Sjef:
1. Het vernielen van de spoorweg Vught naar het achterland is akkoord.
2. Spoorwegsabotage O. van Eindhoven toegestaan.
3. Verbindingsofficier heeft aan Prins Bernhard geseind; zie bekende telegram. Verder
aan Sjef gevraagd :
1. Ben je geslaagd met een nieuw stafkwartier? Antwoord: Nog niet.
2. Kun je naar Den Bosch gaan om 2-delen te halen ? Antwoord: vermoedelijk niet.
3. Hoe staat het met Geertruidenberg? Antwoord: groep gaat er om 4 uur heen; van
Dongen is hiervoor geen gebruik gemaakt.
4. Van wie was het bevel beginnende met: "op hoger bevel". Antwoord: Waarschijnlijk
van districtsleider OD Oost-Brabant.
5. Is het antwoord inzake sterkte, bewapening enz. van Uw groepen al klaar?
Antwoord: nog niet.
2.50 uur. Bericht van Frank. Twee afwerpterreinen goedgekeurd, Nr. 1 West blad 51
uitgave 1930 co-ordinaat 56,4/?,7. Slagzin: Wie wat hebben wil, moet toetasten.
Seinletter Y. morseteken -.-- Nr. 2 Oost blad 51 uitgave ? 1930 co-ordinaat 30,3/54,3.
Slagzin: Stel uw werk niet uit tot morgen. Seinletter W. morseteken .-3.45 uur. Bericht van Henk vanaf het station: buit is binnen. opgaaf volgt.
4.50 uur. Telefoonpost van Wal I vindt het nieuwe adres gevaarlijk en ongeriefelijk.
Hieraan zal vandaag aandacht besteed moeten worden.
5.25 uur. Henk komt terug van het station. Plunderingen gelukt. Verslag als volgt:
Om 22.30 uur vertrokken naar station Eindhoven
5. Het bureau van onderchef Bus stuurde mij onmiddellijk door naar westzijde. Trof
daar v.d. Heuvel (opzichter) met de laadmeester van snelgoederenloods. Het
oorspronkelijk plan om deze loods in het gapperijtje te betrekken, afgewimpeld en als
nieuwe voorlopige bergplaats het kolenhok van W. zijde gekozen. Om 23.45 uur werd
de volgende trein samengesteld: Loc-twee wagons leeg-weermachtswagen-lege
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wagon. Deze trein vertrok om 0.10 naar Aalst-Waalre met gefingeerde boodschap.
Snelheid gedurende de rit visa versa 5 km. per uur. Tijdens deze rit systematisch alles
wat in de wagon aanwezig was onderzocht. Zware mitrailleur kan alleen elektrisch
afgevuurd worden; geen waarde voor ons. Lichte mitrailleur met twee lopen was in
orde en werd verpakt ± 2500 patronen (banden) en 4 trommels, verder 1 parachute,
2 blikken wapenolie 10 á 12 staartstukborstels (verschillende grootte) 1
patroongeleider, en enige snoepjes, die gezien de kwaliteit bij ons beter op zijn plaats
zijn. Om 3 uur terug station Eindhoven. De plaats waar het materiaal "gedropt" moest
worden, mocht zich verheugen in de belangstelling van twee wachten. De uittocht van
het materiaal ging echter zeer vlot, daar ik machinist verzocht een stoomgordijn te
leggen, zodat de doortocht zelfs vlotter dan vlot verliep en wij de aftocht konden
blazen. Daar de aandacht van de heren wachten groteske vormen aannam leek het
mij beter, het materiaal morgen te transporteren. Rest mij nog tenslotte dit mede te
delen, dat deze nachtelijke escapade zich mocht verheugen in de aanwezigheid van
God Pluvius en het hek van ziekenhuis gesloten was. Mooi H.K. Is een mooie prestatie
van Henk. Overigens volgende berichten:
1. Trein D 137 van Den Haag naar Bentheim is bij Wezep gebombardeerd (139
doden). Daarna Putten (Gld) (91 doden).
2. Elke trein, die onder de kap van Amsterdam C. wegrijdt, wordt beschoten door
terroristen.
3. In bossen omgeving Valkenswaard vindt opstelling van Duits geschut en ook
pantserwagens plaats.
4. In Baarle-Nassau wordt geschutsvuur waargenomen. ± 25 km. van Ned. grens in
België.
Voor overzicht gesperde lijnen:
1. Amersfoort-Amsterdam. 2. Haarlem. 3. Gouda-Den Haag S.S.(Elek. Verkeer
gestremd). 4. Vleuten-Utrecht (Elek. verkeer gestremd). 5. Utrecht-Utrecht
Maliebaan. 6. Utrecht-Amersfoort (Enk. spoor). 7. Utrecht-Geldermalsen.
8. Boxtel-Tilburg. 9. Oudenbosch-Roosendaal. 10. Etten-Roosendaal.
11. Veenendaal-Rhenen. 12. Ede-Wageningen. 13. Dieren-Doesburg-Apeldoorn.
14. Apeldoorn-Hattumerbroek. 15. Wezep-Enkelspoor. 16. Zwolle-Raalte.
17. Nijverdal-Almelo. 18. Deventer-Rijssen (bij Dijkershoek). 19. Arnhem-Zevenaar.
Enkel spoor. 20. Almelo-Hengelo. Enkel spoor. 21. Eindhoven-Venlo (Deurne, Horst,
Blerick). 22. Maarheeze (Eindhoven - Roermond). 23. Haelen (Eindhoven - Roermond)
24. Maastricht-Lanaken. 25. Sittard-Maastricht. (Enk. spoor).26. Herfte. Enk. spoor.
08.50 uur. Bericht van Peter aan Jacques (met afschrift van Frank, Jacques en Frits),
inzake discipline. De militaire situatie heeft zich in de afgelopen 36 uur anders
ontwikkeld dan oorspronkelijk werd gedacht. Op verschillende plaatsen waar
aanvankelijk vrij openlijk kon worden opgetreden, dient thans weer de grootste
voorzichtigheid in acht te worden genomen, in verband met terugkeer van S.D.- en
Politizeiformaties.
Het is daarom van het grootste belang, teneinde de opdrachten volledig te kunnen
uitvoeren en onnodig verlies van waardevolle krachten te voorkomen, dat alle
verzetsgroepen de grootst mogelijke discipline betrachten. U dient daarom de onder U
staande commandanten nogmaals met nadruk erop te wijzen, dat zij zich strikt
moeten houden aan de te geven bevelen en dat zij hun mensen volkomen in de hand
moeten houden. Eigen initiatief is goed, doch slechts binnen het kader van de door
mij gegeven instructies. Zelfstandig optreden dat tegen uitdrukkelijke bevelen ingaat
dient uitgesloten te zijn en moet zo nodig met alle beschikbare middelen worden
voorkomen cg onderdrukt. Voor zover U nog niet bekend, deel ik u mede, dat door de
Chief Liaison Off. aan Prins Bernhard, onze opperbevelhebber, dringend om wapens is
gevraagd. Bericht werd ontvangen, dat twee van de door mij gisteren opgegeven
afwerpterreinen inmiddels reeds zijn goedgekeurd. Redelijkerwijs mag worden
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aangenomen, dat thans spoedig wapens beschikbaar zullen zijn. Zelfs al mocht dit niet
het geval zijn verwacht ik, dat alle beschikbare strijdkrachten zich met hun gehele
persoon zullen inzetten om ieder bevel nauwkeurig op te volgen. Daarvan is
afhankelijk het bereiken van het grootst mogelijke resultaat. We mogen trots zijn op
de tot nog toe bereikte resultaten. Houdt vol tot het laatst d.w.z. tot de vrijheid weer
ons deel zal zijn.
Idem van Peter aan Jacques :
1. Teneinde een zo juist mogelijk inzicht in de situatie te verkrijgen verzoek ik u mij
dagelijks te doen toekomen via I.D. een beknopt doch duidelijk overzicht van hetgeen
zich in Uw gewest afspeelt op het gebied der sabotage, terwijl, daar naast gegevens
dienen te worden verstrekt over de militaire situatie.
2. Ten spoedigste dient u mij tevens op te geven:
a. Waar bevinden zich Uw groepen.
b. Het is hun sterkte.
c. Welke is de hen opgedragen taak.
d. Hoe is de bewapening van ieder der groepen afzonderlijk. Wijzigingen moeten ten
spoedigste worden doorgegeven.
3. Oost van Eindhoven kan wederom spoorwegsabotage worden gepleegd.
4. Wat zijn de resultaten van de derailleuractie in de nacht van 4 op 5 september; hoe
hebben de derailleurs voldaan?
5. Hoe staat het met de politieke gevangenen, die in Weert aan het werk zouden zijn?
6. Is resultaat bereikt met 150 kg. aardappelen?
7. Wat is er precies met de mensen, die gearresteerd zijn?
8. Twee afwerpterreinen in omgeving Eindhoven goedgekeurd. Slagzinnen bekend
gemaakt. Kan je maatregelen nemen om materiaal en wapens te laten afhalen.
Rekening houden, dat je er desnoods met geweld doorheen moet, aangezien alle
auto's worden gevorderd.
10.00 uur. Bericht van Koos bestemd voor Sjef:
Er zijn rondom Bakel militaire voertuigen. Manschappen in rust. Wees als je komt op
je hoede.
9.15 uur. Bericht en Frank: Konden door omstandigheden niet met zender uitkomen,
terwijl het niet mogelijk was U tijdig te berichten. Kunnen heden op afgesproken uur
uitkomen, voorlopig geen gelijktijdig verkeer. Zodra mogelijk B.K. werk.
9.00 uur. Met Frans wordt de zendpostkwestie besproken. De pastoor van de betr.
kerk heeft nl. bezwaren gemaakt Besloten wordt deze bezwaren te negeren en er toch
te nestelen.
10.00 uur. Bericht ven Frits inzake zendpost.
Zender zou in kerktoren van Theresiakerk komen. Daar aangekomen vonden onze
mensen heftige tegenstand van de pastoor in kwestie. Ik ben daarna geüniformeerd
met een R.C. en Frans naar de pastoor gegaan. Het uniform maakte indruk in zoverre,
dat de pastoor wel geen verlof gaf, doch ook geen tegenstand meer bood. Frans en
zijn mensen zijn daarna naar binnen gegaan.
10.25 uur. Bericht van Wim, dat de jongere rijkstelefonisten onderhanden genomen
zijn i.v.m. de kletspraatjes. We krijgen nog een lijstje van de meest betrouwbaren,
die zich zullen verenigen tot een vaste kern.
11.00 uur. Bezoek Frits. Nog eens gesproken over bewaking versterkingsstation en
telefooncentrale. Bevel gegeven direct op te houden met het dragen van overalls en
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armbanden. Rapport gevraagd van het geval Strijp.
Dinsdagmorgen, 5 september. Ontvang bericht, dat in Strijp en omgeving scholen en
gebouwen, die door Duitsers bezet geweest zijn, geplunderd worden. Enige van onze
mensen gaan in uniform onder regenjas met wapens daar naar toe. Ter plaatse
aangekomen wordt uit een school van alles weggesleept: kasten, planken, lampen,
kortom alles wat los en vast zit. Onze mensen spreken hen daarover aan, doch zij
gaar hiermede door. Dan trekken ze de regenjassen uit en lossen een schot in het
plafond. Dit heeft onmiddellijk succes, iedereen verdwijnt en twee van onze mensen
blijven ter plaatse, om herhaling te voor komen. Op dezelfde wijze zijn ook enige
huizen van Duitsers en N.S.B-ers geplunderd, waar hoofdzakelijk huisraad van Joden
in was. Lang niet alles is door ons verhinderd kunnen worden. Wij slagen er
middelerwijl in, geüniformeerd, de geweren en karabijnen, die de burgers
meegenomen hebben te verzamelen, ook grote hoeveelheden munitie. Duitsers deden
niets tegen onze mensen in uniform en met karabijnen op de rug. Het vliegveld wordt
op dezelfde wijze afgegraasd. In de omgeving zijn 300 varkens door burgers
buitgemaakt Hier was het zo erg, dat onze mensen er praktisch niet tegen
opgewassen waren en niets anders konden doen dan adressen opschrijven van
plunderaars. Ook in Woensel werd een school leeggehaald, hetgeen door onze mensen
verhinderd kon worden en waar een politieman op wacht gezet is. Opleidingshuis van
de Landwacht in Tongelre eveneens leeg geplunderd. Momenteel lopen in Strijp nog
kinderen en opgeschoten jongens met handgranaten en pistolen e.d. die zoveel
mogelijk door onze mensen in beslag genomen worden. Op deze manier is het ook te
verklaren hoe het mogelijk geweest is, dat in de nacht van dinsdag op woensdag 2
agenten van politie (één op motor) met handgranaten achterna gegooid zijn.
Dit is dus niet door partizanen gebeurd. Hetgeen ik zeer goed heb laten nagaan. Er is
tot nu toe door ons geen wapengeweld gebruikt. Momenteel zitten nog enkele van
onze mensen in scholen en huizen op wacht, terwijl het plunderen afneemt. Tot zover
het rapport. Overigens nog van Frits te noteren: Contact doorgegeven voor het
verkrijgen van wapens. Bevel gegeven groepen te concentreren op de twee
afwerpterreinen. Gevraagd opgaaf aantal, sterkte, plaats, taak en bewapening van
zijn groepen.
11.25 uur. Bericht van I.D. dat zij uit Utrecht hebben vernomen, dat de gevangenen
van Vught via Venlo naar Duitsland zullen worden vervoerd. Treinen staan gereed.
Spoorlijn is in tact. Zij zullen dit bericht ook aan Frank doorgeven.
12.00 uur. Besloten om intern te gaan verhuizen. Veranderen dan in ieder geval van
kamer- en telefoonnummer.
12.30 uur. Bericht van Frank: Vught wordt ontruimd over Venlo naar Duitsland. Alles
gaat mee. De treinen staan klaar. Grijp daar onmiddellijk in. Verniel spoorlijn VughtEindhoven en Eindhoven-Venlo. (deze maatregel was intussen door ons al genomen
via Sjef en Frits)
12.35 uur. Berichten van Frits:
1. Tussen Eindhoven en Aalst aan deze kant van de brug graven Duitsers zich in, met
licht artilleriegeschut.
2. In het wandelpark Valkenswaard (aan deze kant van de overweg) staan 60 stuks
luchtafweergeschut.
3. In Achelse Kluis zit een Duitse generaal met 30 hoofdofficieren. Waarschijnlijk is dit
de pantserdivisie, die bij Herentals in zware gevechten gewikkeld zijn.
12.35 uur. Bericht van Wim, dat bruggen tussen Roermond-Stevensweerd en
Roermond-Susteren de lucht in zijn.
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12.50 uur. Bericht van rijkstelefoon (afgeluisterd gesprek tussen een Duits officier,
afkomstig uit het Belgisch plaatsje Locht en zijn Hauptmann, die in Deckerswald bij
Groesbeek zit): Hij is vannacht met zijn regiment in Valkenswaard aangekomen. Heeft
terug moeten trekken door een geweldige pantseraanval van de Engelsen bij Locht.
Ligt momenteel met Hollandse S.S. in Valkenswaard en werd onderweg zwaar
gehandicapt door bruggen, die bijna overal waren opgeblazen. Heeft veel wagens bij
zich, die staan op de markt in Valkenswaard.
13.30 uur. Bericht van rijkstelefoniste via Wim:
St. Oedenrode 47 wordt afgeluisterd. Tot 3 uur niet bellen. Daarna zal telefoniste
waarschuwen en trachten voor een andere lijn te zorgen. Wim heeft St. Oedenrode
hiervan in kennis gesteld.
13.35 uur. Bericht aan Frank inzake plundering te Strijp. Zie verslag van 11.00 uur op
Blz. 50-51.
14.55 uur. Rie brengt uit de stad een bulletin mee, luidende als volgt:
Bekendmaking:
Herhaaldelijk is gebleken, dat hoefnagels e.d. op marswegen van Duitse onderdelen
worden geworpen met het kennelijk doel te saboteren. Tegen dergelijke gevallen
wordt met de grootste hardheid opgetreden. Inwoners van huizen, waarvoor of in de
omgeving waarvan, dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, worden met de
scherpste represailles bedreigd. Zij worden dus dringend aangeraden bedoelde
voorwerpen onmiddellijk te verwijderen, de straten te reinigen en te zorgen, dat zij
gereinigd blijven. Men wordt verzocht bovenstaand bericht zoveel mogelijk aan elkaar
door te geven. Eindhoven, 7 september 1944.
De waarnemend Gewestelijk Politie-President.
Vooral hoefnagels is interessant.
15.00 uur. Bericht uit Dongen via Jan uit Tilburg:
1. Aan land- en waterwegen wordt gewerkt.
2. Aan B.V.G-werk zal aandacht besteed worden.
3. verschillende Duitsers zijn ontwapend en opgesloten; buit 1 mitrailleur, 1
handmitrailleur en meerdere karabijnen.
Als antwoord geeft Peter door:
a. Bericht mij, wanneer objecten uitgevoerd zijn.
b. Wees voorzichtig met het molesteren van Duitse soldaten.
c. Zet U zoveel mogelijk in voor de belemmering van het verkeer.
d. Zijn er in Uw district installaties voor elektriciteit, waterwerken, telefonie enz.
e. Wapens zijn nog niet aanwezig.
f. Voorzichtig zijn met het strooien van spijkere e.d. in bebouwde kommen.
15.00 uur. To verlaat het stafkwartier en wordt ingedeeld bij de telefonisten. De
regeling is dus nu als volgt:
Peter - Commandant
Tonny - Chef staf
Wim - Olga - To telefoondienst buiten
Aart - nacht telefonist samen met Peter en Tonny, elk voor de helft van de nacht.
Henk spoorwegcontact en diversen
Frans - Radio
Rie typiste.
To wordt verzocht een werkverdeling van de buitentelefoondienst voor te leggen.
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15.15 uur. Frits deelt mee, dat in Vught niets bekend is van wegvoering van
gevangenen en dat er ook geen treinen gereed staan.
15.55 uur. Wim deelt mee, dat Locht niet in België ligt, maar in Limburg (grensstation
tussen Heerlen en Aken). Verder dat de telegrafist voor Frans zich beschikbaar stelt,
doch alleen voor Eindhoven en niet daar buiten. Wim heeft zijn adres.
16.30 uur. Wim deelt mee:
1. Verbinding met St. Oedenrode kan alleen door ons (buitentelefoon) onderhouden
worden. Telefoniste licht nr. 47 in. Ik moet regelmatig 47 opbellen. Liesbeth heeft,
ondanks mijn bericht, toch telefoonkantoor Eindhoven opgebeld.
Onzerzijds geantwoord:
a. Alles leuk en wel, maar kan nu dan niet afgeluisterd worden.
b. Bel Oedenrode iedere 2 uur op.
c. Maak rijkstelefoniste excuses en geef Liesbeth op haar kop.
2. Indien de telefooncentrale de lucht ingaat, word ik gewaarschuwd. De ChefTelefoniste stelt zich ter beschikking om ook dan op haar post te blijven om onze
lijnen zo mogelijk intact te houden. Onzerzijds geantwoord: Alle respect voor die
telefoniste, maar dat gaat te ver. Als er vernielingen worden aangebracht dan moet de
telefoniste bijtijds verdwijnen.
17.15 uur. Bericht aan Frank: Aangezien mondeling contact niet mogelijk is volgen
hier de te bespreken punten:
1. Door G.C. Brabant wordt mij het volgende medegedeeld:
Giel is op 4/9-44 tegenwoordig geweest bij een vergadering waarbij aanwezig waren:
vertegenwoordiger RVV, Oranjegarde, Rob (voorzitter top KP), OD, Giel en KP leider
Den Bosch. Op voorstel RVV overeenkomst tot samenwerking tot stand gekomen. Giel
vertrokken met springer naar Baarle-Nassau. Deze springer was reeds 14 dagen bezig
met het verzamelen van gegevens omtrent Vught. Hij had tevens opdracht zich in
verbinding te stellen met voorhoede geallieerde legers. Daarna is omtrent Giel niets
meer gehoord. KP leider dacht, dat deze vergadering in orde zou zijn gezien de
aanwezigheid van Rob en Giel. G.C. Brabant rapporteert in verband hiermede, dat
Giel, als leider groepen Oost Brabant, zonder overleg zijn post verlaten heeft. Was U
van deze vergadering iets bekend? Mij niet.
2. Kunnen nadere instructies gegeven worden omtrent handelwijze na
gevechtshandeling. Deze zouden worden meegebracht uit Apeldoorn, doch de man is
niet verschenen.
3. Is de order nog van kracht, dat van de afgeworpen stenguns de helft naar
Rotterdam moet? Vervoer is zeer bezwaarlijk, aangezien iedere wagen, die zich
vertoont, gevorderd wordt. Is oplossing niet mogelijk met politiewagen uit Rotterdam?
4. Door de nieuwe regeling armbanden wordt niet voorkomen, dat straks toch
onbevoegden zich een dergelijk onderscheidingsteken aanmeten. Voorgesteld wordt:
De armbanden worden afgestempeld door politie of andere instantie. Districtsgewijze
te regelen. De afstempeling moet groepsgewijze plaats hebben onder de commandant
voorzien van introductie.
5. Het nieuwe nummer voor telefoonpoet buiten stafkwartier is: van 7.00 - 19.00 uur
no. 3960 en van 19.00 - 7.00 uur, no. 5396.
17.30 uur. Ct. RVV brengt voor het stafkwartier in bruikleen één F.N. 9 mm. met
munitie.
17.30 uur. Anthonis komt meedelen, dat hij vermoedelijk morgen 2 pistolen zal
kunnen bezorgen.
18.00 uur. Er wordt een ontvangtoestel voor radiotelegrafische verbinding met
toebehoren gebracht.
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21.00 uur. Bericht van Wim:
Telefoonnummer van St. Oedenrode is veranderd van 47 in 33.
21.30 uur. Telefoonnummer Wim van 7 - 19 uur 3960 en van 19 - 7 uur 5396.
21.45 uur. Bericht van Sjef: Duitse weermacht op P.T.T. kantoor St. Oedenrode
geweest om ± 19.00 uur. Heeft gevraagd of hier bepaalde gesprekken werden
gevoerd. Door P.T.T. ontkennend beantwoord. Nadere gegevens volgen.
22.00 uur. De reeds genoemde overhuizing vindt plaats. Van kamer 5a wordt verhuisd
naar de kamers 23/24. We krijgen tevens een ander telefoonnummer, dat aan
niemand bekend gemaakt zal worden. In het vervolg moet men dus het centrale
nummer bellen en dan vragen naar den Heer van Dam. Telefoniste hiermee in kennis
gesteld. Voor het eerst is nu het bureau (naast een 1500 M. ontvanger) ook voorzien
van een zend- en ontvangapparaat voor radiotelegrafie, waarachter Frans glorieus zit
te glunderen. De bedoeling is om, voorlopig althans, op het stafkwartier alleen te
ontvangen en in de Theresiakerk te zenden. Alles in verbinding met het landelijk
hoofdstafkwartier in Rotterdam. M.a.w. de verbinding Eindhoven-Rotterdam is tot
stand gekomen. De bedoeling is niet om er reeds regelmatig gebruik van te maken,
maar om dit te doen indien de telefoon mocht uitvallen. Onderstaand nog enkele
technische gegevens. Leuk is nog dat op het apparaat staat aangegeven in rood:
"Feind hört mit". Stand van de radioverbindingen op 7/9-144. Zendpost T.K.
Aanwezig: Een zender, ingericht voor verbinding met Rotterdan. Uitvoering telegrafie
instelling frequentie 4 ½ - 6 ½ M.C. Thans ingesteld op 5.2 M.C. Verder aanwezig een
prima communication receiver geschikt voor ontvangst van 10 - 200 mtr. opvangend
vermogen door geen bestaand app. Overtroffen, kortom subliem. Vervolgens: een
transceiver freg. 4.5-6.5 M.C. ingericht voor fone en grafie, fone max. 15 km., grafie
25 km. reikwijdte. Deze transceiver is voor radioverbinding met Binnen Ziekenhuis.
Zendpost B.Z. Aanwezig een transceiver als eerder genoemd. Alle app. vernoemd zijn
compleet met hulp app. en verdere toebehoren. Over het functioneren van de
verbindingswegen volgt 24 uur later een verslag.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben Duitse militairen maar liefst 200 miljoen pillen Pervitin
geslikt, een drug die nu bekend staat als Chrystal Meth en werd geproduceerd in de fabriek
van Temmler bij Berlijn.

Ten gelegenheid van dit verhuisfeest wordt de chocolade opgegeten afkomstig van de
kraak van Henk, wordt er even een mop getapt, wat Pervitin geslikt om wakker te
blijven, waarna de zaak op verbeterde voet wordt voortgezet. Tenslotte is nog
vermeldenswaard, dat de verhuizing plaats vindt door de directrice van het ziekenhuis
in eigen persoon en wel op 2 brancards officieel toegedekt met de beruchte
doodslakens. Dat zullen de gummistokken, traangas ampullen enz. ook nooit
gedroomd hebben. En dan te bedenken, dat we op de kraamvrouwenafdeling komen
te zitten. Een regeling voor de staf wordt gemaakt. De staf wordt m.i. van 7/9-1944
ondergebracht in het Binnen Ziekenhuis kamer 24.
Op het stafbureau zijn aanwezig:
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1. Peter, G.S.C. III.
2. Tonny, Chef Staf G.S.C. III.
3. Aart, Nachttelefonist Stafbureau G.S.C.III.
4. Frans, Radio-verbindingsman G.S.C.III.
5. Rie, Typiste Stafbureau G.S.C.III.
Geslapen wordt in het ziekenhuis slechts door Peter, Tonny en Frans. (laatste indien
noodzakelijk). Op het bureau is steeds aanwezig: Peter of Tonny. Aart slaapt
gedurende de dag bij fam. Bus, daar ook fourageren, behalve ontbijt. In het
ziekenhuis wordt gegeten door Peter, Tonny, Frans en Rie. (Laatste behalve ontbijt)
II. Voor de telefoonpost zijn beschikbaar: Wim, Olga, To en indien niet met speciale
taak belast Henk. Wim en Olga slapen op telefoonpost. To slaapt bij Meijer, Henk
slaapt bij Bus. Fourageren doen allen, behalve To, bij Bus. Een voorstel voor
dienstverdeling opgemaakt door Wim als commandant telefoonpost, zo spoedig
mogelijk bij mij. Henk zorgt voor contact spoorwegen.
III. M.i.v. 8 september 1944, mag niemand meer het stafbureau betreden dan zij die
dan op het bureau werkzaam zijn. Indien van de telefoonpost iemand persoonlijk
contact moet hebben, dient hij of zij eerst op te bellen en bezoek aan te vragen. Ieder
geval zal afzonderlijk beoordeeld worden.
IV. Ik ben genoodzaakt deze maatregelen te nemen in het belang van ons aller
veiligheid en vertrouw dan ook dat een ieder zich stipt aan deze order zal houden.
22.05 uur. Bericht van telefoonkantoor: als Duitse Weermacht ook hier komt
controleren inzake gehouden telefoonbericht te vinden. Alle berichten worden
uitgelicht. Wim voegt hieraan toe: Ik heb verzocht de jl. zondag gevoerde gesprekken
ook uit te lichten. Er wordt aan gewerkt.
22.30 uur. Bericht van Wim: Gesprekken met Rotterdam, Swalmen, St. Oedenrode en
Bakel, gevoerd via 4224 Eindhoven, worden eveneens uitgelicht.
22.35 uur. Bericht van Wim: Telefoniste van St. Oedenrode licht gesprekken van nr. 47
allen uit.
22.40 uur. Bericht van Wim: N.S.B-politie-commandanten zijn hedenmorgen 6.00 uur
weer uit Eindhoven vertrokken.
23.10 uur. Bericht van Wim: (afgeluisterd op Duitse lijn). De geallieerden zijn
doorgetrokken bij Hechtel, dit is 32 km, ten Z. van Valkenswaard.
23.15 uur. Bericht van Wim (afgeluisterd op Duitse lijn). Bij Hechtel en Benzingers zijn
vijandelijke pantserwagens gesignaleerd en vernietigd, aan deze zijde van
het Albertkanaal.
23.50 uur. Bericht van Jacques (na II voortgezet om 1.10 uur).
1. Geen bericht over afwerpterreinen.
2. a. Brug bij Roosteren is opgeblazen.
b. In Verviers branden op het emplacement, wagons met olie en een springstoftrein;
geen blusmateriaal aanwezig.
c. Leichte Plakabt. 680 Ct. Oberlnt. Lens en … Flakabt. 345 zijn beiden zoek,
d. In de berichten, die afgetapt zijn, wordt gesproken over:
1e Stootrichting Breda.
2e Telefoonverbindingen voor weermacht hopeloos.
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3e Geen benzine meer in Roermond, Luik, Maastricht, Sittard.
4e Brug in Maastricht opgeblazen.
5e Geallieerde troepen ten Z.W. van Maastricht in Tongerle aangekomen.
3.1. Spoorwegsabotage van 3 op 4 september nog steeds niet hersteld. Praktisch
geen spoorwegverkeer meer.
2.Mijn gewapende groepen nemen auto's en motoren in beslag voor het vormen van
een wagenpark.
3. Drie groepen negatieve sabotage ter voorkomen van vernielingen, lijnen en andere
belangrijke objecten.
4. groep van 20 man heeft 3 grote booten buitgemaakt inhoudende levensmiddelen,
vliegtuigmotoren en meetinstrumenten. Worden momenteel gelost.
5. Drie lijnen afgetapt van Opperkommando. Worden dagelijks beluisterd.
6. B.V.G 's maken wagens onklaar en knippen kabels door.
7. Maastricht gemobiliseerd van 15 - 54 jaar.
8. Stellingen worden gebouwd bij Meersen-Bemelen
9. Er is een begin gemaakt met den afvoer van springstoffen uit de ondergrondse
werken van de Limburgse mijnen,
10. Roermond opstelling van 10 cm. geschut.
11. Bruggen opgeblazen van Stevensweert tot Born. Specificatie volgt.
12. Vliegveld Venlo opgeblazen en ondermijnd.
13. Wanorde van de legers in midden Limburg.
14. Plundering door Duitsers op grote schaal.
15. 3/4 van de troepen wijkt terug achter de Siegfriedlinie, 1/4 naar Maastricht.
16. S.D. en N.S.B. politie gedeeltelijk terug. N.S.B. burgemeesters eveneens.
17. In Limburg onmogelijk, nog met fietsen, motoren of wagens op straat te komen.
Betreft taak enz. van de groepen:
1. Groepen zitten in Kerkrade, Heerlen, Valkenburg, Meersen, Maastricht, Sittard,
Echt, Maasbracht, Roermond, Weert, Venlo en Venray.
2. Beneden Roermond 150 man. Boven Roermond 100
3. Heerlen en Kerkrade bewaking van de mijnen.
4. Valkenburg-Meersen sabotage spoorwegen.
5. Echt, idem.
6. Maastricht negatieve sabotage: gevangenissen bewaking, stuw en sluizen.
7. Roermond bewaking gebouwen en diverse sabotage.
Op 7 september 1944 nog te vermelden:
21.35 uur. Bericht van Sjef:
Zet voor vernieling spoorlijn Boxtel-Gennep zo spoedig mogelijk de derailleurs in van
de groep Frans en Paul. Bericht mij direct resultaat.
8. Sittard vliegende brigade.
9. Venlo negatieve sabotage P.T.T.
10. Venray diverse sabotage, gebouwen en spoorwegen
11.Iedere groep hoogstens voor 40 % bewapend met pistolen.
5. Spoorwegsabotage ten O. van Eindhoven doorgegeven.
6. Dérailleurs weinig resultaat, doch praktisch geen treinenloop meer.
7. Over politieke gevangenen in Weert nog geen bericht ontvangen.
8. Er waren nog 50 kg. aardappelen, maar deze we aan OD ter hand gesteld.
9. Er zijn 3 mensen gepakt. Hiervan is er 1 ontvlucht en 2 gefusilleerd. Waren
prachtkerels. Geen materiaal verloren
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10. In verband met afwerpterreinen: zal uiterste best doen hiervoor ploeg klaar te
maken. Wacht berichten af.

Donderdag 7 september 1944 P.A.N.
Zoals uit het voorgaande bleek waren wij ingedeeld in het district Geldrop en onder
commando van Dankelman (Theo Doove) , waarmee wij uiteraard een betere en
snellere verbinding hadden dan met Frits in Eindhoven. Zoals reeds aangehaald
hadden wil contact in Someren gekregen en ten gevolge van enige moeilijkheden
werd het commando van deze groep en van die uit de Gemeente Sterksel aan mij
opgedragen.
De reporter was echter van mening:
X.. was evenwel niet voorzichtig genoeg, m.i. met het kiezen zijner medewerkers. De
groep welke hij had deed niets. In S. waar hij eveneens een groepje bleek te hebben,
zat een lid van de N.S.B. in de ondergrondse enz. enz. De gewraakte afdeling had zich
buiten zijn medeweten evenwel afdoende geweerd.
Na hiervan melding gemaakt te hebben was dit euvel snel opgelost, zoals blijkt uit het
commando van de Distr. cdt. d.d. 7 sept. 1944:
Dagdieverij en nacht wake:
S.K. P.A.N.

7-9-1944

Verzoeke voorlopig bevel over Sterksel over te nemen, totdat nieuwe instructies
volgen. S. en W. eventueel voorlopig vastzetten en nauwkeurig bewaken. (Volgt
gegeven bevelen niet op). Verdere instructies: Aftocht zoveel mogelijk vertragen,
spijkerplanken, grote kopspijkers (asfaltspijkers). Indien overdag niet mogelijk dan
manschappen laten slapen en 's nachts opereren. Het belangrijkste punt is nog steeds
wapens. Spoorlijn naar Maastricht weer hersteld, lopen althans weer treinen. Op open
en onbewoonde plek situatie opnemen. wordt echter patrouille gelopen door Duitsers.
Voor het H.K.
R.C. D.C. P.A.N.
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Vrijdag 8 september 1944 G.S.C.
0.05 uur. Bericht van Frank:
1. Van vergadering Rob was mij niets bekend.
2. Hoe staat de zaak Vught?
Hierop onzerzijds direct het volgende geantwoord: De berichten over Vught zijn nog
zeer verward. De meest betrouwbare mededeling kwam van I.D. en meldde, dat
vervoer via Venlo zou plaats vinden en dat de spoorwagens klaar zouden staan. Naar
aanleiding hiervan heb ik G.C. Brabant opdracht gegeven de spoorlijn om en bij Vught
onklaar te maken, met inbegrip van de eigen weermachtslijn, die rechtstreeks naar
het kamp voert. Van Sjef heb ik nog geen resultaat; van Frits ontving ik de
mededeling, dat in Vught van afvoer der gevangenen niets bekend is en dat ook geen
spoorwagens gereed staan.
3. Instructies omtrent handelwijze na gevechtshandelingen nog van kracht. Groepen
concentreren en consigneren in Eindhoven. Er komt nog nader bericht.
4. Zullen na afwerpen trachten de helft van stenguns te vervoeren met politie auto
Rotterdam.
5. Naar mijn mening wordt door de nieuwe regeling wel voorkomen, althans beperkt,
dat misbruik gemaakt wordt, aangezien dan enkele personen op de hoogte zijn, terwijl
nu geheel Nederland er van weet. Met radiokanaal bedoelde ik natuurlijk het radiotelegrafisch contact met overzijde. Antwoord overzijde nog niet binnen. Met voorstel
afstempeling banden door politie ben ik het als provisorische regeling volkomen eens.
In verschillende districten, o.a. Rotterdam, is een dergelijke regeling getroffen.
6. Strijp prachtig.
7. De volgende herstelde spoorlijnen opnieuw vernietigen: Boxtel-Beugen, BeugenGennep, Nijmegen-Groesbeek, Venlo-Straelen, Venlo-Kaldenkirchen, RoermondDalheim. Bovendien de vorige mislukte lijnen opnieuw vernielen. In het algemeen
geldt als principe, dat de lijnen die éénmaal aangevallen zijn, steeds onbruikbaar
moeten blijven m.a.w. dat ze weer aangevallen moeten worden als ze bijna of geheel
hersteld zijn. Houdt mij op de hoogte.
8. Binnen enkele dagen hoop ik u een rechtstreekse verbinding Roermond-Eindhoven
te kunnen bezorgen. Een spionagegroep, die vanaf heden de militaire inlichtingen voor
mij verzorgt, zal trachten het contact met Swalmen te verzorgen. Uw eigen
overzichten militaire situatie worden hier zeer gewaardeerd.
9. Contact met Jacques weer hersteld. Als U bericht voor hem heeft, dan nu
doorgeven s.v.p. Hieraan voldaan en het volgende doorgegeven: Vanaf vrijdag 8
september te 6.00 uur is het telefoonnummer van Staf G.S.C.III 4224, daarna vragen
naar Hr. van Dam.
10.Hans heeft mijn naam genoemd tegen S.D.
11.B.V.G 's afremmen voor zover ze nog actief zijn. Praktisch nut onder
omstandigheden problematisch. In verschillende provincies worden reeds represailles
genomen.
12. Begrijp niet goed, waarom die blijdschap om de ondertekening van telegram Prins
Bernhard. Deze fraaie titel komt eerlijk toe aan Koos de Springer.
13. Hoe is in het algemeen de verhouding tot OD en RVV ? Heeft U nog contact met
Zuid?
14. Hoe staat het met de financiën?
0.50 uur. Bericht van Sjef :
1. Kan helaas morgen niet komen, zal iemand sturen.
2. In Veghel hedenmiddag trein van Vught gesignaleerd juiste tijd onbekend; helaas
te laat.
3. Lijn Boxtel-Gennep wordt weer gebruikt.
2.50 uur. Bericht van Frank:
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1e Gelieve opgaaf te verstrekken van de sterkte van Uw gewest, in manschappen en
materialen, gespecificeerd als volgt:
a. Aantal KP-groepen gesplitst per provincie.
b. Totaal aantal KP per gewest.
c. Aantal en sterkte "Wilde groepen", die met U werken.
d. Aantal, met geschatte sterkte van B.V.G ’s.
e. Aantal, soorten en kwaliteit der wapenen.
2. U gaf mij hedenmiddag een bericht door omtrent het nummer, dat onder controle
stond. Wilt u dat bericht nog eens herhalen. Deze vraag onzerzijds direct beantwoord
als volgt. Telefoonnummer is veranderd; moet bericht nu toch nog doorgegeven
worden? Bel ons dan nog even op.
3. Jacques berichtte mij zoo juist, dat spoorbrug Maastricht gesprongen is.
4. Verzocht Jacques, mij de afgetapte berichten via Obercommando rechtstreeks door
te geven. Copy aan U. Naar ik hoop geen bezwaar?
5. Heeft Heijt succes gehad? Apeldoorn wordt ook ingeschakeld.
6. Ik heb Jacques voorgesteld .om, als er een kansje is, met een Duitse wagen, via
Apeldoorn naar Borne (OV) te gaan. Daar liggen 4 containers voor Zuid. Overleg eens
met hem of dit mogelijk is?
3.10 uur, Henk keert terug van stations-contact.
1. Bericht ontvangen, dat wederom 2 Duitse transporten zullen komen. Deze treinen
moesten eerst naar Breda gegaan zijn, maar dit werd veranderd in Eindhoven.
2. Er zullen 7 Duitse locomotieven naar Eindhoven komen. Of dit de plaats van
bestemming is, is nog onbekend.
3. In Amersfoort zijn dekens, naaimachines, stofzuigers en fietsen volop gevorderd.
Gasfabriek heeft nog precies voor acht dagen gas.
4. Gekraakt uit werkloods:
1. koevoet met gespleten voet (voor spijkerspoon), 1 schiftijzer, 2 sleutels voor
moeren lasplaten, 1 sleutel voor moeren stoelspoor.
5. Versperde lijnen gemeld vanaf 22.00 uur op 8/9 1944 Station Eindhoven.
Zwolle-Wierden, Almelo-Mariënberg, Hattumerbroek- Apeldoorn, Apeldoorn-Dieren
Doesburg. Arnhem-Zevenaar, Zwolle-Amersfoort bij Harderwijk en Putten, UtrechtArnhem (4x), Groningen-Leeuwarden, Maastricht-Lanaken (B).
Bovenstaande totaal versperd
Onderstaande enkel spoor, elektrisch gestoord: Utrecht-Amersfoort, UtrechtGeldermalsen, Utrecht-Gouda
Onderstaande enkel spoor: Gouda-Den Haag, Utrecht- Amsterdam, Den Haag-Delft,
Roosendaal-Breda, Zwolle-Meppel, Tilburg-Boxtel, Deurne-Blerick, Heeze LeendeMaarheeze, Budel-Weert, Baexem-Roermond, Weert-Baexem, Sittard- Maastricht.
6. Op de lijn Baexem-Roermond wordt weer op enkelspoor gereden, zodat de brug bij
Buggenum niet kapot kan zijn.
7. Bij Putten zijn 8 Duitse locomotieven uit de rails gevlogen.
8. Bericht uit Enschede, dat viaduct over de IJssel de lucht in zal gaan.
9. Vanavond te Eindhoven twee Duitse transporttreinen aangekomen, die ter plaatse
gelost worden, Hoofdzakelijk manschappen en auto’s-huifkarren etc. Een derde trein
uit Den Bosch is onderweg.
5.30 uur. Bericht aan Frank.
1. Omtrent verhouding RVV en OD kan worden medegedeeld: Met RVV bestaat de
meest prettige samenwerking. Als ik de telefoonnummers, gummistokken,
verduisteringspapier, punaises enz. enz. nodig heb, lopen de Commandant Zuid RVV
en zijn adjudant, het vuur uit hun schoenen. Zij maken zich inderdaad zeer
verdienstelijk voor het leggen van diverse contacten. Het apparaat voor 1500 M. was
heel aardig. Dank u! Commandant RVV Zuid heeft mij gisteren zijn enige revolver
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voor mijn persoonlijke verdediging beschikbaar gesteld. Mijnerzijds is geen poging
ondernomen met OD in contact te komen. Is wel getracht door Commandant RVV,
doch deze heeft ten antwoord gekregen dat de commandant OD de tijd nog niet
gekomen achtte uit zijn schuilplaats te kruipen.
2. Financiën O.K. Nog geen bijzondere uitgaven gehad. Leven geheel op kosten van de
gemeenschap.
3. Derailleurs: In Brabant nog niet gebruikt. Uit Limburg bericht ontvangen, dat ook
daar geen inzet mogelijk was aangezien er praktisch geen spoorwegverkeer
plaatsvindt.
De aanwezige derailleurs in Brabant worden opnieuw ingezet. Ben nog bericht
wachtende over Budel-Weert.
5.40 uur. Bericht aan Frank: Betreffende sterkte strijdkrachten: Ik heb de G.C.-en
Brabant en Limburg reeds verschillende malen bevel gegeven mij omtrent de onder
hen staande groepen de volgende gegevens te verstrekken.
a. Plaats waar de groepen zich bevinden. b. Wat is de sterkte? c. Hoe is de
bewapening? d. Wat is hun taak?
Voor een goede bevelvoering zijn deze gegevens absoluut onmisbaar.
Ik krijg evenwel de indruk dat de G.C.-en zelf over de juiste gegevens beschikken om
deze vragen enigszins nauwkeurig te kunnen beantwoorden. Tot nu toe is mij slechts
het volgende bekend:
A. Brabant Commandopost St. Oedenrode; tevens groep aanwezig.
Den Bosch - 1 groep.
Mill - 1 groep, zit gedeeltelijk in Megen.
Nijmegen - 1 groep, zit gedeeltelijk in Megen.
Asten- 1 groep.
Helmond - 1 groep.
Gemert - 1 groep.
Halsteren - 1 groep.
Breda - 1 groep.
Eindhoven - Partizanen Actie Nederland. Waarbij aangesloten groep Theo van Gi….
Volgens mededeling G.C. Brabant zijn de groepen groot genoeg en beschikken
desnoods over reserves om een speciale taak uit te voeren. Wanneer ik echter bevel
geef voor bepaald doel, groepen in te zetten, kost het steeds de grootste moeite
voldoende mensen bij elkaar te krijgen. G.C. Brabant kan geen contact krijgen met
groepen in West Brabant. Groep Dongen tot nog toe uitsluitend gebruikt voor B.V.Gwerk. Sterkte 40 man; beschikken niet over wapens. Hebben zich intussen verschaft
door ontwapening van Duitse soldaten: 1 mitrailleur, 1 handmitrailleur en meerdere
karabijnen
B. Limburg. Op mijn bovenvermelde vragen ontving ik van G.C. Limburg het volgende
bericht: Groepen zijn aanwezig in: Kerkrade, Heerlen, Valkenburg, Meerssen,
Maastricht, Sittard, Echt, Maasbracht, Roermond, Weert, Venlo en Venray. Beneden
Roermond 150 man. Boven Roermond 100 man. Heerlen en Kerkrade bewaking van
de mijnen. Valkenburg-Meerssen: vorderingen, sabotage spoorwegen. Echt: sabotage
spoorwegen. Maastricht: negatieve sabotage gevangenissen, havenbewaking, stuw en
sluizen. Roermond: bewaking gebouwen en diverse sabotage. Sittard: vliegende
brigade. Venlo: Negatieve sabotage P.T.T. Venray: diverse sabotage, gebouwen en
spoorwegen. Iedere groep hoogstens voor 40 % bewapend met pistolen. Zodra mij
meer gedetailleerde gegevens bekend zijn, zal ik u deze onmiddellijk doorgeven.
5.50 uur. Bericht van spoorwegen:
1. Storing op lijn Goor-Delden. 2. Viaduct boven de Gols opgeblazen en sporen
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vernield.
6.00 uur. Bericht van Sjef:
1. In verband met het nemen van represailles door de vijand, moet het B.V.G-werk
worden afgeremd. Het praktisch nut moet trouwens onder de gegeven
omstandigheden als problematisch worden beschouwd worden. Alle KP 's en wilde
groepen zijn nu dus geheel beschikbaar voor andere opdrachten, zoals de bewaking
van de reeds opgegeven gebouwen.
2. Voor zover zulks nog niet is geschied dienen onmiddellijk onderbroken te worden de
spoorlijnen; Boxtel-Gennep, Beugen-Gennep, Nijmegen-Groesbeek, Den Bosch-Vught,
Vught-Boxtel, Boxtel-Eindhoven, Eindhoven-Venlo. Hierbij moet worden uitgegaan van
het principe, dat deze lijnen doorlopend onbruikbaar moeten zijn; dat wil dus zeggen,
dat ze weer aangevallen moeten worden, zodra geheel of gedeeltelijk herstel heeft
plaats gehad.
7.00 uur. Bericht aan Frank:
Overzicht militaire situatie 8/9-1944 te 4.00 uur. De toestand heeft na mijn voorgaand
bericht geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Wel zijn meerder gegevens bekend
geworden. Op 6 september heeft een grote tankslag gewoed in de omgeving van
Hasselt tussen geallieerde troepen en een Duitse S. S. pantserdivisie. De laatste is
verslagen en naar het Noorden uitgeweken. Afgeluisterd gesprek tussen een Duitse
Officier en zijn chef, die in "Deckerswald" bij Groesbeek zit (bericht is van 7-9-1944,
te 12.50 uur). Bedoelde officier is met zijn regiment in Valkenswaard aangekomen.
Heeft terug moeten trekken door een geweldige pantseraanval der Engelsen bij Loch.
Ligt momenteel met Hollandsche S.S, in Valkenswaard en werd onderweg zwaar
gehandicapt door bruggen, welke bijna overal waren opgeblazen. Heeft veel wagens
bij zich, die nu staan op de markt in Valkenswaard. Daarna zijn nog de volgende
berichten binnengekomen:
a. Tussen Eindhoven en Aalst, aan de Noordzijde van de brug graven Duitsers zich in
met licht artilleriegeschut.
b. In het wandelpark te Valkenswaard, Noordzijde overweg, staan 60 stukken
luchtafweergeschut.
c. In Achelse Kluis op Belgische grens, ten Zuiden van Eindhoven, zit een Duitse
generaal met 30 hoofdofficieren. Waarschijnlijk is dit de pantserdivisie, welke bij
Herentals in zware gevechten gewikkeld is. Momenteel vindt veel militair vervoer
plaats uit de richting Den Bosch, naar Eindhoven. Hoofdzakelijk manschappen en
auto's. Bij spoorwegen vannacht bericht ontvangen, dat wederom twee Duitse
transporten naar Eindhoven zullen komen. Deze treinen moesten eerst naar Breda, is
echter veranderd in Eindhoven. (Begrijpelijkerwijs wordt alles in het werk gesteld om
lijnen onklaar te maken). Natuurlijk geen bezwaar tegen rechtstreekse toezending van
berichten door Jacques. Zorg echter voor toezending copy. De berichten welke mij uit
Limburg bereikten, behoef ik niet door te geven volgens I.D., daar deze allen
doorgegeven worden aan U.
7.00 uur. Bericht aan Frank: Ter afwisseling van vreselijk serieuze berichten hier iets
om te lachen.
1. Om een juist beeld te krijgen van de situatie hoe deze Dinsdag in Eindhoven was
kan het volgende dienen: Eén van de groepen had ik opdracht gegeven te zorgen voor
bewaking van het versterkingsstation van de P.T.T. in de Lijmbeekstraat te Eindhoven,
teneinde vernieling te voorkomen. Dit gebouw is echter door 6 Duitse soldaten bezet,
die voorzien zouden zijn van springstoffen. Zekerheid daaromtrent bestond niet. De
groepscommandant is toen, gekleed in blauwe overall met armband, zijn revolver
zichtbaar dragend aan koppel naar de Lijmbeekstraat gestapt en heeft eenvoudig
aangebeld. Hij zei gehoord te hebben, dat de soldaten opdracht hadden het gebouw in
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de lucht te laten vliegen en dat zulks in geen geval mocht gebeuren. De heren hebben
hem toen verzekerd, dat dit in geen geval hun opdracht was. Verzochten hem binnen
te komen en alles te inspecteren. Hij heeft dit gedaan en geconstateerd, dat
inderdaad geen springstof in het gebouw aanwezig was. Daarna is hij weer gewoon
vertrokken.

2. Een lid van de staf heeft gisternacht een wagen van de Duitse weermacht gekraakt.
Eerst locomotief gecharterd en met geïmproviseerde trein heen en terug naar AalstWaalre, om de spullen, die we nodig hadden uit te zoeken en gereed te leggen. Terug
in Eindhoven de buit gelost onder het leggen van een stoomgordijn om de Duitse
wacht het gezicht te belemmeren. Buit bestond uit: 18 handgranaten, 1 lichte
dubbelloops mitrailleur met ± 2500 patronen (banden) + 4 trommels, 2 blikken
wapenolie, 12 staartstukborstels, 1 patroongeleider, 1 parachute (blouses voor Olga
en To), 1 doosje echte thee, 72 pond koffiebonen, verder chocolade (dat hele beste
weet je niet), frujetta enz. enz. Er moet meer en meer gekraakt worden. Hartelijk
dank voor boodschap Hillegondalaan. Indien mogelijk groeten terug bezorgen.

De Frujetta "fruit drops" van Klene waren de eerste snoepjes wereldwijd die verpakt werden in
rollen.

8.30 uur. Ct. RVV deelt mee, dat hij buiten de 20 man welke reeds ter beschikking
waren gesteld, nog een aantal mensen heeft. In beraad gehouden. De overweging bij
zijn aanbod is geweest dat zijn mensen toch niets te doen hebben en zich hierover
beklagen, terwijl wij in staat zijn om nuttig werk te verrichte. Bovendien vroeg hij of
wij contact konden leggen met zijn top teneinde te vragen of deze iets voor hem
heeft. Hij heeft nl. ook niets te doen en kan zijn top niet bereiken. Dus toch een
papieren maatschappij
8.35 uur. Bericht van Frank.: Ken U niet rechtstreeks bereiken. Bel mij zelf op. Hierop
direct geantwoord: Kan u niet bereiken.
9.45 uur. Getelefoneerd met Frits en gevraagd naar;
1. Armbanden, overalls en leren riemen voor de staf. Antwoord: Wordt aan gewerkt.
2. Wapens Woenselse straat antwoord: krijgen wij niet; zijn naar de OD. Overigens
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hem de telefoonveranderingen opgegeven.
10.00 uur, Wim deelt mee, dat Locht, waarover in de vorige berichten gesproken is,
Loch moet zijn.
10.15 uur. Bericht van Sjef:
1. Bericht Duitsers. Amerikaanse tanks rukken op van Albertkanaal in richting
Eindhoven, Engelsen rukken op naar Maastricht. Op de mijnen wordt niet meer
gewerkt, alles wordt leeggestolen door D.W. Spoorbrug in Maastricht de lucht in.
2. Twee mensen van groep Deurne zijn afgeweken van hun opdrachten. Hebben
zelfstandige actie uitgevoerd en zijn gesneuveld.
3. Wanneer komt materiaal?
4. Is er een slagzin voor Frits?
5. Bestemd voor Frans van N.N.
De Beat Oscillator is klaar.
10.45 uur. Bericht aan Sjef :
1. Inzake Uw informaties betreffende radiobericht het volgende. Het ligt niet in de
bedoeling deze radiotoespraak nog om te roepen via radiocentrales. Ook mag zij niet
verspreid worden door middel van strooi- of aanplakbiljetten. Ik heb hierover geen
contact gehad met LSC maar in verband met reactie is Rotterdam heb ik gemeend
hier verder geen werk van te maken. In Rotterdam is deze boodschap van rustig te
blijven en zich aan de bepalingen van het standrecht te houden wel door de
radiocentrale omgeroepen. De reactie was echter een geheel andere dan bedoeld en
verwacht was. Overal kwamen de mensen direct juichend naar buiten en de straten
waren in één oogwenk vol vlaggen met alle gevolgen van dien.
2. Ik herinner U aan mijn verzoek om gegevens betreffende de onder Uw bevel
staande groepen. Kan deze thans spoedig tegemoetzien?
3. Zijn reeds resultaten bekend over sabotage lijn Eindhoven-Venlo?
4. Hoe is de regeling thans voor Geertruidenberg en Den Bosch? Gaarne zo spoedig
mogelijk mededeling van de getroffen maatregelen.
5. Wat betreft vragen over materiaal en slagzin, het volgende: Zoals je bekend, zijn
de twee door Frits opgegeven afwerpterreinen goedgekeurd. De slagzinnen zijn.
"Wie wat hebben wil moet toetasten" en "Stel niets uit tot morgen". Mocht je deze
zinnen dus horen omroepen dan weet je dat het uur nabij is, waarop wapens zullen
komen. Moed en vertrouwen.
6. Waar blijft de man uit St. Oedenrode, die heden morgen om 7 uur komen zou.
11.30 uur. Bericht van Sjef:
In verband met enige moeilijkheden van plaatselijke aard onmogelijk in de
gelegenheid vandaag te komen. Om 24 uur berichtte ik u, dat ik helaas niet kan
komen, doch koerier zou sturen. Dit laatste zal vervangen worden door telefonisch
bericht in de loop van den dag.
11.35 uur. Bericht aan Sjef:
Stuur in ieder geval iemand hierheen, d.w.z. naar Willemstraat 29, om enige stukken
af te halen.
14.30 uur. Bericht van Sjef:
Ik verzoek U namens Tim, zo spoedig mogelijk, te willen informeren, of afwerpterrein
Megen nog steeds bezet dient te blijven.
14:40 uur. Bericht aan Sjef :
In antwoord op Uw vraag betreffende bezetting afwerpterrein Megen, deel ik u mede,
dat Wim op 5 september jl. rechtstreeks verbinding heeft gehad met LSC, waarbij
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deze hem opdracht heeft gegeven, minstens tot de nacht van 6 op 7 september op
het terrein te blijven. Aangenomen kan worden, dat dit tijdstip nu ruimschoots
verstreken is, zodat een andere opdracht kan worden verstrekt. Ik zal dit aan LSC
mededelen.
15.00 uur. Bericht aan Frank:
1. In het hedenmorgen te 7.00 uur doorgegeven overzicht betreffende de militaire
situatie d.d. 8/9-1944 te 4 uur, is een fout geslopen. Het daarin genoemde plaatsje
Locht moet zijn Loch, gelegen bij Diest in België.
2. Bericht ontvangen dat Amerikaanse tanks oprukken van Albert-kanaal in richting
Eindhoven. Engelsen rukken op naar Maastricht. (Afgeluisterd van D.W.)
3. Twee mensen van groep Deurne, waaronder commandant Alfons, zijn afgeweken
van de hen verstrekte opdracht. Zij hebben zelfstandig actie gevoerd en zijn daarbij
gesneuveld,
4. Begrijp absoluut niets van de opmerking Prins Bernhard en Koos de Springer. Voor
zover mij bekend is door mijn bureau geen enkel bericht verzonden als reactie op de
betreffende mededeling, hetgeen niet wegneemt, dat we natuurlijk wel blij waren te
merken, dat er niets onbeproefd werd gelaten om wapens te krijgen.
5. Gelieve mij terug te seinen het overzicht betreffende de militaire situatie d.d. 6/91944.
6. Van commandant Zuid RVV ontving ik het verzoek bij top RVV te willen informeren
of men daar misschien nog bijzondere mededelingen of opdrachten voor hem had.
Kunt u dit contact, eventueel via I.S.C. - G.S.C. III tot stand brengen.
7. Het onder punt 7 in Uw bericht van hedennacht medegedeelde, betreffende de
spoorwegsabotage, is niet recht duidelijk. Moet hieruit worden opgemaakt, dat
spoorwegsabotage weer in geheel Brabant is toegestaan? Immers ten W. van
Eindhoven liggen ook lijnen, die reeds zijn aangevallen en thans weer zijn hersteld,
terwijl daarvoor verbod van sabotage is gegeven.
8. Wil onmiddellijk doorgeven dat het goedgekeurde afwerpterrein bepaald door de
coördinaten 30.3-54.3, seinletter W, slagzin: "Stel uw werk niet uit tot morgen", op
het ogenblik niet meer te gebruiken is. Hier zijn thans S.S. troepen gelegerd. In dit
verband wil ik nog opmerken, dat wanneer op het andere terrein niet snel gedropt
wordt, we de beloofde wapens wel af kunnen schrijven. De Duitsers trekken nl.
volgens een zojuist van Witte Brigade ontvangen bericht, terug in de richting van
Eindhoven. De geallieerden staan voor het Kempense kanaal, waarvan de Duitsers
brug no. 12 hebben opgeblazen. Witte brigade verwacht weinig tegenstand van vijand
en noemt een termijn van hoogstens twee dagen voor geallieerde troepen in Lommel
op Belgisch-Nederlandse grens zullen zijn.
9. Wim, die met een ploeg het afwerpterrein Megen bezet hield, heeft een andere
opdracht gekregen. Ik heb hiervoor toestemming verleend gezien de door u
aan Wim telefonisch verstrekte instructie op 5/9-1944.
15.15 uur. Bericht aan Jacques :
1. Indien je erin mocht slagen rechtstreeks contact met Eindhoven te krijgen, moet
gevraagd worden naar no. 4224. Dan vragen naar den Heer van Dam.
2. Nogmaals dring ik aan op zoveel mogelijk berichten omtrent gepleegde sabotage en
militaire situatie. In verband met het samenstellen van berichten, rapporten,
overzichten enz. kan ik over niet genoeg gegevens beschikken, terwijl bovendien een
juist zicht in de situatie onontbeerlijk is voor een goede bevelvoering.
3. Onder alle omstandigheden moeten de spoorlijnen Venlo-Straelen, VenloKaldenkirchen en Roermond-..heim onklaar zijn. Zodra dus een belemmeriris hersteld
of bijna hersteld is, dient een nieuwe ondernomen te worden. Indien mogelijk gebruik
van derailleurs en dan direct resultaat melden.
4. Gezien de op sommige plaatsen genomen represailles dient de werkzaamheid van
de B.V.G 's afgeremd te worden. Momenteel is het nut van dergelijke sabotage
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trouwens twijfelachtig.
5. Indien mogelijk had ik gaarne meer gespecificeerde gegevens betreffende de onder
Uw bevel staande groepen.
16.00 uur. Bericht van spoorwegen, dat de Duitsers in Maastricht alle seinhuizen,
locomotieven-loodsen, waterreservoirs en wissels, locomotieven in de lucht hebben
laten springen. Het hoofdgebouw is intact. Het personeel is naar huis.
17.15 uur. Bericht van Frank. Begrijp niets van telefonische instructie, die ik Wim
gegeven zou hebben. Het terrein moet in ieder geval bezet blijven. Hij mogen onder
deze omstandigheden geen enkele kans verwaarlozen. Het is zelfs zo, dat er een
redelijk kans is, althans volgens Koos, dat vanavond de slagzin komt. Zojuist is voor
alle terreinen "stand by" gegeven.
17.20 uur. Bovenstaand bericht aan Frits doorgegeven. Bovendien aan Sjef onder de
volgende bewoordingen. Zojuist van LSC bericht ontvangen, dat Megen bezet moet
blijven, aangezien er een redelijke keus is dat vanavond de slagzin komt. In ieder
geval is zojuist "stand by" gegeven. Ik verzoek U onmiddellijk maatregelen te treffen,
dat het terrein bijtijds voor vanavond bezet wordt en mij zo spoedig mogelijk te
berichten of het U gelukt is aan deze order te voldoen.
17.20 uur. Bericht aan Frank: Bericht ontvangen van Spoorwegen dat Duitsers in
Maastricht hebben opgeblazen: alle seinhuizen, locomotieven, locomotief-loods,
waterkolommen en wissels, alleen hoofdgebouw is nog in tact. Personeel is naar huis.
18.45 uur. Bericht van Sjef: Bericht u, dat de vereiste maatregelen getroffen zijn voor
de bezetting van het afwerpterrein. Opdracht, die aanvaard is, daartoe te 18.00 uur
kunnen doorgeven. Mag ik vernemen of de eventuele verdeling blijft: Rotterdam ½,
Limburg ¼ en Brabant ¼. Ik wacht thans met ongeduld.
18.50 uur. Bericht aan Sjef: Verdeling blijft zoals door U genoemd. We moeten echter
rekening houden met het feit, dat ook W. van Eindhoven geworpen zal worden.
Bovendien heb ik Rotterdam bericht, geen kans te zien de wagen daarheen te
vervoeren. Zij moete zelf komen halen. Evenzo Limburg. Bericht mij zo spoedig
mogelijk, indien je iets hoort van aankomst.
20.40 uur. Bericht van Jacques : Bij den voetbrug over de Maas te Roermond op de
rechteroever: artillerie 10 cm, 5 stukken plus afweergeschut. Op linkeroever
pantserafweer, zware mitrailleurs en mijnenvelden. De 2 grote bruggen over de Maas
bij Maastricht worden hedenavond opgeblazen. Maastricht verlaten van militairen. Er
heeft huizenplundering door Nederlanders plaatsgevonden.
Op de lijnen wordt steeds meer afgevuurd en materialen worden opgeblazen. Mijn
plan is gemaakt. Wat mogelijk is, wordt gedaan. Momenteel eigenlijk alleen
spoorwegsabotage. Is er nog sabotagemateriaal voor de opgegeven doeleinden?
20.40 uur. Bericht aan Jacques : Naar aanleiding van bovenstaand bericht verzoek ik
u, met Uw groepen, de gesignaleerde plundering tegen te gaan.
20.45 uur. De radio-uitzending van België is beëindigd en gevraagde slagzinnen zijn
niet omgeroepen. Dus wordt er vannacht weer niet afgeworpen. It is blijkbaar a long
way to Eindhoven.
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Zaterdag 9 september 1944 G.S.C.
0.10 uur. Gehoord van B.B.C. dat Prins Bernhard, de Opperbevelhebber van de
Nederlands strijdkrachten, in België is aangekomen.
0.50 uur. Bericht van Frank:
1. Van Uw bureau het volgende bericht ontvangen: op 5 september 1944 te 22.00
uur: telegram aan Prins Bernhard en vooral ook de ondertekening werd enthousiast
ontvangen.
2. Ik herhaal mijn bericht van hedenmiddag voor alle afwerpterreinen: "stand bye"
Laat terrein Megen dus ten snelste bezetten. Dit punt onzerzijds direct beantwoord.
Terrein Megen is bezet.
3. Zal verzoek Ct. Zuid doorgeven aan I.O. RVV Zal berichten.
4. Spoorwegsabotage is inderdaad toegestaan tegen alle doelen, die al eens eerder
aangewezen zijn. M.a.w. tegen die lijnen die voor A.H.C. als belangrijk zijn
aangewezen. De schijnbare tegenspraak in de bevelen zou ik U slechts …kunnen
toelichten.
5. Bericht omtrent S.S. op afwerpterrein doorge…
6. Houd er rekening mee, dat zeer waarschijnlijk morgen de slagzinnen nog
doorkomen.
7. Gegeven wordt een copy van de militaire … waarom gevraagd is.
van 6 September, waarom gevraagd is.
Om vergissingen te voorkomen, hierbij nogmaals de slagzinnen voor Brabant plus de
seintekens, met uitzondering van die voor Megen. Slagzin Eindhoven-West blad 51 1930 - coördinaten, 56.4- 0.7 is: "Wie wat hebben wil moet toetasten". Seinteken IJ -.
--. Eindhoven Oost blad 51 - 1930 - coördinaten 30.3-54.3 is: Stel uw werk niet uit
tot morgen, Seinteken W .—
1.10 uur. Bericht aan Frank:
1. U herhaalt slagzin enz. van de 2 afwerpterreinen Eindhoven. Ik maak u er op
attent, dat één van deze terreinen vervallen is, ik heb u dit doorgegeven met mijn
bericht van 8 september te 15.00 uur en wel onder VIII. Het terrein met den slagzin
Stel uw werk niet uit tot morgen, dus vervallen. Wilt u hiervan goede nota nemen ?
Uit Uw eigen bericht, dat wij zojuist ontvingen, zegt u trouwens zelf onder no 5, dat
het terrein vervallen is.
2. U informeerde gisteren naar de stand van financiën. Wij antwoordden dat
aanvulling niet nodig was. Er is evenwel iets anders, dat aanvulling verdient nl. onze
sigarettenvoorraad. Hiervan ligt nog het één en ander in Rotterdam of heb jij die
intussen opgemaakt?
3. Wil bureau III Swalmen opbellen? Wij hebben intussen berichten van Jacques
nodig.
2.00 uur. Bericht van Frank. Hier zijn geen sigaretten, ook niet geweest, dus ook niet
opgerookt. Maar bezorg ons wat van de gepikte chocolade.
3.15 uur. Bericht van Sjef:
Ik moge het volgende aan u mededelen:
1. Derailleurs zijn momenteel praktisch niet te gebruiken, daar de treinen vooraf
worden gegaan door lijn controlewagentjes. Suiker is dus het aangewezen middel en
nog enkele andere methodes.
2. Een magazijn van een onderdeel der N.A.D. staat ons in bruikleen ter beschikking.
3. In aansluiting op het doorgegeven bericht betreffende het onderhoud van een leider
KP in Deurne, deel ik u mede, dat de bedoelde kwestie volledig is opgelost. Deurne
blijft volkomen KP.
66

4. De aan G.C. Limburg beloofde assistentie kan niet doorgaan i.v.m. het ontbreken
van vervoersmogelijkheid.
5. In de buurt van Mill zijn parachutes gevonden met het volgende opschrift:
"Knotting Pilots A.I.D."
6. De door u opgegeven alsnog te bewaken spoorlijn Boxtel-Gennep hedennacht,
Nijmegen-Groesbeek: deze werd reeds eenmaal zwaar behandeld, zou gistermiddag
voor de 2e maal behandeld worden, resultaat nog niet bekend. Den Bosch-Vught en
Vught-Boxtel is één lijn en wordt morgennacht zeer waarschijnlijk behandeld BoxtelEindhoven heeft de aandacht. Eindhoven-Venlo kan slechts met suiker behandeld
worden. Deze krijg ik hopelijk binnen 2 dagen te pakken, waarna het doel kan worden
aangepakt.
7. De volgende doelen zijn in behandeling:
a. Elektrische centrale in Den Bosch; staat onder controle.
b. P.N.E.M. Geertruidenberg.
c. P.N.E.M. Eindhoven.
d. Elektrische centrale Eindhoven.
e. Philipsgebouw Eindhoven.
f. Telefooncentrale Eindhoven.
g. Telefoonstation Eindhoven.
h. Benzine-opslagplaats Aalst.
i. N.C.B. gebouw Veghel (Noord-Brabantse christelijke boerenbond).
8. Het antwoord op Uw vraag betreffende sterkte, ligging etc. der groepen kan ik nog
niet geven, daar de gegevens nog niet allemaal binnen zijn.
3.20 uur. Bericht aan Sjef:
1. Kunt u nog iets naders melden inzake Vught resp. de spoorwegwagons bij Vught.
2. Hebt u nog gegevens over de militairen toestand van dit ogenblik; ik zou deze dan
in mijn rapport van vandaag kunnen opnemen.
3.25 uur. Bericht van Wim: Weber is terug in Eindhoven.
3.30 uur. De vragen aan Sjef van 3. 20 uur worden beiden met neen beantwoord.
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3.35 uur. Bericht van Frank: Hoe luidt de slagzin voor Megen? Deze is ons niet volledig
bekend. Wij weten alleen François enz.
3.50 uur. Bericht van telefoonkantoor (afgeluisterd gesprek van 3.45 uur tussen leider
N.S.D.A.P. groep Helmond en telefoon 7208 Eindhoven - geheime Duitse lijn) de weg
was nog vrij tot even voorbij Lommel (België) 4 km. voor Lommel hadden ze de brug
beveiligd door zwaar bewapende mannen. Ook de weg Hasselt-Eindhoven wordt door
zwaar bewapende mannen beveiligd. In Lommel zijn geen Duitse militairen meer.
Vanmiddag was zwaar afweergeschut te horen in richting Beeringen-Hechtel. Ook
waren er zware vliegeraanvallen. In Bienge moeten Engelsen zitten, die oprukken
naar Valkenswaard.
3.55 uur. Bericht van Wim: Koosje heeft in Bakel 3 stuks derailleurs staan, waarover
beschikt kan worden.
4.00 uur. Bericht aan Sjef: Volgens ontvangen bericht heeft Koosje in Bakel 3 stel
derailleurs ter beschikking. Zet deze onmiddellijk in voor spoorwegsabotage.
4.10 uur. Bericht aan Frank: woordelijk doorgegeven bericht van 3.50 uur inzake
afgeluisterd gesprek.
5.20 uur. Bericht van Sjef:
1. De order "stand by" is herhaald, U dient ervoor te zorgen, dat het afwerpterrein in
Megen bezet blijft.
2. Het is reeds op enkele plaatsen voorgekomen, dat bij vertrek van Duitse troepen,
Nederlandse burgers zijn overgegaan tot plundering van verlaten gebouwen,
woningen enz. Ik draag U op daar, desnoods met geweld, tegen op te treden. De orde
en rust moet onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven. De gegeven instructies
omtrent concentratie in Eindhoven blijven van kracht. Uw groepen mogen echter niet
hun standplaats of het hun ter bewaking toevertrouwde object verlaten, voor de
zekerheid bestaat, dat onverantwoordelijke elementen geen kwaad meer kunnen
stichten en de bewaking en handhaving van de orde is overgedragen aan Nederlandse
politie ambtenaren of eventueel andere bevoegde instanties. Ik kan niet genoeg de
nadruk leggen op de noodzakelijkheid mij doorlopend op de hoogte te houden van alle
berichten betreffende militaire bewegingen, afgeluisterde gesprekken, wijzigingen in
de situatie, sabotagedaden enz. Beschouw een bericht nooit als onbelangrijk. Mits U
van de betrouwbaarheid overtuigd bent kan iedere mededeling voor mij van belang
zijn.
5.25 uur. Bericht van Ned. Spoorwegen: Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe spoorlijn
door Duitse Weermacht gestremd. Rails wordt uitgeschroefd en vervangen, ofwel het
spoor wordt breder of smaller gemaakt. Nadere informaties worden nog ingewonnen
door de Spoorwegen en zullen te 6.00 uur aan ons worden doorgegeven. Horen later,
dat onze aanvullende informaties niet gelukt zijn.
5.35 uur. Bericht aan Frank: Bovenstaand bericht van 5.25 uur wordt doorgegeven.
5.40 uur. Bericht aan Sjef :
1. Naar aanleiding van uw mededeling omtrent de plaats gehad hebbende
plunderingen in Maastricht breng ik u het volgende onder uw aandacht. Desnoods
door gebruik van geweld moet het optreden van dergelijke onverantwoordelijke en
kwaadwillige elementen worden voorkomen c.q. onderdrukt.
2. De gegeven instructies betreffende concentratie in Eindhoven na afloop
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gevechtshandelingen, blijven van kracht. Uw groepen mogen echter niet hun
standplaats of het hen ter bewaking toevertrouwde object verlaten, voor de zekerheid
bestaat, dat de orde en rust zijn teruggekeerd en handhaving van de orde of
bewaking der objecten is overgedragen aan Nederlandsche politie-instanties of andere
bevoegde instanties
6.10 uur. Afgesproken met bureau II en III, dat zij regelmatig Jacques zullen opbellen
en wel II op de hele en III op de halve uren.
6.15 uur. Bericht aan Ned. Spoorwegen: Toestand spoorlijnen 9/9-1944 te 2.00 uur.
Groningen-Leeuwarden, totaal gestremd. Meppel-Zwolle, enkel spoor. Elektr.
net gestoord. Almelo-Vriezenveen, totaal gestremd. Apeldoorn-Dieren, totaal
gestremd. Arnhem-Elst, totaal gestremd. Arnhem-Velp, totaal gestremd. ArnhemArnhem-Geldermalsen, totaal gestremd. Arnhem-Zevenaar, totaal gestremd. UtrechtArnhem, enkel spoor. Elek. Net gest. Nijmegen-Groesbeek, totaal gestremd. UtrechtGeldermalsen, enkel spoor. Best-Boxtel, totaal gestremd. Utrecht-Bilthoven, enkel
spoor, el. net gest. Utrecht-Woerden, enkel spoor. Roosendaal-Breda, enkel spoor.
Tilburg-Boxtel, enkel spoor. Deurne-Blerick, enkel spoor. Maarheeze-Heeze Leende,
enkel spoor. Budel-Weert enkel spoor. Weert-Roermond, enkel spoor. Ten zuiden van
Roermond geen verbindingen meer. Sittard-Susteren, het vuren van de gevechtszone
waarneembaar. Heerlen en Susteren te 8/9-1944 23.30 uur Hollands
spoorwegpersoneel verdwenen, vermoedelijk omdat stations zullen worden
opgeblazen. Op 9/9-1944 te 2.30 uur is Amersfoort-Nijkerk gestremd. Beide sporen
opgeblazen. Railwacht dood bij de stukken. Railwacht had reeds 4 maal gemeld, dat
lijn onklaar was gemaakt waarom men hem nu meteen uit de weg heeft geruimd.
7.05 uur. Bericht aan Frank: Bovenstaand bericht van 6.15 uur doorgegeven.
7.50 uur. Bericht van telefooncentrale (afgeluisterd gesprek Duitse Weermacht en wel
tussen Kriegsleitung Helmond en Borlinghaus Eindhoven). De vraag of er nieuws was,
werd ontkennend beantwoord. De vraag of de majoor (vermoedelijk majoor Lutius)
alweer terug was, wordt eveneens ontkennend beantwoord.
8.30 uur. Bericht van Sjef :
In antwoord op Uw bericht van 9/9-1944 te 4.15 uur gebruik van derailleurs, meen ik
te kunnen volstaan met verwijzing naar mijn mededeling van 8/9-1944 van 24.00 uur
1. Lijn Boxtel-Gennep ter hoogte halverwege Schijndel-Eerde, met behulp van
steelhandgranaten opgeblazen 65 cm. rail weggeblazen, alsmede versplintering van
biels. Verwacht wordt stremming van 1 dag. Zo nodig vindt herhaling plaats.
2. Momenteel beschikken wij over 3 M.P. ’s verdeeld over twee groepen (2 en 1). Deze
blijven ter beschikking van de groepen, die deze dingen hebben weten te
bemachtigen.
8.35 uur. Bericht van Sjef:
1. Ik stel voor, op desbetreffende door ons straks te dragen banden een apart
kenteken aan te geven, b.v. vermeldende KPS.
2. De kabel van het Duitse zendstation in de R.. is onderbroken.
9.00 uur. Bericht van Ned. Spoorwegen. Aan de Philips glasfabrieken moesten op 8/9
met spoed 12 spoorwegwagons komen, voor 9/9 zijn 14 wagens gerequireerd en voor
10/9 nogmaals 12 stuks.
9.45 uur. Bericht aan Sjef:
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Ingevolge ontvangen opdracht moeten vanaf heden blijvend gestremd gehouden
worden de baanvakken. Oss-Den Bosch, Den Bosch-Vught (voor splitsing), Vught –
Tilburg, Tilburg-Breda, Breda-Roosendaal, Roosendaal-Essen, Venlo-Helmond,
Helmond-Eindhoven, Eindhoven-Neerpelt, Tilburg- Turnhout, Moerdijk-Breda.
Ik ben er mij volkomen van berust, dat het buitengewoon moeilijk is dit bevel uit te
voeren zonder gebruik van de daarvoor vereiste springmiddelen. Tracht echter te
bereiken wat enigszins mogelijk is. Wat derailleurs betreft het volgende. Indien
treinen worden voorafgegaan door controlewagentjes bestaat dan niet de mogelijkheid
het betreffende personeel, buiten gezicht van treinpersoneel voor enige tijd
onschadelijk te maken, zodat de trein niet gewaarschuwd kan worden. Ik geef dit
slechts in overweging; kan van hier de praktische uitvoerbaarheid niet beoordelen.
2. Wat betreft voorstel armbanden het volgende. Eníge dagen geleden heb ik mij
reeds over deze aangelegenheid in verbinding gesteld met LSC De band met opschrift
Oranje gaat misschien niet door. Onderhandelingen met overzijde zijn gaande. Nog
geen definitieve beslissing genomen.
3. Wat is de betekenis van het Veilinggebouw V.. Opslagplaats of iets dergelijks?
9.50. Bericht van I.D. dat Jacques niet meer bereikbaar is.
10.00 uur. Bericht aan Frank:
1. Lijn Boxtel-Gennep met behulp van steelhandgranaat opgeblazen, ± 65 cm. rail
weggeblazen. Verwacht stremming ± 1 dag zo nodig herhaling.
2. Een groep heeft 2 M.P. 's, een andere 1 M.P. buit gemaakt.
3. Derailleurs zijn op het ogenblik bijna niet te gebruiken, daar de treinen vooraf
worden gegaan door lijn-controle-wagentjes. Voor spijkerspoor zijn ze dus bijna
uitsluitend aangewezen op materiaal hetwelk nog moet komen.
4. In de omgeving van Mill zijn parachutes gevonden met het opschrift:
"Knotting Pilots A.I.D.". Raar geval. Is hier omtrent bij Koos misschien iets bekend?
10.35 uur. Bericht van Sjef: Lijn Nijmegen-Kleef op 8 september 13.15 uur met goed
resultaat behandeld, Observatie en eventuele herhaling van de bovenbedoelde
handeling blijft van kracht.
12.40 uur. Bericht van Frank. Ontving volgend telegram:
"zullen trachten materiaal af te werpen, zaterdag, afwerpterreinen; (volgt
opsomming). Hierbij is ook het terrein Eindhoven-West. Slagzin: Wie wat hebben wil
moet toetasten. Organiseer bezetting en zorg dat zaak perfect loopt. Laat iemand van
Uw staf de leiding nemen. Het terrein Megen is niet genoemd. Toch bezet houden tot
nader order. Het is mogelijk dat tegelijkertijd ook personeel wordt afgeworpen
Onderbrengen en mij berichten.
12.45 uur. Bericht van Jacques. In de kolenmijnen staat alles klaar voor opladen van
al het voorradig materiaal naar Duitsland. De wagens zijn nog niet weg. Alles wordt
geprobeerd om het te verhinderen. Veldmaarschalk Model zit hoogstwaarschijnlijk te
Venlo. Telefooncentrale Venlo zit op springen.
13.00 uur. Bezoek van Ct. RVV Hij geeft aan Peter een brief van Gew. Ct. OD ter
inzage:
Aan commandant Verzetsgroep RVV.
Aan commandant Gewestelijk Sabotage voor Brabant en Limburg.
De commandant OD berichtte mij, dat met P.. en KP 's volledige overeenstemming is
70

bereikt. Deze overeenstemming bestaat hierin, dat, zodra in georganiseerd verband
moet worden opgetreden, de onderdelen van RVV en KP zich volledig scharen onder
de leiding van de gewestelijke commandant van de OD. Hun eigen organisch verband
blijft tot stand, zodat de manschappen te allen tijde onder hun eigen commandanten
zullen optreden, ook indien grotere verbanden worden gevormd. Mij werd de order
gegeven de leiding in handen te nemen, indien door "Maquis werd opgetreden. Dit
laatste is, nu deze order mij eerst gisteravond bereikte, thans praktisch onmogelijk,
daar daarvoor een grondige inwerking in het vraagstuk mede aan de hand van
besprekingen met U noodzakelijk is. Zoals de situatie zich op het ogenblik laat
aanzien, kunnen de geallieerde troepen binnen zeer korte tijd de grens overschrijden;
U zult het met mij eens zijn, dat de terugtrekkende Duitsers niets in de weg gelegd
moes worden, zolang zij zich redelijk ordelijk gedragen. Zodra geallieerden naderen
begint de taak van de OD. Ik moge u verzoeken af te wachten totdat het stafkwartier
van den Gewestelijke Commandant is betrokken en U alsdan daar te vervoegen om
ten spoedigste tot een doeltreffende coördinatie te komen. Mocht optreden tegen
onordelijk terugtrekkende Duitsers nodig zijn, dan verzoek ik U terzake terstond
overleg met mij te plegen, opdat zodanig wordt opgetreden, dat geen represailles op
de burgerbevolking zijn te vrezen.
De Gew. Commandant OD.
Overigens geeft hij enkele gegevens over de spoorlijnen in het Philipsbedrijf i.v.m. de
38 spoorwegwagons.
13.30 uur. Bericht van Sjef:
1. Van Helmond via Veghel naar Wezel een autotrein met waardevol materiaal.
2. In Helmond aangekomen 180 man van het Sprengcommando. In Helmond alle
bruggen geladen en staan op springen.
3. Een wagen met springmateriaal door onze mensen gepikt; door onjuiste houding
van de burger, de wagen helaas achter moeten laten.
4. In de nacht van 8/9 september in Megen nog geen afwerping.
14.20 uur. Bezoek van Frits. Met hem wordt gesproken over:
1. Het afwerpterrein. Frits zal alle maatregelen nemen en ons morgenochtend zo
vroeg mogelijk een lijst geven van wat er gekomen is. Daarna zal een verdeling
gemaakt worden.
2. De wagens, die bij Philips staan en waarvan waarschijnlijk vanavond een gedeelte
verzonden zal worden. Frits krijgt opdracht de betreffende spoorrails onklaar te maken
en ons hierover morgenochtend te rapporteren.
14.30 uur. Geconstateerd wordt dat onze maaltijden prima en overdadig zijn,
Merkwaardige coïncidentie; zelfs op de kraamafdeling zijn wij anti's, want
onze buiken worden dikker.
15.00 uur. Bericht aan Frank:
Hedenmorgen ontving ik van de Gewestelijk Commandant OD, via Commandant Zuid
RVV onderstaand schrijven. Gaarne had ik hierop Uw commentaar, indien mogelijk
voor 22.00 uur hedenavond. Hierop volgt de inhoud van de brief, die reeds
weergegeven werd bij de berichten van 13.00 uur.
15.15 uur. Frans komt terug na een nachtelijke escapade onder bescherming van
paaf-paaf via verlaten straten en kille kerkhoven en rapporteert over zijn
moeilijkheden met de zend- en ontvangapparaten. Bovendien heeft hij uit de
Theresiakerk moeten verhuizen. Maar alles is nu in kannen en kruiken. Alleen
verzoekt hij dringend om een blaffer voor eventueel volgende gevallen.
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16.45 uur. Bericht van Sjef:
Represailles zijn aangekondigd bij herhaling "Boxtel-Gennep" en wel: 1 man op 10
inwoners, 1 vrouw op 50 inwoners, 1 kind op 100 inwoners. Gaarne per omgaande
bericht of acties onder deze omstandigheden doorgang moeten vinden.

Aan de voor de Wehrmacht belangrijke [spoor] lijn Gennep-Boxtel liet Borghouts op 9
september alle sabotage staken omdat de Wehrmacht had doen weten dat bij voortzetting
daarvan een groot aantal mannen, vrouwen en kinderen zou worden gefusilleerd. Borghouts
stelde van Bijnen daarvan in kennis; diens standpunt was dat de gewestelijke sabotagecommandanten bevoegd waren tot zulk een ingrijpen. Dat standpunt werd door het BBO
(Bureau Bijzondere Opdrachten) bevestigd. Foto 1939 https://nimh-beeldbank.defensie.nl

16.50 uur. Bericht aan Sjef:
Vanmiddag telegram ontvangen luidende als volgt:
"Zullen trachten materiaal af te werpen zaterdagnacht, afwerpterreinen (volgt
opsomming). Bij deze opsomming is één van onze terreinen vermeld nl., met de
slagzin: "Wie wat hebben wil moet toetasten". Hoewel Megen niet genoemd is, moet
het toch bezet blijven. De kans is dus nu wel zeer groot. In verband daarmede zal ik
je morgenochtend opbellen, zodra ik zekerheid heb dat afgeworpen is. Ik verwacht,
dat je dan onmiddellijk hierheen zult komen in verband met de verdeling. Breng dan
in ieder geval de sterkte, taakverdeling enz. van groepen mede, teneinde tot een
billijke verdeling te komen. Indien Uw bericht betreffende "Boxtel-Gennep" op feiten
gebaseerd is, dan tot nader order voor die lijn actie onmiddellijk stop zetten.
17.30 uur. Bericht van Jacques: waarschijnlijk wordt hedenavond "gedropt". Slagzin is
"Wie wat hebben wil moet toetasten". Terrein gelegen West van Eindhoven. Ben je
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nog in de gelegenheid om wat te komen halen? In verband met verdeling gaarne zo
spoedig mogelijk bericht! Drie berichten aan Frank: Voor lijn "Boxtel-Gennep" zijn bij
herhaling-sabotage, represailles aangekondigd en wel: 1 man op 10 inwoners, 1
vrouw op 50 inwoners, 1 kind op 100 inwoners. Onder deze omstandigheden heb ik
den G.C. Brabant opdracht gegeven actie tegen deze lijn onmiddellijk stop te zetten.
Gaarne Uw mening. Voor de 2 andere berichten zie 79 a.
To komt terug uit Veghel. Ze heeft ook Sjef ontmoet, die haar een pistool heeft
meegegeven met het volgende begeleidende briefje: "Onder bijlage dezes wordt u een
presentexemplaar van het materiaal, beschikbaar bij Gewest Brabant der
binnenlandse strijdkrachten, toegezonden. Een goed gebruik wordt u toegewenst. Het
bewuste exemplaar is verwrongen, verroest en dus onbruikbaar. Het briefje is
natuurlijk overdreven en vol sarcasme, maar het geeft een beeld van de stemming.
Waarom droppen ze niet? Ze weten toch, dat er niet voldoende wapens en materialen
zijn om aan alle opdrachten te voldoen?
18.10 uur. Bericht ven Jacques: Wij kunnen komen, maar waarop onzerzijds direct
geantwoord: Zullen u dit na het droppen direct mededelen.
18.30 uur. Wim komt op verzoek van Peter.
Bij 17.35 uur, berichten aan Frank, horen nog de twee volgende berichten:
Op verzoek van Frans doe ik u het volgende bericht toekomen. Komen beslist uit
hedenavond 23 ½ uur op 58 mtr. stand by please.
Indien hedenavond gedropt wordt, moet dan nog rekening gehouden worden met de
helft van de stenguns voor Rotterdam, en wordt dit ook gehaald? Liever niet
natuurlijk, heb in verband met bewakingstroepen veel nodig.
1. Voor de rijkstelefonisten worden aan Wim 16 bonkaarten ter beschikking gesteld
d.w.z. 2 per meisje.
2. Plan van Wim tot voorkoming van het opblazen van de telefooncentrale, wordt in
principe goed gekeurd en zal door Wim nader uitgewerkt worden.
3. Alle gesprekken voor St. Oedenrode moeten over de buitentelefoon lopen.
19.00 uur. Bericht van de Heer Hendriks: Het gaat niet alleen om de spoorlijn van de
Philipsfabrieken in de Mathildelaan, maar ook in de Emmasingel, daar hier nu weer
een 12 tal wagons klaar staan met machines, die nodig zijn voor het maken van
radioapparaten. Natuurlijk alles voor Duitsland bestemd.
19.05 uur. Het bovenstaande doorgegeven aan Frits met opdracht te proberen ook
aan de Emmasingel wat te doen.
19.30 uur. Bericht van Frank: Heden juist officieel bericht ontvangen, dat het
sabotagewerk uitsluitend is opgedragen aan KP en RVV De OD. is alleen aangewezen
voor werkzaamheden na bezetting. U blijft dus Uw instructies onverwijld volgen. Van
leiding van O. D. inzake verzetsbeweging mag geen sprake zijn. Als u tot
overeenstemming met OD kunt komen, akkoord, doch steeds zelf de leiding blijven
houden. Inzake represailles kunt u zelf het beste oordelen hoe ver U kunt gaan.
19.50 uur. Bericht van Wim (afgeluisterd Duits gesprek tussen Helmond en
Eindhoven).
1. Bij Maastricht verkeersbrug opgeblazen.
2. Alle bruggen tussen Luik en Maastricht opgeblazen.
3. Er wordt een slag verwacht bij Valkenswaard en tussen Maastricht-Luik.
20.15 uur. Bericht van spoorwegen: Alle woningen in de omgeving van de brug in
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Venlo moeten ontruimd worden. Brug wordt waarschijnlijk opgeblazen.
20.30 uur. Bericht van Sjef: Jacques heeft bericht, dat hij van de buit komt meedelen.
20.45 uur. Radio België is geweest en weer is er geen slagzin. Wij voelen ons als de
Polen in Warschau.
22.15 uur. Bericht van Sjef:
Gaarne nader bericht of morgen een bespreking of iets van dien aard zal plaats
vinden.
23.35 uur. Bericht aan Frank:
1. Uw antwoord van 19.30 uur dode heden inzake KP, OD en RVV geeft mijn eigen
mening weer. Maar het is niet helemaal afdoende. Gewestelijk Ct. OD wil volgens het
u doorgezonden schrijven niet alleen de leiding hebben indien als maquis wordt
opgetreden (teneinde klaarblijkelijk de Duitsers rustig te kunnen laten trekken, naar
die vervloekte kultur-Heimat), maar bovendien wil hij:
a. Dat ik mij bij hem meld als de geallieerden naderen.
b. Dat ik mij bij hem meld, wanneer opgetreden moet worden tegen onordelijk
terugtrekkende Duitsers.
En dat gaat m.i. niet. Ik vat het zo op: Ik ben KP en blijf KP. Ik werk onder leiding van
LSC totdat de Duitsers weg zijn. Daarna doe ik de groepen concentreren en wacht
bevelen van LSC af. Melden bij OD komt niet in aanmerking; werken onder leiding van
OD evenmin. Akkoord?
2. Inzake represailles heb ik voor het geval Boxtel-Gennep besloten deze lijn niet
meer te saboteren. Maar de lijn is erg belangrijk en moet eruit. Stel u daarom voor de
overzijde te verzoeken, zelf voor vernietiging van het betreffende baanvak te zorgen.
23.40 uur. Bericht aan Sjef:
Nu de slagzin niet is doorgekomen, is morgen ook geen bespreking nodig. Maar wel
had ik vandaag nog graag bericht over de openstaande vragen t.w.
1. Nadere details over sterkte, plaats, taak, bewapening enz. van iedere groep
afzonderlijk.
2. Betekenis veilinggebouw Veghel.
3. Zo mogelijk gegevens over het militair gebeuren en over sabotage.
4. Spoorwegsabotage ten behoeve van Vught.

Zaterdag 9 september 1944 P.A.N.
Philips fabrieken leeggeroofd
Op 9 september 1944 werden 8 wagons met 74.300 kg. machines en kostbare
grondstoffen uit de Philipsfabriek geladen.
Op 10 september 1944, volgden 23 wagons met 262.000 kg. machines en voorraden.
Op 13 september werden nog 30 wagons met 29.300 kg. machines en voorraden
geladen en op 14 september 38 wagons met 452.000 kg.
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Zondag 10 september 1944 G.S.C.
0.15 uur. Frank zelf aan telefoon. Peter spreekt met hem over OD. Het blijkt, dat
Frank het vorige antwoord niet heeft opgesteld en zelfs de brief van OD nog niet
gelezen heeft. Nadere berichten zullen afgewacht worden. Overigens wordt van
gedachten gewisseld over represailles, terwijl Frans tenslotte nog enkele
mededelingen over de radio-telegrafische uitzendingen doet.
1.15 uur. Bericht van Frank. U bent KP en blijft KP. U werkt onder de leiding van LSC
totdat de Duitsers weg zijn. Daarna concentreert U de groepen en wacht bericht af
van de LSC Melden bij, alsmede werken onder de OD, is derhalve uitgesloten. De OD
gaat zijn opdracht te buiten! Hij mag blij zijn als hij de peultjes na de bezetting mag
doppen.
3.30 uur. Bericht van spoorwegen.
a. Alle lege kolenwagens naar Amersfoort in plaats van naar Limburg.
b. Alle goederenwagens bestemd voor binnenlands gebruik moeten in het binnenland
worden samengetrokken.
c. Bij Zevenaar 6 treinen beschoten met goed resultaat.
4.15 uur. Bericht aan Frank:
Betreffende militaire situatie d.d. 10/9-1944 tee 3.30 uur. Voor zover vanuit
Eindhoven beoordeeld kan worden, hebben de geallieerde legers sedert mijn overzicht
van 8/9-1944, slechts geringe vorderingen gemaakt in de richting van de Nederlandse
grens: althans voor zover Brabant betreft. Uit ontvangen berichten van Limburg, mag
worden geconcludeerd, dat in die richting snellere opmars plaats heeft. B.v. de
vernieling op stationsemplacement te Maastricht; opblazen van bruggen bij Maastricht
en Roermond; in de kolenmijnen staat alles klaar voor opladen van het voorradig
materiaal; telefooncentrale in Venlo staat op springen enz. De vijand tracht met
inspanning van alle krachten doordringen naar het Noorden te beletten. In Tilburg zijn
b.v. de afgelopen twee dagen grote transporten aangekomen en gelost. Lading
bestond uit manschappen, auto's, tanks, pantserwagens, 10 cm. geschut enz.
Aanvoer vond plaats uit richtingen Bencheim en Roosendaal. Niet kunnen achterhalen
of materiaal van laatste richting kwam uit Westelijke of Noordelijke richting. Ook in
Eindhoven veel materiaal gelost. Alles naar het Zuiden afgevoerd. Tilburg is gewoon
leeggeroofd door valschermjagers. In Eindhoven is momenteel alles heel rustig.
Evenals zulks jl. dinsdag het geval was zou ik met 50 mensen de gehele stad kunnen
bezetten. In Helmond is een "Sprengcommando" ter sterkte van ± 180 man
aangekomen. De spoorwegen moeten 38 wagons leveren aan Philips voor
afvoermateriaal. Gedeeltelijk reeds geladen. Vannacht wordt poging gedaan afvoerlijn
met handgranaten te doen springen. Volgens een afgeluisterd gesprek D.W. verwacht
de vijand een grote slag tussen Luik en Maastricht en één ter hoogte van
Valkenswaard. Volgens bericht van de spoorwegen moeten alle woningen in omgeving
brug Venlo ontruimd worden. Brug wordt waarschijnlijk opgeblazen. Alle kolenwagens
moeten naar Amersfoort, alle goederenwagens bestemd voor binnenlands gebruik
moeten in het binnenland worden samengetrokken. Met telefooncentrale te Eindhoven
de volgende overeenkomst getroffen. Gevormd is een kern van betrouwbare
telefonistes totaal 8. Commandante houdt verbinding met stafkwartier. Van hun vrije
tijd offeren zij allen 2 uur op om wacht te betrekken bij Duitse lijnen om alle
gesprekken af te luisteren en door te geven.
Politie Tilburg verzoekt, via Oom Frits te Tilburg, Tonny of Aart voor bespreking op
10/9-1944 te 16.00 uur. Indien T of A niet konden was Koosje ook goed. T en A
kunnen niet. Voor Koosje ligt beslissing niet bij ons.
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5.00 uur. Bericht aan Spoorwegen:
a. Zend mij overzicht over gestremde lijnen. Direct geantwoord: nog niet gereed. bo
b. Wees zo goed Den Bosch te bellen of vanuit die station de gevangenen uit Vught en
Haren zijn weggevoerd.
5.50 uur. Bericht van spoorwegen:
Spoorwegstremmingen. Zwolle-Meppel E.Sp. Hengelo-Almelo D.Sp. AlmeloVriezenveen D. Sp. Apeldoorn-Dieren D. Sp. Arnhem-Zevenaar E.Sp. Nijmegen
- Mook D. Sp. Utrecht-Arnhem D. Sp. Utrecht-Vleuten E. Sp. D. Sp. Elektr. Roosendaal
- Zevenbergen E. Sp. Boxtel-Best E. Sp. Elektr. Deurne-Horst E. Sp. MaarheezeHeeze Leende E. Sp. Weert-Budel E. Sp. Weert- Haelen E. Sp.
2. Punt 6 van bericht 10/9-1944 d.d. 5.00 uur geen contact kunnen krijgen met Den
Bosch.
6.10 uur. Bericht van spoorwegen:
a. Te Heerlen en Susteren alle bruikbare en onbruikbare locomotieven via Dalheim
naar Duitsland afgevoerd.
b. Te Roosendaal kan geen locomotief de loods verlaten. Worden overdag vanuit de
lucht, en ’s nacht vanaf verschillende punten stukgeschoten.
c. 3 Holl. Loc 's met D. personeel richting Roosendaal vertrokken.
d. Station Venlo heden te 5.30 uur door geallieerde jagers beschoten, weinig schade,
geen doden.
e. Gevangenen uit Haren en Vught zijn via dit station niet afgevoerd.
f. Volgens bericht Loc 's loodsen te Tilburg over springlading. Bij informaties te
Tilburg, antwoord: "Niets van bekend".
10.30 uur. Bericht aan Frank:
Volgens ontvangen bericht van de spoorwegen was de stremmingstoestand op 10
september 1944 te 5.52 uur. Zwolle-Meppel Enkel spoor. Hengelo-Almelo Geheel
gestremd. Almelo-Vriezenveen Geheel gestremde Apeldoorn-Dieren, ArnhemZevenaar Enkel spoor. Nijmegen-Mook Geheel gestremd. Utrecht-Arnhem, UtrechtVleuten Enkel spoor Elektr. Geheel gestremd. Roosendaal-Zevenbergen Enkel spoor.
Boxtel-Best Enkel spoor Elektr. Gestremd. Deurne-Horst Enkel spoor. MaarheezeHeeze Leende Enkel spoor. Weert-Budel Enkel spoor. Weert-Haelen Enkel spoor.
Te Heerlen en Susteren alle bruikbare en onbruikbare locomotieven via Dalheim naar
Duitsland afgevoerd. Station Venlo hedennacht door geallieerde jagers beschoten,
weinig schade, geen dood. Gevangenen uit Haren en Vught zijn via Venlo niet
afgevoerd. Hedenmorgen trein beschoten tussen Boxtel-Uden, Horst-Deurne en trein
182 bij Weert.
11.30 uur. Bezoek van Frits. Rapporteert over de actie Philips. Mathildelaan is niet
gelukt op aangegeven plaats; was 4 m. van de wacht verwijderd. Zal opnieuw
geprobeerd worden. Op de Emmasingel zijn de handgranaten onder de wissels gelegd,
doch door de wacht ontdekt. Deze heeft de Ordnungspolizei gewaarschuwd. De
handgranaten zijn niet geëxplodeerd. Frits krijgt opdracht voor de verstoring van de
lijnen Eindhoven-Helmond, Eindhoven-Weert en Eindhoven Valkenswaard/Neerpelt.
Verder worden overalls gepast en de sigaretten-voorraad ruimschoots aangevuld.
11.40 uur. Anthonis brengt 2 revolvers voor het stafkwartier
12.15 uur. Bericht aan Jacques.
Van Commandant Zuid RVV ontving ik het verzoek onderstaand bericht te willen
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doorzenden. Indien u daar kans voor ziet zag ik gaarne, dat dit verzoek werd
ingewilligd. Ik verwacht bericht omtrent al of niet slagen: "Bericht van Jan bestemd
voor Harry de Koning, Treebeekstraat 179, te Heerlen of Seringenstraat 66 te Geleen.
Alle mobiele onderdelen van RVV in Brabant en Limburg moeten terugtrekken voor
Duitsers. Tijdig over grote rivieren komen en contact opnemen met commando bij
Baron Verschuur, Villa de "Hooge Spijk" in Beesd. Wachtwoord: "Wij komen voor
volkstelling 1945. Gerrit of Gustaaf. Het bericht is gekomen van Sjoerd en Hendrikx,
15.00 uur. Bericht van Wim (afgeluisterd gesprek):
Gem. secretaris Paro, Eindhoven belt Herr Zimmerman in Den Bosch. Twee zaken te
bespreken:
1. Dokter Pulles heeft 3 maanen tractement uitbetaald aan alle weggelopen N.S.B-ers.
Genomen maatregel hiertegen, alle eigendommen van dr. Pulles in beslag genomen.
2. Onrechtmatig medegenomen door wethouder Segers Fl. 25.000.- (Dit is de man,
die de burgers naar Zeeland zond Wim).
3. De lafaards, die gevlucht zijn, komen nu allen terug. Antwoord Zimmerman: Allen
ontslaan, die maandag gegaan zijn. De rijkscommissaris gaat hiermede akkoord.
Allen, die naar Wehrmacht en N.S.K.K. gegaan zijn en daar hun plaats hadden, mogen
terugkomen.
17.00 uur. Bezoek van den Heer Bus. Komt spreken over de mogelijkheid tot
stremming van het verkeer vanaf Philips (één en ander op verzoek van onderdirecteur
Philips.) Wat nu geroofd wordt, is nl. uitermate belangrijk en praktisch onvervangbaar.
Duizenden mensen zouden na den oorlog zonder werk zijn. De wagons zijn bestemd
voor Wenen. Hij geeft bovendien een aantal introducties op, waarvan wij gebruik
zouden kunnen maken.
17.05 uur. Bericht van Jacques. Op Heezerheide wordt S.S. gereorganiseerd:
pantsergrenadiers, pantserwagens, tanks, lichte en zware artillerie. Worden bataljons
gewijze afgevoerd naar België.
17.10 uur. Bericht van Jacques :
Groenhoven en Montenake voorposten geallieerden gesignaleerd. Het geschut van de
stelling Valkenburg- Meerssen beschiet Belgische forten. Aan de Oost kant van de
Geul loopgraven en tankvallen. Aken hoogst waarschijnlijk geëvacueerd. In Heerlen
worden de mannen uit de huizen gehaald. Voortdurend vliegtuigen. Hebben vannacht
door sabotage 100,000 liter alcohol de lucht in laten vliegen. Tevens 1000 kg trotyl
buit. Pontonbruggen worden gelegd bij Berg aan de Maas voor terugtrekkende
troepen. Van de staatsmijnen zijn o.a. ook 40 kg platina meegenomen. Op de mijnen
liggen de ladingen klaar om te laten springen. Dit moet geschieden op het moment,
dat de geallieerde troepen op 15 km genaderd zijn. Hier voor zijn 15 à 20 man
schutsgroepen aangewezen. De rest moet zich direct terug trekken. Dit moet
natuurlijk ten koste van alles voorkomen worden, zal ook wel gebeuren.
17.10 uur. Bericht aan Frank:
Aangezien ik reeds geruime tijd geen berichten ontving van de G.C. Limburg, heb ik
bij de bureaux II en III der I.D. geïnformeerd, waarbij mij bleek, dat wel berichten
werden doorgegeven aan U, doch niet aan mij. Afgezien van het feit, dat zulks
organisatorisch niet juist is, heb ik bovendien bezwaar tegen deze handelwijze, omdat
het mij op die manier onmogelijk is op de hoogte van de toestand te blijven. Deze
gang van zaken is zeer waarschijnlijk een gevolg van Uw verzoek aan G.C. Limburg
om de berichten rechtstreeks aan U door te zenden, waarvan ik dan een afschrift zou
ontvangen. Deze afschriften krijg ik echter niet. Ik stel U daarom voor hem opdracht
te verstrekken alle berichten wederom aan mij te richten, terwijl I.D. U een afschrift
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kan sturen, waardoor toch geen vertraging ontstaat in de berichtgeving van U. Ik
vertrouw, dat U de redelijkheid van mijn bezwaar kunt inzien. Op het ogenblik is ook
het telefonisch contact met G.C. Brabant niet mogelijk, zodat ik voor inlichtingen
uitsluitend op eigen bronnen ben aangewezen
17.45 uur. Bericht aan Jacques. Dit bericht ook doorgegeven aan Frits. Verder
geprobeerd het door te geven aan Sjef, wat evenwel niet gelukt is. Dat zal nu wel 11
september 8.00 uur worden: zonder overdreven optimisme mag toch worden
aangenomen, dat de geallieerde legers er binnen niet al te lange tijd in slagen de
Nederlandse landsgrenzen te bereiken, waarna een grote aftocht van de Duitsers zeer
waarschijnlijk zal volgen. Ik stel mij daarom voor, nog éénmaal een grote
georganiseerde aanval op de spoorwegverbindingen van de vijand te ondernemen.
Deze aanval moet plaatsvinden in de nacht van 11 op 12 september 1944. De aan te
vallen lijnen vindt u hieronder gespecificeerd. Het is mij volkomen duidelijk, dat
uitvoering van opdracht, gezien het gebrek aan materiaal, geen sinecure is. Ik
vertrouw evenwel, dat U alles in het werk zult stellen om deze aanval tot een goed
resultaat te doen leiden. De vijand slaagt er op het ogenblik in verse troepen en
materiaal in grote hoeveelheden aan te voeren naar het Albert kanaal. Dit moet tot
elke prijs worden verhinderd en wij dienen van alle ons ten dienste staande middelen,
hoe primitief ook, gebruik te maken om dit doel te bereiken. Als het goed is moet
dinsdagmorgen geen enkele trein de Belgische grens meer kunnen bereken. De aan te
vallen baanvakken zijns Weert-Roermond, Venlo-Kaldenkirchen, Venlo-Straelen,
Nijmegen-Groesbeek, Nijmegen-Venlo, Nijmegen-Den Bosch, Helmond
- Venlo, Eindhoven-Helmond, Eindhoven-Weert. Eindhoven-Den Bosch, Vught-Tilburg,
Tilburg-Breda, Breda-Roosendaal, Roosendaal-Essen, Eindhoven-Neerpelt, TilburgTurnhout, Breda-Moerdijk. Niet aangevallen mag worden de lijn Boxtel-Gennep. Te
gebruiken methodes: derailleurs indien voorradig, losschroeven rails, opblazen rails,
eventueel met handgranaten. Veroorzaken van ontsporingen door andere middelen
zoals het knoeien met wisseltongen, remschoenen op kruiswissels, opstoppen van
rails bij overwegen met koevoeten, ijzeren staven e.d. (alleen mogelijk indien contrarail aanwezig is) enz. Voor het verkrijgen van spoorwegmateriaal kunt U wellicht
gebruik maken van de volgende spoorwegrelaties.
1. Roosendaal, Puimans, Waterstraat 48.
2. Tilburg, Vermeulen, Pelgrimstraat 37.
3. Venlo, Teunissen, Lambertusstraat 14, Blerick.
4. Roermond, Heldens, Venloseweg 60.
5. Nijmegen, Stoeler, Anneweg 442
6. Eindhoven, Bus, Gestelsestraat 154.
Bij al deze mensen is voor de maand september het wachtwoord: "Ik kom voor de
herziening classificaties.
Good Luck.
17.50 uur. Bericht van Wim: Verbinding met St. Oedenrode is gevaarlijk. Voorlopig
kan tot 22.00 uur niet gebeld worden.
18.30 uur. Bericht van Wim, afgeluisterd gesprek: Bij Hechtel hebben zich
verschillende trein-compagnieën ingegraven, Zeer zware gevochten zijn aan de gang.
Terroristen in samenwerking met geallieerden, bestoken de Duitsers met fosfor.
Maastricht en omgeving alles rustig. Bij Beverloo en Poriën zware gevechten gaande.
19.00 uur. Bericht van Jacques, Luchtbescherming Maastricht waarschuwt
burgerbevolking voor vallen granaten van Eng. artillerie. Op de Cauberg nog steeds
Duitse artillerie, die Belgische wegen beschiet. Voor heel Z. Limburg is vanaf
hedenmiddag (ook N, en Midden Limburg) mobilisatie afgekondigd van alle mannelijke
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burgers tussen 17 en 50 jaar, voor werkzaamheden aan Duitse stellingen.
19.10 uur. Bericht van Frank: Indien hedenavond gedropt wordt hoeft geen rekening
gehouden te worden met stenguns voor Rotterdam. U kunt ten volle beschikken.
19.10 uur. Met Frits wordt nog eens getelefoneerd over Philips, één en ander gezien in
het licht van de laatste gegevens, door de Heer Bus verstrekt. Frits doet zijn best.
Heeft intussen ook springstoffen bemachtigd.
19.20 uur. Bericht van Frank, Uw standpunt inzake lijn Boxtel-Gennep deel ik
volkomen. Is het bericht omtrent represailles officieel? Veel aandacht te besteden aan
het lijngedeelte Boxtel-Den Bosch-Zaltbommel. Het vervoer loopt momenteel GochHassum-Boxtel-Den Bosch-Geldermalsen-Dordrecht-Den Haag. Lijn tussen Boxtel en
Zaltbommel door een serie kleine vernielingen permanent onbruikbaar te maken,
19.30 uur. Bericht van Frank: Heb opdracht gegeven terrein Megen te verlaten in
verband met de door Wim gerapporteerde ongunstige situatie. Hem is bevel verstrekt
zich bij U te melden om dienst te doen op terrein Eindhoven. Adviseer U om hem op
het terrein de leiding te geven. Als hij U niet tijdig bereikt, dan lid staf. Aanvullende
instructie betreffende afwerping volgt nog.
19.40 uur. Bericht van Frank. Aanvullende instructie afwerpen: lampen moeten, als
het toestel cirkelt, meedraaien. Dus lampen onder een boek van ± 60° op vliegtuig
richten en vliegtuig met lampen blijven volgen, net zolang tot lading beneden komt,
lichten steeds in rechte lijn houden.
19.50 uur. Bericht van Frank. A.H.C. verzocht om de spoorlijn Boxtel-Gennep voor hun
rekening te nemen. Heeft zij trouwens al gedaan. Bericht van I.D.: Wij maken ons
voortaan als G.I.D. of III.
19.55 uur. Bericht van Henk. Tot voor enkele dagen lagen er wapens in een school te
Zelberg bij Deurne. Toen de Duitse bewaking weg trok, verzochten zij het hoofd van
de school om met zijn jongens al de wapens in het water van het zwembad te gooien,
hetgeen deze first class Nederlander prompt heeft gedaan.
20.00 uur. Bovenstaand bericht doorgegeven aan Frits, met verzoek dit morgen te
laten onderzoeken. Mocht één u ander op waarheid berusten, dan moet alles opgevist
worden. Het ligt er pas 3 dagen in en is dus nog wel te redden.
20.10 uur. Bericht van Frits. Van mijn rayoncommandant van Casteren krijg ik de
volgende mededeling: De bruggen over Wilhelmina-kanaal te Tilburg en de bruggen
bij Zaltbommel en Hedel moeten door de P.A.N. bewaard blijven. Men zal doorstoten
tot die rivieren. Dit komt uit hoofdkwartier van Prins Bernhard, die tracht langs
verschillende wegen het hoofdkwartier van de P.A.N te bereiken. De koerierster was er
één van een majoor van de Witte Brigade, die contact met P.A.N. moest zoeken.
20.45 uur, Radio België uitzending beëindigd. Weer geen slagzin. Mag je onder zulke
omstandigheden vloeken?
21.00 uur. Bericht van Frank. Wil de mogelijkheid tot bevrijding gijzelaars St.
Michielsgestel doen onderzoeken.
21.00 uur. Aan 5 leken-verpleegsters worden per persoon 2 bonkaarten uitgereikt.
21.05 uur. Bericht van Jacques. Ik ontving op 10/9 te 3.00 uur de volgende
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mededelingen:
1. Het sprengcommando krijgt de opdracht de bruggen over de Maas op het
allerlaatste moment te laten springen.
2. Roermond en Venlo vallen eveneens onder Wehrkreis 6
3. In Swalmen 2700 man O.T, ingekwartierd, waardoor waarschijnlijk oppercommando
Limburg moet verlegd worden. Vanaf 11 September 7.00 uur alleen antwoord of
bericht na het horen van het wachtwoord: "hier met Scheveningen".
21.10 uur. Bericht van Wim; (afgeluisterd gesprek): Als de brug bij Neerpelt wordt
opgeblazen, verdwijnt de Duitse telefoniste van dat kantoor.
21.15 uur. Wim krijgt opdracht om te onderzoeken of bevrijding van Gijzelaars te St.
Michielsgestel mogelijk is.
21.20 uur. Wim deelt mee, dat hij wel kans ziet om in St Michielsgestel te komen,
daar hij een fiets met houten banden gecharterd heeft, die vermoedelijk wel
niet gevorderd zal worden.
21.50 uur. Bericht van Frank: Arme Heijt, nu zijn er 4 omvormers gearriveerd, kunt u
er iets mee doen? Deze vraag is door Frans direct beantwoord als volgt: Ziet u kans
deze in Eindhoven te bezorgen met minstens 4 auto-accu's van 6 volt.
21. 55 uur. Mededeling van ID,:
1. Alleen zeer dringende berichten voor Frank worden 's avonds tussen 10 en 's
ochtends 6 uur doorgegeven. (voorzichtigheidsmaatregel i.v.m. telefoon).
2. Bureau II en III zullen om het uur tellen.
22.05 uur. Bericht van Wim: Berichten voor Sjef kunnen niet voor 11/9 te 8.00 uur
worden doorgegeven, Duitse Wehrmacht heeft de sleutels van het telefoonkantoor in
St. Oedenrode in handen, waardoor van de geheime lijn geen gebruik kan worden
gemaakt.
22.30 uur. Bericht van Wim, Telefoonnummer van Peter uit Bakel is 2936 in Woensel
II.
23.15 uur. Bericht van Jacques :
1. Amerikaanse colonnes rukken op in de richting van Maastricht. De
gevechtshandelingen zijn per verrekijker waarneembaar.
2. In Heuchten vallen Amerikaanse projectielen. Enkele vernielingen zijn aangericht,
3. Een ooggetuige deelt mee, dat van twee mannen in Swalmen, die "Ons Volk"
stonden te lezen, het hoofd is afgesneden.
23.20 uur. Mededeling van I.D.: 1. Wassenaar moet snel ontruimd worden. Startbanen
voor V I in gebruik genomen. Enige projectielen overgekomen. 2. Spoorbrug
Maastricht opgeblazen, maar voetbruggen nog niet. Staan wel op springen.
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Maandag 11 september 1944 G.S.C.
2.45 uur. Bericht van Spoorwegen:
1. Om 1.20 uur uit Valkenswaard bericht, dat de Duitsers terugtrekken. Is
hoofdzakelijk infanterie, afkomstig uit België.
2. Uit Venlo wordt bericht, dat de Maas aan alle kanten versterkt wordt. Enige
duizenden Duitse arbeiders zijn voor dit doel uit Duitsland aangekomen. Station is
beschoten.
3. De stations Dalheim, Vlodorp en Roermond zijn gebombardeerd.
4. Om 1.00 uur is de lijn Eindhoven-Best opgeblazen.
5. Op de verkeersweg Aalst-Waalre-Eindhoven massale terugtocht van Duitse troepen.
6. Op 10 september zijn 40 treinen beschoten, waardoor 33 locomotieven
onbruikbaar. Op verschillende plaatsen willen machinisten overdag niet meer
rijden.
7. De volgende lijnen zijn geheel of gedeeltelijk gestremd: Dubbel spoor. LeidenNoordwijkerhout, Apeldoorn-Dieren. Deventer-Olst en alles beneden Roermond. Enkel
spoor, Uitgeest-Castricum. Amersfoort-Apeldoorn. Zwolle-Deventer. Roosendaal-Breda.
Eindhoven-Deurne. Heeze-Weert. Weert-Budel. Enkel spoor maar elektrisch gestoord,
Utrecht-Woerden. Enkel spoor, maar elektrisch niet gestoord, Utrecht-Arnhem. Een
pover restant dus. Waar blijven de materialen? Laten we hopen, dat er in de
aanstaande nacht toch nog het één en ander kan gebeuren naar aanleiding van het
uitgegeven bevel.
2.50 uur. Bericht aan Frank;
Van Frits kreeg ik de volgende mededeling, die afkomstig is van zijn
rayoncommandant uit Casteren (voor deze mededeling wordt verwezen naar het
bericht van 10 september te 20.10 uur.). Hoewel de bron onverdacht schijnt te zijn,
rijzen er toch verschillende vragen, waarvan wel de voornaamste is: hoe is het
mogelijk, dat Prins Bernhard contact zou zoeken met de P.A.N., terwijl de verzetsactie
in handen van KP en RVV ligt? Bovendien bestaat er toch een contact nl. met KP, al is
dit ook via een omweg te weten via A.H.C ? En tenslotte is de instructie om de
bruggen bij Hedel en Zaltbommel te bewaren, niet in strijd met Uw instructie om de
spoorlijn tussen Boxtel en Zaltbommel zoveel mogelijk te vernietigen? Ik heb daarom
bedoelde mededeling even op zij gelegd, doch zou graag Uw mening horen.
3.45 uur. Bericht van rijkstelefoniste: Wij moeten het kantoor verlaten. Duitse
Weermacht neemt de dienst over. Take care oftewel, pas op voor de honden.
9.45 uur. Anthonis komt even melden, dat Weber opnieuw vertrokken is. De beruchte
ratten verlaten het zinkende schip.
10.10 uur. I.D, meldt zich onder de nieuwe schuilnaam, die intussen als
veiligheidsmaatregel is ingevoerd. Onzerzijds gewezen op de grote gevaren en
verzocht eerst terdege uit te zoeken of de verbinding nu inderdaad van huis tot huis
voor 100 % safe is. Het blijkt in de loop van de dag, dat de telefoon niet veilig is. Wij
zijn geïsoleerd.
11.00 uur. Peter heeft een onderhoud met Ct. OD Het blijkt niet te zijn de Ct. OD
Zuid, maar de Ct. van het Gewest Eindhoven en omgeving. Zonder ook maar een titel
of jota van onze principes prijs te geven, ontstaat er volkomen overeenstemming. OD
biedt zelfs alle mogelijke hulp aan. Wapens hebben ze niet.
12.00 uur. Namens Ct. RVV Zuid wordt wat dames- en herenondergoed bezorgd.
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13.00 uur. Sjef arriveert met Wim uit Megen. Er ontstaat enige onrust omdat Sjef
rapporteert dat een koerier, die op weg naar ons was met een volledig rapport,
onderweg gepakt is en dat er op diens adres huiszoeking van de S.D. is geweest. In
principe wordt besloten de benen te nemen. Met Wim uit Megen wordt
overeengekomen, dat hij naar het westen zal terugkeren, aangezien er hier voor hem
toch niets te doen is.
14.00 uur. De huistelefoniste van het ziekenhuis belt op, dat er twee heren zijn, die
ons graag zouden willen spreken, aangezien ze iets meer zouden willen weten van
onze activiteit. Achteraf blijkt, dat het de verloofde en een vriend van de telefoniste is.
M… al weer kletserij van telefoniste tegen verloofde en van die weer tegen een vriend
enz.. Leren de mensen het dan nooit? Onrust stijgt
15.00 uur. Wij krijgen een pamflet, luidende:
Burgers van Eindhoven
In verband met de nadering van de geallieerde legers tot Eindhoven wordt met de
meesten nadruk gewaarschuwd tegen voorbarige vreugde-uitingen of openlijke
feeststemming. De Opperbevelhebber van het Nederlandse leger in België, Prins
Bernhard, heeft met klem tot de grootste orde en discipline aangemaand en elke
vreugde-uiting verboden tot die geallieerde legers de stad volledig bevrijd en beveiligd
hebben, Waalwijk, waar Burgemeester Moonen en drie andere vooraanstaande
burgers voor het stadhuis in het openbaar zijn doodgeschoten, omdat er een
feeststemming heerste vanwege de komst van de geallieerde legers, moet voor
iedereen een waarschuwing zijn, waartoe onbezonnen uitingen kunnen leiden. In het
belang van onze dierbare stad Eindhoven en haar bevolking zij dus de plicht en het
parool voor iedereen: zich van feeststermine te onthouden tot de Nederlandse
overheid hiertoe het teken geeft, wat zal blijken uit het uitsteken der rood-wit-blauwe
vlaggen van de openbare gebouwen.
Eindhoven, 8 September 1944
Geeft dit door en zegt het voort.
LEVE HET VADERLAND!
Onbekend wie het uitgegeven heeft. Is in ieder geval niet van OD of RVV.
17.00 uur. Er wordt besloten alles in te pakken en ergens in veiligheid te brengen en
zelf elders te gaan slapen.
17.30 uur. Bericht uit de stad, dat binnen 20 minuten iedereen van de straat moet zijn
en anders doodgeschoten wordt. Wij kunnen dus niet meer naar elders. Zullen dan
maar moeten blijven. In ieder geval is alles goed opgeborgen.
18.00 uur. I.D meldt zich nog eens en vraagt om berichten. Nog eens de toestand
uitgelegd en hem hoffelijk van de telefoon weggetrapt.
18.40 uur, Bericht van Frank (er was al eens eerder het verzoek geweest om te
trachten nog naar Den Bosch te komen, maar dat ging onmogelijk meer): Ik heb
Jacques benoemd tot waarnemend commandant. Hartelijk dank. Het was meer dan
goed, Hartelijke groet en tot na de oorlog. Einde van de laatste acte. Doek. De rest
van de avond doorgebracht met praten, moppen vertellen en het opdrinken van het
restant van de Old Gin, die Tonny nog in de kruik had. Er wacht ons de eerste
behoorlijke nachtrust (4 ½ uur per 24 uur is niet te veel).
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Dinsdag 12 september 1944 G.S.C.
9.00 uur. Engelsen/ Amerikanen schijnen in Bergeijk en Budel te zitten. Resten nog 18
à 20 km.
10.00 uur. Anthonis komt en brengt nog 6 patronen tot revolver. Verder blijkt, dat de
bewuste koerier, die gearresteerd was, plus de eigenaar van de motor, hier in
Eindhoven in het politiebureau zitten. Anthonis zal trachten hen te bereiken resp.
moeite doen hem te bevrijden. Men mag zich alleen op straat begeven als dit strikt
nodig is voor de uitoefening te het beroep, dus b.v. stationspersoneel, slager, bakker
enz. Maar op de hoofdwegen mag men helemaal niet komen, ook het oversteken van
de hoofdwegen is streng verboden. Frans doet alle moeite voor het verkrijgen van een
radiotelegrafisch contact. Nog niet gelukt.
11.30 uur. Aart en Rie komen binnen, Duitse spoorwegen zijn op zoek naar de 12
wagons van Philips, die door de Nederlandse spoorwegen achteraf zijn gezet. Als het
goed zou zijn, moest de lijn naar Helmond opgeblazen worden. Aart zal moeite doen
om Frits te pakken te krijgen en trachten tot maatregelen te komen. Wim, die naar St.
Michielsgestel was, keert niet terug. Buiten Eindhoven wordt nl. gepost en iedereen,
die niet in Eindhoven thuis hoort, wordt teruggestuurd.
11.50 uur. Wim komt toch binnen. Er is geen bewaking buiten Eindhoven. De
gevangenen in St. Michielsgestel zijn er niet meer; ze zijn vervoerd naar Vught en
Dachau. Wim krijgt dezelfde opdracht als Aart en vertrekt hiermee.
12.00 uur, Radio geen bijzonder nieuws, alleen dat de geallieerden ten Zuiden van
Eindhoven de Nederlandse grens hebben overschreden.
12.30 uur. Bezoek van Frits.
1. OD. zou opdracht gekregen hebben zich in verbinding te stellen met de geallieerde
voorhoede en wel met een bepaalde verbindingsofficiers voor wie een wachtwoord
meegegeven zou zijn. Na ampele bespreking wordt besloten dat we ook een paar
mensen zullen uitsturen. Deze nemen koeriers mee en wij ontvangen zo spoedig
mogelijk bericht terug.
2. Geallieerden zijn op Nederlandsch grondgebied geweest tot Borkel, maar hebben
zich daar weer teruggetrokken.
3. Frits heeft opdracht gegeven de wissel onklaar te maken i.v.m. de 12 wagons voor
Philips.
4. Frits zal trachten nog voor wat ondergoed te zorgen.
13.00 uur. Telefoon Koosje. Hij deelt mee, dat ook zijnerzijds de verbinding met St.
Oedenrode verbroken is en vraag om instructies. Deze worden natuurlijk niet
gegeven, daar de telefoon onveilig is.
14.00 uur. De volgende berichten hadden gisteren nog doorgezonden moeten worden,
maar door het verbreken van de verbinding is dit niet meer mogelijk gebleken.
Bericht aan Frank:
1. Toestand stremmingen bij Ned. Spoorwegen op 11/9-1944 te 2.45 uur.
Uitgeest-Castricum Enkel spoor. Leiden-Noordwijkerhout Dubbel spoor. UtrechtWoerden Elektr. Enkel spoor. Utrecht-Arnhem Enkel spoor, elektr. geh. gestremd.
Amersfoort-Apeldoorn Enkel spoor. Apeldoorn-Dieren Dubbel spoor. Deventer-Olst
Dubbel spoor. Zwolle-Deventer Enkel spoor. Roosendaal-Breda Enkel spoor.
Eindhoven-Deurne Enkel spoor. Heeze-Weert Enkel spoor. Weert-Budel Enkel spoor.
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Ik heb opdracht gegeven in de nacht van 11 op 12 september een grote
georganiseerde aanval uit te voeren op alle spoorlijnen genoemd door A.H.C. in
Limburg en Brabant. Is zeer moeilijk uit te voeren, door gebrek aan materiaal en
wapens. Bericht van Frits ontvangen, dat enkele ongewapende mannen, die bezig
waren rail los te schroeven op de lijn naar Weert, door S.S. patrouille zijn overvallen
en zijn doodgeschopt. Op 10/9-1944 zijn 40 treinen beschoten, waarvan 33
locomotieven nu onbruikbaar. Op verschillende plaatsen willen machinisten overdag
niet meer rijden.
2. Overzicht militaire situatie d.d. 11/9-1944 te 3.00 uur. Reeds enige dagen wordt in
de radioberichten gesproken over de strijd om Bourg Leopold. Er beginnen thans
berichten binnen te komen, die er op wijzen, dat binnenkort doorstoten van de
geallieerden zal gelukken. Volgens om 20.45 uur binnengekomen berichten van de
Ned. Spoorwegen meldde Valkenswaard om 1.20 uur, dat Duitsers terugtrekken,
hoofdzakelijk infanterie. Daarna wordt van de verkeersweg Aalst-Waalre-Eindhoven
massa terugtocht gemeld van Duitse troepen. Vanuit het stafkwartier is het
aanhoudende doortrekken van auto's te horen. Zojuist bericht ontvangen van
telefoonkwartier, dat na 4.00 uur niet meer gemeld moet worden, aangezien alle
telefonistes het kantoor om 4.00 uur verlaten moeten hebben. Hun taak wordt
overgenomen door leden van Duitse Wehrmacht. Ook de Duitse telefoniste moet
vertrekken. Ook in Limburg schijnt men te rekenen op naderen van de gevechten. In
geheel Limburg moeten alle mannen tussen 17 en 50 jaar aan versterkingswerken
arbeiden.
De Maas wordt overal versterkt. Volgens spoorwegbericht zijn voor dit doel duizenden
arbeiders uit Duitsland aangekomen. De stations Dalheim, Vlodrop en Roermond zijn
gebombardeerd. Voortdurende vliegeractiviteit. Dit is ook met omgeving Eindhoven
het geval. Tot op heden hier geen bombardementen. Duitsers zijn bezig waardevolle
machinerieën in spoorwegwagons te laden. Hebben in de nacht van 9 op 10
september mislukte aanslag gepleegd op verbindingslijn van Philips (gebrek aan
materiaal). Wordt hedennacht herhaald.
Nog geen bericht binnen. Vannacht wordt weer niet af geworpen. Kan m.i. niet meer
worden verwacht. Zoals Tonny het uitdrukte, we voelen ons ongeveer als de Polen in
Warschau. We blijven niettemin paraat en we'll try to make the best of it.
15.00 uur. Bezoek van de Heren Hendriks en van Zoelen. Brengen een brief mee van
Ct. OD., waaruit blijkt, dat er een driehoeksverband is ontstaan tussen OD, RVV en KP
onder de naam van Driehoek. Hierdoor is een éénhoofdige leiding ontstaan. Namens
Prins Bernhard kan deze driehoek nu over acties in groter verband beslissen en de
vereiste landelijke bevelen geven. Geadviseerd ook gewestelijk een dergelijke
Driehoek te stichten, hetgeen in Eindhoven dus reeds is gebeurd. Het adres van de
Heer Hendriks is Heezerweg 269, van Ct. OD (Petrus) Donderstraat 34 en vragen naar
Mevrouw van Dijk. Terloops wordt nog gesproken, over de mogelijkheid om een
intimidatiepoging te doen bij de Duitse bezetting van de telefooncentrale en het
versterkingsstation. B.v. door op te bellen en te zeggen, dat ze onmiddellijk hun
werkzaamheden moeten staken. Geen poging moeten ondernemen om het gebouw te
laten springen, met de handen in de hoogte naar buiten moeten komen enz., daar het
gebouw door partizanen is omringd en verder verzet geen zin heeft. Tegelijkertijd
beginnen met een beschieting. Zal verder overwogen worden. Getwijfeld word aan het
effect van deze maatregel. Het nummer van de telefooncentrale is 3611, van het
versterkingsstation 3711.
18.00 uur. Eén der verpleegsters heeft in de boter, die op tafel komt, de woorden
"Moed en vertrouwen" geschreven. Nu, moed is er nog altijd en het vertrouwen wordt
groter naarmate het geschutvuur toeneem. Er is in het algemeen meer activiteit,
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20.15 uur. Prins Bernhard heeft gesproken tot de verzetsgroepen in Nederland. Weinig
nieuws. Hoofdpunten:
1. Samenwerking van allen is nodig.
2. Instructies komen via geheime diensten of per afzonderlijke koeriers.
3. Alle orders moeten stipt uitgevoerd worden.
21.00 uur. Er wordt een regeling gemaakt in verband met de maatregelen, die
genomen moeten worden na de bevrijding. Ieder staflid zal hiervan 1 exemplaar
krijgen, terwijl dit morgen besproken zal worden, na vooraf overleg met OD. te
hebben gepleegd.
22.00 uur. Frans is nog niet tevreden over zijn verbindingsdienst. Hij zegt: ze laten
mij fijn stikken. Intussen is aan To verzocht om morgen naar Rotterdam te gaan
teneinde te proberen persoonlijk contact te krijgen met Frank en hem onze
moeilijkheden voor te leggen. Peter geeft de nodige papieren mee.
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Stafkwartier D.O.
P.A.N.
Aan Cdt. R.3

12-9-1944

Geachte Commandant,
Hierbij enige instructies, waarop ik Uw commentaar gaarne inwacht. Het is de
bedoeling dat een en ander zo militair mogelijk wordt ingericht.
Bevel. Tracht zoveel mogelijk wapens te bemachtigen. Rust stoottroepen uit met
beste wapens en laat door omkoping, trucs en valletjes niet anders doen dan wapens
der Duitsers buit te maken. Geeft u ditzelfde door aan R. Someren, welke ook onder U
ressorteert. Vult u tevens de staten voor Someren in, zodat een en ander er netjes
uitziet. Verder nog geen nadere instructies.
Vriendelijke groeten.
Cdt. Stafkwartier D.O.
De tuchtigings-circulaire werd ogenblikkelijk gevolgd door de tuchtmaatregelen:
Letterlijk overgenomen uit een schrijven wat mij heden door het H.K. werd
toegezonden, hetgeen ik u ter kennisname doe toekomen. Gaarne verwacht ik
omgaande opgave van het juiste aantal wapenen, manschappen en reeds in Uw bezit
zijnde overalls en banden. Benevens opgave der te bezetten objecten. Gelieve tevens
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de lijsten welke U werden ingezonden, met of zonder naam, doch in ieder geval met
nummer in te zenden.
Voor het H.K.
De D.O. Cdt. Staf.
P.A.N.

Voor het H.K.
Stafkwartier D.C.
P.A.N.

12-9-1944

De Rayon Commandanten zijn verplicht te zorgen dat:
1e. de inbeslaggenomen wapens zo goed mogelijk op een en dezelfde plaats in zijn
Rayon opgeslagen worden, er een wacht bijgezet wordt en een inventaris van die
wapens wordt aangelegd, die minstens een keer per dag op de staf overgelegd wordt.
2e. Hij draagt zijn Groepscommandanten op, dat zij verantwoordelijk zijn voor
handelingen door hen verricht, zonder opdracht van de R.C.
3e. Hij draagt zorg dat de groepen behoorlijke aflossing ondervinden.
Voor het Hoofdkwartier
de D.C.
Cdt. Stafkwartier D.O.

Aan D.C.
Ingevolge verkregen opdracht werd op 12-9-44 te 19.00 uur de wacht betrokken bij
de eerste Philipstrein, staande achter het gemeentelijk slachthuis. Reeds tijdens de
eerste wachturen werd begonnen met het onklaar maken der wagons. Getracht werd
ook de wissel onbruikbaar te maken, hetgeen niet gelukte ten gevolge van de geringe
hulpmiddelen.
Op 13-9-44 werd opdracht ontvangen om de vernielingen in versneld tempo uit te
voeren. Daartoe werd een tweede groep ingeschakeld, die plm. 11.30 uur ter plaatse
was. Om 13.15 uur waren de vernielingen uitgevoerd.
Deze bestonden uit:
1e. het lek maken der remslagen, waardoor remmen uitgesloten is.
2e. het leeghalen en met zand vullen van tenminste één aspot per wagon (warmlopen
der assen).
3e. het uitnemen van de gehele wisselinstallatie naar het hoofdspoor.
Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door in totaal negen man, geholpen door
twee man van de Philipsbewaking.
R.C. - T.
Henk.
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Frans Linders

Henk Streefkerk

Provocatie
Henk (Streefkerk) en Karel (Frans Linders) twee vrienden uit bezettingstijd waren wat
aan het wandelen op 12 september in de Frankrijkstraat toen hun aandacht getrokken
werd door twee alleen lopende moffen. In de tijd tussen Dolle Dinsdag en de
bevrijding was tevens ieders taak geweest om de moffen zoveel mogelijk te
demoraliseren en tevens te trachten wapens buit te maken. Zij knoopten met deze
vooropgezette bedoeling, een gesprek met deze moffen aan en toen bleek dat beiden
de oorlog moe waren en onder wilden duiken. Ze maakten een serieuze indruk op
Henk en Karel en daarom gingen beiden in op een te maken afspraak. Het viertal zou
elkaar diezelfde avond ontmoeten bij het benzinetankstation aan de Bosdijk in
Woensel.

Vanzelfsprekend gingen beide direct na het maken van de afspraak naar het
Rayonskwartier, alwaar de kwestie besproken werd, en toestemming werd verleend
dat Henk en Karel die avond naar de afgesproken plaats zouden gaan. Te meer daar
Henk en Karel op deze bespreking naar voren brachten dat de zaak absoluut te
vertrouwen was.
88

Afspraak met de soldaten was dat zij al hun wapens, bestaande uit pistolen,
machinepistool en geweren zouden meebrengen. Op de afgesproken tijd waren Henk
en Karel en de beide moffen op de plaats van samenkomst aanwezig. De moffen
gaven echter voor, toen bleek dat ze niet alle beloofde wapens bij zich hadden, dat ze
deze eerste wilden halen, wanneer Henk en Karel aanwezig waren. Dezen zouden daar
wachten. Intussen was er tijd verloren gegaan.
Uit de richting van de Lijmbeekstraat naderde met grote vaart een personenauto,
waarin volgens het procesverbaal van de helaas ook gesneuvelde wachtmeester G.
den Braber, Weber, S.D. Chef Eindhoven en Kooman en nog drie anderen eveneens in
S.D. uniform geklede personen, zaten. De auto remde snel af en twee S.D. officieren
sprongen er uit en riepen tegen Henk en Karel "Hände hoch", doch vuurden tegelijk op
hen. Karel werd zodanig getroffen dat hij voorover viel, Henk wist ondanks zware
schotwonden te ontkomen. Met grote haast verdween toen de auto.
Henk werd onmiddellijk geholpen, en de hulp van een vertrouwd arts werd
ingeroepen, welke hem de noodzakelijke medische hulp verleende. Deze achtte
chirurgische behandeling noodzakelijk. Daarom werd Henk naar het Binnen Ziekenhuis
overgebracht, al waar de chirurg nog diezelfde nacht alle mogelijke hulp trachtte te
verlenen. Helaas, niettegenstaande alle goede zorgen van dokter en verpleegsters,
kon Henk niet behouden blijven. Hij mocht de bevrijding, die reeds hoorbaar was, niet
beleven en overleed op 13 september 1944.
Twee jonge levens gegeven voor een goede zaak. Zij rusten in vrede. Hulde aan hen,
die evenals zovelen, het gevaar niet achtten en hulp en verpleging verleenden aan
deze gewonde strijder voor Nederland.
Rapport R.C.W. Procesv. G. de B. (Gerrit den Braber )
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Woensdag 13 september 1944 G.S.W.
10.00 uur. Anthonis deelt mee, dat de koerier van Sjef niet op het politiebureau
Eindhoven zit, en ook niet gezeten heeft, maar direct naar Den Bosch is gebracht.
Wel zit er de man, die de motor ter beschikking heeft gesteld. Er is evenwel op het
ogenblik nog niets aan te doen, daar de N.S.B-ers nog niet weg zijn.
10.30 uur: Bezoek van de Heer Hendriks. Hij heeft Ct. OD nog niet te pakken kunnen
krijgen. Hem wordt voorlopige inzage verstrekt van onze plannen voor legering,
voeding enz. Vanmiddag zal dit nader besproken worden. Overigens wordt hem nog
verzocht voor schrijfpapier te willen zorg dragen.
13.30 uur. Olga komt binnen met het volgende telefonische bericht van Sjef:
1. Verzoeke onmiddellijk actie P.A.N, te onderzoeken, die beweren spreekbuis tot KP
te zijn en in Helmond o.a. opereren.
2. Gaarne bericht als gedropt is.
3. Koerier onderweg gegaan hedenochtend. Indien niet aangekomen, stuur dan
instructies door. Buurman van telefoon 47 weet zo nodig de zaak door te geven,
1. Heb je Frits nog op die wapens in Zelberg afgestuurd? Resultaat? Aan Olga wordt
verzocht het volgende bericht persoonlijk naar Sjef te brengen:
Mededeling omtrent spreekbuis PAN, niets van bekend. Zal hierover direct met Frits
spreker. Spoorwegsabotage met alle kracht doorzetten. Speciale aandacht te besteden
aan Eindhoven, Venlo in verband met afvoer materiaal Philips. Koerier niet
aangekomen. Gaarne bericht omtrent stand van zaken. Geef zo uitgebreid mogelijk
rapport mede met brengster dezes. Rekening houden met mogelijkheid, dat toestand
als op heden nog een enige tijd zal duren. Bovendien heeft Wim telefonisch aan Koos
verzocht aan Paula te willen meedelen, dat zij onverwijld naar Eindhoven moet
komen.
14.00 uur. Bespreking met OD en RVV.
1. In Eindhoven zou iemand door de Duitse Weermacht aangesteld zijn als
commandant van een Feuerabteiling en belast met vernielingen. Het is Guilhelmus
Hendrikx wonende Pioenroosstraat 13. Een nader onderzoek zal ingesteld worden.
2. Voor onze problemen van voeding en legering kunnen wij gebruik maken van de
diensten van de kapitein-intendant van de OD. Deze heeft voor de voeding b.v.
voorzorgen genomen voor 3.000 man terwijl de OD voorlopig toch niet meer dan 5
compagnieën ± 1000 man verwacht.
3. Ook voor het verkeer kunnen wij van dezelfde instantie gebruik maken. Bij de
intendance OD is nl. een stafofficier motordienst, die alle mogelijke contacten heeft
met o.a. de Rijksverkeersinspectie en met de leider van het autobedrijf van Philips. Er
is b.v. direct 5.000 liter benzine beschikbaar.
4. Voor de legering maakt OD gebruik van de:
Mariaschool Strijpsestraat 144
Chr. Nat. School in Hemelrijke
R.K. Jongensschool in de Jan Smitzlaan.
De overige scholen zijn vrij en kunnen door ons gevorderd worden. Dit via Frits nog te
regelen. Geen scholen nemen, waar Duitsers gezeten hebben. Scholen worden voor
ons ontruimd door het gemeentepersoneel en door OD van stro voorzien.
5. Wat voeding betreft werd nog overeengekomen de eerste dagen misschien wel in
het legeringsgebouw te eten, maar daarna in iedere school aparte eetlokalen in te
richten.
6. Wat stafkwartier betreft werd overeengekomen, dat voorlopig van het
Philipsgebouw gebruik gemaakt zal worden. Er zijn 6 speciaal uitgezochte typistes van
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Philips aanwezig. Een stafwacht zit in de kelder van het gebouw. We kunnen gebruik
maken van Philips' telefooncentrale. Het uithangbord, dat Henk verzorgt, moet flink
groot en duidelijk zichtbaar zijn in wit met zwarte letters. Ct. OD moet nog een copy
hebben van de inrichting van het stafkwartier.
7. Inzake verkeer werd nog door RVV verzocht om de borden, die bij de ingangen van
Eindhoven geplaatst zullen worden, te vermelden: hier melden KP en RVV.
8. Inzake vorderingsbiljetten horen wij, dat deze klaar zijn, d.w.z. ze behoeven alleen
nog maar gestencild te worden. Daarnaast is nog gezorgd voor een legitimatiebewijs,
dat behoort bij iedere armband. Terwijl er tenslotte nog bewijzen van toegang zijn
gemaakt voor burgers, die wij voor ons werk nodig hebben. Alle formulieren worden al
gedrukt en zijn in het Nederlands en het Engels gesteld.
9. Inzake plaatselijke pers wordt overeengekomen, dat beide couranten zullen mogen
verschijnen, d.w.z. Het Dagblad van het Zuiden onder de vroegere naam en met de
nieuwe directie. Tegen het Eindhovensch Dagblad zijn helemaal geen bezwaren. Ze
worden natuurlijk beide gecensureerd. OD heeft hiervoor een perschef. Deze zal ook
de pers ontvangen wanneer deze om copy mocht komen. Maar zolang Nederland niet
geheel vrij is, zullen er geen informaties worden verstrekt. Bovendien moet aan al
onze mensen de zwijgplicht worden opgelegd.
10. De geestelijke verzorging is reeds geregeld.
11. De kapitein-intendant komt morgen 14.30 hier.
16.15 uur. Bericht van Wim. De koerier van Sjef is binnen met het volgende:
1. Geef instructies mee.
2. Hoe te handelen met KP 's in door Engelsen bezet gebied ? Hierop wordt
geantwoord :
1. Voor eerste vraag, zie instructie 13:30 uur.
2. De order blijft gehandhaafd, dat na beëindiging van uw taak, in Eindhoven
geconcentreerd moet worden. Laat zo mogelijk eetgerei meebrengen. Daar Olga nog
niet weg is, kan Sjef 's koerier één en ander zelf meenemen.

Woensdag 13 september P.A.N.
Frits schrijft een brief naar alle Groeps- en Rayoncommandanten:
Rayoncommandanten 13-9-1944
Tot mijn spijt verloopt niet alles in de P.A.N. zoals het behoort te gaan. Daarom dit
woord tot de R.Cdt-en.
1. De discipline laat hier en daar te wensen over, soms zelfs heel erg. Ik wil dat daar
onmiddellijk verandering in komt. Reeds voor de vierde maal hebben wij ons H.K.
(hoofdkwartier) moeten verleggen en wij zijn zelfs zover moeten gaan, dat ook
R.Cdt.-en, die toch onze meest rechtstreekse medewerkers zijn, niet op het H.K.
mogen komen.
Na onze laatste vergadering hebben we besloten dat niemand behalve de R.Cdt-en op
de hoogte is van het H.K , inclusief de koerier(ster)s. Reeds de volgende morgen
waren ter plaatse enige personen die er absoluut niets te maken hadden.
Daarom zijn er nu enkele koeriers op W.L, die de plaats van het H.K. kennen, langs
die personen is het H.K. te bereiken.
Ik ben niet van plan binnen twee dagen weer van H.K. te verhuizen en dit is de
enigste methode.
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2. Er wordt niet voldoende hard gewerkt. Hoe dikwijls kwam het voor dat b.v. W. 26
als een soort sociëteit beschouwd werd? Van nu af aan geeft iedereen die op een
commandopost binnenkomt zijn boodschappen af, bespreekt wat er te bepraten valt
en verdwijnt weer. Dit geldt voor iedereen. De R.Cdt.-en gelieven dit aan de koeriers
ed. door te geven. Die niets te doen hebben moeten op eigen gelegenheid maar wat
werk doen.
3. Ook de orders en de instructies die gegeven worden, worden niet altijd even stipt
opgevolgd. Ik wil hier niet op het verleden terugkomen: wat gebeurd is, is gebeurd,
maar ik verlang van iedereen de meest stipte opvolging der bevelen. De P.A.N. is een
militaire organisatie en blijft dit tot het ogenblik van liquidatie. Daarom moet overal
de militaire geest heersen Hierbij volgen dan enige instructies:
a. De R.Cdt-en gaan onmiddellijk over tot herstel van de discipline waar zulks nodig
is. Alles loopt via de hiërarchieke weg van P.A.N-ers over G. Cdt- en naar R. Cdt.-en
van deze helaas via koeriers naar het H.K. De situatie is nog dusdanig dat ik niet
openlijk tegen ondisciplinaire houding kan optreden, doch zal trachten in
voorkomende gevallen, maatregelen te nemen.
b. Na 8 uur ‘s avonds komt niemand meer op straat, gezien dat twee van onze
mannen door provocatie gesneuveld zijn.
P.A.N. Frits D.C.
Eindhoven, 13-9-'44.
Roel.
Er is bericht binnengekomen dat in de school in de Kootstraat grote hoeveelheden
handgranaten liggen, slechts bewaakt door luchtbeschermingsmensen, stel hiernaar
een onderzoek in en bij bevestiging alles in veiligheid brengen.
W.V.
Na een minuut is de opdracht klaar, een koerier wordt wakker gemaakt. Weg. Hij kent
door en door zijn verantwoordelijke taak. Op antwoord behoeft natuurlijk niet lang
gewacht te worden. Dezelfde dag nog een bevestiging. Weer vliegensvlug een bericht
naar de Hoofdpost want alles moet gecontroleerd worden.
14-9-44.
Hoofdpost Ehv.
Verzoek aan Wim.
Roel laat vragen of Wim in de hoedanigheid van handgranaatexpert bij hem wil komen
om te zien of de gevonden ontstekingen bruikbaar zijn. Gaat over grote partij.
W.V.
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Donderdag 14 september 1944 G.S.C.

KP Limburg. Baexem/Heythuysen - Weert. 14-9-1944.

10.00 uur. Frans komt binnen en rapporteert, dat hij met het Philips-contact
gesproken heeft. Ze zijn het met elkaar eens geworden, dat onze zendapparatuur nog
niet geschikt is, wat ook wel bewezen wordt door de feiten, aangezien er nog steeds
geen verbinding bestaat. Er zullen nu veranderingen aangebracht worden, waardoor
Frans hoopt tot betere resultaten te komen.
10.10 uur. Frits rapporteert:
1. Hij heeft met Philips-mensen gesproken over het ondernemen van een aanval op
het daar eventueel te stationeren Sprengcommando. Zijn nog niet tot resultaten
gekomen. Antwoord volgt.
2. De wissel bij de Ijzeren man, die nodig is voor het rangeren van de 38 Philipswagons, is onklaar. Deze wagens kunnen er dus niet uit.
3. Er is een koerier terug van de patrouille, die naar België is gestuurd en deze
rapporteert, dat Lommel door de Engelsen is bezet en dat zij met pantserwagens
patrouilleren van Lommel over Borkel en dan via Achel weer terug. Vandaag wordt er
nog een tweede koerier verwacht.
4. Met Zelberg is nog geen contact verkregen, daar dit buiten het rayon van Frits valt.
5. Frits zal in het vervolg ook naar Dr. van Beers vragen. Frits zal het geval van de
Feuerleitung in de Pioenroosstraat bekijken.
7. Hij zal in het vervolg tweemaal per dag op het stafbureau komen.
8. Frits zal uitkienen, welke scholen het best door ons gevorderd kunnen worden. Hij
zelf brengt ± 700 man mee, zodat in totaal dus op ± 1.100 man gerekend moet
worden.
9. Hij zal pogingen doen om onze sigarettenvoorraad aan te vullen.
10. De 3 overalls voor Peter, Tonny, Frans zullen gebracht worden.
11. Onderkleding kan hij ons niet aan helpen.
10.35 uur. Bericht van Koosje. Samenwerking prachtig. Contact met St. Oedenrode
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uitstekend. Verwacht 2 delen met grootste spoed. Kleding voor Aart en anderen in
Rechtestraat 63, Oranjeboom. Heb aangenomen, dat Paula daarvoor naar Eindhoven
moest komen. Kan haar moeilijk missen wegens druk werk. Morgen komt hier een
proclamatie uit van KP en OD. Zal deze zo spoedig mogelijk doorzenden. In antwoord
hierop krijgt Wim opdracht om zo spoedig mogelijk het volgende bericht door te geven
aan Sjef met copy aan Koosje:
Onder geen enkele omstandigheid mag door Gewest of KP of KP-leiders zelfstandig of
in samenwerking met andere organisaties, worden overgegaan tot het uitvaardigen
van proclamaties. Wie tegen dit uitdrukkelijk bevel handelt, zal ter verantwoording
worden geroepen. Verder het volgende speciale bericht voor Koosje : Paula moet
onmiddellijk naar Eindhoven komen en zich melden op het stafkwartier. Hiervoor bent
U verantwoordelijk.
10.10 uur. Er is een vergadering van de voltallige staf. Allen To ontbreekt (naar
Rotterdam) en Paula (is nog bij Koosje). Allereerst worden de volgende berichten
genoteerd:
1. Voor Frans staat een kist en een bureau vol met radio-onderdelen klaar. Kom dit
inspecteren en neem wat van je gading is.
2. Er wordt een "koeriersdienst" door twee telefonistes onderhouden met Bakel en van
daaruit naar St. Oedenrode; deze koeriers vertrekken om 11.00 en 17.00 uur.
3. Brug bij van Vlissingen in Helmond is door de Duitsers opgeblazen (dit zal
vermoedelijk de spoorbrug zijn).
4. Eijsden is bezet.
Overigens wordt met de staf het vraagstuk van legering, voeding en verkeer uitvoerig
besproken en worden hen de nodige instructies gegeven Vanmiddag zullen er drie
terugkomen voor het onderhoud met de kapitein-intendant van de OD.
Frits rapporteert nog over een onaangenaam geval met de OD in Geldrop. Hij krijgt
opdracht dit precies uit te zoeken en daarna te rapporteren. Overigens zal Frits nog
trachten distributiebonnen in te wisselen, daar in Eindhoven alle distributie- en
rantsoenbonnen vervallen zijn en noodbonnen worden uitgereikt.
12.20 uur. Adj. van Ct. RVV Zuid verschijnt en vraagt om verbreking van de Duitse
telefoonlijn Eindhoven-Valkenswaard-Weert, daar deze voor de Duitsers zeer
belangrijk moet zijn. Frits al er voor zorgen.
14.30 uur. Een bespreking met kapt.-intendant OD. Aanwezig Peter, Tonny, Aart,
Henk, Frits. Er worden gegevens uitgewisseld. Aan de volgende punten zal nog wel
speciale aandacht besteed moeten worden:
1. Voor het warme eten kan Philips zorgen, voor het brood de N.V. Etos. Gedurende
de eerste 2 à 3 dagen zullen ze dit wel kunnen doen van hun eigen voorraden. Daarna
zullen wij voor aanvulling moeten zorgen en komt de vordering in werking.
2. Wij zullen ons wel tevreden moeten stellen met een ligging op stro. De rest zal wel
onbereikbaar blijken.
3. Het dekenvraagstuk is erg moeilijk. We zouden moeite kunnen doen bij "Ons
Tehuis" en bij de kloosters met internaat. Het verdient aanbeveling om zoveel
mogelijk dekens mee te laten brengen.
4. Het lepel- en vork-vraagstuk is niet eenvoudig. OD zal moeite doen
5. Er moet nog gedacht worden aan geneeskundige dienst.
6. Gesproken wordt nog over de moeilijkheden met schoeisel en kleding. Aangenomen
wordt, dat de geallieerden hiervoor grotendeels zullen kunnen zorgen. De bespreking
verloopt uitstekend en ook deze OD man laat een goede indruk achter.
16.30 uur. Bericht van Sjef:
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Onder bijlage dezes doe ik u een afschrift van een algehele leidraad, welke heden is
uitgegaan aan de diverse groepen, ter kennisname toekomen. Mag ik U verzoeken
voor zover dit nog nodig mocht zijn de telefooncentrale op de hoogte te willen stellen
van de koeriersdienst?
De P.A.N kwestie heb ik nu ook zelf nog eens met Frits opgenomen. Lijkt het U ook
niet dienstiger (ter vermijding van de verwarring, die toch reeds aanwezig is), dat zij
hun actie van Ledenwerving stop zetten onder de naam P.A.N. en verder onder KP
doorgaan of voor zover dit om technische redenen niet mogelijk zou zijn, de P.A.N. –
geschiedenis te beperken tot degenen die er bij zijn of onder horen.
De lijn Den Bosch-Nijmegen heeft in de nacht van 12 op 13/9 een opduvel gehad.
Den Bosch-Tilburg-Roosendaal zal vannacht wel behoorlijk gevallen zijn. Verder
worden de diverse lijnen steeds onder controle gehouden en mochten er nog
vervoeren plaatsvinden, dan zal er zo mogelijk iets tegen gedaan worden. De
gevangenis in Den Bosch zal vandaag leeggelaten en anders gekraakt worden. De lijn
Eindhoven-Venlo is vanwege een geladen brug niet meer in gebruik. Boxtel-Gennep
wordt op een ander punt, waar de represaille maatregelen niet gelden, genomen.
Nijmegen-Kleef heeft steeds de volle aandacht en zal zo nodig zelfs op Duits gebied
worden genomen.
Ik ben me ervan bewust, dat he onnodig en overbodig is nog eens over wapens te
zeuren en ben er van overtuigd, dat er door jullie even hard op gehamerd wordt als
door andere mensen. Mocht er eventueel iets komen geef mij dan s.v.p. direct een
seintje. Ik kom de boel desnoods gaarne halen al moet het zwemmende het kanaal
over. Een rubberboot heb ik overigens al ter beschikking.
We moeten er harder aan, ze weten nog niet eens goed genoeg dat er hier ook nog
zoiets als KP-ers, partizanen of zoals je het noemen wilt, bestaan. Het vervoeren van
de gevangenen ben ik helaas nog niet vergeten en ik betreur het nog steeds, dat ik
me in deze laatste kwestie strikt gehouden heb aan de orders en niet op eigen
verantwoordelijkheid de lijn bij voorbaat genomen heb. Dit niet aan jouw adres hoor.
Ik laat thans namens KP Brabant en Limburg rechtstreeks verzoeken om te droppen
op een pracht terrein. Of het helpen zal, ben ik evenwel ook zo vrij, zeer sterk in
twijfel te trekken. Zou ik indien het mogelijk is de instructies in de toekomst door jou
getekend kunnen worden tegemoetgezien ?
Van G.C. Brabant aan resp. Ctn.
De mogelijkheid moeit niet uit het oog verloren worden, dat de huidige militaire
situatie nog een paar dagen, wellicht langer kan aanhouden. Dit moet een reden zijn
om zoveel mogelijk de voorzichtigheid in acht te nemen en geen overbodig risico te
lopen. Dit mag echter en moet geen reden kunnen zijn tot verslapping van de
activiteit en het tot uitvoering brengen van diverse se acties. Ik moge u verzoeken
van de volgende punten goede nota te willen nemen:
1. Bruggen en andere belangrijke werken en gebouwen moeten de volle aandacht
hebben en zo het enigszins mogelijk is voor vernieling gespaard te blijven. Zo het
tegengaan van vernieling van bruggen niet mogelijk is moet met de meeste spoed er
voor gezorgd worden, dat zoveel materiaal in de onmiddellijke nabijheid opgeslagen
ligt, dat het slaan van een stevige noodbrug slechts een korte spanne tijds in beslag
kan nemen. Deskundige voorlichting kan desgewenst verkregen worden.
2. Vanaf heden staan de diverse spoorlijnen, die onder Uw gebied vallen en waarop
nog militair vervoer of anderszins plaatsvindt aan constante vernieling Uwerzijds
bloot. Rekening is evenwel te houden met de eventueel door de Duitsers
aangekondigde represaillemaatregelen t.o.v. een lijn. Zo dit een serieus karakter
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draagt moet de zaak in ogenschouw genomen worden.
2a. Gebouwen door Duitse militairen verlaten, worden direct aan een grondig
onderzoek onderworpen, materiaal in beslag genomen, gebouw gesloten en sleutel
aan rechtmatige eigenaar ter hand gesteld.
3. Zodra het moment aanbreekt, dat de troepen weer in hetzelfde tempo en dezelfde
ongeordende wijze terugtrekken als verleden week maandag en dinsdag wordt, daar
we dan gevoegelijk kunnen aannemen, dat de geallieerde legers hen op de hielen
zitten, alles op alles gezet om de vervoersmogelijkheid zoveel mogelijk te
belemmeren. Hiervoor te bezigen zijn z.g. moffenklemmen, spijkerplanken etc. Bij de
uitvoering van deze acties dient men echter zoveel mogelijk buiten de bebouwde
gedeelten te opereren.
4. Ik moge ieder commandant verzoeken de mogelijkheid te bekijken losrijdende
militairen te overrompelen, te ontwapenen en zo mogelijk c.q. zo nodig
krijgsgevangen te maken. Hiertoe is het natuurlijk noodzakelijk, dat men de eventuele
noodzakelijke onderbrenging van te voren geregeld heeft. Het optreden bij eventueel
verzet behoeft geen betoog. Volledig wegwerken van sporen is uiteraard geboden. De
houding t.o.v. eventuele krijgsgevangenen blijft zeer gedisciplineerd en beschaafd.
Menselijke verzorging is een eerste plicht. Tot het bereiken van dit resultaat is het
gebruiken van over de weg gespannen staaldraad wellicht een prachthulpmiddel.
Laten we op deze wijze mits het risico niet te groot is, men denke daar bij steeds aan
de mogelijkheid, dat reeds mannen aan de kant van de wegen ingegraven kunnen
liggen, trachten ons zelf van de nodige wapens te voorzien, nu wij nog steeds wachten
op materiaal van de overkant. Een noodzakelijkheid, die door de ontstane en
gewenste uitbreiding der diverse groepen een urgent karakter heeft gekregen.
5. De verhouding tot de OD-organisatie moet van soepele aard zijn. Dit wil zeggen,
dat van samenwerking steeds sprake moet zijn indien die gevraagd wordt, echter met
dien verstande, dat KP onder alle omstandigheden KP blijft en onder zijn eigen leiding
en eigen verband werkzaam blijft. Hun verzoeken worden afzonderlijk bekeken en
indien strokend met die algemene gedragslijn van de KP voor zover mogelijk in
uitvoering genomen. Voorstellen die een principieel karakter kunnen dragen worden
ter kennis gebracht c.q. besproken met G.C. alvorens een beslissing daarin wordt
genomen.
In dit verband zij het nuttig dat speciaal een oog en zo nodig scherp controle
gehouden wordt op de steeds weer opduikende groepjes van mensen, die zich thans
bij het scheiden van de markt nog even verdienstelijk trachten te maken en waarin
vaak zo als reeds gebleken is, minder fraaie elementen hun heil gezocht hebben, om
op die wijze hun schandelijk verleden proberen schuil te doen gaan onder z.g. goede
daden in het verzetswerk gedaan. Dit moet tot iedere prijs vermeden en de kop
ingedrukt worden.
Ten aanzien van het dragon van de armbanden moge ik er Uw aandacht op vestigen,
dat deze slechts gedragen mogen worden na aankondiging van onze bevelhebber.
Niettemin zal de mogelijkheid niet uitgesloten zijn, dat binnen onafzienbare tijd een
bepaald gedeelte reeds in afwachting der oprukkende legers geheel vrij van Duitse
troepen is. In dat stadium kan de mogelijkheid bestaan, dat een KP-ploeg reeds
doortastend zal moeten optreden, waarbij het nodig is, dat van de armbanden gebruik
wordt gemaakt. Hiertegen kan m.i. dan ook geen bezwaar bestaan, doch wil ik in deze
kwestie de resp. commandant in overweging geven, de desbetreffende armband
speciaal te kenmerken teneinde hetzelfde te voorkomen hetgeen onder punt 5
bedoeld is.
In afwachting van de eventuele nadere instructies dienaangaande verzoek ik u alle
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banden buiten het woord "Oranje te voorzien, zo mogelijk in oranje kleur met de
letters KP Brabant, alsmede uitgegeven banden duidelijk van een volgnummer te
voorzien, gebruik te maken van Oost Indische inkt en registratie daarvan te houden.
In plaatsen, waar dit mogelijk is, verzoek ik U de banden bij uitgifte af te stempelen
het een gemeente-stempel of plaatselijk autoritair stempel, hetgeen dan uiteraard te
Uwer beschikking dient te blijven.
7. Te Uwer oriëntering moge ik hieronder nogmaals laten volgen de algemene
instructie, die geldt zodra het gedeelte, waar uw groep gelegerd is, verlaten zou zijn
door de moffen. Zo hard onze verzetsacties met de beschikbare primitieve middelen
mogelijk waren, zo hard moet op dat tijdstip zorggedragen worden, dat de orde en de
rust op de meest radicale wijze en in de kortst mogelijke tijd verzekerd is.
Geen enkele groep verlaat zijn plaats alvorens deze order uitgevoerd is en de
groepsleider de overtuiging heeft dat de handhaving van de orde en rust in goede
handen is bij de Nederlandse politie of de daartoe aangewezen instantie c.q.
organisatie. Zodra dit stadium bereikt is begeeft hij zich met zoveel mogelijk
gebruikmaking van motorvoertuigen naar de concentratieplaats in Eindhoven. (Het
punt, waar de KP ’s van Brabant en Limburg bij elkaar komen). Het station, alwaar hij
zich bij mij meldt en aldaar de verdere instructies afwacht, die wij zullen ontvangen
van onze Gewestelijke Sabotagecommandant resp. van de Landelijke
Sabotagecommandant. Hiertoe is natuurlijk nodig, dat reeds thans voor zover het nog
niet geschied is, de beschikking over vervoermateriaal verzekerd is. Het aanwezige
materiaal wordt natuurlijk meegenomen voor zover dit mogelijk is en anders zo dicht
mogelijk op een goed bereikbaar punt verzameld.
8. Het zal U allen zonder meer volkomen duidelijk zijn, dat ter bereiking van het ene
grote doel, het dienen van ons vaderland, in eerlijke en besten zin van het woord, een
strenge discipline naar militairen geest gericht absoluut noodzakelijk is. Dit moet
echter onder KP-ers, die in de afgelopen weken, maanden of jaren wellicht zo vaak
kameraadschappelijk met een doel voor ogen, hun leven op het spel hebben gezet,
niet nodig zijn, dat deze discipline opgelegd wordt doch volkomen en algeheel uit
iedere medewerker naar boven komt. Zo eenieder zich hiervan ten volle bewust is;
twijfel ik er geen ogenblik aan, dat de goede en effectieve wijze van samenwerken
uiterst groot zal zijn met dienovereenkomstige resultaten.
Dit zal dan impliceren, dat een ieder de orders, die hem door zijn leider na overleg
gegeven zijn, uiterst stipt opvolgt en niet weer doch ook niet minder doet dan hem
opgedragen wordt, waardoor zeer zeker beperkt c.q. voorkomen wordt, dat er onnodig
slachtoffers vallen en het aantal onze gevallen medewerkers verhoogd wordt. Ten
aanzien van deze laatsten, waarvan het aantal voor één week voor Brabant reeds 4
bedraagt, wil ik hier even stilstaan en hen eerbiedig gedenken en danken voor hun
grote inzet voor de goede zaak en de verzekering geven, dat ze in gedachten van de
KP saboteurs zullen blijven leven. Ik moge u verzoeken hen in enige ogenblikken van
stilte te willen gedenken………………………………………
Met hen als voorbeeld, gaan we verder met het aanvaarde werk en zullen door
ééndrachtig samenwerken en het bereiken der beoogde resultaten tonen dat zij niet
voor niets geleden en gestreden hebben.
9. De leiders der diverse groepen wil ik hierbij, teneinde tot een organisatorisch
geheel te komen, verzoeken het contact, hetgeen de laatste dagen door enkele
omstandigheden minder sterk is geweest, ernstig ter hand te willen nemen. Hiervoor
de volgende richtlijnen:
Den Bosch dagelijks koerier(ster). Eindhoven idem (berichten af te geven aan
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telcentr. H.K. te Eindhoven). Boekel c.a. idem. Lieshout idem. Schijndel idem. Bakel
(OD.-III) idem. Ledeacker c.a. idem. St. Oedenrode idem. Veghel idem. Nijmegen 3x
per keer koerier(ster) met dien verstande, dat de C.D.III - Bakel- Ct. Ledeacker c.a.,
ervoor zorg dragen, dat hun berichten uiterlijk 10.00 uur in Boekel zijn en Ct. Boekel
er zorg voor draagt, dat de gezamenlijke berichten uiterlijk ter verdere doorzending
bij Ct. Lieshout zijn. Na 16.00 uur worden op de diverse punten in omgekeerde
volgorde de berichten afgehaald. Ct. Eindhoven draagt zorg, dat zijn berichten uiterlijk
10.00 uur bij de telefooncentrale van het H.K. zijn, die ze op haar beurt om 11.00 uur
op de plaats heeft, waarbij tevens de berichten van G.S.C.III en de berichten voor
G.S.C. III afgegeven c.q. aangenomen worden. Om 17.00 uur worden op dat punt dan
wederom de berichten van G.S.C. III afgehaald resp. aangenomen. Ik verzoek de
resp. commandanten om hiervan goede nota te willen nemen en in het belang van
een goed verloop volle medewerking te willen verlenen.
10. Per eerstvolgende gelegenheid verzoek ik de resp. commandanten een opgave te
willen verstrekken van het aantal mensen, waar op gerekend kan worden met
aanduiding plaats, waar ze gelegerd zijn alsmede de bewapening, beschikbare munitie
en verder strijdvaardig materiaal. Zo deze opgave niet volledig juist kan geschieden
verzoek ik u een, de juistheid zo nauwkeurig mogelijk benaderende opgave, te willen
verstrekken. Dit is absoluut noodzakelijk teneinde een overzicht te verkrijgen en het
eventueel beschikbare materiaal daarheen te dirigeren, waar het, het dringendst
noodzakelijk is. Mag ik daarom met klem verzoeken het samenstellen van deze
opgave direct ter hand te nemen en er zorg voor te dragen, dat ik deze uiterlijk
vrijdag a.s. in mijn bezit heb. Verder verzoek ik u zo mogelijk een dagelijks rapport in
te dienen van de stand van zaken hetzij positief of negatief. Van militaire gegevens,
die waargenomen worden, tevens gaarne direct mededeling.
11. Ik vertrouw er ten volle op, dat de diverse commandanten en leden van de KP 's
hun volle medewerking zullen geven, zodat wij kunnen bogen op een goed
functionerende en beschaafde organisatie, die straks in gedisciplineerde orde met
geboekte resultaten als één man voor den dag kan komen en daardoor haar houding
t.o.v. van het Nederlandsche volk kan bepalen en handhaven, hetgeen tegenover
bepaalde elementen zeer zeker noodzakelijk zal zijn.
17.00 uur. Bericht aan Sjef:
1. Mag ik nog van u verwachten de reeds eerder gevraagde gegevens over sterkte,
bewapening enz. van de groepen?
2. In het zwembad "de Klarinet" in Zelberg bij Deurne zijn door een hoofdonderwijzer
en zijn schooljongens, alle wapens geworpen, die achtergelaten waren door de
Duitsers. Dit op verzoek van de Duitsers. Wilt u dit s.v.p. onderzoeken en zo mogelijk
alles er weer uit laten halen? Wij hadden dit oorspronkelijk aan Frits gevraagd, maar
Zelberg ligt buiten zijn rayon.
3. Wilt u uw groepen nog opdragen om zo mogelijk mee te brengen bord, kom, vork,
mes, lepel, deken(s), ondergoed.
4. Het verdient aanbeveling om nu reeds enkele mensen uit Den Bosch naar
Eindhoven te halen, zodra de geallieerden in Eindhoven zijn, kunnen dan nl. deze
koeriers weer naar Den Bosch vertrekken met gegevens omtrent de militaire situatie
en de geallieerde voornemens en is men daardoor in Den Bosch vlugger op de hoogte.
Het spreekt vanzelf, dat deze koeriers het tussengelegen terrein uitnemend moeten
kennen, teneinde tevens de geallieerden eventueel inlichtingen te kunnen
verstrekken. De mensen, die je stuurt, kunnen zich melden Willemstraat 29.
Aanbellen tweemaal kort, eenmaal lang. Op de deur zit een briefje: "Niemand
aanwezig", maar daar hoeven ze zich niets van aan te trekken. Wachtwoord: Wie zal
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dat betalen. Hoor ik even, hoeveel er kunnen komen en wanneer?
5. Aan het Wilhelmina-kanaal ten Zuiden van Best is een vrij sterke Duitse ingegraven
stelling. Verzoeke deze zo mogelijk te laten verkennen en vakkundig hiervan een
tekening te laten maken onder inschetsing van coördinaten. Deze tekening kan dan
aan de geallieerden ter hand gesteld worden bij hun eventuele doortocht door
Eindhoven.
6. Met veel genoegen heb ik het rapport aan de ondercommandanten gelezen.
Naar aanleiding van Uw instructies aan hen, hou ik mij voor doorgifte van sabotageen militaire gegevens doorlopend aanbevolen.
7. Nu een definitieve samenwerking met OD en RVV is bereikt, moet met alle
middelen worden voorkomen, dat er wrijvingen ontstaan. Het zou dus goed zijn op
een eventueel contact met deze organisatie bij u te centraliseren en dit
niet aan de groepscommandanten over te laten.
8. Volgens mededeling van N.S. wordt de lijn Eindhoven-Venlo nog steeds gebruikt,
niettegenstaande het laden van de brug. Deze lijn moet onder alle omstandigheden
voor verkeer afgesloten blijven.
18.30 uur. Het is de hele dag zo rustig geweest als de pest. We gaan knopen tellen:
hij komt niet, hij komt wel enz. Is me dat een leven! Robinson Crusoe's in de
kraamafdeling. En de radio praat maar rustig van grensoverschrijdingen. Mooie
berichtgeving. Terwijl de Duits/Japanse radio van Hilversum onze verlatenheid nog
accentueert door te kwelen: I am nobody's sweetheart now,
19.00 uur. In de boter staat vandaag: Alles zal reg' kom.
Nou, het is bij ons maar een krom geval.
20.00 uur. Henk komt met post van Sjef en Koosje: Bericht van Koosje: volgens
mededeling van Sjef zou de post P.N.E.M. ingetrokken zijn, Indien u deze mensen
missen kunt, gelieve u deze terug te sturen. Bericht van Sjef: Het blijkt me, dat de 5
mensen, die indertijd u werden toegewezen voor de bewaking van P.N.E.M. Eindhoven
nog niet teruggekeerd zijn ofschoon volgens ontvangen mededeling de bewaking van
bedoeld object in verband met de praktische onmogelijkheid van uitvoering wederom
is opgeheven. Ik moge u thans verzoeken bedoelde mensen zo spoedig mogelijk
wederom naar hun onderdeel te willen dirigeren, daar ze daar natuurlijk, zoals reeds
medegedeeld werd, node gemist werden. Ik zal trachten zoveel mogelijk contact te
houden met behulp van koeriers, doch wil daarbij tevens verzoeken zelf die
mogelijkheid nog eens, voor zover mogelijk, onder de ogen te willen zien. Ik tracht
ook de beschikking te krijgen over een zender om op die wijze het contact
regelmatiger in beter tot stand te brengen en te houden voor zover het nog nodig zou
moeten zijn. Hiervoor wil de ik gaarne van de technische man de lengte hebben
waarop hij eventueel te bereiken is. Tot zover bericht Sjef.
Verder een slecht gesteld, buiten onze voorkennis uitgegeven en bovendien radicaal
verkeerd ingericht pamflet van de volgenden inhoud:
"Edele Irabant Wehre_di",
Oproep van de gezamenlijke Verzetsorganisaties (KP en OD) aan Brabant.
Brabanters?
Dagenlang hebben Uw huizen gedaverd van al maar in dezelfde richting
voorbijrijdende Duitse auto’s en karren, Dagenlang heeft het "Gemotoriseerde Duitse
Leger" stad en land afgestroopt om Uw paarden en wagens en fietsen te vorderen.
Dagenlang hebt gij de eertijds zo fiere Germanen schuilevink zien spelen voor
geallieerd motoren-geronk. Dit alles, waarde streekgenoten, moet er één ding
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duidelijk hebben gemaakt: de verlossing is nabij. De verlossing van den geestelijke en
morele en materiele druk. De verlossing, waarvoor gij vier lange jaren gebeden hebt,
de verlossing, waarvoor honderden van de besten onder ons hun leven zelf en
tienduizenden de kern van hun leven gegeven hebben. De verlossing is nabij!
MAAR BEDENKT, DAT ZIJ NOG NIET VOITOOD IS! Op enkele gevaren, die U
bedreigen, mogen wij hier Uw aandacht vestigen: In de eerste plaats: Despereert
niet! Stormen van geruchten hebt gij in de voorbije dagen moeten doorstaan,
geruchten, die de goede zaak meer geschaad dan gebaat hebben, maar die in een
enkel geval (Breda) volkomen pasten in het strategische kader van de geallieerden en
die als zodanig de Duitse trawanten meer nadeel en schrik hebt en bezorgd dan vele
bombardementen. Na de bevestiging van de invasie - op zichzelf reeds een
weergaloos feit in de krijgsgeschiedenis - hebben de Anglo-Amerikaanse legers (die de
naam hadden, allen ondernemingsgeest te missen) in gedurfde operaties vrijwel
geheel Frankrijk gezuiverd. Zij hebben de Seine bedwongen en de Somme en de
Marne en zij zijn de goed bevestigde stellingen van Zuid-België binnen gedrongen.
Uitstekend geholpen door de Franse Maquis en Belgische Witte Brigade, joegen zij de
Duitse legers steeds verder omhoog tot de Noordelijkste linie van onze Zuiderburen:
het Albertkanaal
In felle gevechten hebben de Britten en met hen de Nederlandse brigade onder Prins
Bernhard thans ook deze linie gebroken en zij staan ten zuiden van Eindhoven.
Gij, streekgenoten, die tijdens de laatste dagen misschien wel eens gemopperd hebt
over gebrek aan tempo in het Britse offensief, bedenkt, dat het geen erezaak voor de
geallieerden is, speciaal Uw gemeente te bevrijden! Gij streekgenoten, die misschien
uren beeft en siddert doordat er in Uw nabijheid een brug zal worden opgeblazen, of
omdat er in uw streek wellicht een machinegeweer is opgesteld, bedenkt hoeveel
bloed het de Engelsen en Amerikanen heeft gekost om van Zuid-Engeland naar ZuidNederland te geraken. Bedenkt zulks en despereert niet.
Want de S.S. kan zich hier en daar nog zo fel verweren, de Duitse legers zullen binnen
afzienbare tijd over hun grenzen gedrongen en overweldigd worden. Alle morele en
materiele troeven zijn in geallieerde handen. Hoedt u dus voor wanhoop, waarde
streekgenoten. Er is geen enkele reden voor.
- MAAR WAAK VOORAL OOK VOOR VERMETEL VERTROUWEN!
Wel is de tros van de Duitse legers in Oostelijke richting vertrokken, wel hebt gij tal
van Duitse soldaten gezien, bij wie de desolaatheid en het defaitisme op het gezicht
stond te lezen, maar vergeet niet, dat de achterblijvers de gevaarlijksten zijn. De
terecht beruchte S.D. mannen kunnen op het laatste moment nóg acties ondernemen
en hun wraaklust zal, met het Duitse debacle voor ogen, groter zijn dan ooit. Daarom
binden wij U op het hart:
WEEST IN DEZE LAATSTE DAGEN WAAKZAMER DAN OOIT
waakzaam over Uw radio, waakzaam over Uw duikerschap, waakzaam vooral over Uw
ondergrondse acties! Vermetel vertrouwen in een vreemdeling, een provocateur, kan
u elk ogenblik het leven kosten. Tenslotte nog enkele raadgevingen voor de komende
dagen. Houdt de hoofden koel en de harten warm. Laat U niet van streek brengen
door geruchten van de befaamde anonieme zijde of door schrikwekkende verhalen,
die de Duitsers momenteel zo gretig verspreiden. Blijft rustig en wekt kalmte in uw
omgeving.
ONTHOUDT U VAN ALLE ACTIES OP EIGEN GELEGENHEID !
De Knock Ploeg (KP) is de aangewezen organisatie voor verzet. Zij alleen is door haar
relatie in staat, te beoordelen wat de geallieerden dienstig of ondienstig is. Zij alleen
heeft instructies en richtlijnen en zij zal handelen, wanneer en waar zulks nodig is. De
Orde-Dienst (OD) zal streng toezien, dat geen particulieren of groepen van
bravoureuze burgers of boeren op eigen gelegenheid tot actie overgaan. Het weze hun
gezegd, dat na de binnentocht van de geallieerden, de bijzondere staat van beleg zal
gelden en dat PLUNDERING OF SCHENDING TEN NADEELE VAN WIE DAN OOK MET
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DEN KOGEL ZAL WORDEN GESTRAFT. Vier jaar lang hebben wij gezucht onder Duitse
rechteloosheid; laat ons het nieuwe tijdperk niet inluiden door als eigen rechter op te
treden! Weest gerust. Alle schuldigen zullen zich moeten verantwoorden. Maar onze
eigen onpartijdige Nederlandsche rechters zullen na deze verantwoording een oordeel
vellen,
Hebt vertrouwen in de Tommies en de Yankees. Gelooft even onvoorwaardelijk in de
kracht van hun wapenen als in de volledige nederlaag van Duitsland. Maar beidt UW
TIJD, DUUR UW UUR. Houdt de vlag geplooid tot het zover is. Straks kunt gij onze
onvolprezen driekleur naar hartenlust in de wind hangen,
LEVE BRABANT - LEVE NEDERLAND.

Donderdag 14 september P.A.N.
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Bij Karel I wordt momenteel de hele zaak leeggehaald. Gisteren moeten er ongeveer
500.000 sigaren ingeladen zijn. Op het ogenblik zijn ze bezig met het inladen van
plaatkoper en machines. Hierbij nadere gegevens betreffende de plundering van
Philips.
Henk.
14 September 1944
14.45
Aan D.C.
De Hoofdstationschef is opgedragen het onderzoek te leiden naar de verblijfplaats
Philipstrein. De onder-chef is gedoken, evenals de opzichter en rangeerder. Ook de
machinist zal zich op de achtergrond houden.
R.C. V.p.
Henk.
Munitie in school St. Trudostraat
In de nacht van 4 september waren de in de school aan de St. Trudostraat gelegerde
moffen, eveneens met alles wat ze op hun vrachtauto's konden meenemen,
vertrokken. Echter schenen enkelen, speciaal wachtmannen het beter gevonden te
hebben hun geweren achter te laten, terwijl een grote voorraad munitie en
handgranaten eveneens niet was meegenomen.
De wapens en munitie werden direct onder bewaking gesteld, terwijl tevens zoveel
mogelijk vernieling werd tegengegaan. De wapens werden door een andere groep van
de P.A.N. opgehaald welke groep zodoende tamelijk goed was uitgerust.
Aanwending van opgeschoten jongens voor het vervoer van deze wapens werd
onmiddellijk gestaakt, daar door dezen nogal onvoorzichtig werd opgetreden.
Een reeds in overall opererende P.A.N.-man, die weliswaar hierover zijn overjas aan
had, werd aangemaand wat voorzichtiger te zin. Temeer daar hij in zijn al te grote
ijver, meegenomen hout van het vliegveld, hele wagenladingen vol op het
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schoolterrein liet deponeren, de plunderaars met lege wagens naar huis zendend.
Een en ander deed het gerucht ontstaan dat de "Ondergrondse" kwartier had
opgeslagen in deze school. Een gerucht zeer gevaarlijk, toen na enige dagen de
moffen hun nervositeit te boven waren gekomen en er weer Grüne en enkele
landwachters in de stad waren teruggekomen, alles onder leiding van S.D. Direct toen
dit bericht was doorgekomen, werd opdracht gegeven de resterende munitie
waaronder ook handgranaten, te vervoeren naar een veiliger plaats. De nodige
voorzichtigheid moest in het oog gehouden worden, weshalve een extra wacht werd
uitgezet aan de zijde waarvan het gevaar te duchten viel. Geen overbodige maatregel,
want nauwelijks zijn ze in de school bezig toen de waarschuwing van de post klonk
"een auto met Grüne".
Een tweetal die een kist met handgranaten te pakken hadden, deponeerde deze,
niettegenstaande hun haast, met de nodige voorzichtigheid in een schuilkelder achter
de gebouwen en nam de benen. Rustig gaf de post, die in burger voor de school zich
onledig had gehouden met rond te zien en praatjes aan te knopen met
voorbijgangers, de moffen antwoord.
Neen, wist niet van "ondergrondse" had niemand in de school gezien en stond er dan
ook pas. Daarna renden de moffen met geveld geweer de speelplaats op en de
gebouwen binnen. Aan de achterzijde waren inmiddels de anderen over de hagen
gesprongen om tussen de tuintjes door langs een omweg de moffen in ogenschouw te
nemen.
Dit waren tenminste zo ongeveer de woorden van de Comdt.: En dan schrijven ze je
rust voor, hij was pas geopereerd en de wond was nog niet geheel genezen. Maar, zo
vervolgde hij, zelfs in de laatste dagen dat ze hier zijn, weet je niet wat je aan die
moffen hebt. De post aan de voorzijde vond het beter, om te voorkomen dat hij weer
op de stomme vragen van die moffen moest antwoorden.
Hij stapte rustig een huis binnen, liep naar de achterzijde, maakte daar een praatje
met de vrouw doe huizes die aan de was, was en vertrok door het achtertuintje.
Natuurlijk was er veel belangstelling van zijde van het publiek, hetwelk even later nog
door enige van ons werd versterkt. Het was ditmaal een greep in de lucht, het gevecht
waar de moffen op gehoopt hadden kon toen nog geen doorgang vinden.
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Vrijdag 15 september 1944 G.S.C.
10.00 uur. Voor de koeriersdienst van 11.00 uur naar Sjef, wordt het volgende bericht
meegegeven:
1. Bijgesloten een uit Bakel afkomstig pamflet. Gaarne zal ik ten spoedigste van u
vernemen, welke KP-er, hiervoor verantwoordelijk is. Afgezien nog van het volkomen
ondisciplinaire optreden, is deze man blijkbaar niet in staat zich te realiseren, dat hij
ons voornaamste wapen tegen OD; als zijnde geen verzetsorganisatie, volkomen uit
handen slaat. Ik dring er met den meesten klem op aan, dat alles in het werk gesteld
wordt om het opstellen, uitgeven en verspreiden van dergelijke proclamaties te
voorkomen. Wanneer we publicaties van deze soort aan groeps- rayon- of
districtsleiders gaan overlaten is het onheil niet te overzien. De noodzakelijkheid van
proclamaties en de tekst daarvan dient aan de leiding te worden overgelaten. Ik
vertrouw, dat u het hiermede volkomen eens zult zijn, aangezien u ook met mij de
mening zult delen, dat we anders in plaats van de orde de chaos tegemoet gaan. Juist
in dergelijke dingen dient tot uiting te komen, dat het Nederlandse volk in de KP te
maken heeft met een goed geleide, gedisciplineerde organisatie.
2. Uit Uw bericht, inzake het afwerpterrein voor Brabant en Limburg, maak ik op, dat
van U uit rechtstreeks contact met Rotterdam heeft plaats gehad. Is dit inderdaad
mogelijk? Wij zijn momenteel af gesneden en ik zou dus graag van eventuele andere
kanalen gebruik maken. Is ook van U uit verbinding met Jacques mogelijk?

Ome Jan

12.00 uur. Bezoek van Paula en "Ome Jan" (Roelf Looij).
Inzake Paula wordt overeengekomen, dat ze naar Koosje zal terugkeren, daar deze
veel werk voor haar heeft, meer dan wij hier. Maar ze zal naar Eindhoven komen,
zodra Eindhoven vrij is. Van Ome Jan valt te noteren, dat er gesproken werd over
plaatselijke moeilijkheden met OD, RVV en P.A.N.
Verder over een grote hoeveelheid bonkaarten, waarvan er nu 1.000 naar hier zullen
komen. En tenslotte over de beruchte proclamatie van Bakel en omgeving. Het blijkt
dat op de vergadering van KP met OD in principe is besloten een proclamatie op te
stellen, doch deze eerst uit te geven zodra de geallieerden hier zouden zijn. Enige
dagen later waren de pamfletten kant en klaar afgeleverd. KP is dus niet debet aan de
tekst, nog minder aan de uitgifte. Het leuke is, dat Ct. OD ook van niets wist en
achteraf Ome Jan opbelde, wat één en ander te betekenen had.
13.00 uur. To komt binnen, is vannacht om half drie vrijwel heelhuids uit Rotterdam
teruggekeerd. Heeft ontzettend veel meegemaakt. O.a. een zeer hevige
treinbeschieting bij Moordrecht. Alle passagiers gewond, waarvan veel ernstig. Heeft
gewonden verbonden is meegereden met weermachtswagens en midden in de nacht
achterop een onverlichte motor zonder duo, is haar fiets kwijtgeraakt enz. enz. Maar
ze is gezond en wel en brengt berichten uit Rotterdam en dat is zeer belangrijk. Voor
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haar prestatie niets dan lof!
In de eerste plaats brengt ze berichten van Sjef mee. Uw berichten van gisteren
ontvangen en hier mijn antwoord. Ten aanzien van uw order betr. de proclamatie kan
ik u mededelen dat ik jl. woensdag eerst bij een bezoek te Bakel kennis droeg van het
doel een proclamatie uit te vaardigen namens KP en OD. De proclamatie was reeds in
druk en er werd zelfs gezegd, dat met verspreiding een begin zou zijn gemaakt of zou
worden gemaakt.
Dit heb ik direct doen remmen en een proefexemplaar zou mij worden toegezonden
hetgeen ik uiteraard ter beslissing omtrent de al of niet verspreiding aan U zou
hebben voorgelegd. Heden gaat echter nog een instructie uit overeenkomstig Uw
bevel, daaraan het verzoek gekoppeld zo men in dien zin plannen heeft gemaakt
daarover te berichten. Met verwijzing naar punt 10 van de gisteren van mij aan alle
ploegen uitgegane algehele gedragslijn, waarin hernieuwd werd gevraagd opgave in te
dienen van de sterkte etc. van de groepen, moge Uw vraag vervat onder III punt 1
beantwoord zijn.
Het bedoelde zwembad bij Deurne heeft reeds sinds verschillende dagen de volle
aandacht. Het is volledig op de juiste plaats bekend en zo er enigszins de mogelijkheid
bestaat, dan zal al wat kan gevist worden. Uw opdracht omtrent kom, vork, etc. zal
onmiddellijk worden doorgegeven. Het punt van koeriers uit Den Bosch wordt bekeken
en zo spoedig mogelijk zal ik u omtrent aankomst van twee gegadigden berichten.
Het geval aan het Wilhelmina kanaal ten Zuiden van Best had reeds mijn aandacht en
hedenavond ontving ik reeds een schets zoals door U bedoeld werd.
Punt 7 verbaasde me beginnende met "Nu een definitieve samenwerking etc." Ik moet
dus aannemen, dat er overeenstemming is bereikt omtrent het reeds van oudsher
hangende probleem van samenwerken tussen deze drie groepen. Daar er echter
verder geen commentaar aan toegevoegd was, neem ik aan, dat onze oude
gedragslijn ten aanzien van zelfstandigheid van de KP volkomen gehandhaafd is
gebleven. Omtrent de verhouding tot de OD had ik reeds in punt 5 van bovenbedoelde
algehele gedragslijn een houding bepaald. U vraagt echter het contact nemen met de
bedoelde organisaties of een punt te centraliseren. Dit zal in verschillende gevallen
moeilijkheden opleveren en ook niet nodig zijn. In diverse plaatsen bestaat er reeds
een prettige samenwerking met de OD, waarvan ik de overtuiging heb, dat ze in
goede handen is. Ten aanzien hiervan lijkt het mij dan ook totaal overbodig dergelijke
gevallen nog eens op te nemen. In andere gevallen, waarin van een principiële
beslissing in zekere zin sprake is, behoud ik mij het recht voor het contact en verdere
afwikkeling van het geval ter hand te nemen. In dit verband doe ik u hieronder een
overzicht toekomen van een gisteren in behandeling genomen geval van Den Bosch,
hetwelk afgewerkt was alvorens ik Uw bericht mocht ontvangen omtrent die
overeenstemming tot samenwerking. Bij Uw bezoek aan Den Bosch op dinsdag jl.
gingen de oude bekende verhalen rond van de heren van de OD hebben reeds de
hoge hoeden opgezocht etc.
Gisterenmiddag ontving ik echter van twee zijden een schrijven, waarvan ik U onder
bijlage A, een afschrift doe toekomen alsmede een afschrift van mijn
antwoordschrijven aan die heren.
Ik zou het prettig vinden te mogen vernemen of U zich met de door mij in de
antwoordbrieven ontwikkelde gedachtegang kunt verenigen gezien in het licht van de,
in de laatste dagen genomen besluiten. Ten aanzien van het RVV zal mijn houding
helaas niet zo heel erg soepel kunnen zijn tenminste wanneer een bepaalde groep
vertegenwoordigd zou worden door lichten zoals ik er verleden week één mocht
spreken. Deze heer begon met van de hoge toren af te blazen, dat hij twee
verbindingsofficieren herbergde, die de mondelinge opdracht hadden meegebracht,
dat alle organisaties zich moesten onderwerpen aan het RVV en wij dus zelf te zien
hadden, wat we deden. Wij konden thans eieren voor ons geld kiezen. (Deze woorden
werden niet gebezigd, doch de uitlatingen droegen wel dit karakter). Ik heb die
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mijnheer even laten trompetteren en hem toen geantwoord, dat een mondelinge
opdracht geen enkele betekenis voor me had en wij ons zouden houden aan de
instructies te ontvangen van onze leiders en verder met zijn smoesjes van ik heb thuis
dit en dat, niets maar dan ook niets te maken hadden. Daarbij gaf ik hem als mijn
persoonlijke mening te kennen, dat wanneer hij inderdaad twee verbindingsofficieren
had het voor hem als districtscommandant als eerste taak was deze mensen door te
sturen naar zijn top die, wanneer die z.g. mondelinge opdrachten enige grond van
waarheid inhielden, deze zaak wel ter kennis zouden kunnen brengen van de andere
organisaties, zodat één en ander zeer zeker een vlot verloop zou hebben, vlotter in
ieder geval dan wanneer hij met zijn twee pieten maar wat reclame maakte en
trachtte links en rechts enkele groepscommandanten te imponeren en daardoor per
saldo meer wanorde dan orde zou scheppen. Zijn trompet verstomde allengs en aan
het begin van deze week kreeg ik bericht, dat hij met zijn mannen vertrokken was in
de richting van het geallieerde leger, hetgeen ik als een pracht opdracht en werkobject
voor hem beschouwde.
Verder zijn we in de buurt van Erp op een troepje van die RVV mannen gestoten, die
door hun onverantwoordelijk optreden hele streken onveilig maakten. Gelukkig is het
mogelijk geweest deze heren met praten tot kalmte te krijgen en zo dit niet gelukt
was, zouden ze op de dag van vandaag ergens gem zeten hebben, waar ze zich nu
niet bepaald prettig gevoeld zouden hebben. Plunderingen en dergelijke fraaiigheden
meer behoorden tot het arbeidsterrein van de Hoeren. Het zal U dan ook wel
volkomen duidelijk zijn, dat in dergelijke gevallen van geen samenwerking sprake kan
zijn, neen integendeel van een heel andere actie helaas een deugd gemaakt zal
moeten worden. Deze zienswijze blijf ik, zo ze ook mocht afwijken van het door u
bedoelde in punt 7 van Uw bericht van gisteren in soortgelijke gevallen houden en zo
nodig tot in de finesses uit. werken. De in punt 8 van Uw bericht bedoelde spoorlijn
Eindhoven-Venlo zou volgens de mij positief verstrekte gegevens niet meer gebruikt
worden al sinds enkele dagen. Vanzelfsprekend wordt dit thans met den meeste ernst
onderzocht en zo Uw bericht juist blijkt te zijn, dan zullen U morgen wel andere
berichten bereiken. De berichtendienst zal in de toekomst waarschijnlijk nog sneller
gaan lopen d.w.z. dat iemand, die toch in jullie plaats komt iedere dag één en ander
meeneemt. De lijnen Den Bosch-Nijmegen en Den Bosch-Tilburg Roosendaal hebben
het loodje moeten leggen. Van de eerste affaire heb ik een prachtfoto gekregen,
waaruit zo mooi blijkt, dat het resultaat meer dan schitterend is.
Bij de e.v. gelegenheid zal ik U die laten zien. Locomotief en wagon staan dwars over
de lijnen. In de buurt van Nuland zijn 600 S.S. mannen gelegerd, die aangewezen
zouden zijn om de Export slagerij van de Hartoghs leeg te halen. Wij hebben thans
een twintigtal krijgsgevangenen, waaronder ook N.S.B-ers. De eventuele berichten
komen, zoals tot nu toe steeds het geval geweest is, mits de mogelijkheid daartoe
open blijft staan, regelmatig door.
Onder bijlage B vindt u nog een afschriftje van een verhaal van een N.S.K.K. man,
hetgeen zoals achteraf gebleken is, grotendeels gelogen is. Verder nog een afschriftje
van een rapport van het overlijden van twee leden der K te Deurne, die zoals U blijken
zal buiten de hun verstrekte opdracht om, tot een bepaalde actie zijn overgegaan,
met een ongelukkige afloop.
Zoals U uit het meerbedoelde algeheel overzicht gebleken zal zijn is de verbinding met
de diverse groepen voor zolang als het duurt in orde. Ik moge der halve verzoeken
voor zover dit nodig is de diverse instructies c.q. berichten zoals vroeger, over deze
schijf te willen laten lopen. Ik had per koerierster Paula de lengte gevraagd, waarop
de technische man aan het pionieren is. Wellicht kan ik in de eerste dagen een
soortgelijk instrumentje op de kop tikken, zodat de verbinding nog mooier zou
worden. Verder copy van een briefwisseling tussen Jan (1.0) aan Dick (groepsleider
Den Bosch). Hierbij een tweetal opgaven waarvan wij gaarne inlichtingen zouden
ontvangen ten behoeve van de OD. en het geallieerde opperbevel. Wij zouden
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hierover gaarne dagelijks een rapport ontvangen. indien mogelijk.
Ik weet natuurlijk niet of dit eerst met Sjef bepraat moet worden, maar dit laat ik aan
jullie over, Het zal misschien het beste zijn om de rapporten te brengen bij de heer…
en met deze te bespreken en deze dagelijks te doen bezorgen aan mijn adres. Ik
ontving Uw brief aan Dick gericht. Voor ik verder op Uw brief antwoord wil ik even
vooropstellen, dat de KP 's in alle opzichten bereid zijn daar, waar nodig hun
medewerking in actieve zin te verlenen. Dit kan echter slechts zolang en in zoverre
geschieden, indien dit strookt met de opdrachten, die zij van hun leiders ontvangen en
die in alle opzichten uitgevoerd moeten worden. De KP 's blijven KP onder iedere
omstandigheid, tenzij het wettelijk gezag anders bepaalt aan wiens bepalingen de KP
’s zich uiteraard ook zullen houden, daar het voor U zeer zeker volkomen duidelijk zal
zijn, dat zij geenszins in onze richtlijnen hebben liggen een verstoring der orde, doch
in tegendeel op de meest radicale wijze te zorgen, dat de orde zo snel en effectief
mogelijk hersteld is en overgedragen is aan de Nederlandsche politie of de daartoe
aangewezen instantie.
Het zal U verder volkomen duidelijk zijn, dat er op de dag van heden nog andere
werkzaamheden door KP te verrichten zijn, dan het verstrekken van inlichtingen over
bepaalde punten. Hiermede wil ik in geen enkel opzicht de belangrijkheid van die
puiten verkleinen, doch meen hier wel voor op te moeten stellen, dat dit soort werk is,
dat andere personen, die zeer zeker ook bij u te vinden zijn, met de meeste
gemoedelijkheid kunnen opknappen. Onze mensen hebben heden ten dage andere
opdrachten, zodat het mij spijt u te moeten mededelen, dat zij voor dergelijke
karwijtjes niet ingezet kunnen worden. Ik vertrouw erop, dat U mijn mening zult
kunnen delen en dit antwoord in geen enkel geval uitgelegd kan worden als zouden de
KP 's niet genegen zijn gevraagde medewerking te verlenen. U kunt erop rekenen, dat
straks, wanneer de noodzakelijkheid aangebroken is, onze mensen hun opdrachten,
die zij voor de dan aanbrekende periode reeds ontvangen hebben,
ten volle zullen uitvoeren en U tevreden zult zijn over de gedisciplineerde wijze
waarop, naar ik op het ogenblik rustig durf aan te nemen, zal worden opgetreden.
Mocht u overigens met moeilijkheden zitten, die meer in KP verband liggen dan het
verzamelen van inlichtingen, dan zou ik zelfs verzoeken zich te vervoegen bij de KPleider, die dan zeker bereid zal zijn, voor zover nogmaals gezegd dit kan stroken met
zijn opdrachten, U de mogelijke steun te verlenen.
Verder copy van een briefwisseling tussen Karel (voormalig leider L.O. Oost Brabant)
en Sjef (G.C. Brabant): Van Karel aan Sjef:
Met de gewestelijk Ct. van de OD heb ik doorlopend contact. Via mijn bureau (adres
bekend) worden, alle illegale werkers ingeschakeld. De OD doet nu een beroep op de
KP 's voor het verrichten van politiediensten, voor het ophalen van N.S.B-ers. Voor
goed begrip diene, dat dit pas het geval zal zijn na het uur "U", dus als alle Duitsers
weg zijn. Dit komt dus na de taak, die de KP 's op het ogenblik hebben. Gaarne zal ik
daarom van U weten of U er mee akkoord gaat en welke mensen je hier in Den Bosch
en omgeving hiervoor ter beschikking kunt stellen. Wil jij die mensen opdracht geven
zich op dat tijdstip onmiddellijk bij mij te melden en mij een adres opgeven, waar ik
ze kan oproepen. Bij voorbaat mijn denk. Sterkte en succes en spoedig tot kijk achter
een feestborrel.
Antwoord: Van Sjef aan Karel: Je schrijft, dat alle illegale werkers thans worden
ingeschakeld bij de OD. Dit moet eenieder natuurlijk voor zich weten. Ik ben er
persoonlijk direct voor, dat loslopende groepjes ondergebracht worden in een groot
verband en zeker, wanneer dit een verband is, dat behoorlijk op poten staat. Nu vraag
je echter of de KP 's ook daartoe genegen zijn, m.a.w. dat ze zich van hun
tegenwoordige leiding los moeten maken en zich geheel zullen scharen onder de ODvlag. Indien mijn visie de juiste is moet ik je toch op een paar punten opmerkzaam
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maken:
1. Er is in geen enkel opzicht aan OD tot op de dag van heden naar mijn weten een
officiële opdracht verstrekt er zorg voor te dragen, dat alle illegale werkers onder één
vlag zullen moeten staan. Denk niet, dat ik hiermede een kritiek ten aanzien van OD
naar voren wil brengen.
2. Het zal je niet ontgaan zijn, dat gedurende de afgelopen dagen op het gebied van
sabotage rekening houdend met de beschikbare primitieve middelen, heel wat
gepresteerd is. Zonder twijfel zal het je ook duidelijk zijn, dat daarboven een leidend
lichaam stond, dat zich het recht kon veroorloven bepaalde opdrachten door te geven
gezien positie, die net op dat ogenblik innam en nog steeds inneemt. Dit zal voor jou
duidelijk genoeg zijn om te zien, dat wij niet zonder meer ingeschakeld worden bij een
andere organisatie i.c. de OD.
Een andere kwestie wordt het natuurlijk wanneer straks van hoger hand een opdracht
komt, dat de KP onder een groot verband een speciale taak te vervullen krijgt doch dit
zal steeds zijn en blijven volledig zelfstandig onder hun eigen leiders en medewerkers.
Dit neemt uiteraard niet weg, dat de KP ten allen tijde daar waar nodig is
medewerking of assistentie zal verlenen. Voornamelijk ook met het oog op hot tijdstip
van ommekeer, voor dat tijdstip hebben onze mensen reeds hun instructies ontvangen
en ik twijfel er niet aan, dat ze zo effectief mogelijk zullen uitgevoerd worden, tot volle
tevredenheid van U en Uw mensen doch, nog eens gezegd, dit zal steeds blijven en
zijn onder KP leiding.
3. Ik vertrouw er ten volle op Karel, dat je onze houding kunt begrijpen en deze zo
zult beschouwen als ze bedoeld is nl. steeds gericht (zoals ik hoop, dat je steeds van
mij hebt aangenomen en nog zult aannemen), op het ene grote doel, daar te dienen,
waar het, het meest noodzakelijk is.
Verder copy van een verklaring van een gevangen genomen N.S.K.K. man: 7/9-144
om 12.00 uur bevel gekregen de Philips te laden gegeven door Orts-Kommandant
Eindhoven, vertoevende te Helmond alsmede het viaduct te Geldrop, spoor en
verkeer. Alle gebouwen, die voor de Engelsen van waarde kunnen zijn voor onderdak
en dergelijke is ook bevel gegeven om te laden. Wehrmachts inf., 2 reg., richting
Turnhout, 50 stuks motorpantsers, grote tanks 15 ton ook naar Turnhout vertrokken
laatste 3 st. teruggekeerd. Roermond Maas, S.S. pantserdivisie doodskoppen, Viking,
Lankmark waarschijnlijk Siegfriedlinie van Roermond naar Panningen. In de Peellinie
worden mijnen gelegd, magnetische pantserknikkers. Asten en omgeving. En ten
slotte een bericht over het sneuvelen van Alphons en Half Watje:

Martien v.d. Eijnden

Frits de Burijn

Op 5 september jl. ontvingen FRANCISCUS DE BRUIJN, wonende te Asten, (Alphons)
en MARTINUS VAN DEN EIJNDEN, wonende te Deurne, Griendsveen, (Half Watje), van
C.D. 3 de opdracht zich met twee auto's te begeven naar Megen, teneinde daar
materiaal te brengen op te halen. Tegen instructie in hebben deze personen zich
begeven naar America, alwaar zij de werkplaats van de spoorwegen hebben
opengebroken onder medeneming van koevoeten en sleutels. Zij willen hiermede
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spoorrails onklaar maken. Er bevonden zich twee militaire treinen in de onmiddellijke
omgeving. Bovengenoemde hebben met de auto (Ford V 8 van de brandweer Deurne)
in de buurt van de trein postgevat in afwachting van het vertrek der treinen. Fier
werden zij door enkele leden van de D.W. beslopen, die hen al slaande naar de trein
voerden, waar zij werden gedood door mishandeling en elk twee schoten. Op 7
september jl. werden de lijken gevonden en herkend door enkele bevriende
medewerkers. Op 8 september 's avonds werden de lijken naar hun woonplaats
overgebracht alwaar zij ter aarde worden besteld.
Verder brengt To bericht mee van Frank uit Rotterdam:
1. Een persoonlijke brief van Frank aan Peter:
1. De driehoek oftewel Delta C.
Neen, old man, dat is nu juist helemaal niet ge……… en ik hoop, laatste poging
geweest van bepaalde N.O. kringen om zeggenschap te krijgen in bepaalde zaken, die
hen niet raken. Let wel, ik maak geen bezwaar tegen overleg en samenwerking met
OD en RVV. Integendeel, Ik zelf heb b.v. vandaag voorgesteld de H.K.'s van RVV en
KP in één gebouw onder te brengen. Ik heb ook een bepaalde man hier in Nederland,
een bekende figuur, het bevelhebberschap over onze beide organisaties aan te bieden.
Over beide voorstellen wordt binnenkort beslist. Maar ik weiger positief om een
lichaam te erkennen als bevelvoerend, waarin opgenomen een OD kan. Ik verdom
het. En wat meer zegt; ook Lange Jan, die bij RVV dezelfde functie heeft als ik, zij het
met beperkter volnachten, vertrapt het evenzeer. Dat hebben we de heren in een
gezamenlijk schrijven gemeld en laat ze nu maar ………………
Het spijt me dat ik niet met je eens ben, maar tenslotte moet ik hierin zelf beslissen,
daar straks de eventuele verantwoordelijkheid op mijn schouders gelegd wordt.
Nogmaals: Ik doe al, wat in mijn vermogen ligt om de innigste samenwerking tot
stand te brengen, maar in deze vorm lijkt mij dit niet acceptabel. Bovendien zie ik de
OD in de periode voor het uur U hoogstens als een reservoir, in geen geval als een
instantie, die mede over de executie te beschikken heeft. Een desbetreffend officieel
telegram kwam mij trouwens, officieus ter kennis.
2. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat jullie trachten door te dringen tot H.K. van Prins
Bernhard. Maar wel moet ik je er op wijzen, dat vandaag mijn afgezant naar Brussel
vertrokken is. Die afgezant is Bep, een prachtige kerel van Jacques. Ik weet niet of je
hem kent. Officieel is het contact dus gelegd. Dat neemt niet weg, dat ik er altijd prijs
op stel, wanneer 2 KP-ers van formaat contact zoeken en orders halen.
Ik heb er daarentegen ernstig bezwaar tegen, dat, zoals ik van To hoorde, jij en Tonny
zouden gaan. Het gaat m.i. niet op, dat de beide met de leiding belaste personen zich
van het actieve werk zouden terugtrekken. Er is nl. een order gekomen, dat de KP 's
zich bij de zetting door geallieerden hebben bezig te houden met (ik geef de letterlijke
vertaling):
"Na passeren geallieerde troepen, het onschadelijk maken van achtergebleven of af
gesneden vijandelijke afdelingen en alle elementen, die gevaar kunnen opleveren,
zoals snipers, N.S.B-leden en onbetrouwbaren. Zo nodig kan bij over macht hulp
geallieerde troepen ingeroepen" einde.
Een daarop aansluitend telegram zegt, dat slechts in noodgevallen van de wapenen
gebruik moet worden gemaakt. Je zult toegeven, dat dit een niet onbelangrijke taak
is, waarbij verantwoordelijks leiding nodig is. Daarom: misschien één van jullie met
iemand anders, maar zeker niet alle twee. Trouwens, uit het feit, dat je er zorgvuldig
over gezwegen hebt, maak ik op, dat je zelf voelt dat er iets mis is net dat plan. Als je
orders van Prins Bernhard binnen krijgt, ten spoedigste naar mij s.v.p., hoe dan ook.
3. Ik mis je overzichten zeer. De mil. spionage groep, die bij ons aangesloten is (ik
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heb zelf nl. ook een driehoek gevormd I.D.-Spionage- KP), stelde op jouw berichten
en die van Jacques hoge prijs. Verschillende ervan hebben de overzijde bereikt. Enfin
soit. Ik bedoel maar te zeggen, dat ik werkelijk geïnformeerd ben en me niet laat
misleiden door radioberichten.
4. Zeg Heyt, dat er nog trouw iedere avond geluisterd wordt. Tot dusver is er niets
ontvangen. Van hieruit is ook regelmatig gezonden. S. hoort ons lijkbaar ook niet.
Laat hen doorgaan en ook zenden op de door hem aangegeven tijd. Wij zullen
luisteren ev. ook zenden. Volhouden a.u.b.
5. Wapens is inderdaad heel erg. Er wordt nu volop gedropt, maar allemaal in Oost en
Noord. Jacques is vandaag op weg om in Arnhem 15 containers te halen, o.a. gevuld
met zware mitrailleurs. Om van te watertanden, niet ? Hij heeft opdracht om te
trachten via ploeg Gennep, Brabant te voorzien. We’ll hope for the best!
In totaal nu ongeveer 80 containers. Vanavond nog 48 !
6. Philips: Fijn zo. Hou vol. Dat zou een resultaat van betekenis zijn. Als je slaagt met
die trein lach ik me te barsten.
7. Wat de slotopmerking omtrent de rede van Prins Bernard betreft, zie mijn
opmerking onder 2.
8. Bijgevoegd enkele orders van Jacques. Dan weet je tenminste ongeveer wasz los
ist.
9. Kun je niet proberen met je staf uit Eindhoven weg te komen? (met achterlating
van enkele lui voor die snipers enz.) Dan kun je tenminste actief zijn. Jacques is prima
maar kan Brabant niet meer bereiken. Van Rossa hoor ik niets. Moeilijk natuurlijk
maar te proberen. I am sorry, old boy, maar ik moet eindigen, anders haalt Jose haar
trein niet. Hou je taai. Make the best of it. Tracht een wagen naar Jacques te krijgen
voor wapens. Dit is mogelijk een … opdracht, omdat ik de situatie bij jullie niet
beoordelen kan. Maar als het enigszins mogelijk is, doe het dan. In ieder geval niet
statisch, maar dynamisch blijven. So long. Hartelijke groeten aan de hele staf. Wens
hen het beste namens mij en mijn collega’s.
2. Diverse berichten van Frank aan Jacques en omgekeerd, vanaf 11 september 1944.
Van Jacques aan Frank:
Botert niet met OD. Soms veel klachten binnen. Hoe is het bij jullie gesteld met deze
argwaan. Batterijen welke gericht zijn op Eijsden en Veldwezel staan opgesteld ten
Noorden van de ENCI te Maastricht. Zeer goed gecamoufleerd (als bossen). Tevens bij
het fort St. Pieter zware mitrailleurs in stelling. Aan de zijde van Wijk, beginnende bij
de keramiekfabrieken worden mijnenvelden aangelegd in de richting van België.
Bruggen zijn nog niet gesprongen en zullen de Ct. Sprengcommando misschien
helemaal niet springen vanwege de doortocht naar Eindhoven. Sprengcommando te
Maastricht ongeveer 80 man kom men van Denemarken. Verder nog een bezetting
van ongeveer 100 man S.D. weer in Maastricht. In Valkenburg zwaar geschut. Dit is
echter meer een concentratie dan een opstelling.
Van Frank aan Jacques:
De moeilijkheden met OD waren te verwachten en zullen naar mijn mening onder de
druk van de omstandigheden toenemen. M.i. is de OD mentaliteit niet opgewassen
tegen de eisen, die nu gesteld worden. Ik geef hierbij het officiële A.H.C. standpunt:
De beslissing inzake verzetsacties ligt geheel in handen van KP en RVV Dit houdt in,
dat van leiding in, zelfs van deelname aan, verzetsacties door OD geen sprake kan
zijn. Derhalve blijft, gezien de kracht of gebrek aan kracht van RVV in Uw gewest, de
leiding van het verzetswerk geheel in Uw handen. Als U, de omstandigheden kennend,
van mening is, dat OD niet langer ingeschakeld dient te blijven, kunt u hierin zelf
beslissen. Ik dring er natuurlijk op aan, dat u geen goedwillende elementen nodeloos
uitschakelt. Alleen, van zelfstandig opereren van OD is geen sprake. De moeilijkheid
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met een eventueel transport van wapenen naar U, is gelegen in het passeren van de
bruggen bij Arnhem-Nijmegen. Bevindt zich in uw autopark wellicht ook een D.W.wagen, waarmede U materiaal uit Arnhem zou kunnen halen? Antwoord per
omgaande dan reserveer ik wat voor U.
Van Jacques aan Frank:
Voor 80 % bestaat mogelijkheid, zou dus gaarne zien, dat dadelijk iets voor mij
gereserveerd werd.
Verwacht definitief berichte Van Jacques aan Frank:
Alle Flackartilleristen, die in Roermond zijn en komen, moeten op bevel van
Heirestroepen B, verder naar flackkazerne Mainz. Gesprek tussen 2 Duitse telefonisten
afgeluisterd. Geallieerde aanval zal zeer spoedig weer "los gehen".
Gesprek tussen Oberluitenant Kremer en Hauptmann Jonas in Venlo.
Aanvallen van jagers op de weg Roermond-Weert en op de stations Dalheim en
Vlodorp. Spoor over 1 rail spoedig weer hersteld. Ten Noorden van Luik zijn de
geallieerden 10 km. opgerukt. Staan reeds aan het kanaal volgend op het
Albertkanaal. Om zijn nieuwe regering gelachen en gesmaald. (de grens verlegd tot
aan de Maas). Gevechten bij Hechelt en Neerpelt. Bij Neerpelt doorgebroken. 84e
divisie ligt tijdelijk in Weert. In Venlo voedsel tekort voor de troepen, Zojuist belde de
Schutpolizei uit Roermond op naar de S.D., 413, Kaldenkirchen en vraagt dringend om
enkele mensen van S.D. Kaldenkirchen antwoordt: "Daar hebben wij niets mee te
maken". Roermond beweert, dat deze stad behoort tot Reichsgebied. Neen zegt
Kaldenkirchen, dat is niet het geval. Kaldenkirchen verwijst hen naar Den Haag, maar
Roermond antwoordt, dat hij daarmede geen verbinding kan krijgen. Zij zullen het
anders proberen, want S.D. zegt ook nog, dergelijke zaken behandelt men niet
telefonisch.
Van Jacques aan Frank:
Op de Maas zijn alle schepen door de Duitsers tot zinken gebracht zijn voornemens
dat ook in Steyl en Born te doen. De 96 wagons kolen, 5 wagons hout en 9 wagons
ander materiaal van de Oranje Nassau mijnen zijn teruggekomen aangezien ieder
spoor onklaar was. Da mannen, die moesten werken te Gulpen zijn om 4 uur
teruggekomen aangezien graafwerk niet meer nodig was. De hele nacht heeft de weg
Eijsden-Geleen onder artillerievuur gelegen. Hedenmiddag artillerievuur opgehouden.
Zeer goed teken! De draaibanken uit de Centrale werkplaats van de Oranje Nassau
mijnen staan ter verzending naar Duitsland ingepakt.
Van Frank aan Jacques :
1. Peter zit in Eindhoven opgesloten. Het commando over Brabant en Limburg komt
nu in Uw handen. Tracht U met Rossa in verbinding te stellen. Aangezien ik van hier
uit niet kan beoordelen kan in hoeverre van U uit deze bevelvoering werkelijk
praktisch uitvoerbaar is, machtig ik U bij dezen die maatregelen te treffen, die u nodig
acht om ook KP Brabant in de komende dagen nog een rol te doen spelen.
Mocht u besluiten, dat Rossa rechtstreeks van mij uit de bevelen moet ontvangen, dan
ontvang ik gaarne een adres en telefoonnummer van hem. De taak, die u onder deze
wel zeer moeilijke omstandigheden wacht kan naar mijn eerlijke mening slechts door
U volbracht worden. Ik reken dan ook op inzet van Uw volle kracht. Ik verwacht Uw
antwoord ten deze.
2. Vanavond zijn voor KP drie slagzinnen doorgekomen, zodat op drie afwerpterreinen
zal worden afgeworpen. Helaas zijn ze alle drie boven de grote rivieren. Megen en
Eindhoven zijn vervallen. Blijft nog slechts over Uw afwerpterrein te Sevenum. Tracht
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er nog één of meer te vinden verder Noordelijk. Houdt het bestaande afwerpterrein
iedere avond bezet. Houdt echter rekening met het volgende:
Heden 11 september eindigt de zgn. maanperiode. Vanaf morgen gelden de zgn. nonmoon conventies. Dat wil zeggen, dat het witte licht in de langen arm van de L.
vervangen moet worden door een vreugdevuur. De overzijde neemt echter ook
genoegen met een autokoplamp of iets dergelijks, die in staat is een volledige cirkel te
beschrijven als het vliegtuig cirkelt. Verder zijn de instructies precies dezelfde. Ik
hoop, dat jullie nu morgen eindelijk aan de beurt zullen komen.
3. Met "Eindhoven en Megen vervallen" bedoel ik niet, dat zij door A.H.C. gecanceld
zijn, doch slechts, dat de tactische omstandigheden gebruik deze terreinen momenteel
onmogelijk maken. Het is dus best mogelijk, dat die slagzinnen toch morgen
doorkomen.
4. Wilt zorgen, dat Uw hoofdkwartier tijdig verplaatst wordt in Noordelijke richting,
zodat zo lang mogelijk een centrale leiding in Zuid gehandhaafd blijft. Indien mogelijk,
moet U met Uw KP 's zolang mogelijk met de vijand terugtrekken, hem hinderend,
waar U kunt, totdat Uw gehele gebied is bezet. Kunt u met Uw troep boven de grote
rivieren komen, meldt u dan in Utrecht aan het U bekende adres, waar U nadere
orders zullen bereiken. Ik vrees echter, dat dit praktisch niet doenlijk zal blijken.
5. Concentreer Uw aandacht op het tot stand brengen van een radioverbinding.
Momenteel duiken van alle zijden toestellen op. Dit zal ook wel bij U mogelijk zijn. De
I.D. is uiteraard een kwetsbaar apparaat. Als wij tot radioverbinding kunnen komen, is
zelfs bij uitschakeling I.D. bevelvoering mogelijk. Met Eindhoven had ik de afspraak,
dat tegelijk tussen 23.30 en 24.00 uur zou worden gezonden. Indien U voorzien bent
van apparatuur en marconist meldt mij dat, dan kan nadere afspraak gemaakt
worden. Wellicht is dan ook verbinding Peter-Jacques mogelijk.
Van Jacques aan Frank:
Zal natuurlijk, zo lang als het kan, alle mogelijk werk verrichten, maar heb sinds twee
dagen geen bericht van Rossa. Kan hem zelf ook niet meer bereiken, daar hij vanuit
zijn nieuwe adres zich weer bij mij zou melden. Kan dus voorlopig niets doen, zal even
deze verbinding afwachten. Weet niet of u inmiddels al verbinding gekregen hebt, zal
verder proberen, zolang mogelijk voor de geallieerde troepen uit te blijven. Heb deze
opdracht ook aan mijn diverse KP ‘s doorgegeven.
Van Jacques aan Frank:
In Mesch zijn straatgevechten. Het witte huis in Eijsden is reeds gepasseerd. Zwaar
spervuur richting Veldwezelt vanaf Bemelen en St. Pietersberg. De brug in Maastricht
heeft 24 man bewaking. Er staat 1 mitrailleur aan de kant van Wijk en aan de kant
van Maastricht 4 stuks. Manschappen gewapend met geweren. Vanaf Eijsden tot
Heuchem is de sterkte 600 man, verdeeld in kleine groepen. Geschut opgesteld in
Schin op Geul, komend uit het Westen.
Van Jacques aan Frank:
In Heerlen op de mijnen worden maatregelen getroffen om de centrales onklaar te
maken (van Duitse zijde). Opnieuw worden mensen opgepikt, ook met bescheinigung.
Bericht ontvangen uit Slenaken, dat de brug Slenaken-Hoogeruts gesprongen is. De
Duitsers zijn vertrokken en de geallieerden zijn daar tot op 3 km. genaderd. Alle
contact met Eijsden is verbroken. Er wordt hevig gevochten. Grote Belgische trein
staat gereed te Heerlen met mijnmateriaal om te vertrekken richting Kerkrade. Er
zullen hier maatregelen getroffen worden, om de baan hier te versperren. Ten Zuiden
van Belvecht langs de Rijksweg, Oostelijke oever van de Maas werden uitgestrekte
mijnenvelden aangelegd.
Van Jacques aan Frank:
Kun je mij zo spoedig mogelijk adres in Arnhem geven, waar mijn gedeelte van de
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voorraad afgehaald kan worden.
Van Frank aan Jacques:
Heb het adres nog niet, zal het zo spoedig mogelijk zenden. Materiaal moet van
Hattum komen en daar is enige tijd mee gemoeid.
Van Jacques aan Frank:
In Maastricht zijn 80 huizen vernietigd door geallieerde granaten. De bezetting van
Heer, bedraagt 460 man, 1 batterij is heden door granaat verwoest. De bezetting van
Ambi telt 50 man. De bezetting van Berg 300 man, voorzien van afweergeschut.
Bemelen 900 man, 6 batterijen, artillerie, Commandant is Gismeyer. Schieten
voortdurend. Vanaf 7 uur komen herhaaldelijk troepen terug met geschut uit België,
Engelse granaten ingeslagen bij Heer, ca. 20 huizen vernietigd. De Ortscommandant
uit Maastricht is verdwenen. Mesh en Noorbeek zijn door Engelsen bezet. Veel mensen
uit Maastricht worden geëvacueerd naar Laekerveld. Gesprek van Kees met Officier
Petch, momenteel te Noorbeek. Kees heeft namens de KP Zuid-Limburg gesproken en
de officier merkte op, dat de KP hem bekend was. Hij heeft hem medegedeeld, dat de
KP Zuid-Limburg over ca. 200 getrainde mannen beschikte met 20 vrachtwagens, 30
luxe wagens en 30 motoren en ca. 12.000 L. benzine. Hiermede was de Amerikaanse
officier erg in zijn sas, want hieraan bleek gebrek te zijn. Kees heeft hem gevraagd
contact door te geven aan hoofdkwartier. Maar officier had liever eerst persoonlijk
contact. Hem werd gevraagd door Kees of de brug in Maastricht behouden moest
worden. En hij antwoordde, dat hij daaraan geen mensen moet opofferen en dat hij
hierin heel weinig belang stelde. Hij was er helemaal niet zeker van, dat ze direct in
de richting centrum Zuid-Limburg zouden doortrekken.
Van Frank aan Jacques :
1. Ik zou het op prijs stellen, volledige inlichtingen te ontvangen betreffende de
methode, die door U aangewend wordt om Duitse lijnen af te tappen.
2. Ziet U kans om in rechtstreeks contact te komen met Prins Bernhard? Twee van
onze mensen zullen trachten morgen door de linies te komen.
3. Ten spoedigste bericht of u geslaagd bent met het materiaal uit Oost. Ik wacht in
spanning. Tevens opgave van wat U heeft.
Van Jacques aan Frank:
1. Dit geschiedt in overleg en komt dan met betrouwbare elementen van de telefoon
centrale op de diverse plaatsen.
2. Wanneer Prins Bernhard in Zuid-Limburg is, is contact zeker mogelijk. In dit
verband kan ik u mededelen, dat via OD wij het verzoek hebben ontvangen om
tezamen met een verbindingsman van de OD zelf ook een verbindingsman uit te
sturen achter de linies. Deze twee verbindingsmannen vertegenwoordigen de 2 grote
verzetsgroepen in Limburg en zullen met het geallieerde opperbevel in deze streek in
contact gebracht worden. Moet ook een man van RVV mee? Volgens Jacques niet.
3. Wanneer materiaal Oost te Arnhem zou zijn, vinden wij de mogelijkheid dit op te
halen. Boven Arnhem wordt het zeer moeilijk. Tot nog toe geen bericht ontvangen of
materiaal in Arnhem.is aangekomen. Berichten van het verzetsfront Zuid-Limburg.
1. Het plaatsje Heer in de omgeving van Maastricht zwaar beschadigd.
2. Vaals door de Amerikanen bezet.
3. In Gronsveld straatgevechten.
4. In Kadier en Keer hebben de Amerikanen de grote weg Maastricht-Vaals bereikt.
5. De weg Vaals-Maastricht zwaar gehavend, alle bomen laten springen over de weg.
6. Eijsden, St. Geertrui, Noorbeek, Mheer, Banholt, Reimerstok door Amerikanen
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bezet.
7. Te Valkenburg alle bruggen op 1 na gesprongen.
8. Silbe bezet (ten Zuiden van Valkenburg).
9. Van de Gulperberg af wordt de Cauberg beschoten.
10. Om 12.30 uur de oude Maasbrug gesprongen in Maastricht.
11. Valkenburg wordt bedreigd.
12. Bij Vilt wanordelijke terugtocht. De Duitsers Westelijk van de Maas.
13. Vanmorgen zijn te Heerlen vele mensen opgepikt en per autobus naar Duitsland
vervoerd.
14. Heel Gulpen viert feest met de Amerikanen.
15. Alle bruggen over het kanaal Wessem-Nederweert gesprongen; alleen de
spoorbrug nog intact.
16. Geallieerden zijn gesignaleerd bij Gratum.
15.30 uur. Bericht aan Sjef voor de koeriersdienst van 4 uur:
1. Uw vraag betreffende de bewaking van het P.N.E.M. gebouw en de terugkeer van
de bewakers is mij niet recht duidelijk. Zoals de situatie ter plaatse thans is, hebben
zij een goede kans eventuele vernieling te voorkomen. Zij zijn met medewerking van
de directie in het gebouw geplaatst. Onder deze omstandigheden kan ik niet akkoord
gaan met terugkeer naar Deurne.
2. De kwestie Bakel-proclamatie, hedenmorgen met Oom Jan gesproken. Is nų in
orde.
3. Wat betreft kwestie OD-RVV het volgende:
Het is inderdaad juist, dat ik tot volledige overeenstemming gekomen ben met de
commandanten van RVV en OD. Voor zover OD. betreft, gaat deze samenwerking
natuurlijk pas in op het moment, dat OD gaat optreden, d.w.z. na aftocht van de
Duitsers. Geen enkele OD-groep heeft momenteel ook maar enig recht om op te
treden. Doen zij dat wel dan handelen zij tegen uitdrukkelijk bevel, van hun leiding.
Zoals je zelf opmerkt, blijft ook na de bevrijding KP geheel zelfstandig. Reeds nu
hebben wij bepaalde opdrachten van de overzijde gekregen, die uitsluitend door KP
zullen worden uitgevoerd. Wanneer de tijd daar is, zal ik dienaangaande direct de
nodige orders en aanwijzingen doorgeven. Nodig voor het volbrengen van deze
opdrachten zijn wapens, welke ons dan ook verstrekt zullen worden. Met RVV staat de
zaak enigszins anders. Dit is wel een verzetsorganisatie, waarmede dus wel
samenwerking nu reeds mogelijk is. Het verhaal omtrent de RVV groep was mij reeds
bekend. Natuurlijk heb je in deze zaak volkomen vrijheid van handelen, d.w.z.
wanneer niet goedschiks tot overeenstemming gekomen kan worden, moet hen maar
aan het verstand worden gebracht, dat wij van RVV geen enkele order behoeven te
aanvaarden en dat er nog minder sprake van kan zijn, dat zij de enig erkende
organisatie zouden zijn. Op hen rust de plicht de twee verbindingsofficieren
onmiddellijk naar Eindhoven te transporteren om hen eventueel via mij in contact te
brengen met commandant Zuid RVV Ik kan je wel verzekeren, dat symptomen als
door jou genoemd slechts kunnen voorkomen bij een losgeslagen ploeg en dat deze
mening in geen geval wordt gedeeld door bovengenoemde commandant.
4. Zeer ingenomen met berichten omtrent spoorwegsabotage en militaire gegevens.
Blijf op dit gebied zoveel mogelijk diligent.
5. Golflengte is momenteel niet op te geven. Zitten, gezien drukke bezetting, in
verkeerde band. Zodra definitief vastgesteld, nader bericht.

15.45 uur. Bespreking met Frits:
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1. De brief inzake P.A.N. actie Helmond, gekregen van Ome Jan, aan Frits gegeven om
uit te zoeken. Voorlopig begrijpt hij er niets van.
2. De lijn Eindhoven-Neerpelt wordt doorlopend gestoord.
3. De wissel van het spoor bij Philips is nog niet gemaakt, gezien het Duitse
onderzoek naar de zoekgemaakte 38 wagons met Philips-materiaal, is het betrokken
spoorwegpersoneel ondergedoken.
4. Inzake de aanval op het Sprengcommando bij Philips heeft Frits contact gehad en
gevraagd om ons de Philipswapens ter beschikking te stellen. Wij zouden dan met
deze wapens en met bij ons aanwezige handgranaten, een aanval op het
Sprengcommando kunnen ondernemen. Hierop is nog geen antwoord. Frits zal
trachten om de betreffende Philips-man met ons in verbinding te brengen. Overigens
wordt aan Frits wapenolie meegegeven en brengt Frits 1.200 sigaretten. Hij deelt
verder nog mee :
a. Ledenwerving P.A.N. staat stop.
b. De Witte Brigade in België heeft pas wapens gekregen na de bevrijding.
Naar aanleiding van het feit:
1. Dat in België klaarblijkelijk ook niet gedropt is en men daar ook eerst wapens en
materiaal gekregen heeft na de bevrijding.
2. Er in het Noorden en Oosten van ons land wèl gedropt wordt, gezien de brief van
Frank, die spreekt van 80 gedropte en 48 containers te verwachten. Is de volgende
conclusie waarschijnlijk niet te gewaagd: Zodra de geallieerden hun positie Zuid van
Nederland voldoende geconsolideerd hebben, rukken ze op tot aan het Maas- en
Waalgebied. Wat daarboven ligt, moet vrijgemaakt worden door KP, eventueel met
behulp van geallieerden via Rotterdam. Ben benieuwd of de feiten dit zullen
bevestigen.
16.40 uur. Henk krijgt opdracht om te trachten zich via Koosje en Ome Jan in
verbinding te stellen met Jacques. Dit in verband met de containers, die in Noord en
Oost Nederland gedropt zijn. Henk krijgt een brief mee met de volgende inhoud:
1. Heb contact gehad met Rotterdam. Vernomen, dat je 15 containers hebt opgehaald
uit Arnhem met wapens voor Brabant en Limburg. Henk uitgestuurd om via Evert
contact op te nemen en mogelijkheid van vervoer over de Maas grondig te
onderzoeken. Stel al het mogelijke in het werk om ons een deel te doen toekomen. Je
weet zelf het beste hoe hard het nodig is. De verbinding Sjef-Eindhoven is weer
hersteld, zodat ik Brabant weer geheel kan bereiken. Ben bezig met verbinding
Rotterdam weer regelmatig te herstellen.
3. Bestaat voor de Limburgse groepen inderdaad de kans om naar het Noorden uit te
wijken? Voor Brabant kan dit uitgesloten worden geacht. Het gebied tussen Den Bosch
en Utrecht is tot Sperrgebied verklaard. Houd daar rekening mee. Indien niet
uitgeweken kan worden dan concentreren in Eindhoven waar alles voor legering etc. in
orde is gebracht. Heb reeds orders ontvangen betreffende taak na bevrijding.
4. Met veel genoegen je rapporten gelezen omtrent sabotage in Limburg.
Keep it on. Good luck.
17.00 uur. Bezoek van Adj. Ct. RVV Hij neemt copy mee van onze opzet inzake
inrichting staf kwartier; dit ter doorgifte aan Ct. OD Wat de telefoonverbindingen
betreft, komen we tot de volgende conclusie:
I.C. belt ons vanaf Rotterdam of Den Haag automatisch. Ook de door Weermacht
bezette telefooncentrale Eindhoven behoeft dus niets gevraagd te worden. Er is een
kans aan afluisteren, indien er tussen de weermachtsbezetting vakmensen zitten, wat
niet zeker is. Er is tot nu toe niet afgeluisterd. Peter besluit daarom om de
telefoonverbinding met Rotterdam weer op te nemen en het risico te dragen. Hij wil
zich zelf daarvoor eventueel opofferen. Daar Tonny hiertegen bezwaren maakt wordt
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overeengekomen morgenochtend de hele staf te verzamelen om tot een regeling te
komen. De instructie aan Henk wordt ingetrokken.
19.00 uur. Op de boter staat vandaag: "Edele Brabant were di", waarop wij
antwoorden met "Beidt uw tijd, duur Uw uur".
19.30 uur. Frans komt binnen en deelt mee, dat de radioverbinding nog niet in orde is,
maar dat er kans bestaat op een betere situatie binnen 1 à 2 dagen. Hij wordt op de
hoogte gesteld van de berichten uit Rotterdam, en van Jacques en Sjef (Rossa) inzake
radio.
21.40 uur. Frank zelf aan de telefoon. Hij wordt nog eens ingelicht over To en over de
radioverbinding. Verder wordt hem meegedeeld, dat wij vanaf morgenochtend weer
telefonisch contact wensen. te hebben op een ander nummer Frank maakt daarom uit,
dat vanaf morgenochtend 9 uur het commando weer in handen is van Peter en dat
Jacques van dit commando ontheven zal worden met ingang van ditzelfde tijdstip.
Hoera we leven weer!
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Vrijdag 15 september 1944

P.A.N.

15-9-1944
H.H. Rayoncommandanten.
Vanaf het ogenblik van ontvangst van dit schrijven moeten alle groepen in actie
komen.
Na de inleidende operaties van gisteren, die slechts door enkele groepen zijn
uitgevoerd, moeten heden alle partizanen in actieven dienst komen. Ieder doet zijn
plicht voor het vaderland die hij toegezegd heeft.
Ik herhaal enkele mogelijkheden die er zijn. Kopspijkers, glasscherven, spijkerplanken
op de weg. Denk niet te gauw dat er genoeg liggen, hoe meer hoe beter.
Eventueel bomen over de weg laten vallen. Waar spoorlijnen zijn, indien mogelijk
staven uitbreken. Zand in de oliepotten van de wagons moet op grote schaal worden
toegepast. Waarschijnlijk bieden plaats en omstandigheden nog vele andere
mogelijkheden voor verzetsacties die afhangen van de kundigheid en het inzicht van
de G.Cdt.-en.
Indien mogelijk komen de groepen in actie met eerst zich zoveel mogelijk zelf te
bewapenen. Dit is b.v. mogelijk door het spannen van (vannacht) staaldraden, tegen
motorordonnansen ed. Ontwapenen en alle sporen verwijderen.
Ik reken op de stipte doorvoering van de orders. Met de grote snelheid die de
geallieerde legers hebben, is spoed een van de hoofdzaken waaraan ieder moet
denken.
Vad.gr. (Vaderlandse groet)
Frits.
15 September 1944
Ter aanvulling en illustratie van mijn rapport van gisteren voeg ik hierbij 3 (drie)
lijstjes met opgaven betreffende verzonden wagons en wel geldend voor de data 9,
10, 13 en 14 september Dit geeft U de mogelijkheid om desgewenst de
wagonnummers te controleren en een globaal inzicht te vormen van de aard der
geroofde goederen. Ik signaleerde reeds een duidelijk crescendo in deze activiteit, en
kan dit, aan de hand van die lijstjes als volgt waarmaken:
9 Sept.44
8 wagons met totaal
10 Sept.44 23 wagons met totaal
13 Sept.44 30 wagons met totaal
14 Sept.44 38 wagons met totaal

74.300
262.000
293.400
452.500

kg.
kg.
kg.
kg.
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Zaterdag 16 september 1944 G.S.C.
8.30 uur. Bespreking met staf (alleen Henk is afwezig door telefoondienst). Allereerst
worden de gesneuvelden herdacht. Daarna wordt de telefoonsituatie besproken. Alle
stafleden scharen zich achter de commandant, wensen niet, dat hij alleen het risico
draagt en willen dit zelf dragen. Onder dank wordt aldus besloten. De verbinding is
dus vanaf vandaag als volgt:
a. Met Frank via I.C. en via onze t.p. van 7.00-19.00 uur.
b. Met Jacques idem.
c. Met Sjef per koerierdienst.
Overigens worden nog enkele interne aangelegenheden besproken, zoals de
afzonderlijke taken van commandant, chef-staf en stafleden en wordt
alles naar tevredenheid opgelost.
10.30 uur. Bericht van Sjef:
1. Volkomen akkoord met Uw zienswijze omtrent proclamatie, zie overigens tweede
alinea van mijn bericht van hedenochtend. De groepen hebben heden overeenkomstig
Uw wens hierover de noodzakelijke instructie ontvangen en ik neem aan, dat wij het
voor de komende dagen wel voor uitgesloten kunnen achten, dat soortgelijke
exemplaren het licht zien, voordat van Uw zijde daaraan de goedkeuring is verleend.
Ct. D. III (Koos) beweert slecht contact te hebben en daardoor zelfstandig te moeten
optreden. Dit moet ik echter ten sterkste bestrijden, daar ik jl. woensdag Bakel zelf
nog bezocht heb en iedere dag de berichten op en neer kunnen gaan. Bovendien kan
hij een spoedboodschap telefonisch doorgeven aan post in Veghel, waardoor ik binnen
één uur het bericht kan hebben. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen, dat zij
de meest goede bedoelingen gehad hebben met de verspreiding van de proclamatie,
ofschoon ik het direct met U eens ben, dat ze wel heel wat tactischer had kunnen zijn
opgesteld. Het is gebeurd en we zullen trachten in de toekomst één en ander niet
meer te doen voorkomen. Kwestie afwerpterrein Brabant-Limburg niet geheel juist
begrepen. Bedoeld werd, dat de mogelijkheid bestond via een bestaande zender
verzoeken door te geven. (Dit is niet Frank. Door gebruikmaking van dit intermediair
heb ik namens KP Brabant dringend laten vragen om wapens.) Met Jacques heb ik
helaas geen verbinding meer. Wel heb ik net een brief gekregen, die van hem
afkomstig zou zijn en door zou zijn gekomen via groepen van hem, die in het
Brabantse gedeelte opereren; ofschoon met Jacques indertijd uitdrukkelijk
afgesproken is, dat KP Limburg zich zou bewegen op het geografische terrein Limburg.
Zolang echter de activiteit van Brabantse groepen niet belemmerd wordt is er m.i.
helemaal geen bezwaar, gezien de huidige situatie, dat hij buiten zijn Gewest acties
uitvoert. Eventuele bijzonderheden in zijn brief voorkomende, zal ik u morgen doen
toekomen.
12.00 uur. Bericht aan Frank:
To is in de nacht van 14 op 15 september in Eindhoven gearriveerd. Netjes om 2.45
uur door Duitse motorordonnans thuis gebracht. Is even voor Gouda door Tommy's
beschoten. Wonder boven wonder ontsnapt. De voor mij bestemde sigaretten tot
pulver geschoten. Prachtig werk van To geweest. Waardig lid KP.
1. Omtrent Driehoek het volgende. Mijn bericht is blijkbaar niet duidelijk geweest. Ben
tot volkomen overeenstemming met OD gekomen omtrent samenwerking. Echter niet
nu, maar na bevrijding. Had OD nodig in verband met concentratie in Eindhoven. Zij
beschikken over stro voor legering, kookgelegenheid voor voeding enz. enz. Zie er
geen bezwaar in, om met behoud van eigen zelfstandigheid, van de diensten van de
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OD gebruik te maken. Hopelijk hiermede akkoord.
2. Ben zeer verheugd over order omtrent optreden na bevrijding. Moeilijkheid was dat
wij daaromtrent geen enkele definitieve aanwijzing hadden buiten de concentratie in
Eindhoven. Grote moeilijkheid is natuurlijk de wapens. Zal trachten met Jacques
contact op te nemen. Zijn razend jaloers op jullie over die containers. Toch wordt hier
nog prachtig werk gedaan op het gebied van spoorwegsabotage. Tot nog toe geen
enkele wagen van Philips met materiaal vertrokken. Duitse spoorwegbeambten
razend, zullen ons uiterste best doen.
4. Onderhoud op het ogenblik een koeriersdienst door Duitse linie met België. Door de
radio zeker wel gehoord van de man, die bij de geallieerde legers is aangekomen. Is
één van onze rayoncommandanten. Heb ook maatregelen getroffen voor
koeriersdienst met Den Bosch, wanneer geallieerden hier zijn aangekomen en Den
Bosch nog niet hebben bereikt.
5. Langs het Wilhelminakanaal wordt thans Duitse stelling ingericht. Artillerie
opstellingen bij Best en Son. Opstellingen worden verkend en in kaart gebracht, zodat
ze straks aan geallieerden kunnen worden ter hand gesteld. Blijft in verband met de
door U aan Jacques verstrekte opdracht omtrent uitwijken naar het Noorden, de order
betreffende concentratie in Eindhoven van kracht? Hoe is de order aan Jacques te
verenigen met het door To meegebrachte bericht als zou ons worden toebedeeld de
zuivering van door geallieerden veroverd gebied?
7. Van Witte Brigade bericht ontvangen, dat zij wapens hadden gekregen na
bevrijding door geallieerde legers. Is dit ook de bedoeling voor KP Zuid?
8. Zijn er bepaalde voorschriften of instructies voor het uitvaardigen van proclamaties
enz.? Of kan ik dat handelende naar de omstandigheden, zelf regelen.
9. De bestaande zender vordert niet. Frans is er intussen in geslaagd betere
onderdelen te verkrijgen, waarmede thans verbeterde apparatuur wordt
gebouwd. Is waarschijnlijk vanavond klaar.
10. Zolang zender niet behoorlijk werkt is contact mogelijk over no. 3960 Eindhoven
van 7.00 tot 19.00 uur. Nachtelijke berichten dus bewaren tot 's morgens.
De aanhef van het bericht over To is gisteren 16.00 uur reeds doorgegaan.
12.05 uur. Bericht aan Jacques:
1. Mijn telefonische verbinding met. Rotterdam is weer hersteld, waardoor ik via I.C.
ook weer verbinding met U kan krijgen. Verbinding met Sjef bestaat reeds per
koeriersdienst. In verband daarmee neem ik vanaf zaterdag 16 september 9.00 uur
het commando weer over. Eén en ander is reeds overlegd met LSC
2. Ik houd mij aanbevolen voor gegevens over spoorwegsabotage en voor militaire
gegevens. Gaarne min stens 1 x per dag.
3. Bent u geslaagd met het doorgeven van het bericht dat afkomstig was van RVV en
bestemd voor Heerlen?
4. Kunt u mij nu al nadere gegevens verstrekken over sterkte, bewapening, taak enz.
der groepen elk afzonderlijk?
5. In één der laatste berichten sprak U over opgeblazen bruggen van Stevensweerd
tot Born, en zegde hiervan een specificatie toe. Kunt u dien nog even geven?
6. Hebt u nog iets kunnen doen aan de politieke gevangenen in Weert?
7. Hebt u containers uit Arnhem of elders kunnen halen? Zo ja, wat was totaal inhoud
en wat hebt U aan G.C. Brabant afgedragen?
8. Hebt u verbinding met geallieerde legers gehad? Zijn hierover bijzonderheden te
melden?
9. Hier is alles nog rustig, hoorden per radio over de feeststemming in Maastricht en
Eijsden. Zou het voor ons nu ook gauw komen? Moed en vertrouwen en Good Luck.
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12.10 uur. Bericht aan Sjef en Jacques:
Ten aanzien van de benodigde apparatuur, in verband met radioverbindingsdienst
adviseer ik U het volgende: "Tracht een zender te verkrijgen -of te doen bouwenwelke geschikt is om te werken op een golflengte tussen de 75 en 85 meter dus met
een frequentie van 3.5 M.C. De zender moet ingericht zijn voor telegraphie werk.
Verder heeft u ook een ontvanger nodig, geschikt voor genoemd golfbereik en
waarmede ongedempte signalen hoorbaar gemaakt kunnen worden. Uit de aard der
zaak moet u dus ook beschikking hebben over een geroutineerde telegrafist, die
tevens met de gebezigde apparatuur op de hoogte is. Dit laatste is zeer noodzakelijk,
Indien U geslaagd bent, ontving ik gaarne bericht, waarna ik de code en zendtijden zal
doen toekomen. Wat betreft dit laatste heeft u zelf ook een stem in het kapittel. U
dient er echter rekening mee te houden, dat de uren overdag 11 uur v.m. - 6 uur v.m.
minder geschikt kunnen zijn om te zenden. Veel succes.
12:30 uur Gesproken met een oud vriend uit Rotterdam, thans ingedeeld bij een
P.A.N. oproep in Nuenen. Zakelijk valt het volgende te noteren.
1. In Nuenen zitten 2 groepen nl. de grootste onder Peters en de kleinste in NuenenEeneik onder Kuyter. In totaal wordt in Eeneik over 2 pistolen voor 7 man beschikt.
Materialen zijn er niet, alleen wat kleine Duitse handgranaten. Men vraagt om
instructie hoe deze gebundeld moeten worden voor effectieve spoorwegsabotage.
2. Aan de spoorweg Eindhoven-Venlo moet niets gebeuren. Want als er wat gebeurt,
wordt er een losse locomotief op afgezonden, maar dan ziet men meteen, waar de
Philips wagons staan en dat moet voorkomen worden.
3. In de Bezemstraat 34 zou een voorraad dynamiet met toebehoren liggen, geroofd
van het vliegveld.
14.40 uur. In Boxtel is S.D. aan het werk. Het huis van Paul en Leo is omsingeld, maar
ze zijn weg.
14:45 uur. Er worden hier jongelui voor graafwerk opgepakt. Men zegt, dat ze er 500
moeten hebben. Men zegt bovendien, dat ze hetzelfde in Helmond doen.
16.00 uur. Chef-telefoniste op bezoek. Er is positief nog niet afgeluisterd. Zij zal het
technisch personeel voor controle inschakelen, zowel op de centrale als op het
versterkingsstation. Wij worden direct gewaarschuwd als er iets aan de hand is. In
ieder geval is de telefoon weer van 7.00 tot 19.00 uur ook door Hollands personeel
bezet en mogen we ons dus toch weer iets vrijer voelen.
16.05 uur. Briefje van Jan uit Tilburg. Het contactadres in Dongen is Jan Smits, Prins
Hendrikstraat 19 of Jan Aerden, Prins Hendrikstraat 15, Wachtwoord Scheveningen.
Materiaal eventueel op 19, maar niet met Duitse wagen. Liever eerst overleggen
inzake materiaal.
16.10 uur. Bericht van Frank van 15.45 uur:
Zendschema
Maandag - werkuren 10-14-19 ontvangen op 5.504 M.C.
Dinsdag - werkuren 12-15-20 ontvangen op 5.663 M.C.
Woensdag - werkuren 13-16-21 ontvangen op 5.823 M.C.
Donderdag - werkuren 11-17-22 ontvangen op. 5.944 M.C.
Vrijdag - werkuren 10-14-19 ontvangen op 6.350. M.C.
Zaterdag - werkuren 12-15-20 ontvangen op. 5.504 M.C.
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Zondag - werkuren 13-16–21 ontvangen op 5.663 M.C.
Roepsignaal – F R E
Golflengte - 5200 M.C.
Maximum werktijd per contact - 45 minuten.
Roepsignaal Rotterdam - A RP.
Golflengte - verschillende (zie in de kolom der dagen).
1. In plaats van een A.H.C. marconist, waarop ik in ons telefonisch onderhoud doelde,
zend ik u hierbij een zendschema. Dit schema treedt morgen in werking en dient stipt
te worden opgevolgd. Eventuele verzoeken om toelichting ten spoedigste. Dagelijks
voor 10 uur rapport omtrent resultaten der proefzending.
2. G.C. Limburg heeft, in mijn opdracht bij Heijt een toestel gehaald, dat daar enkele
weken geleden is gebracht. Is dit een zendontvang- of alleen maar een
ontvangapparaat. Antwoord per omgaande.
17.45 uur. Bericht van Jacques van 16.30 uur:
1. Uw ontdekking heb ik gisterenavond van Frank gehoord; met Sjef al 6 dagen geen
contact meer gehad. Hoe is het met hem? Hoe is het in Eindhoven verder? Ik dacht,
dat jullie al ongeveer geallieerd waren.
2. Ik ben totaal afgesloten van het Zuiden, daar de elektrische centrale in Maastricht
vernietigd is. Verder komen berichten van het Zuidelijk front zeer sporadisch door. Zal
mijn uiterste best doen door contact via koerierster te herstellen. Verder kan niemand
ten Oosten van de Maas zijn hoofd nog buiten de deur steken; met en zonder
ausweiss wordt iedereen opgepikt.
3. Het bericht aan RVV doorgegeven. De G.C. RVV was niet te bereiken. De
plaatsvervangend commandant Smit heeft mij het volgende bericht doen toekomen.
14/9-'44, Amice.
Aangezien ik zelfstandig plaatsvervangend commandant Limburg ben en Harry de
Koning commandant Limburg van RVV, zijn de orders, die commandant Zuid geeft,
ongegrond. De laatste order van de T.O.P. RVV is dat de groepen van de RVV zich
plaatselijk bij de D.C. of sub-D.C. melden en deze order blijft gehandhaafd. Zal deze
zaak met Harry bespreken.
w.g. Gew. plaatsverv. comm.
Smit.
4. Groepen zijn helemaal verplaatst moeten worden aangezien verschillende reeds in
het door de geallieerden bezette gebied zitten. Moet dus op nieuw taak verdelen.
5. Van Stevensweert tot Born zijn alle bruggen vernield.
6. De politieke gevangenen in Weert zijn door ons van voedsel voorzien; bewaking
was te streng om een aanval te doen, zijn inmiddels reeds een week vertrokken.
Nog steeds geen enkele container ontvangen; de laatste keer, dat ik ze in Arnhem
moest halen, heb ik van Frank op het laatste moment bericht gekregen, dat ze
hoogstwaarschijnlijk in Gelderland reeds door de Duitsers in beslag genomen zijn.
Ik wacht dus nader bericht af.
8. Ik heb een paar keer verbinding gehad met de geallieerden; KP was hem bekend,
hadden benzine te kort. Vroegen om niet nodeloos bij grote objecten onze mensen in
gevaar te brengen. Hadden weinig tegenstand in Ned. Limburg. Werden geweldig
goed onthaald. Heb inmiddels een verbindingsman gestuurd, die tevens
verbindingsman zal worden van de L.KP Ik heb hem diverse opdrachten
medegegeven. Tevens een grove schets van de opkomst en werkwijze van de KP
9. Ik heb geprobeerd om de zender van Heijt op de kop te tikken. Heb daar met Frank
over gesproken. Heb inmiddels hierdoor 2 ingewikkelde kistjes toegestuurd gekregen
met als opschrift "zender". Dit kan echter nooit goed zijn volgens mij, dàar er geen
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seinsleutel aanwezig is en geen enkele lamp. Heb echter deskundige laten komen, die
zal onderzoeken, wat het voor een geval is. In dit pak zat een brief gericht aan Heijt,
als volgt luidend:
Vrijdagmorgen 11 uur. Ik kon door treinvertraging niet verder als Eindhoven komen en
heb daar verder het pakket per post verzonden, Groeten,
w.g
onleesbaar.
Is het mogelijk om van jullie uit, te weten te komen, wat of nu precies met die zender
het geval is en of hij nog ergens in Heerlen staat, want deze is altijd voor mij bedoeld
geweest.
Good Luck en spoedig antwoord.
18.25 uur. Bericht van RVV De 32 wagons van Philips zijn ontdekt. Kan er niet wat
gedaan worden? Er zit wel zand en grint in de oliepotten, maar men is van plan
langzaam te rijden en het er dan maar op te wagen.
18.45 uur. Bericht van RVV:
1. De 32 wagons van Philips zijn al opgetrokken.
Bovendien worden er nog 30 andere volle wagons aan vastgekoppeld. De lijn moet er
uit. Zou er niets te doen zijn aan het bruggetje bij Nuenen.
Bericht van Jacques doorgegeven inzake ondercommandant RVV
3. RVV is volkomen gedesorganiseerd en daarna woordelijk: je bent eigenlijk gek, dat
je aan zoiets hebt meegedaan.
19.00 uur. Bericht aan Jacques:
De kistjes van Heijt zijn twee zenders geschikt om te werken op een golflengte 75-85
Meter. De voedingsapparaten daarvoor bevinden zich ook in de woning van Heijt (op
werkkamer). De lampen voor zender kunnen gehaald worden bij Philips Techn. dienst,
Valkenburgerweg Heerlen, lamptype is E.L.6 (ieder E.L.6 kan dus dienen). Tevens
moeten in de voedingsapparaten een lamp 1823 of 1561; ook bij Philips te krijgen als
de naam Heijt wordt genoemd. Seinsleutels te halen bij P. de la Haye Burgemeester
v.d. Kroonstraat 27, Hoensbroek (de la Haye woont in bij zijn schoonvader, die Bosch
heet, het staat op de deur). Verder is bij iedere zender nodig een 80 Meter kwarts
kristal (met houder; één ervan vindt u bij Heijt in een lade, waar meetinstrumenten
zijn opgeborgen.) Het kristal met houder zit in een klein doosje, blauw van kleur en
het woord cristal, vindt men er op terug. Anders dient u kristallen met houders te
bemachtigen bij gewezen zendamateurs. Adres Heijt, F.A. Kraat, Jos. Israëlstr. 2 III,
Heerlen.
19.05 uur. Bericht aan Frank:
Zend schema akkoord. Toestellen Jacques zijn zenders.
19.15 uur. Frits aan de telefoon. Krijgt hernieuwde opdracht voor de spoorlijn
Eindhoven-Venlo, maar er zijn alleen nog maar een paar handgranaten.
19.20 uur. De koeriers uit Den Bosch arriveren, komen morgenochtend 9 uur
instructies halen.
19.30 uur. In de boter staat vandaag: Wij willen Holland houden, Geantwoord met:
Never known that it would be such a long way to Eindhoven.
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21.00 uur. Bericht van Sjef:
Het is mij volkomen onduidelijk waaromtrent op het ogenblik door G.C. Limburg
getracht wordt Bakel c.a. onder hun rayon te krijgen. Indertijd is met Jacques
afgesproken teneinde ieder misverstand te voorkomen, dat KP Brabant Noord-Brabant
zal nemen volgens zijn geografische ligging, zodat Limburg in Limburg werkzaam zou
zijn en Brabant in Brabant. Ik zal me er dan ook tot het laatste tegen verzetten, dat
Bakel c.a. onder Limburg komt te ressorteren ook wanneer op een gegeven ogenblik
voor een korte duur de verbinding verbroken is ten gevolge van de opmars der
geallieerden. In dat geval kan Bakel c.a. zelfstandig optreden en de acties, waarvoor
ze in de algehele gedragslijnen hun instructies kunnen vinden, optreden. Ik moge U
verzoeken deze zaak in deze zin te willen behandelen en mij Uw mening c.q. advies
kenbaar te willen maken. Door middel van de weg, waarlangs ik het bericht van
Jacques ontving zal ik hem ook een brief doen toekomen, waarvan u ingesloten een
afschrift vindt. Naar mijn mening ware het beter geweest, indien hij getracht had
verbinding te houden met zijn G.S.C. III daar de mogelijkheid er toch ware, gezien
het feit, dat ik thans een brief door hem uitgegeven in handen gekregen heb. Indien
er nu nog moet toe worden overgegaan om bepaalde gebieden af te kapen dan weet
ik er niets meer van. Een andere kwestie zou het zijn, indien de zaak niet naar wens
verliep, doch met de primitieve middelen, die we hebben en die voor het grootste
gedeelte door diefstal van de mof afkomstig zijn, meen ik toch te kunnen zeggen, dat
het nog lang niet zo beroerd gaat. Aan de lijn Boxtel-Best is vannacht ook gewerkt.
Tot twee maal toe zijn de ladingen aangebracht en is de ontsteking tot stand gebracht
doch het ontploffen bleef telkenmale uit waarschijnlijk een gevolg van een actie door
de mof gedaan. Vannacht wordt weer geprobeerd met enkele andere blokjes. Geef mij
een weg om aan materiaal te komen en ik geef je de verzekering, dat in één dag en
nacht geen enkele trein meer loopt in het gebied Brabant en Nijmegen voor zover wij
het bereiken kunnen. Ingesloten het schetsje van de opstellingen bij Best. (Genoemd
schetsje zullen wij hier niet weergeven, daar het totaal foutief is).
Vriend Jacques,
Van mijn KP-ploeg-districtscommandant Bakel ontving ik een uittreksel van een door
jou en Bep ondertekende instructie voor de KP ploegen Limburg, waarbij tevens
ingeschakeld was O.N.B. Uit dit uittreksel blijkt mij, dat je arbeidsterrein in
tegenstelling met door ons indertijd aangenomen afspraak, uit wilt strekken tot
Noord-Oost Brabant. Ik weet niet - ik kan me bijna niet voorstellen, dat je dat niet
zou weten- of je bij het uitgeven van bedoelde instructie gedacht hebt aan het feit,
dat in Deurne en omgeving KP ploegen in LKP verband werkzaam zijn en sinds de
aanvang van de actie naar de dezerzijds ontvangen instructies hun werkzaamheden
hebben gedaan. Om welke redenen nu van jullie kant getracht wordt een gedeelte
daarvan in te schakelen is mij volkomen onduidelijk. Mochten er soms klachten zijn,
dan zou jij toch zeker wel de weg kunnen vinden eventueel via onze G.S.C.-Brabant
om die tot mij te doen doordringen. Voor de goede gang van zaken zou ik jullie
derhalve willen verzoeken de ingezette actie volledig te staken, wat betreft NoordOost Brabant en die over te willen laten aan de leiding, die ze thans in handen had en
nog heeft. Dit is zonder twijfel ook in overeenstemming met de mening van onze
G.S.C. III in Eindhoven. Ik vind het prettig, dat de mogelijkheid geschapen is
wederom contact met je te krijgen en ik hoor, dat we via deze weg regelmatig
verbinding kunnen houden en ook de berichten en instructies van de G.S.C. III op
deze weg te laten doorkomen. Ik reken erop, dat de zaak hiermede opgelost is en we
op deze wijze kunnen verder werken. In een briefje van een zekeren Evert wordt ook
gesproken over de lijn Helmond-Venlo. Deze lijn heeft reeds geruime tijd de aandacht
en zodra het vervoer via deze lijn weer plaats vindt, zullen ze pech krijgen.
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Zaterdag 16 september 1944 P.A.N.
Cdt. Staf D.O.
P.A.N.
Aan Cdt. R. 3

16-9-1944

Geachte Commandant,
Ben weer eens aan het verkassen geweest. De grond werd mij daar te heet. Er zijn
altijd mensen die te nieuwsgierig zijn Nu zit ik voor enige dagen in het binnenland en
zal er van Uw koeriers wat meer gevraagd moeten worden. Ik reken op Uw
medewerking de mensen tijdig terug te zenden, opdat zij tijdig de Staf kunnen
bereiken. Het geval Someren heeft mijn volle aandacht en waarschijnlijk zal dat wel in
orde komen. Er zit in Someren nl. nog een oude K.P. welke niet graag met V.
samenwerkt. Gezien echter de toestand, zal het toch moeten en ik hoop vandaag alle
bezwaren uit den weg te kunnen ruimen. Ook Gemert moet opgelost worden en ben ik
daarmede bezig. Een nieuwe R.C. voor Sterksel is aanwezig en vermoedelijk ook in
Someren. Als dit nu eenmaal in kannen en kruiken is, wilde ik en Heeze en Someren
onder Uw controle zetten. Wacht U mijn verder bericht af. Veel nieuws is er overigens
niet. Als men Willem 111 toch nog wil proberen, zal ik u tijdig bericht zenden en
kunnen er mensen uit Sterksel en Leende een handje bij helpen. Sigaretten heb ik al
enige malen op het H.K. aangevraagd op hoop van zegen. Cognac ben ik niet rijk en
heb er zelf ook wel trek in. Als alles geregeld is wilde ik alle Rayon Cdten eens bij
elkaar hebben om e.e.a. te bespreken. Ook hierover hoort u nog nader. Uw ingevulde
lijsten heb ik ontvangen. Dacht oorspronkelijk dat Uw groepen uit 25 man bestonden;
ik tel er echter 20, is dat juist? Daar het district aan deze kant van Eindhoven
enigszins 18 veranderd, plaatsen afgegaan en bijgekomen, zijn ook de Rayonletters
iets gewijzigd en wel als volgt:R.0 - Sterksel, R.1- Maarheeze, R.2 - Budel, R. 3 Heeze, R. 4 - Leende en Leenderstrijp, R. 5 - Lierop, R. 6 - Someren, R. 7 - Asten,
R. 8 - Mierlo, R. 9 - Soerendonk, R. 10 - Geldrop. Wilt U hiervan s.v.p. goede nota
nemen? Leider of R.C., dus de commanderend Commandant is een en dezelfde
persoon. U is in deze P1. L. of zoals wij dat uitdrukken R.C. Verder kunt u de acties
zelf leiden, als U maar zorgt voor een goede plaatsvervanger, die eventueel uw taak
bij afwezigheid kan overnamen. Ik kan mij Uw gedachtegang heel goed voorstellen,
maar vergeet niet dat er ook leiding moet zijn welke zich dikwijls offers zal moeten
getroosten en juist datgene zal moeten nalaten, wat hij het liefst doet. Al met al, als U
steeds spoedig te bereiken bent, heb ik er geen bezwaar tegen dat u het veld ingaat,
mits U zorgt voor een goede onder-cdt. Kleding is steeds "blauwe overall". Wij zitten
er zeer slecht in. Kunt U er kraken, dan zijn ze zeer welkom. Over klooster St. Paulus
ben ik thans volledig ingelicht. Dank voor Uw tip. Over de zaak W. heb ik u, meen ik,
al ingelicht en kent u de nieuwe R.C. die ik daar heb aangesteld. Ik geloof wel, dat
daarmede de kwestie zal zijn opgelost en dat het evenals bij Uw personeel, iemand is
waarop men kan bouwen. Is Henk nog steeds ziek? Hij heeft boterbonnen
meegenomen, welke gisteren afliepen. Wilt u zo goed zijn even hiernaar te
informeren? In geval van nood kunt u steeds over mensen van een andere groep
beschikken, mits deze tijdig bij mij zijn aangevraagd. Zo kan het ook voorkomen dat
een andere groep Uw hulp inroept (met mijn toestemming). In beide gevallen rust de
bevelvoering bij de R.C. ter plaatse.
Met Uw bezwaren aangaande het ongeüniformeerd optreden tegen D. troepen kan ik
mij geheel verenigen. Vergeet echter niet dat volgens de letter wij F.T. zijn en ook in
de ogen der D. onwettig. Wij behoren nu eenmaal tot de binnenlandse stille
strijdkrachten en moeten wel eens dingen doen de borst stuiten. U weet echter in
liefde en oorlog is alles geoorloofd. Over Uw houding ben ik zeer tevreden en heb voor
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mijn mensen een lans gebroken op het H.K. gezien het rondschrijven welke ik gisteren
van het H.K. ontving en U ter kennisgeving doorgaf. Mag ik u verder verzoeken,
dagelijks een uitvoerig rapport der handelingen in te zenden? Gezien de activiteit van
hedenmorgen, geloof ik niet, dat de actie ver uit de buurt is en deze hele toestand zal
wel gauw tot het verleden behoren. Verder geen bijzonderheden. Mocht er nog iets
bijkomen, zo zal ik dit separaat overhandigen. Geachte commandant sterkte en verlies
de moed niet, alles komt in orde.
Met Vaderlandse groet,
Uw Cdt. Staf D.O.
P.A.N.

Eindhoven, 16-9-14
D.C.
Hierbij de voorlopige opgave van legersterkte en bewapening Oirschot. Gespecificeerd
krijgt u alles, zodra wij de zaak uitgewerkt hebben (de lijsten zijn zo juist
binnengekomen). 31 militairen.
4 pistolen met 135 p.
5 revolvers met 65 p.
2 karabijnen met kisten vol munitie.
1 mitrailleur M.25 2 trommels met meer dan 1000 p.
16.30 uur.
Onno.
15.30 uur
Ehv. 16-9-1944
D.C
In antwoord op Uw schrijven (geen nummer), deel ik u mede dat het aantal
partizanen in rayon 919, plusminus 300 telt. De zuivere gegevens zijn reeds op het
hoofdkwartier aanwezig.
Ook wat bewapening en kleding aangaat.
Wat lokaliteit betreft, zijn hier diverse gebouwen die reeds door de Duitsers in gebruik
zijn geweest. O.a. de Jongensschool, Kootwijkstraat, Klooster Bezemstraat, Chr. Nat.
School, Bezemstraat, Philipsschool, Apeldoornstraat, R.K. School, St. Trudostraat en
nog 3 R.K. scholen Bredalaan.
Hier nog twee scholen die niet door de D, in gebruik zijn genomen: Chr. Muloschool
Iepenlaan, R.K. Jongensschool Frederiklaan. (Dit was de radio-opslagplaats.)
10.30.
Met V. groeten P.A.N. W.19.
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Paulus, rayoncommandant van Gestel is dr. J.F.H. (Jan) Custers. Foto van 199.
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Zondag 17 september 1944 G.S.C.
10:00 uur. Het Wilhelminakanaal is gebombardeerd.
Vermoedelijk tussen Oirschot, Best en Son. Zoals bekend, waren daar de
geschutsopstellingen. Zal wel niet veel van over zijn. Een inleiding tot grotere acties?

10.30 uur. Honderden geallieerde vliegtuigen. Vermoedelijk op weg naar het
Wilhelminakanaal. Bommen, afweergeschut, lawaai, afgeschoten vliegtuigen, zich
reddende parachutisten. Het zit weer te komen of zoals Frans zou zeggen: it is sitting
to come.
12.15 uur. Bericht aan Frank:
1. De Philipstrein van 38 wagons, die voorlopig verdonkeremaand was, is door de
Duitsers ontdekt en teruggesleept naar het Stationsemplacement. Trachten thans met
alle middelen lijn Eindhoven-Venlo onklaar te maken. Gaat wegens gebrek aan
materiaal met grote moeilijkheden gepaard. Bestaat niet de mogelijkheid door middel
van beschieting of bombardement transport te voorkomen. Op het ogenblik worden
weer 20 wagons geladen. Alles wordt leeggehaald. Is werkelijk van zeer groot belang.
2. Toestand wordt in Eindhoven en omgeving ook kritieker. In Helmond zijn gisteren
jongelui van de straat gehaald voor graafwerk. Vandaag schijnt men hier ook bezig
geweest te zijn. Positief slechts één geval bekend.
3. Volgens mededelingen van inwoners bevinden zich langs het Wilhelminakanaal van
Best tot Oirschot ± 40 vuurmonden. Nadering is tot 500 m. van het kanaal verboden,
zodat juiste verkenning zeer moeilijk is. In ieder geval bevindt zich een concentratie
van geschut op de snijpunten van het Wilhelminakanaal met de spoorlijn EindhovenDen Bosch en de straatweg. Eindhoven-Boxtel. Het kaliber varieert tussen 10 à 12 cm.
op driepoot affuit met schild (mortieren?) en zwaarder geschut van 15 à 20 cm.
Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk. De huizen in omgeving brug Best
moesten hedenavond ontruimd zijn. De legering van de manschappen is gedeeltelijk
in tenten bij de vuurmonden, gedeeltelijk bij burgers. Camouflage van de opstellingen
met boomgroen.
4. Ter aanvulling punt 2 bereikt ons zojuist bericht, dat razzia's bij kerken in
Eindhoven aan de gang zijn. Hiervan is alleen punt 1 doorgegaan. Verder zijn wel
doorgegeven aan de telefoonpost, maar door telefoonstoring niet meer doorgegeven.
a. Bericht aan Jacques:
1. Zeer verheugd, dat contact weer hersteld is. Met Sjef bestaat nog steeds
regelmatige verbinding. Hij doet ook al, wat mogelijk is om het de moffen lastig te
maken. Ook in Eindhoven alles nog O.K, maar zijn nog lang niet bevrijd, terwijl het
zich laat aanzien, dat het nog lang kan duren. Op mijn bureau hangt een bordje,
waarbij het een ieder streng verboden is het woord "Droppen" te gebruiken.
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2. Sjef is ontstemd over een actie, die van Limburg uit ondernomen zou zijn op zijn
gebied, dus in Brabant. Is waarschijnlijk een gevolg van verbreking contact met
Eindhoven. Kan nu natuurlijk vervallen. Heb hem dit intussen medegedeeld. Hij heeft
je een brief geschreven. Mocht je daar antwoord op hebben, dan kan dit hem via mij
waarschijnlijk het vlugst bereiken.
3. Commandant Zuid RVV de boodschap medegedeeld. Zei, dat de top RVV een
rommeltje was. Zullen het hier verder maar bij laten en niet tegenspreken. Hij kan het
weten.
4.Contact geallieerden was mij bekend. Nieuws daaromtrent gaarne hierheen. Heb
zelf ook ten Zuiden van Eindhoven contact. Zullen trachten in verbinding te komen
met Prins Bernhard.
b. Bericht aan Sjef:
1. Op de eerste plaats kan ik je mededelen, dat het contact met Rotterdam en
Limburg volledig hersteld is. Alles gaat nu weer zijn gewone gang. Heb mij over actie
Limburg in verbinding gesteld met Jacques, zal nu wel afgelopen zijn. Is waarschijnlijk
een gevolg geweest van verbroken contact. Zodra ik antwoord heb van Jacques, zal ik
je hieromtrent nader inlichten.
2. Breng nog eens speciaal onder je aandacht de lijn Eindhoven-Venlo. Zijn er hier tot
nog toe in geslaagd trein op te houden. Wagens zijn nu echter door Duitsers ontdekt
en zullen worden afgezonden. Heb gevraagd lijn te bombarderen in verband met
gebrekkig materiaal.
3. Je begrijpt wel Sjef, dat ik het minstens net zo erg vind als jij, dat we verstoken
blijven van iedere hulp, voor wat betreft wapens en materiaal. Het woord "droppen" is
hier op straffe des doods taboe. In het Noorden en Oosten van ons land is veel
afgeworpen. Kunnen daar een portie van krijgen. Indien je kans ziet om het te laten
halen (wagens Duitse Wehrmacht) is de zaak O.K. Lijkt mij echter niet uitvoerbaar.
Van Den Bosch tot Utrecht in Sperrgebied.
4. Dank voor geschutsopstelling Best. Zal gaarne alles ontvangen, wat jij op dit gebied
te pakken kunt krijgen.
14.25 uur. Bericht van Frits. Achter het kanaal bij Best en richting Son in grote getalen
parachutisten afgeworpen.
14.30 uur. Bericht van Wim. In Noordelijke richting dalen honderden parachutisten.
14.40 uur. Bericht van Frits: Tot nu toe zijn 10 à 15.000 man afgeworpen. Staat nu
stop.
15.05 uur. Bericht van Frits: Honderden zweefvliegtuigen landen richting Best en Son.
15.40 uur. Bericht van Hendriks: Duitsers zijn bezig bij Philips met het
Sprengcommando. Het ketelhuis is reeds de lucht in.
15.45 uur. Bericht van Henk: Duitsers laten alle bruggen springen.
16.00 uur. Telefoon valt uit. En nu volgt drie uur lang tot 19.05 uur een onafgebroken
reeks van honderden detonaties. Het lijkt of half Eindhoven er aan moet geloven. Af
en toe fluiten granaatscherven. Roet en verbrand papier dwarrelt door de lucht.
Kruitdamp is te ruiken. Op sommige ogenblikken is de lucht zwart van de rook van de
ontstane branden en ontploffingen. Imitatie Rotterdam 14 mei 1940. En wij kunnen er
niets tegen doen. Hebben zelfs geen wapens om een Sprengcommando een kopje
kleiner te maken. Wie durft er nog van droppen te spreken? Ik vermoord hem.
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Zondag 17 september 1944 P.A.N.

De Algemene Staf werd achtereenvolgens verplaatst van Wal I naar Willemstraat 26,
van Willemstraat naar Marechausseekazerne. Daarna naar een adres in het Witte
Dorp, alwaar de plaatselijke staf Eindhoven werd geformeerd. Twee dagen bleef hier
ook de Algemene Staf. Deze werd daarna weer verplaatst naar Willemstraat.
Op 17 september werd het gebouw van het N.A.P. Willemstraat 28 in gebruik
genomen door de Staf en nog later het D.F.S. Stratumsedijk.

Op 17 september werd het mobilisatiesein dan eindelijk gegeven. De mannen krijgen
legitimatiebewijzen, armbanden worden van gemeentestempel voorzien en de eerste
vechtende groepen, die in Eindhoven formeel opereren, zijn P.A.N. groepen. Spoedig
bleek dat de gehele burgerbevolking het grootste vertrouwen in ons had. Iedereen
riep de hulp van de PAN-mannen in voor de gekste gevallen. Zo kon het gebeuren dat
enkele commandanten door overstelpende hoeveelheden werk tegen de orders in,
vele personen aannamen, waarbij niet altijd tijd en middelen aanwezig waren om
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precies na te gaan, wat voor vlees men in de kuip had. Hierdoor kwam er wel eens
een ongewenste in onze gelederen, die anders nooit toegang gekregen zou hebben.
Theodorus Wilhelmus van den Boogaard, geboren te ’s-Hertogenbosch, 13 februari
1921. Gesneuveld 18 september 1944 te Eindhoven.
Het was 10 dagen na Dolle Dinsdag dat in Eindhoven op het P.A.N. hoofdkwartier zich
meldden twee K.P.-ers uit den Bosch. Zij kwamen met berichten en met een opdracht.
Bij de P.A.N. vonden zij onmiddellijk de nodige steun en voor de nacht een onderdak.
De bedoeling van deze beiden, Jan en Theo, was om de volgende dag weer terug te
keren, doch bij het aanschouwen van de activiteit, de methode van organisatie en de
werkzaamheden van de P.A.N. besloten zij enige dagen te blijven.
Hun indruk van de P.A.N. was zodanig dat zij liever eerst nog wat van ons wilden
opsteken om dezelfde organisatie-methodes bij de K.P. Den Bosch in te voeren.
Zij werden direct ingezet bij de P.A.N. actie op het vliegveld Welschap en bij het
P.N.E.M. gebouw, terwijl Theo van den Boogaard tevens optrad bij de acties tot het
herstel der orde in Strijp en bij de bewaking der vroegtijdig door de Duitsers
ontruimde scholen en andere gebouwen.
Op zondagavond 17 september besloten beiden om terug te keren, doch zij kwamen
op hun stappen terug vanwege de gevechten bij Son tussen Duitsers en geallieerde
parachutisten. In de nacht van zondag op maandag deed Theo patrouillediensten door
de stad en toen op maandagmorgen 18 september de P.A.N. de belangrijkste punten
der stad bezette, was hij wederom van de partij. Bij een gevecht tegen de Duitsers in
de Willemstraat gaf hij blijk van zijn dapperheid. Toen deze Duitsers verdwenen
waren, werd hij ingezet voor de bewaking van het Hoofdgebouw der P.T.T. op de
Keizersgracht, tegen eventuele Sprengcommando's. De hele dag had Theo met een
P.A.N.-man wacht gehouden. Nog enkele P.T.T. beambten en een viertal politieagenten
waren in het gebouw. Met revolvers en handgranaten bewapend, werd boven de
wacht betrokken.
Volgens berichten, al of niet geloofwaardig, zouden Amerikanen ieder ogenblik naar
het centrum kunnen opruiken. Plotseling hoorde Theo een auto de Kleine Berg
afkomen. De wagen hield stil op het kruispunt bij de Vrijstraat. Hij voerde een
mitrailleur en was bevolkt met een tiental goed gecamoufleerde moffen. Theo dacht
dat het Amerikanen waren en wilde hen waarschuwen. Hij onderscheidde hen niet
direct als Duitsers. Toen hij hen toewuifde, kwamen revolver, P.A.N. band en overall te
voorschijn. De vijand zag het onderscheid wel en gaf een mitrailleursalvo af. Theo
werd dodelijk getroffen.
Voor zijn medestrijders, een onverwachte en ontnuchterende teleurstelling en voor
zijn ouders, wier enige zoon hij was, een bijna onoverkomelijk verdriet. Moge zijn
heldhaftige nagedachtenis voor zijn vrienden een aansporing blijven om, bezield met
de geest van zijn laatste ademtocht, voort te blijven werken aan een langdurige
vrede, waarvoor Theo zijn leven gaf.
Cp. 17-9-1944.
Rapport.
Ingevolge bekomen opdracht werd door mij een ploeg van 8 man naar het bedoelde
object gezonden. Om plm. 21.30 uur met het werk een aanvang gemaakt. De rechter
lijn werd over een lengte van 22 meter opgebroken. Alleen de rechterlijn werd
versperd i.v.m. het feit dat verschillende treinen richting Eindhoven binnenliepen,
hetgeen toegelaten moest worden, daar anders de vernieling terstond bekend zou
zijn.
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Om 0.15 uur waren de werkzaamheden beëindigd. Tot 4 uur werd alles onder dak
gebracht in de nabijheid van het object. Met betrekking tot het doen springen van de
brug zelf met handgranaten het volgende:
De brug is plm. 15 m. lang, gedragen door stalen balken, waartegen staalplaten
bevestigd zijn. Bij het aanbrengen der handgranaten, die onder de rails moeten
komen krijgen wij een benedenwaartse uitwerking, aangezien de rails eerstens
smaller zijn (de explosieve kracht gaat er grotendeels langs).
2e. de staalplaten veel minder weerstand zullen bieden.
Het gevolg zal dus zijn, dat de lading in het water zal vallen zonder noemenswaardige
uitwerking te hebben gehad. De landhoofden zijn van zodanige constructie dat ze
tegen handgranaten bestand zijn.
Conclusie: Betere storingsmiddelen, anders niet mogelijk.
Bij het naar huis gaan werd in dezelfde richting weer getik etc. gehoord.
De mogelijkheid bestaat dus dat de vernieling opgemerkt is geworden. Of is wellicht
ook Tinus aan het werk geweest ?
R.C.-T.
Henk.

Of zorgt James daar voor. "James" is rayoncommandant Woensel, Max Tak.
17-9-1944.
Dit bericht, gaf de uitvoering weer van de verschillende opdrachten tot bescherming
van vitale gebouwen en punten welke door de verschillende R.C. voor de rayons ter
uitvoering waren en genomen.
Voorzichtig marcherend, eerst door de bossen en het Philips de Jong park was de
kleine groep vanaf haar verzamelplaats in haar rayons S, naar de terreinen van de
P.N.E.M gegaan.
Telkens waren er een of meer verkenners vooruit gezonden, immers het wemelde nog
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van moffen en openlijk gewapend marcheren was onmogelijk. De bevrijding was wel
reeds hoorbaar doch zou aan hen geen hulp kunnen verlenen. Gelegen langs de
spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven dicht bij het Rijkskrankzinnigengesticht omringt
door bossen, kon het gemakkelijk genaderd worden, niet alleen door onze P.A.N.
leden, doch ook door de moffen. De bewapening van dit kleine groepje was gering,
slechts dat wat ondergedoken was, of op het vliegveld was geannexeerd.
Zulk een groep bewaakte dit voor Eindhoven en zijn industrie zo voorname object, het
P.N.E.M. gebouw.
Doorlopend waren de verkenners in de weer. Tegen de namiddag bleek dat in de
bossen rond het gesticht zich een naar schatting een compagnie-sterke groep moffen
had samengetrokken. Met bezoek van een moffenpatrouille en of "Spreng-commando"
moest toen met zekerheid rekening worden gehouden. Het was echter een
vastberaden groepje, waarvan verschillende reeds meerdere malen de moffen een
slechte nachtrust hadden bezorgd gedurende de bezetting. Versterking werd
onmiddellijk in eigen rayon gevraagd en een moffenmitrailleur met de nodige munitie
werd aangesleept.
Aan handgranaten was geen gebrek, deze waren op verschillende punten in de door
de Moffen verlaten kwartieren met kisten vol buitgemaakt.
Op de eerste verdieping had W. een mitrailleur met vier geweren geplaatst.
Op honderd meter stonden 1 mitrailleur en 2 geweren en op tweehonderd meter een
met een geweer gewapende voorpost.
Het verwachtte "de moffenpatrouille", kwam toch nog vlugger dan gedacht werd.
Een kleine patrouille uit vijf man bestaande kwam voorbij en staarde naar de voor hen
nog onbekende mannen in blauwe overall en band. Zo verbaasd waren zij, dat ze zelfs
vergaten te snauwen. Onze jongens keken naar hen, het geweer in de aanslag.
Nu werd het de hoogste tijd, onmiddellijk gingen de jongens over tot de uitvoering
van het opgestelde verdedigingsplan. De mitrailleur werd verdekt opgesteld, zodanig
dat hij de gehele toegang tot het terrein bestreek, naar de achterzijde, en opzij door
schutter beveiligd. De rest van de groep stelde zich op de tweede verdieping van het
gebouw op allen bereikbaar door de zich aan de buitenzijde bevindende ijzeren trap.
Een lijn waarop vuur kon worden uitgebracht, welke indien door de moffen werd
overschreden, zou het sein tot vuren zijn. Alles was met een flinke hoeveelheid exDuitse handgranaten werpklaar uitgerust.
Lang behoefde men niet te wachten. Daar verschenen ze weer, nu een groep van een
tiental, een onderofficier van het geijkte Duitse type als commandant. Een vreselijk
grote mond werd door hem opgezet.
"Naar beneden moesten ze komen, er zou geschoten worden". Enfin, het gehele reeds
vier jaar bekende repertoire werd af gedraaid. Maar onze mofjes bleven buiten het
hek staan. In de bovenverdieping van het gebouw, was slechts een schamper
gegrinnik en de geweerlopen bleven naar buiten gericht.
Niemand sprak een woord, doch wachtte, om zodra de moffen de aangegeven lijn
zouden overschrijden, er op los te knallen. Achter de mitrailleur zat de
zwaargebouwde onderduiker die in het noorden zijn school in de steek had gelaten om
zijn principes te houden en daarom lid van de K.P. "S" was geworden.
"Op zo'n afstand kan ik niet missen" klonk het zijn makkers fluisterend in de oren.
"Met een paar vuurstoten zijn ze weggemaaid".
Of deze tweede patrouille niet wist hoe ze het had, of dat ze verlangden toch levend
thuis te komen, ze verdwenen en lieten het terrein aan ons.
In gespannen waakzaamheid verstreek de nacht, niemand sliep. Bij het aanbreken
van de dag ging er weer een kleine groep op verkenning. De in de bossen rond het
gesticht gelegerde moffen waren vertrokken. Minder aangenaam was echter het
bericht hetwelk enige tijd nadien binnenkwam. De gewapende voorpost was in handen
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van de moffen gevallen en volgens inlichtingen meegenomen in de richting van Best;
een knap staaltje van de tegenstanders.
Alle mogelijke moeite werd genomen om te trachten iets van hem te weten te komen
of te helpen. De moffenmethoden kennende, spraken we van een wonderbaarlijke
redding toen na twee dagen onze reeds gefusilleerd gewaande medestrijder weer op
kwam dagen.
Rapport W. 19 R.C. S.
W.19 is Egbert Wever, Eb.
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3.00 uur. Vanaf 0.00 uur veel artillerie beschieting. Enkele bruggen gaan de lucht in.
4.30 uur. Af en toe nog artillerie. Vermengt zich met mitrailleurvuur en geweervuur.
8.30 uur. Af en toe geweer- en mitrailleurvuur.
9.45 uur. Nog steeds voortzetting. Af en toe artillerievuur in series van vier. De
granaten gieren. Het gerucht gaat, dat de geallieerden zich in de buurt van Vlokhoven
bevinden, dat is hiervandaan ± 4 km. De Duitsers zijn bezig om mitrailleurs in de
straten op te stellen. Ze hebben dus blijkbaar nog lust om zich te verdedigen. Maar
het zal ze niet helpen. De bevrijding is op mars.
10.45 uur. Straatgevechten gaan door. Onze onvolprezen chef-telefoniste is weer op
haar post en heeft ons nummer aangesloten. Hoe is het mogelijk, ze waarschuwt
tevens, dat het waterleidingsbedrijf de lucht in zal gaan (afgeluisterd Duits gesprek).
Dat kan er nog net bij. Zonder gas zitten we al enkele dagen (behalve twee uur per
dag) en geheel zonder elektriciteit zijn we sinds vandaag 6.30 uur.
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11.20 uur. Sjef aan de telefoon. Vraagt informaties omtrent de militaire toestand
rondom Eindhoven. Zit zelf in Son. Son is vrij. Hij heeft een verbindingsofficier van de
geallieerden bij zich zitten. Komt zo spoedig mogelijk met die verbindingsofficier
hierheen.
12.20 uur. Sjef weer aan de telefoon. Overzicht gegeven plus de laatste instructies.
12.25 uur. Eindhoven is vrij. De eerste Tommy's (Amerikanen, Airborn divisie) passeren
het Binnen Ziekenhuis. Een grote wagen, gesierd met een grote oranje doek komt
voorbij. Tommy's zien er vermoeid uit. Er wordt in de handen geklapt, gewuifd, hoera
geroepen enz. Het Oranje boven is niet van de lucht. Het publiek is razend. Het is de
Airborn-groep uit Son.
12.50 uur. Er is contact met de politie. Het bord van het Weermachtsheim gaat naar
beneden, het hakenkruis wordt op straat verbrand, het portret van Göring stuk
getrapt. Het is niet te beschrijven.
13.10 uur. Postkantoor door ons bezet. Voor telefoonkantoor maatregelen genomen.
Idem versterkingsstation. Een mof komt nog naar buiten met de handen in de hoogte.
Hij rapporteert, dat er nog twee paarden zijn. Komen te voorschijn met rood-witblauwe vlaggen in de bek.
13.15 uur. Geen verbinding met Rotterdam meer, maar onze telefoon werkt weer
compleet. Alle nummers zijn aangesloten. In Son zit een generaal van de Airborn
groep.
13.30 uur. De directrice van het Ziekenhuis komt met een fles wijn opdraven. Chateau
Léoville Saint Julien 1922. Glaasjes enz. versierd met oranje-strikjes.

De directrice had een goede smaak. Voor een 5 jaar oude fles Léoville betaal je nu ca. 150 euro.

14.30 uur. Amerikaanse commandant van de staf op bezoek. Hem inlichtingen
verstrekt over nog enkele achter gebleven zware mitrailleursnesten.
15.00 uur. Onder gejuich van het publiek per auto vertrokken naar het nieuwe
hoofdkwartier bij Philips aan de Emmasingel.
15.40 uur. Wim vertrekt naar het hoofdkwartier van de Amerikanen om vrijgeleide te
vragen voor twee man naar het hoofdkwartier van Prins Bernhard. Ons
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telefoonnummer is 6000, daarna 5125.
15.50 uur. Gerapporteerd wordt, dat er nog ± Duitsers zitten aan de Genneperweg
voorbij Gennepermolen bij Van Rosmalen. Zij zijn nog bewapend. Er zit nog artillerie
op het Eindhovense sportterrein op de Aalsterweg tegenover Eikenburg van hier
af rechts.
16.00 uur. Bakel is bevrijd. In de stad zijn nog gevechten o.a. in de straat, waar de
beruchte S.D. man Weber nog zit. Frits is naar Woensel. Opdracht gegeven dat zijn
plaatsvervanger moet komen.
16.15 uur. De wonderen zijn de wereld niet uit. Er rukken meer Duitse wagens door
de straten. Vuurgevechten ontbranden. De straten zijn in een mum schoon. Yankees
worden gewaarschuwd. Er komt versterking.
16.20 uur. Verzoek om het P.T.T. gebouw te versterken. Frits krijgt hiervoor opdracht.
Intussen trekken steeds meer troepen binnen.

Theo van den Boogaard

16.45 uur. Een P.A.N. man gesneuveld bij de telefooncentrale. Blijkt Theo te zijn.
16.50 uur. Ook bij het postkantoor wordt gevochten.
16.55 uur. Oud-militairen melden zich. Worden verwezen naar OD.
17.00 uur. Drie Amerikanen van de staf komen binnen. Zij vragen informaties over
S.D., S.S., Ortskommandantur, Bauleitung vliegveld, N.A.D. en diverse particuliere
personen. Aan het licht komt, dat door ons reeds gepakt is de S.D. man Wolterbeek.
Gegevens worden uitgewisseld over radio, telefoon, lokale en interlokale verbindingen,
bezetting post-, telefoon-, en telegraafkantoor. het eindresultaat is:
1. Van de telefoons mag alleen verbonden blijven onze eigen lijnen, alle doktoren,
ziekenhuizen, politie en brandweer.
2. Interlokale gesprekken zijn verboden.
3. De radio-zendinstallaties, die wij onder eigen controle hebben, mogen blijven
werken totdat de geallieerde verbindingsofficier kort.
4. Als stafkwartier voor deze geallieerden wordt Hotel du Commerce uitgekozen.
De eerste camel wordt gepresenteerd. Goddelijk!
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Hotel du Commerce, rechts, Stationsplein Eindhoven

18.10 uur. N.S.B.-ers worden opgebracht door de politie. Weg met alle landverraders.
Leve Wilhelmina.
18.20 uur. J.A. van Gennip, Diepenbroek 3 12 in Mierlo (NBO) komt inlichtingen
brengen over de militaire situatie in Helmond. Is een merkwaardig man, want hij had
aan de S.D. agenten Weber en Mosterd aangeboden om bij hen onder te duiken. Maar
zijn relaties zijn prima. Hij zal ons bovendien waarschuwen als de twee genoemden bij
hem aankomen. Hij meldt:
1. Spoor- en trambrug bij Van Vlissingen in Helmond is kapot. Spoorbrug over de Aa
idem.
2. Bruggen over het riviertje Goorloop zijn opgeblazen behalve de bruggen aan de
verharde weg.
3. Er zijn tankvallen tussen brug Goorloop en de spoorweg Zuid daarvan. Daarachter
liggen versperringen.
4. In de driehoek van de wegen Stiphout en Hout zijn versperringen met bielzen e.d.
en ook vlak voor de Goorloopbrug aan de verharde weg.
5. De gehele weg van deze harde brug tot ophaalbrug Helmond is geëvacueerd.
6. In het park mitrailleurnesten.
18.30 uur. Afgeluisterd gesprek: Duitse pantserformaties op weg van Venlo naar
Eindhoven.
18.40 uur. Bericht van Sjef:
Er wordt nog gevochten tussen Den Bosch en Veghel. In omgeving van Best en Veghel
wordt nog gevochten. Heeswijk is nog niet vrij. Van Den Bosch is nog niets bekend.
18.45 uur. Groep Nuenen vraagt om wapens. Had je ze maar!
19.20 uur. Bericht van telefoniste Venlo:
Duitse tankconcentraties van lichte en zwaardere pantserstrijdkrachten gecamoufleerd
opgesteld in kring Zuid-Oost van Venlo. Deze kring loopt Oost van de Maas,
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beginnende op een punt aan den Rijksweg halfweg Venlo-Tegelen, via zwembad
Bovenste Molen over een punt 3 km. van Venlo aan de weg Venlo-Kaldenkirchen en
verder in een kring over de hei.
19.30 uur. Bericht van Koosje:
1. Tussen Bakel-Milheeze-de Rips zitten 500 man ingegraven.
2. Tussen Aarle Rixtel en Bakel zijn 2 à 300 man met zware mitrailleurs.
3. Aan de weg van Helmond naar Bakel en links en rechts daarvan is een mijnenveld.
4. Noord van de Leonarduskerk (deze ligt Noord-Oost van Helmond) is een groot
mijnenveld aangelegd.
20.00 uur. Tonny gaat alle bovenstaande militaire berichten doorgeven aan de Capt.
van het Intelligent Service in Hotel du Commerce.
21.00 uur. De chef-telefoniste en enkele anderen worden naar het telefoonkantoor
begeleid. Daarna naar het Binnen Ziekenhuis, Souper (avondmaaltijd).
22.30 uur. Bericht van Koosje:
1. In Helmond langs het kanaal is wel geschut, maar geen munitie, ……
2. Bij de grote brug aan de Veestraat is geschut .. met munitie, links en rechts van
brug Zuid zijde.
3. De mijnenvelden bij de Leonarduskerk zijn doorgetrokken ten Zuiden van die kerk
naar de Deurnese Weg.
4. Tussen Bakel en Aarle Rixtel (Heikant) in de bossen zijn pantservuisten, m.g.'s en
artillerie
5. Aan de Zuid-Willemsvaart Oost zijde vanaf Wilhelmina kanaal tot sluis 7 is
ontruimd. Teruggetrokken vermoedelijk richting Gemert.
6. Zuid van Helmond is ± 120 man p.a.g.
23.00 uur. Bericht van Koosje over Geldrop:
1. Er zijn verschillende geschutsopstellingen en wel:
a. Bij de boerderij van de Groof aan het Zwarte Weggetje, dat loopt van Eindhoven
naar Tivoli.
b. Links van Heezerweg ter hoogte van Tulpstraat.
c. Bij Rielsedijk.
d. Eindhovenseweg bij café Hoogers halfweg Geldrop-Eindhoven.
2. In de bossen om Tivoli 40 à 50 man.
3. Het L.B.V. (één of ander opperbevel van de moffen) is van Langenboom
overgeplaatst naar Helden. Deze mededeling is afgeluisterd. Bij dit gesprek werd nog
gezegd: wenn die Tommy's das hören, werden sie sich freuen (betekent nl. een
terugtocht).
23.30 uur. Bericht van P.N.E.M. door Peter:
Het gebouw van de P.N.E.M. is behouden. Eén man is door de Duitsers krijgsgevangen
gemaakt.
23.40 uur. Afgeluisterd gesprek tussen twee Duitsers: Er zijn twee treinen vertrokken
uit Helmond, maar ze kunnen ze niet terugvinden. Bovendien kan langs een bepaalde
weg niet gepasseerd worden door een veelvoud van handgranaten.
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Op 18 september 1944 werden door het wijkteam van de P.A.N in Woensel-West twee mensen
opgepakt en opgebracht. Eén daarvan was een N.S.B-er tevens SD-agent, Adrianus
Wolterbeek, die in de Wattstraat woonde, de man met de handen in de lucht. Uiterst links van
hem (zonder helm, maar met witte band) loopt de leider van het P.A.N-wijkteam, Ad van Eerd.
Vóór de oorlog bekend als aanvoerder van PSV met de bijnaam "De Spijker". Tijdens de oorlog
droeg hij de verzetsnaam "De Greef". Ad speelde van 1927 tot 1932 bij PSV en droeg de
aanvoerdersband van 1928-1932.

De arrestatie wordt in het rapport van James, R.C. Woensel vermeld:
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Woensel, James, 18 september 1944
In stelling gelegen
15 krijgsgevangenen
Geschut veroverd op Kloosterdreef
1 gesneuveld, Den Braber
Gecombineerd met Engelse troepen slag geleverd, door P.A.N.
30 krijgsgevangenen + buit
Patrouille etc
Wolterbeek gearresteerd
Verkenning in Best
Nog 4 krijgsgevangenen
James vermeld dat het geschut op de kloosterdreef veroverd is en er 15
krijgsgevangenen zijn gemaakt. Bijzonder is dat hij (daarbij ook) vermeld dat Gerrit
den Braber is gesneuveld. Die is gevonden in de Kaakstraat, niet ver van de
Kloosterdreef.

Wachtmeester G. den Braber
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Gerrit woont in Eindhoven waar hij werkt als wachtmeester van de staatspolitie. In
1944 sluit hij zich aan bij de P.A.N,, hij is dan 24 jaar. Als politieman is hij erg welkom
bij de P.A.N. Gerrit wordt dood aangetroffen op een perceel bij de Kaakstraat in
Woensel. Vermoedelijk is hij vanwege zijn PAN-uniform, dat hij toen droeg, ter plekke
doodgeschoten door Duitse militairen (of heeft hij deelgenomen aan het gevecht op de
Kloosterdreef).

18-9-44.
D.C.
In bewaring gesteld 4 personen die eigenmachtig een band hebben gemaakt, met
rode verf onze initialen erop hadden geschilderd, een overall droegen en op eigen
houtje rond scharrelden. Wat te doen?
Michiel.
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18-9-44.
Michiel,
Overall en banden in beslag nemen, de personen op het politiebureau insluiten.
Rapport opmaken.
D.C.
Een tragische vergissing, Adri Lucks
Op 18 september trekken Amerikaanse parachutisten Eindhoven binnen. Ze bevrijden
de stad. Ook zorgen ze ervoor om de opmarsroute en de bruggen over de Dommel
voor het Britse grondleger veilig te stellen en open te houden. Eindhovenaren staan,
vaak getooid in oranje, langs de weg om de Amerikanen welkom te heten. Maar de
bevrijding heeft ook zijn schaduwzijde. Tijdens de gevechten begaat een van de
paratroopers een tragische vergissing. In de Woenselsestraat hoorde de 26-jarige
kruideniershulp en lid van de P.A.N, Adri Luijkx, dat bij een NSB-er in de buurt,
waarschijnlijk nog Duitsers verborgen zaten. Op het bewuste adres werd niet
opengedaan. Daarom sloeg Adri met de kolf van zijn geweer een raam in. Terwijl hij
met een been over het vensterkozijn stond, ratelde een machinepistool. Adri werd
dodelijk getroffen. Een Amerikaanse parachutist kwam aangelopen. Hij zag de witte
P.A.N-armband die Adri tussen zijn riem had gestoken en hij realiseerde zich zijn
vergissing: als Adri de band om zijn arm had gedragen, zou hij hem niet voor een
vluchtende Duitser hebben aangezien.

2e van links, Eddi Verkaik, rayoncommandant Eindhoven Centrum
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Door de groep van Eddi Verkaik werd gevochten op de Geldropseweg, Hoogstraat en
Hertogstraat en de Burgt. In de Hoogstraat werden krijgsgevangenen gemaakt.
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Louk van der Heijden was koerier en lid van de P.A.N. Zij meldt aan de staf namens
Eddy Verkaik, (rayoncommandant Centrum Eindhoven) :
20-9-1944 0.35
Louk aan Staf namens Eddi
Zijn in een gevecht gewikkeld geraakt met moffen tegenover Valkenhorst (weg
Leende - Valkenswaard). Eddy ging naar Luitenant om te vragen: overgeven of
vechten. Mof schoot daarop Eddy vanaf 2 meter afstand in linker-bovenarm.
Waarschijnlijk been verbrijzeld. Heb hem naar Valkenswaards Ziekenhuis gebracht.
Versterking gehaald uit Valkenswaard. Piet van Riel (Duitse motor van C.) gedood.
Zijn nu in Valkenswaard ingekwartierd, weten nog niet wat morgen te doen. Ga terug
naar Valkenswaard. Heb hier alle mensen zoveel mogelijk gewaarschuwd.
Louk

Op de Leenderheide hadden zich Duitsers opgesteld voorzien van automatische
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wapens, ongeveer 60 man. Door twintig man van de P.A.N. werden deze omsingeld en
na een hevig vuurgevecht, gevolgd door een aanval met handgranaten, vlogen de
Duitsers in wilde vlucht weg. Het gevecht werd voortgezet in een volgend bos, van
waaruit een hevig vuur onze mensen tegenkwam. P. van Riel en H. Luyks sneuvelden
hier, een werd zwaar gewond en een vermist.
De Duitsers lieten vier doden achter. De volgende dag werd de aanval voortgezet in
opdracht van de Engelse Commandant in samenwerking met Engelse tanks. Een
andere groep kwam in de richting Son in contact met de geallieerde parachutisten.
Een boerderij werd ontzet. Een onzer viel hier tijdelijk in Duitse handen. Een andere
groep kreeg contact met de Duitsers in de omgeving van Wintelre, waarbij
krijgsgevangenen werden gemaakt en een flinke buit in onze handen viel.

Piet van Riel
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Dinsdag 19 september 1944 G.S.C.
0.30 uur. Melding van telefoniste. Vanuit Eindhoven wordt op Geldrop geschoten met
artillerie. Er is geen enkele Duitser meer. Veel burgerslachtoffers. Tracht het vuren te
verhinderen.
5.20 uur. Bericht van Lange Jan: In Geldrop 200 m. voor het viaduct, aan de zijde van
Eindhoven, vermoedelijk 4 stuks pantserafweer. Kaliber 88 mm. Bediening door
pantsergrenadiers. Sterkte 100 man.
8.30 uur. Bericht van Koosje:
1. Machinenesten tussen Bakel en Deurne en tussen Helmond en Deurne.
2. Mijnen gelegd in de Schutsboom d.i. een buurtschap onder Deurne.
3. m.g. nesten (machinegeweer) in de Walsberg in Deurne.
4. Pantserwagens zijn gereden van Bakel naar Deurne, waarschijnlijk komende van
Helmond.
5. In Mierlo staan pantserwagens bij gemeentehuis en bij kerk.
6. Infanterie trekt zich terug van Mierlo over Helmond naar Deurne.
7. Van Helmond naar Boxtel trekken verspreide formaties van de Luftwaffe met M.P.'s
en karabijnen, alles volop plunderend.
8. Een infanterie-compagnie op weg van Helmond naar Eindhoven, gewapend net 12
pantservuisten, 2 pantserschrecken, 6 m.g.'s, 3 m.p.'s en karabijnen.

Links, staand, Jan Borghouts, midden met bril, Tonny Gerritssen.

8.40 uur. Bespreking met complete staf.
Frits krijgt opdracht om van nu af aan op zijn plaats te blijven en ons opgaaf te
verstrekken van sterkte en taak van de groepen. De verschillende mensen moeten
over de stad verdeeld worden, ieder onder een zelfstandige commandant. Niet
bemoeien met OD, geen instructies van hen aanvaarden, maar ze gewoon verwijzen
naar Ct. KP Alles wat gearresteerd wordt, moet gebracht worden naar het Don Boscohuis (daar zitten er op het ogenblik al ± 400). Moeten door ons bewaakt en verzorgd
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worden, ook met eten. Niemand wordt losgelaten dan met toestemming Ct. KP
Moffenmeiden, die gemilimeterd zijn, vasthouden. Onze groepen stevig in de hand
houden; staan onder militaire discipline. Plunderingen de kop indrukken, schuldigen
arresteren. Door ons te vorderen:
1. St Joris college Jan Smitzlaan.
2. School Iepenlaan.
3. School Tongelresestraat.
In totaal voor resp. 300-150 en 300 is 750 man. Geen onnodig gebruik maken van de
auto's. Een taak afhandelen en daarna terugmelden. Frans zorgt voor
radioverbinding. Henk voor auto's. Contact opnemen met Dekker, chef-transport
Philips. Verder met de officier motordienst OD. Vorselaars. Elektriciteit wordt verzorgd,
evenals verduistering, schoonmaakdienst, vorderingsbiljetten, legitimatiebewijzen.
Wim gaat allereerst naar de R.K. Begrafenisonderneming directeur Sol en regelt de
begrafenis van Theo uit Den Bosch. Datum en uur van de mis bij ons melden. Verder
zorgt Wim voor het drukken van onze legitimatiebewijzen. De OD is nl. zo leuk
geweest om ze uitsluitend te doen drukken op naam van OD. Wij moeten eigen
kaarten hebben. Zal moeten gebeuren bij de Eindhovense Drukkerij. Ook van de
vorderingsbiljetten zal OD. veranderd moeten worden in KP Aan auto's kant en klaar
hebben wij op het ogenblik een Citroën, een Oldsmobile en een Opel. Het telef.
nummer van OD is 5145, van Dekker 5044 en van Portier Glasfabriek 5040.
10.00 uur. Frank Gillard, reporter van de B.B.C. komt met een collega op bezoek.
Informaties worden links en rechts uitgewisseld. Een stuk echte chocolade en echte
sigaretten worden gepresenteerd. Gillard zelf rookt niet. Een heugelijk moment. Zoiets
gebeurt maar één keer in je leven!
10.15 uur. Capt. Mac Guire komt met Louwers. Alle militaire berichten, die nog niet
doorgegeven waren bij het bezoek van Tonny van gisteravond worden aan hem
overgedragen. Overigens interesseert hij zich voor de politieke gevangenen, die reeds
gearresteerd zijn. Hij gaat daarom met Louwers hiervoor naar het hoofd
bureau van politie.
10.40 uur. Frans stuurt twee mensen van de P.A.N. om accu's te halen bij Philips.
10.55 uur. Bericht van Aart, dat Prins Bernhard met het 30e Engelse legerkorps
onderweg is naar Eindhoven via Valkenswaard en dat hij van plan is zijn hoofd
kwartier in Eindhoven te vestigen.
11.10 uur. Bericht van Koosje:
In Helmond worden de straten: Aarle-Rixtelweg, Julianalaan, Kanaaldijk en nieuwe
weg naar Stiphout in staat van verdediging gebracht. Uitkijkpost van moffen op de
Kanaaldijk. Pantserwagens komen van Noord naar Zuid.
11.20 uur. Sjef en Liesbeth komen binnen. Alles O.K.
11.40 uur. Majoor Verhoeven van de Sectie V van het leger van Eisenhower vraagt
100 man politieversterking voor het vrijhouden van de wegen. Peter gaat met hem
kennismaken op het gemeentehuis.
11.45 uur. Op bevel van geallieerden vallen alle telefoonverbindingen uit.
11.45 uur. Er komen twee mensen van de groep Peters uit Nuenen en vragen om
wapens. Natuurlijk niet aanwezig. Zij delen o.a. mee, dat zij de secretaresse
van Rost van Tonningen gearresteerd hebben.
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Valkenswaard
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11.45 uur. Een vaandrig van de marechaussee meldt zich met de mededeling, dat de
opperwachtmeester Visschers van de marechaussee in Valkenswaard de zaak niet
meer aan kan. Er is geen medewerking tussen hem en de P.A.N. Er wordt maar
lukraak gearresteerd, terwijl de gearresteerden in de open lucht in een muziektent
worden vastgehouden, omringd door een krijsende menigte. Nog zoo gek niet! Maar
dat moet toch anders en hem daarom verwezen naar Willemstraat 26.
11.55 uur. Mooi mop! N.S.B.-er Bolle heeft zich gemeld als telefonist op het geallieerd
hoofdkwartier Eindhoven. Je moet maar durven. Is ontdekt door tandarts
Hoogenbosch (Cor Th.A. M. Hoogenbosch, die in 1926 een tandartspraktijk is begonnen op
Willemstraat 29 Eindhoven). Deze neemt nu samen met een burger genaamd Meijer, de
telefoondienst over en Bolle zal aan ons voorgeleid worden.
12.05 uur. Hr. Vorselaars vraagt om Henk bij hem te sturen, want wij hebben beslag
gelegd op alle benzine van de City-garage en dat gaat niet i.v.m. de
voedselvoorziening.
12.30 uur. Peter keert terug van zijn bezoek aan Majoor Verhoeven. Het geleide voor
Prins Bernhard sluit op praktische moeilijkheden. Er zijn zo ontzettend veel colonnes
op de weg, dat passeren haast niet mogelijk is en de rit zeker 2 ½ dag zou nemen.
Bovendien komt Prins Bernhard in Eindhoven. Zo spoedig mogelijk zullen wij met hem
in verbinding gebracht worden. Wij moeten doorgaan met ons werk: het opruimen
van Duitse weerstandnesten en het arresteren van verdachte personen. Haar
afknippen bij vrouwen wordt stopgezet. Peter moet met hem naar de school in de Don
Boscostraat om zich te overtuigen van de toestand der gearresteerden. Er moet dan
een complete lijst aanwezig zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor hun legering en
voeding. Iedereen moet binnen zijn van 21.00 tot 6.00 uur. Ook illegale werkers.
Eventuele uitzonderingen voor te leggen aan Maj. Verhoeven. Diens stafkwartier is op
het gemeentehuis. Bezoek van een 1e Luitenant v.d. Brigade Prinses Irene. Op de
linker bovenarm de woorden "Prinses Irene" en daaronder de beroemde Nederlandse
Leeuw met het woord Nederland. Hij komt namens de Engelse generaal, die
inlichtingen wenst over alle KP 's groepen tussen Eindhoven en Nijmegen. De a.s.
opmars richting is nl. Noord-Oost in de richting Grave en de KP 's moeten helpen met
informaties, opmars verkennen enz. Hem wordt één en ander uitgelegd. Verder stelt
hij vragen over bewapening on hoort hij van ons het "droppen" drama. Hij geeft nog
de tip om vooral de Nederlandse S.S. niet erg vriendelijk te behandelen, doch krijgt al
spoedig de indruk, dat hij dat wel aan ons kan overlaten. Naam van Peter wordt
genoteerd voor verder contact,
14.00 uur. Bezoek van de Capt. van de Intelligent Service van het Engelse leger. Hem
worden algemene inlichtingen verstrekt. Hij spreekt vrij aardig Hollands presenteert
een Engelse sigaret en kondigt het bezoek aan van nog een andere kapitein en wel
Capt. Hockliffe.
14.05 uur. Wim keert terug van de telefoonaflossing in het geallieerde kwartier. Het
blijkt, dat vriend Bolle (zie boven) de benen genomen heeft. Jan Moedwil zou
zeggen: We krijgen ze wel, die van ons en de moffen.
14.25 uur. Het is een gekkenhuis met de benzine. Van de 4.000 liter in de City-garage
is er nu nog maar 1.200 liter over. Besloten wordt:
a. Een instructie aan City van de volgenden tekst: Vanaf direct mag geen benzine
meer afgegeven worden dan op vertoon van een schriftelijk bewijs van commandant
KP G.S.C. III. b. Iedereen, die benzine nodig heeft, moet bij Tonny een bon halen,
Tonny legt hiervan een register aan.
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Duitse gevangenen, Don Boscoschool Eindhoven

Gerard van den Boom, Politie Eindhoven:
Ik herinner me dat ik een paar dagen na de bevrijding in een school aan de Don Boscostraat
een lokaal vol Duitse krijgsgevangenen moest bewaken. Er lag een man of 20 in het stro te
slapen. Gelukkig kreeg ik naast mijn dienstrevolver nog een Duits geweer ter beschikking. Ik
heb de hele nacht in de deur gestaan om het zaakje in de gaten te houden. Ze bleven echter
rustig, waren blij dat ze van de narigheid af waren.
Ook moest ik vaak politieke arrestanten van een school naar het Gezellenhuis in de Don
Boscostraat transporteren, waar de P.R.A.-rechercheurs ze aan een verhoor onderwerpen. Dit
was wel nodig want er zaten veel onschuldigen bij die alleen gearresteerd waren op grond van
burenruzies die niets met politiek te maken hadden. Men probeerde zo vetes uit te vechten
door iemand verdacht te maken.

14.30 uur. Bezoek van Frits. In de school Don Boscostraat zitten alleen mannen. In de
Paterskerk mannen en vrouwen, maar natuurlijk netjes gescheiden. Waar is mijn
leeuwerikje nou? Een lijst van de geachte aanwezigen is present. Vrouwen van N.S.Bers, die zelf geen verradersrol hebben gespeeld, worden niet opgehaald. Haar
afknippen stopzetten. Moffenmeiden laten zitten. Twijfelgevallen zullen ter plaatse
bekeken worden. De arrestatie van Keukenmeester uit van Kootstraat moet ongedaan
gemaakt worden. Van Tongeren en van Ooijen uit de Gestelsestraat zijn gisteren
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opgehaald en vandaag losgelaten. Reden rapporteren! Vanavond 9 uur iedereen
binnen. Frits' kwartier is Stratumsedijk, hoek Rochusstraat. Hij moet om 20.00 uur
terugkomen.
15.00 uur. Bezoek van begrafenisondernemer Sol. De kist voor Theo is verzorgd en is
in het Binnen Ziekenhuis. De mis kan gelezen worden op de dag van de begrafenis om
10 uur. De kist wordt voorlopig begraven op een aparte plaats om later de
gelegenheid te geven voor overbrenging naar Den Bosch.
De begrafenis kost Fl. 105.- plus de kosten van het mislezen. Dit laatste moet apart
besproken worden (kost van Fl. 60.- tot Fl. 400.-). De volgende vragen blijven over:
1. Moet de vergadering op donderdag, vrijdag of zaterdag plaats vinden.
2. Is Theo wel R.K.?
3. Waar zijn zijn papieren, want er moet nog aangifte op het gemeentehuis gedaan
worden.
4. Moeten er dragers zijn of dragen wij zelf?
Het programma wordt ongeveer als volgt: 9.45 uur van het ziekenhuis. 10 uur mis,
10.45 uur van de kerk naar het kerkhof St. Catrien en 11.00 uur op het
kerkhof. Sol komt morgenochtend 9.00 uur.
15.15 uur. Weer twee officieren van Intelligent Service. Diverse informaties.
15.45 uur. Officieel worden de vlaggen uitgestoken. Van ons gebouw waait de
Nederlandse- Engelse en Amerikaanse vlag.
16.00 uur. Op Eikenburg staan Duitse onbeheerde wagens met munitie, eetgerei,
verbandmateriaal enz. Wordt geplunderd. Patrouille nodig. Aan Frits doorgegeven,
16.20 uur. Bezoek van hoofd-chef station Eindhoven. Het is nodig, dat hij voor de
voedselvoorziening de lijn gaat inspecteren richting Valkenswaard. Hij vraagt een auto
met chauffeur. Komt morgenochtend 9 uur terug.
16.25 uur. Het woonhuis van Van Walsum moet bewaakt worden. Is in de Parklaan 52.
Het huis is gevorderd geweest door Duitsers. Eigenaar is in Amerika.
16.30 uur. Bernhard uit Bakel meldt het adres van Schippers in Mierlo, die in staat is
om voldoende materiaal te leveren voor bruggenbouw. Doorgegeven aan Mac Guire.
18.10 uur. Mededeling van Louwers: Boven het H.KP zit nog een Duitse vrouw (haar
man is gearresteerd). Bovendien moeten daar nog wapens zitten. Mac Guire verzocht
om een patrouille om dit gevalletje te wassen. Louwers gaat dit zelf met Frits regelen.
19.00 uur. Algemene onrust. Er zijn Duitse pantserwagens gesignaleerd op 10 km.,
oprukkend naar Eindhoven.
19.30 uur. Onrust stijgt. Het zijn er 32. Alles vlucht van de straat. Geallieerden nemen
hun stelling in. Er wordt af en toe geschoten.
20.00 uur. Alleen Tonny en Frans zijn op het stafkwartier. Besloten wordt te blijven
wachten totdat Peter komt.
20.20 uur: Duitse bommenwerpers naderen. Een vloed van licht-parachutes wordt
uitgeworpen. Vlucht uit het kwartier.
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20.25 uur. De eerste bom valt. Het leuke is, dat de schuilkelder onbereikbaar is, de
Philipsmensen de weg niet weten en de portiers geen sleutels heeft. Intussen breidt
het bombardement zich uit. Philips moet het nog al ontgelden, maar ook de
woonwijken worden niet gespaard. Gierend gaan de bommen over ons heen of vallen
dichtbij ons. Toevallig niet bovenop ons. Wel staan de muren te trillen en valt de kalk
en puin op ons hoofd, maar niemand wordt getroffen, Intussen blijken ook de Duitse
pantserwagens tot Eindhoven doorgedrongen te zijn. Van weerskanten wordt heftig
geschoten, maar het beroerde is, dat het schieten zoo dichtbij komt, dat het
klaarblijkelijk de spoorwegovergang bij Philips nadert. Er wordt zelfs met geweer en
pistool geschoten. De granaten vliegen links en rechts om ons heen. Wij moeten er
ons dus rekenschap van geven, dat ieder ogenblik of de Duitsers of Engelsen onze
schuilplaats kunnen ontdekken (er zijn ook nog 17 man van OD). Daarom ontdoet
iedereen zich van overalls, armbanden, wapens, bezwarende papieren enz. Dat dit
met enige angst gepaard gaat, valt niet te ontkennen. Daarna wordt weer verzameld
en dringen we op een hoopje bij elkaar. Maar er komt niemand en nadat gebleken is,
dat het vuren wat vermindert, worden de stoelen ingenomen en de komende dingen
af gewacht. Dit duurt tot ± 0.30 uur. Dan wordt besloten het er maar op te wagen,
zodat Tonny en Frans omstreeks
0.45 uur via een brandende stad in het ziekenhuis terugkeren. Maar dan blijkt, dat er
nog niemand aanwezig is. Ook na een uur wachten is er nog niemand. Zouden alle
anderen omgekomen zijn? Daar er nu in de nacht toch niets te doen valt, wordt
besloten om te wachten tot de ochtendschemering. Intussen verschijnen To en Henk,
die minstens evenveel hebben meegemaakt, maar niet eerder naar het Binnen
Ziekenhuis hebben kunnen komen. De laatsten tijd heb ik geen beroerdere nachten
meegemaakt dan deze. Langzaam kruipen de uren voorbij.
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Oproep aan de bevolking van het gewest Eindhoven e.o.
'onder verantwoordelijkheid der door de regering aangewezen Vertrouwensmannen, alsmede
van de commissarissen der koningin en van de burgemeesters en is in militair opzicht aan mij
als gewestelijke commandant van de Ordedienst (OD) opgedragen in het gewest Eindhoven en
omstreken ... Tegen hen die, ondanks alles, de orde en rust mochten trachten te verstoren of
zich op welke wijze ook tegenover het door mij beklede wettig gezag mochten plaatsen, zal
met niets ontziende gestrengheid worden opgetreden.
Leve de koningin!'
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Dinsdag 19 september 1944 P.A.N.
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Na het bombardement werd door Eindhoven een beroep gedaan op het rayon
Valkenswaard om zoveel in zijn vermogen lag, te helpen. Valkenswaard heeft
geholpen: 100.000 kg. aardappelen, 100.000 kg. rogge (meel), 1.000 kg rode of witte
kool en ongeveer 500 eieren konden naar Eindhoven gezonden worden ter aanvulling
van de rantsoenen, die daar ver beneden het normale waren.
In Eindhoven kreeg men bijvoorbeeld slechts 100 gram brood en overwegende, dat
Valkenswaard op de normale rantsoenen was blijven staan, kon al het overige wat
anders aan dit rayon verstrekt had kunnen worden, naar Eindhoven worden gezonden.
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Woensdag 20 september 1944 G.S.C.
6.15 uur. Wij vertrekken met ons vieren voor onderzoek. Het resultaat is verrassend.
Geleidelijk aan komen Peter, Aart en Olga opdagen, die elk hun eigen gevaarlijk
avontuur hebben beleefd. Maar Wim is en blijft verdwenen.
8.00 uur. Verzameld op het stafkwartier. Besloten wordt, dat Aart en Tonny naar de
Gestelsestraat zullen gaan voor een nader onderzoek. Er blijken in de Gestelsestraat
13 bomtrechters te zijn en wel op de plaats, waar Wim gelegen moet hebben.
Aangenomen moet worden, dat hij weggevaagd of bedolven is. Aart en Tonny gaan
aan het uitgraven in de eerste kuilen. Na ongeveer een kwartier, plotseling een
juichkreet: Daar is Wim. En inderdaad, Wim staat in levende lijve achter ons. Hij blijkt
bedolven te zijn geweest, heeft zich uitgegraven, is daarna weggelopen en is ten
slotte in Aalst terechtgekomen. Hij heeft enkele verwondingen, maar dat komt in
orde. Algemene vreugde en algemene dankbaarheid. Ons clubje is weer compleet.
10.00 uur. Ontzettend veel aanloop van alle mogelijke mensen om informaties over
gearresteerden en niet gearresteerden. Vrouwen, dochters, broers en verloofden
betuigen in alle toonaarden de blanke onschuld van den schuldige. Geval voor geval
afgehandeld. Loopt de hele dag door. Aardig is o.a. om te memoreren, dat een
moffenmeid behalve de afgeknipte haren, ook nog een plakkaat op haar hoofd geplakt
kreeg, waarop: "Wehrmachtsübernachtungsheim"
10.40 uur. De begrafenis van Theo op a.s. vrijdag wordt nader geregeld. Hij is R.K.
Zijn papieren moeten in het Binnen Ziekenhuis zijn. Wij d.w.z. de P.A.N. dragen de
baar zelf (6 man). De begrafenisondernemer regelt de mis (met 3 heren en daarvan
de goedkoopste klasse). De naam op zijn P.B. is vermoedelijk vals (Theo v.d.
Bogaard). Zal later uitgezocht dienen te worden.
10.45 uur. Luitenant Charles Gottfried van de Prinses Irene Brigade komt op bezoek.
Hij is oorlogsverslaggever en speciale begeleider van Prins Bernhard. Hij wil naar het
gevangenkamp van de N.S.B., foto's maken van het bombardement enz. Peter gaat
met hem mee.
Later op de dag wordt hem in het Binnen Ziekenhuis een diner aangeboden, waaraan
deelnemen Peter, Frans en Tonny. Zeer uitvoerig en langdurig worden hem de
prestaties van KP uiteengezet, onze wrok over het niet droppen enz. Eén en ander
wordt met voorbeelden toegelicht. Hij zelf vertelt allerlei interessante details over zijn
werk, over Prins Bernhard enz. Bovendien vindt Tonny nog gelegenheid hem terloops
in te lichten over diens actie inzake de gevonden persoonlijke bezittingen van Prinses
Juliana, Tonny's voorstel om belast te mogen worden met het transport van de
beroepsofficieren naar Nederland, kan waarschijnlijk niet geaccepteerd worden, daar
hiervoor een speciale repatriëringscommissie is.
11.00 uur. Henk meldt, dat wellicht als nieuw hoofdkwartier geschikt zou zijn het pand
Keizersgracht 6 of 8 (huis van een notaris is inspringend gebouwd en heeft een grote
schuilkelder).
12.00 uur. Aan het Binnen Ziekenhuis moet nog bericht worden inzake de bewaring
van de kleding van Theo. Diens portefeuille is op het stafkwartier.
13.00 uur. De heer van Abeelen wordt verzocht te trachten een radio-auto met
luidspreker in orde te brengen.
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16.00 uur. Bespreking met de milit. Ct. van Eindhoven door Tonny in verband met
afwezigheid Peter. De volgende punten dienen vastgelegd te worden:
1. Wat betreft gevangenkamp: moffenmeiden vasthouden, vrouwen van N.S.B-ers,
voor zover ze geen provocatrices zijn geweest, ontslaan; als richtlijn aannemen, dat
alleen de raddraaiers vastgehouden moeten worden. Tonny moet direct beginnen met
de verhoren van alle gevangenen en een lijst maken van degenen, die ontslagen zijn
en van de genen, die vastgehouden worden (voor deze laatsten de reden vermelden).
2. Er moet zuinig omgesprongen worden met de benzine. Onnodig rijden, speciaal van
de P.A.N. moet voorkomen worden. Er moet een opgaaf ingediend worden van al het
rijdend materiaal.
3. In het vervolg moet alles via Majoor Verhoeven gevorderd worden. Bovendien moet
een opgaaf verstrekt worden van wat tot nu toe gevorderd is.
4. Morgen is er om 11.30 uur een bespreking met KP, OD en een Engelse Majoor.
17.00 uur. Vastgelegd dient nog te worden, dat Tonny in totaal 12 benzinebonnen voor
480 liter heeft uitgegeven en dat deze uitgifte nu stopstaat, omdat er in de Citygarage blindgangers liggen.
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Woensdag 20 september 1944 P.A.N.

In de Kloosterdreef werden na gevechten krijgsgevangenen gemaakt.
Een 30 man sterke groep met overvalwagen leverde in Wintelre slag met de Duitsers,
waarbij mortiervuur van de vijand werd ontvangen. De Duitsers trokken terug met
achterlating van materiaal en krijgsgevangenen.
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Hevige gevechten werden geleverd in de buurt van Nuenen.
Naar Best werden verschillende patrouilles uitgezonden.

Willem Klazes Flipse

Hans Freericks

Bij gevechten in de buitengemeenten sneuvelden H. Freericks en W. Flipse.
Willem Flipse, 20 jaar (machinebankwerker bij de Nyma ) en Hans Freericks, 18 jaar
(Etaleur) zijn door Duitse militairen betrapt bij het doorzoeken van een Britse
"carrier". Een blauwe overall en P.A.N-armband was voor de bezetter een duidelijke
aanwijzing dat ze met de partizanen te maken hadden. Ze zijn ter plaatse in Bladel
vermoord.
Verschillende K.P. leden en leden van de P.A.N. gingen als gidsen op verzoek van de
geallieerden mee.

Bij Netersel werd Fons v.d. Heyden door de Duitsers aangehouden. Die vroegen hem
of hij een parachutist in huis had. Hij had inderdaad een gewoonde parachutist in huis
en kon niet ontkennen. In de middag werd hij gefusilleerd.
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Bij koeriersdiensten werd in Oirschot, Ben Vlemmings doodgeschoten, toen hij
trachtte met een Rotterdamse line-crosser door de linie heen te breken.
Door de P.A.N. welke reeds in mei 1944 plm. 300 leden telde, werd in belangrijke
mate praktisch alleen met de L.B.D. opruimingswerk verricht na het bombardement
van Eindhoven.
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Donderdag 21 september 1944 G.S.C.
A. Verhoren door Tonny vinden plaats in het gevangenkamp van 8.00-11.00 uur en
van 16.30-18.00 uur. In totaal 34 gehoord en hiervan 7 losgelaten. Die arrestaties zijn
hopeloos geweest. Er zitten mensen tussen, die volkomen onschuldig zijn. Vooral ook
lui van de luchtbescherming, die wel eens proces verbaal hebben opgemaakt wegens
uitstralend licht. Maar het geheel wil mij niet bevallen. De instructies: "alleen
raddraaiers laten zitten" is veel te slap. Ik geloof, dat ik er maar mee ophoud. Daarbij
komt nog:
1. In Stratum is een juffrouw een OD-band afgenomen door een man. Hij beloofde wel
om deze band terug te brengen, maar deed het niet. Is die man een spion?
2. Toen de vrouwen van N.S.B-ers ontslagen werden, moeten zij gezegd hebben: "Pas
maar op als de N.S.B. spionage begint". Ik had die rotwijven vastgehouden, als ik dat
had gehoord, maar de betreffende agenten hebben het zelfs niet gerapporteerd.
Toevallig kom ik er achter.
3. Er heeft op het stafkwartier een man rondgesnuffeld, waarvan later bleek, dat hij er
niet thuis hoorde. Hangt me wat boven het hoofd?
B. Ik heb gisteren aan een agent Fl. 50.- gegeven, omdat hij als onderduiker in dienst
van de politie was getreden en nog geen salaris had ontvangen en nu zonder zat. Die
vent zou terug gekomen zijn, maar ik heb er niets van gemerkt.
C. Sjef en Liesbeth op bezoek. Weinig bijzonderheden. Sjef is bereikbaar in Veghel of
in Ooy, beide op het gemeentehuis.
D. Hr. Tops van de OD Intelligent Service (mooie OD) heeft ergens lijsten liggen van
N.S.B-ers. Als ik tijd heb, zal ik eens met hem meegaan.
E. Er zijn twee ernstige klachten over een P.A.N. man Stottelaar:
1. Hij heeft bij van Dijk, Woenselse Markt 60 in beslag genomen, 42 doosjes Karel I, 1
kistje Corner, 1 kistje Karel I en 2 flessen Oude Klare.
2. Hij heeft een jongen van 17 jaar met een revolver gedreigd voor het huis van A.
Th. Netten, van Bakelstraat 4 B, omdat die jongen geen boodschap voor hem wilde
doen. Dat gaat toch langzamerhand de spuigaten uitlopen met die P.A.N. Zal dit met
Frits bespreken. In het algemeen zijn de notities van vandaag wat door elkaar gelopen
in verband met de verhoren.
Wim heeft intussen dienst op het kwartier gehad en geeft de volgende notities over.
1. Een Duits officier in burger verblijft in Mauritsstraat 10 bij Betty Struyck en Loe
Stobbaarts (verdacht huis) of bij de Leur, Prins Hendrikstraat. Door Tonny
doorgegeven aan politie.
2. Vier blokhoofden van de luchtbescherming hebben nu dienst genomen bij de P.A.N.
Is fout. Doorgegeven aan Frits.
3. Een oud S.S. man is nu lid van de P.A.N. Zotter kan het niet. Doorgegeven aan
Frits.
4. Mac Guire wil officieel weten, wat er met Weber gebeurd is.
5. Aan Peter uit Bakel is Fl. 200,- verstrekt en 5 overalls.
6. Aan de heer Bus 1 overall.
7. Giel uit Heerlen is zondag langs de heer Tielemans in Veghel gekomen.
8. Zwaans, Kanaalstraat 5 a, Bata-kolonie komt melden, dat er in de lijn Best-Oirschot
tussen spoorweg en kanaal, Duitsers zitten met zwaar geschut en zware mitrailleurs.
Doorgegeven aan Pieter.
9. Piet van Riel is gesneuveld in Valkenswaard. Lid van de P.A.N. Schot in het hart.
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Geboren in Udenhout. Woont Hoogstraat 230, Eindhoven. Is gehuwd.
10. Boersma heeft verzocht nog een bedankbriefje te willen schrijven aan de Karel I
fabrieken voor de ontvangen sigaren en aan de Mignon de Blok fabrieken voor de
ontvangen sigaretten.
11. Schröder van 1e Wilakkerstraat is thans bij P.A.N. en was een jaar geleden
vrijwilliger bij de S.S. Doorgegeven aan Frits.
12. Moeten nog opgehaald worden:
a. Van Badenberg, Duits Marine-officier, Prins Hendrikstraat 360
b. Kraus, Strobloemstraat, genaturaliseerde Duitser, pro-Duits, zoon aan het
Oostfront.
c. Aannemer Jaarsveld heeft het Duitse vliegveld aangelegd en wandelt nu met
Engelse officier. Deed alles voor de moffen. Woonplaats onbekend.
Overigens heeft Tonny nog de volgende notities.
1. De voorzitter van het Rode Kruis geeft inzage van een brief, waaruit blijkt, dat het
nuttig zal zijn om J. Kooistra in Aalst op te halen. Zijn brieven aan de
Ortskommandant in Eindhoven eindigt hij b.v. met: mit Groszdeutschen Grusz.
Nou, dat zullen we hem inprenten.
2. Vier flinke knapen uit Helmond melden zich.
Zijn de vorige week door de Duitse linies heen gedrongen, hebben zich bij de
Engelsen in België gemeld, hebben Prins Bernhard gesproken en komen zich nu in
Eindhoven melden.
3. Twee andere jongens uit Helmond hebben even eens de Duitse linies doorbroken en
komen militaire gegevens brengen.
a. Ophaalbrug Veestraat en trambrug Waardstraat intact.
b. Mitrailleursnesten aan Westzijde van de Zuid-Willemsvaart vanaf Helmond in de
richting Aarle-Rixtel.
c. Vijf stuks anti-tank in het Raadhuispark, één stuk vlak voor de Gasfabriek in een
schuur tegen de Zuid-Willemsvaart aan.
d. Gistermiddag tankgevecht tussen Gerwen en Stiphout, waarbij Duitse tanks
teruggetrokken zijn in de richting van Stiphout. Deze gegevens doorgegeven aan
Capt. Mac. Guire.
13. In verband met het loslaten van gearresteerde N.S.B-ers, schuwen de P.A.N.
mensen huis en straat, uit angst voor represailles,
18.00 uur. Luchtverkenning door 6 Duitse jagers. Twee neergeschoten. Zouden ze
vanavond weer komen?
18.15 uur. Bespreking met Frits. Als voornaamste valt te noteren:
1. Een overzicht van de taak van de P.A.N. op heden in verband met auto's en
motoren (zie notitie van morgen aan Majoor Verhoeven).
2. Uitvoerig besproken de fouten van de P.A.N. Zal enkele onderzoeken en de mensen
remmen.
3. Er zijn nog geen scholen gevorderd.
4. Het geval Valkenswaard van N.S.B-ers in een muziektent is uitgezocht en geregeld.
5. De onbeheerde Duitse wagens in Eikenburg zijn ingepikt en worden gerepareerd.
6. De begrafenis van morgen wordt geregeld. Er gaan 50 P.A.N. mensen mee. Staf KP
stuurt ook nog een krans.
7. Fietsenvordering zal stopgezet worden.
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Ik laat nu eerst volgen een verslag van de reis van To naar en van Rotterdam op 13
en 14 september, waarover reeds eerder geschreven is.
Alida Maartje (Toos) "Tanis", Toos Brandsma (1907-1987), verpleegster, sluit zich later aan bij
de stoottroepen.

Verslag van de reis van Toos naar Rotterdam. Woensdag 13 september.
Om 7 uur vertrokken uit Eindhoven. Prachtig droog weer, geen wind en niet zo koud,
dat er twee paar sokken aangetrokken moesten worden. In Vught aangekomen, kocht
een kaartje naar Rotterdam, maar voor ik betaalde kwam er een telefoontje, dat
verbinding met Utrecht verbroken was. Pech gehad, het was op de dertiende!!!!! Op
mijn twee-been-fordje gestapt naar Den Bosch in de hoop daar betere berichten te
krijgen omtrent de verbinding met Utrecht; doch daar ook pech gehad. Mijn troost
heb ik toen gezocht in een klein cafétje, doch als ik naar buiten keek, zag ik steeds
het verkeersbord, 's Hertogenbosch-Utrecht 52 Km. Het werd me werkelijk een "Dag"
merrie, zodat ik, na mijn ontbijt opgepeuzeld te hebben direct mijn paard pakte en
met een vaart van 0,0 mijn rug aan Den Bosch liet zien. Mijn spieren waren enigszins
gesterkt door een extra lepeltje suiker in een bakje leut. Verscheidene keren
afstappen voor papiercontrole "ik zeg papieren", ettelijke sigaretjes uitgedeeld enz.,
natuurlijk even smoezen en lachen en ik was er door. (Heerlijk dat je vrouw bent!!!)
We gaan weer verder. Bij spoorwegwachter gevraagd, hoe: het stond met de
verbinding Utrecht, maar die goede man had het zo druk met zijn scheermes te
slijpen, dat hij niet eens gemerkt had, dat er geen één trein meer voorbij kwam. Hij
raadde mij aan naar het station Culemborg te gaan, enfin, het twee-been-fordje was
braaf en geduldig, geen lekke banden, dus "Immer weiter". Ik was nog maar een paar
km. weer onderweg, zoemende Tommy's boven mijn hoofd, totdat op een gegeven
moment een geknetter los brak. Leuke gijn!!! Ik vloog in een droge sloot om dekking
te zoeken, rookkolommen stegen op, er waren juist enkele vrachtwagens gepasseerd.
Ook waren er veel kraaien in de lucht!! De drie Tommy's waren aan het hoepeltje
spelen zeldzaam gezicht, alleen raakte dat hoepeltje bijna de weg, nog nooit heb ik
Tom van zo nabij gezien. Toch zat ik even in mijn rats in die droge sloot, de gevolgen
bleven dan ook niet uit. Ik stroopte mijn broekje af enz. Tot mijn grote schrik kwam
even later op een afstand van enkele meters een hoed te voorschijn! Jeetje, ik
schaamde me dood!!! Hij kwam naar me toe en zei: "Dat was net op het nippertje af,
hè zuster!" Ik wist natuurlijk niet, wat hij bedoelde! Ik stapte als een haas op mijn
paard en weg!!! Tussen Culemborg en Utrecht wat fruit gekocht om de dorst te
verminderen, tevens goed voor de circulatie, vooral die pruimen. Om half drie in
Utrecht aangekomen. Van de ober hoorde ik, daar dat sinds gisterenavond 12
september het gedeelte Den Bosch-Utrecht Sperrgebied geworden was. Ditmaal had
ik "Luck" gehad, al was het de dertiende. De trein naar Rotterdam vertrok eerst om
half vijf dus "time enough". Half zes in Rotterdam aangekomen. Eerst naar Piet,
hoorde daar, dat Frank naar Mokum was. Bij Piet heerlijk gegeten en om 9 uur naar
Peter zijn vrouwtje. Lekker thee gedronken, gesnoept en geborreld. Daarna pitten!!
Morgen gaan we weer verder.
14 september. Tot 8 uur gepit, zo mieters!! In langen tijd niet zo'n behoorlijke nacht
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gemaakt. Om 9 uur bij Witte Piet aangekomen. Frank was net de deur uit. Stropl Hij
zou om 12.00 uur terug zijn, wat ook prompt gebeurde. Intussen de spoorwegen
opgebeld, hoeveel treinen er naar Utrecht gingen, dat was 's morgens 9.45 uur en dan
niet eerder dan 16.45 uur en 17.15 uur wat dan de laatste verbinding was. Toen om
12.00 uur Z.H. binnengestapt, had zijne Hoogheid gelijk een conferentie; om half
twee kwam mijnheer lunchen en daarna hadden we even tijd voor een caravellis;
daarna weer conferentie er was haast geen tijd meer om Peter zijn brief te
beantwoorden. Eindelijk om drie uur begonnen. 16.20 uur was Frank klaar met zijn
brief en ik als een haas weg. De trein 16.45 uur had ik kunnen halen, maar de fiets
kon niet mee, dus de laatste trein van kwart over vijf genomen. Op het station te
Rotterdam zei de chef tegen de wagenbestuurder 'Nou jongentje, je reist veilig, het
Rode Kruis heb je bij je" (mijn persoontje, laat ie fijn zijn). We waren ongeveer 8
minuten onderweg, stoppen, Tommy's!!!!!! We hadden gelegenheid genoeg ons te
dekken en vluchtten in de seinhuiswachterswoning. De trein werd minstens 10
minuten beschoten en brandde dan ook finaal uit. Er waren weinig Hollanders in de
trein en gelukkig geen doden. Ik lag in een hoek bij de aanrecht in de keuken. Niet
had ik kunnen denken, dat de Tommy's ook ons huis zouden beschieten; het ging
dwars door alles heen lampen, stoelen enz. alles kapot. Tijdens de schieterij heb ik
een gewonde zijn gezicht van bloed ontdaan en verbonden. Tot mijn schrik kwam
tijdens de schieterij, vermoedelijk een moeder met twee kinderen, hevig bloedend
binnen vliegen, deze hadden hun heil gezocht in een kippenhok. Verder zal ik hier
niets meer over schrijven, als je het gezien hebt, is het voldoende, Zelf ben ik er met
een klein schrammetje af gekomen, zodat ik direct helpen kon. Gelukkig had ik flink
wat verband bij me en kon dus zodoende eerste hulp verlenen zoveel, als in mijn
macht lag. Al gauw kwam de geneeskundige dienst uit Gouda met twee ziekenwagens
en tevens was ook de luchtbeschermingsdienst ras ter plaatse. Na 1 ½ uur was alles
weer rustig en de gewonden waren naar het ziekenhuis te Gouda vervoerd. Toen ik
mijn fiets wilde pakken, welke op slot stond binnen het hek van de overweg, bleek,
dat één of ander schoft deze (terwijl ik de gewonden aan het helpen was) gestolen
had. De burgemeester was hevig verontwaardigd toen hij dat hoorde, maar ik kwam
er niet verder mee. De burgemeester van Moordrecht bedankte mij voor alle bewezen
diensten en nodigde mij uit in zijn huis te overnachten, evenzo een agent van politie
en nog een boer. Ik dacht, als het enigszins kan, ga ik liever 's nachts op pad naar
Eindhoven dan overdag, dus op de hoofdweg gaan staan leek mij het beste. Na een
kwartiertje gestaan te hebben kwam er een vrachtwagen aan, welke mij meenam tot
even buiten Utrecht, waar bij een kruispunt een groot verkeersbord staat. Daar zat ik
doodzielig alleen op mijn akkertje in het donker. Al gauw kwamen er drie wagens aan:
Een personenwagen met Duitse officieren, maar deze was vol, alhoewel ze mij wel
mee wilde nemen. Ik ben toen in een grote Duitse vrachtwagen gekropen voor in de
cabine. Alras lag ik in de armen van een "Wiener". Ik moest hem af en toe
remmen!!!!!!! Enfin, dit alles voor de goede zaak, zullen we maar denken!! Ik was
reuze blij toen Den Bosch in zicht kwam, want onderweg hebben we driemaal gestopt
voor luchtgevaar. We bleven stilletjes onder de bomen staan, lichten uit en motor af.
In Den Bosch werd ik weer op straat gezet. Het was 12.00 uur middernacht,
pikdonker en zonder zaklantaarn. Gelukkig zaten in mijn tas wat lucifers en toen
zoeken naar een verkeersbord. Gevonden! Eindhoven nog 32 km. Geen auto te zien
dus lopen. Al gauw hoorde ik stemmen en een motor. Ik erop af en jawel een dronken
Duitse onderofficier wilde op de motor weg. Ik vroeg hem mee te rijden (ik wist toen
nog niet, dat hij dronken was) doch toen hij dichterbij kwam, merkte ik, dat hij sterk
naar alcohol stonk en koos toen de wijste partij en bleef, waar ik was. De soldaten
vertelden, dat er in de richting Eindhoven haast geen vervoer was; zij nodigden mij uit
een paar uur binnen te komen, dan zou ik ‘s morgens wel naar Eindhoven gebracht
worden. O.K. dacht ik. Na anderhalf uur kwam de motorrijder terug. Enkele
onderdelen van zijn machine waren verbogen, doordat hij driemaal over de kop
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geslagen was, doch de motor was nog intact. Na anderhalf uur gepraat te hebben,
vroeg hij mij naar Eindhoven te mogen brengen en of ik bang Was; ik zei dan direct
maar. De motor had geen lichte. maar. dat mocht niet hinderen. We zijn met een
vaartje van 125 km. of meer naar Eindhoven gevlogen. Onderweg 3x gestopt om de
motor af te laten koelen. Bij de Keizersgracht zagen we geen vluchtheuvel, we vlogen
er over heen en bleven gelukkig beiden op onze "sit". Kwart voor drie thuis. We
dankten de onderofficier voor het wegbrengen, maar hij zei, ik heb het met alle liefde
gedaan, omdat ik zijn kameraden geholpen had. Leuke gijn! De bewoners van perceel
156 waren vreselijk geschrokken van een motor, als een haas werden verscheidene
dingen opgeborgen; ik riep steeds "Hier is Toos" maar in hun nervositeit hoorden zij
niets, tot eindelijk mevrouw hoorde, dat ik riep. De deur werd toen ras geopend en ik
was thuis, heerlijk thuis!!
Donderdag 21 september 1944 P.A.N.

Donderdag, 21 september 1944, begon het eerste werk van de Verkennersgroep A.
Opdracht: met vier man in auto, streek ten noorden van het Eindhovens kanaal te
verkennen.
Op de grens van het bevrijde gebied, werd de overall uitgetrokken en met de auto
achtergelaten, in twee groepen van twee, ging men verder de hei op, ongeveer een
km. ten W. van Broek-Heideschoot.
Volgens gegevens van burgers en de daarop volgende eigen waarnemingen, bleek dat
er circa 15 tanks in de buurt waren waarvan twee nauwkeurig konden worden
waargenomen. Een gecamoufleerd mitrailleursnest werd waargenomen op de
terugtocht aan de N. zijde van het kanaal, ten Z. van Broek eveneens een. Om 14.15
werd verslag uitgebracht in H.K. Stratum bij Jacques.
Op 21 september werd er door de G.S. Commandant Zuid, de commandant O.D. en
de leider van de R.V.V. op de Vestdijk bij de majoor v. H. een vergadering belegd.
Daar werd door Peter Zuid voorgegeven, dat hij de commandant van de P.A.N. was,
zulks in tegenstelling tot zijn bewering tegenover Z.K.H. dat hij niets met de P.A.N. te
maken had gehad.
De bedoeling van de vergadering was om hierdoor een coördinatie van het gewapend
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verzet tot stand te brengen. In een onderhoud met majoor v. H. enige dagen later,
werd door deze gezegd. "dat de leiding PAN niet te vinden was".
Door hem werd het besluit genomen tot oprichting van Stoot- en Bewakingstroepen.
De chaos werd hierdoor ingeluid en de P.A.N. die de spits afbeet en op de hoogte was
van mogelijkheden en verhoudingen, trad terug.
De P.A.N. stond de bevrijding voor ogen, en niet een nieuwe bezetting, waarvan zij
zich door haar organisatie had kunnen meester maken.
Wat zou het beste geweest zijn en strookte het meest met de principes van de P.A.N ?
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Vrijdag 22 september 1944 G.S.C.

1.30 uur. Er is nog niet gebombardeerd, maar de luchtafweer is al uren actief. Erg
hinderen doet het me niet. Ik zit te werken en het doet je niet in slaap vallen.
8.00 uur. Bespreking met staf:
1. To zal het stafkwartier inrichten. Ook aan sleutels denken.
2. Henk draagt verschillende foto's en tekeningen over. Maar er komen eerst nog
informaties over v.d. Veeken, Mauritsstraat no. 10.
3. Er komt nog een gedetailleerd rapport over Tirler van de Duitse Philips Verwaltung,
die zich nog op vrije voeten zou bevinden.
4. Volgens Wim is de voedselpositie en de geldkwestie bij de Fa. Bus O.K. Alleen zou
aan voedsel nog wat extra gedaan kunnen worden, maar de mogelijkheden zijn
gering.
5. Wim zal een verslag maken van de begrafenis op heden.
6. Bollen moet nog gearresteerd worden. Woont Kastanjelaan, zo daar niet aanwezig
dan Zeelsterstraat 46 boven Etos bij Slijkhuis. Het beste zal zijn om hem alibi te laten
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opgeven van dinsdag 19 september tussen 12.00 en 20.00 uur. Pieter krijgt een
verklaring als verbindingsman en een verklaring voor afgifte van een motor. Overigens
zal hij spreken over telefoon radio.
8. Olga krijgt opdracht om nieuwe armbanden te laten maken, een fotograaf op te
scharrelen voor foto's staf en toeslagmapjes en schrijfpapier te kopen
9. Aart doet bureaudienst.
9.00 uur. Een brief aan Majoor Verhoeven over 350 man P.A.N. plus 12 auto's, 7
motoren en 1 tank behoeft niet door te gaan. 124 man van ons vechten nu reeds met
de Engelsen samen.
9.15 uur. Komt bericht binnen, dat een Engelsman aan een Nederlandse burger om
Duitse munitie gevraagd heeft. Daar dit vreemd lijkt, worden Aart en Pieter er op
afgestuurd, doch één en ander blijkt in orde te zijn.
9.30 uur. Peter en Frans komen terug uit Brussel. Zij hebben een goede reis gehad en
Prins Bernhard gezien en gesproken. Hij was buitengewoon. Zij hebben met hem
gegeten en gedronken en hij heeft zich urenlang aan onze belangen gewijd. Peter en
Frans zijn opgetogen. Bovendien brengen zij daverende berichten mee.
Zie hiervoor de notitie van 11.30 uur.
10.00 uur. Door een toeval kon ik er achter dat de reeds eerder genoemde Stottelaar,
elektricien is op de proeffabriek van Philips en woont Alard du Hamelstraat en wel in
het laatste huis links vanaf Boschdijk.
10:30 uur. Sjef en Liesbeth komen binnen. Gegevens worden uitgewisseld en
inlichtingen verstrekt. Sjef verzoekt nog om te laten schaduwen Jo van Bichelaar,
Merellaan 17 a in Eindhoven.
11.00 uur. Hr. Tielemans komt binnen. Wordt aangenomen als staflid voor het contact
met de politie.
11.15 uur. Door het vertrek van de Amerikaanse commandant zijn de werkzaamheden
van de heren Hoogenbosch en Meyer opgehouden. Ze vragen om ander werk.
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11.30 uur. Bespreking bij Majoor van Houten, samen met de heren van Dijk en
Hoekstra. Peter zet eerst het standpunt van Prins Bernhard uiteen. De Prins wenst
eenheid in de ondergrondse organisaties en wel zodanig, dat de verzetsgroepen, die
altijd gewerkt hebben, verenigd worden tot stoottroepen van de binnenlandse
strijdkrachten onder eigen commando. Daarnaast kunnen andere stoottroepen
gevormd worden uit geschikte mensen van OD en RVV, doch ook onder commando
van KP Eén en ander lokt enige discussie uit. OD en RVV hebben b.v. van hun top
nooit doorgekregen, dat de reeds eerder gemelde Driehoek gevormd zou worden door
KP, RVV en stoottroepen OD. Uiteindelijk komt de volgende regeling tot stand;
Er worden 500 man stoottroepen gevormd uit KP (400) en P.A.N. (100) onder de
naam KP Betekent dan niet meer Knockploeg, doch de erenaam door Prins Bernhard
gegeven, luidt dan: Koninklijke Patrouille.
Daarnaast zal aan RVV, P.A.N. en OD gelegenheid gegeven worden hun mensen
vrijwillig op te roepen en te selecteren voor een verdere kern stoottroepen. Verwacht
wordt, dat dit ± 800 man zullen worden. Dit geheel komt onder commando van Peter.
Waarnemend Commandant is Hoekstra (RVV). Tonny blijft chef-staf. De staf zal
natuurlijk uitgebreid moeten worden. Overigens wordt nog geregeld:
1. OD blijft haar gewone taak als orderdienst vervullen, doch zonder uniform.
2. Wij als KP behouden daarnaast het recht om dat te doen, wat wij nodig achten.
3. Wij krijgen Engelse battledress met boots en waarschijnlijk baretten. Bovendien
volop bewapening. Op de linkermouw van de battle-dress komt een schildje met
Nederland en KP. Bovendien voor Commandant en Staf een aparte aanduiding. Er
zullen geen rangen bestaan.
4. Wapens en kleding worden door KP gedistribueerd.
5. In de arrestatie van N.S.B-ers komt een radicale verandering. Had ik even een
goede neus! Alles wordt weer gearresteerd, ook de ontslagenen, ook de N.S.Bvrouwen, ook de moffenmeiden en bovendien allen, die N.S.B. geweest zijn. Laat ie
fijn zijn! De gevaarlijke individuen komen in de cel, de echte N.S.B-ers in de Don
Boscostraat, de twijfelgevallen in een andere school en de vrouwen apart. Verhoren
vinden plaats door de politie of door een aparte instantie. De arrestaties geschieden
door een speciale ploeg van de KP Wij hebben de bevoegdheid toch te arresteren, ook
al wil de politie het niet. En als er eens een schot valt, is het ook niet erg.
6. Voor olie en benzine zal een nieuwe regeling getroffen worden.
14.00 uur. Een militair bericht over West Brabant:
Spoorlijn Eindhoven-Tilburg 4 bruggen geladen met vliegtuigbommen. Verzetstroepen
oud-militairen hebben handle zoek gemaakt. Kunnen dus niet omhoog.
Dinsdagmiddag was dit zo. Bredaseweg kazerne (Chassé). Troepen terug uit België
(Duitse) hervormd, daarna terug naar België. Bossen bij Goirle (Gorp) daar hebben
zich Duitse parachutisten genesteld. Ortskommandant met Gew. Staf uit België zijn
zaterdag gearriveerd en wederom vertrokken. Alle voetbruggen opgeblazen behalve 2
hoofdbruggen naar Eindhoven en Den Bosch in Tilburg over Wilhelminakanaal.
Verleden week is richting Poppel, veel zware art. en luchtdoel heengebracht (Duits).
Over Riel 25 à 50 tijgertanks vertrokken richting België.
15.00 uur. Bespreking met alle Ct. van de P.A.N. De bestaande toestand wordt
uiteengezet. P.A.N. moet zorgen:
1. Lijst van de eerste 100 mensen, morgenochtend 9 uur. Moeten morgenavond 19.00
uur in de School geconcentreerd liggen. Legering en voeding door Frits te regelen.
2. Uitzoeken van 6 man + commandant voor arrestaties. Morgenochtend 9 uur
melden.
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3. Aan overige mensen vragen, wie bij de stoottroepen willen dienen en daarvan
opgaaf verstrekken.
4. De rest van de P.A.N. wegzenden. Kunnen dienst nemen bij OD of anderszins.
5. Geen orders meer rechtstreeks accepteren van Engelse of Amerikaanse
commandanten.
6. Zodra de battle-dress er is, moet voor de hele P.A.N. de overall verdwijnen.
7. Morgenochtend 9 uur een opgaaf van alle auto's, motoren en gevorderde fietsen.
8. Morgenochtend 9 uur rapport Stottelaar.
Overigens wordt nog besproken:
1. Een P.A.N. man moet nog 2 jassen terugbrengen bij Mevr. Vervoort, Paradijslaan 1.
2. Er mag niets meer gevorderd worden.
3. Een opgaaf van alles, wat tot nu toe gevorderd is.
4. Een opgaaf van naam en adres van de man, die woont bij Stoutjesdijk bij de
Coudenhovensche weg.
18.00 uur. Verslag van Wim over de begrafenis van hedenmorgen:
Hedenmorgen om 9.30 uur kwam ik aan het Binnen Ziekenhuis om als
vertegenwoordiger van Staf G.S.C. III aanwezig te zijn bij de uitvaart van drie onzer
mensen, die gesneuveld waren voor de vrijheid, Er stonden twee secties opgesteld op
de Vestdijk, onder commando van Jan. Het bleek echter, dat er een misverstand had
plaats gehad, daar de stoffelijke overschotten inmiddels naar de Kapucijnenkerk te
Strijp waren vervoerd. Ik ben toen met 3 stafleden van het district per auto naar de
kerk gegaan, waar we juist nog voor aanvang der dienst arriveerden. De twee secties
zijn er heen gemarcheerd en kwamen kort voor het einde van de dienst aan de kerk.
De kisten met de gesneuvelden t.w. Theo uit Den Bosch, Adriaan Luyken en een
onbekende Belg (lid van de Witte Brigade) waren naast elkaar opgebaard voor het
altaar. De H. Mis werd plechtig opgedragen door de abt. geassisteerd door twee paters
en 12 misdienaars, terwijl door een driestemmig mannen en knapenkoor de RequiemMis werd gezongen. Aan de offerande werd deelgenomen door de Fam. v. Luyken, alle
aanwezige strijders van het Binnenlands front en alle belangstellenden. De kerk was
flink bezet. Na den dienst werden de kisten achter elkaar door 18. P.A.N. leden naar
de lijkwagen gedragen, waarna de stoet geformeerd werd als volgt: 2 secties P.A.N.;
krans van het District. Eindhoven door 2 P.A.N-mensen gedragen; krans G.S.C. III-KP;
door 2 man gedragen; daarna volgden de drie lijkwagens met daarachter de familie
en belangstellenden (± 100 man). Eerst was de weg naar het Trudo-kerkhof, waar het
stoffelijk overschot van A. Luyken en den onbekende Belg werd bijgezet; de kisten
werden gelijktijdig neergelaten en op hetzelfde ogenblik werden door een vuurpeloton
van 10 man drie salvo's boven de graven afgevuurd, als laatste groet van hun
strijdmakkers. Daarna ging de stoet voort naar het Catharina-kerkhof, waar het
stoffelijk overschot van Theo in een krib werd geschoven, waarbij het vuurpeloton
wederom 3 salvo's afvuurden. Hiermede was de plechtigheid beëindigd en ging de
stoet uiteen.
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Vrijdag 22 september 1944 P.A.N.

Ad Hoynck van Papendrecht - een van de P.A.N.-leiders - schrijft er in potlood bij:
"onjuist, vrijwilligers uit de gehele P.A.N."

Het "plaatselijk staflid, die het bevel tot de vergadering en opheffing van de P.A.N. had
gegeven" en die commandant werd van de 1e compagnie Stoottroepen is Dré de
Kousemaker.
Dré de Kousemaker kan zijn: André Johan de Kousemaeker, geboren op 8-9-1908 in Sas van
Gent, die op 5 augustus 1937 in Eindhoven trouwt met Wilhelmina Anna Corelia van Roij uit
Stratum.
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Cdt. St. D.0.
P.A.N.

22-9-1944

Geachte Commandant,
uw uitgebreid rapport gelezen. Wij moeten er inderdaad voor zorgen ons niet aan
excessen te buiten te gaan geen kaalknippen door de P.A.N.; laten we tonen
beschaafd te zijn.
Kwestie O.D. Hedenmorgen heb ik een bespreking hier. Via Eindhoven zal eveneens
contact gezocht worden met E.. Nu het gevaar zowat geweken is, komen "De Heren".
De wagen wilde ik gaarne nog behouden, in verband met de te verrichten arrestaties.
U blijft in Uw rayon en doet wat U kunt om onze naam in dit District hoog te houden.
Ik reken op U!!! Misschien dat ik zelf nog even aankom. Ik zou gaarne een goede
chauffeur hebben. Hij komt natuurlijk weer bij terug. Over de verdere inhoud van Uw
schrijven zal ik u nog uitvoeriger schrijven. Verzoekt U Comm. R. 1 om uitvoerig
rapport over gisteren? v. E. en Opper te Heeze zullen wij trachten te regelen. Bye, bye
en sterkte, hartelijke groeten,
Cdt. D.O.
PS. ik zou gaarne de fiets terug hebben. Koerier laat dat in de lappenmand hangen en
ik heb hem hard nodig.

Vrijdag, 22 september 1944, 7 man 's ochtends om zes uur vertrokken ter verkenning
van de vakken: St. Oedenrode, Veghel, Erp, Gemert, Beek, Lieshout, Son, Uden, Mill,
Gemert, Beek. Voordat St. Oedenrode bereikt was, moest worden gestopt en allen
moesten dekking zoeken voor hevig granaat- en mitrailleurvuur.
Op een boerderij in de nabijheid werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
stukje te eten. Na een tijdje gingen we verder met begeleiding van geweervuur aan
weerszijden van de weg. Zo werd met af en toe stoppen doorgereden tot Veghel.
Berichten voor de K.P. werden toen achtergelaten op het gemeentehuis.
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Daarna werd doorgereden naar Uden.
Volgens de K.P. aldaar was de militaire toestand zeer kritiek. Ook om inlichtingen te
completeren werd bij de verzetsgroep, die onder leiding van de burgemeester stond,
benzol gekocht. Van burgers die uit Helmond en omstreken waren gevlucht, werden
inlichtingen verkregen over de situatie en militaire toestand tussen Helmond en Uden.
Op de terugweg naar Veghel, waar deze gegevens per eigen ordonnans naar
Eindhoven zouden kan gaan, werden we gestopt door Militaire Politie, die wel zou
waarschuwen als we weer door konden gaan. In de wagen werd toen maar vast het
rapport opgesteld van alle gegevens welke reeds verzameld waren. Direct hierna werd
het dorp Veghel onder hevig granaatvuur gelegd door de Duitsers; eveneens de
omgeving ten noorden ervan. Het vuur schoof op naar het oosten en passeerde ons.
Bij het dekking zoeken, verkregen we contact met enkele Engelse soldaten, die een
stuk pantserafweer op de weg hadden opgesteld. T. ging met een van hen mee om in
de verte een vermoede mof op te sporen. Al spoedig kwamen ze terug met een
buitgemaakte mitrailleur, de Duitsers waren gevlucht. De Militaire Politie deelde ons
mede dat de weg naar Eindhoven versperd was, weshalve we terug reden naar Uden.
De burgemeester riep aldaar onze hulp in, omdat er ten oosten van Uden werd
geschoten. Hier waren de Duitsers aan het proberen een half uitgebrande munitietrein
leeg te halen.
Dit bericht werd eveneens aan de in de buurt staande Engelse radiocar doorgegeven.
Verder assistentie was niet noodzakelijk daar er al Engelsen op af waren.
Op de terugtocht naar Uden twee Engelsen opgepikt, die vertelden, dat circa 1 km.
van Uden op de weg naar Veghel, ook de moffen waren doorgebroken. Zij hadden hun
wagens in de steek moeten laten en vroegen ons hen naar hun hoofdcolonne te
brengen, welke al verder door was in de richting van Nijmegen.
Bij Wijchen achter Grave werd deze colonne door ons ingehaald. Wij kregen contact
met de aldaar gelegerde Prinses Irene Brigade. De Militaire gegevens werden
onmiddellijk aan de radiocar doorgegeven, die ze onmiddellijk per ordonnans naar het
H.K. van de inlichtingendienst stuurde. We werden bij de brigade hartelijk ontvangen
en we bleven er toen aan ons werd medegedeeld dat we voorlopig niet terug konden.
Toen we een uur later naar Grave wilden, konden we er al niet meer door, omdat de
tanks en pantserwagens in gesloten colonnes doortrokken in de richting van Uden.
Op aanraden van de Kapitein, bleven we die nacht bij de Nederlandse brigade en
sliepen er buiten, zij aan zij, tussen de zeilen van de parachutisten welke daar in de
buurt nog pas daags tevoren waren neergekomen.
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Zaterdag 23 september 1944 G.S.C.
8.00 uur. Bespreking met staf.
Aart krijgt opdracht voor de voeding van de geconcentreerden. Wim voor de legering.
De dienst voor morgen (zondag) wordt morgenochtend bekend gemaakt. Appel 8.30
uur. Olga krijgt opdracht voor de witte schildjes met blauwe letters en extra schildjes
voor commandant en staf. Bovendien zal zij kleermakers vorderen. Henk krijgt
opdracht voor het wapenpark plus registratie. Contactsleutel komen met werken en
nummers op het bureau. Niemand rijdt tenzij hij opdracht heeft. Voor reparatie, olie
en benzine in verbinding stellen met sectie 6 van OD. Achter de voorruit van iedere
wagen komt een plakkaat Stoottroepen Ned. Binnenl. Strijdkrachten. De auto's
houden hun eigen nummer. De auto van de commandant blijft regelmatig ter
beschikking. Iedereen morgen om 8 uur schriftelijk rapport over de handelingen van
den vorigen dag. De bespreking morgen is om 14.00 uur.
9.25 uur. Bespreking met de arrestatie-ploeg van de P.A.N.
Zij krijgen hun precieze instructies. Iedereen morgen om 8 uur instructies halen voor
nieuwe zaken en rapport inleveren van het afgehandelde. P.A.N. heeft twee heren- en
een damesrijwiel gevorderd.
10.00 uur. Eén van de directeuren van Philips vraagt een privé-boodschap voor hem te
doen in Venlo zodra onze koeriers de linies mochten doorbreken in deze richting.
10.30 uur. Bezoek van Mr. J.W.A. Doornbos met het doel hem te trachten in te
schakelen voor ons N.S.B. werk. Hij heeft evenwel al voorlopig opdrachten van Majoor
Verhoeven en komt waarschijnlijk bij de Juridische afdeling van Generaal Kruls. Maar
hij zal zich intussen in verbinding stellen met Maj. Van Houten en er nog nader op
terugkomen. Hij vraagt om een auto voor 2 uur.
11.15 uur, Burgemeester van Mierlo beklaagt zich over het inpikken van zijn auto.
Bewijs voor teruggave verstrekt.
11.20 uur. Mededeling van een burger, dat de bewaking onvoldoende is en er mensen
kunnen ontsnappen. O.a. schijnt de hoofdman van de landwacht weer op vrije
voeten te zijn. Doorgegeven aan Joris.
11.30 uur Capt. v.d. Engelse Intelligence Service krijgt 2 man ter beschikking. Het zijn
Ton en Frits Verhagen. Zij krijgen opdracht om door te breken naar Tilburg en daar
verkenningen uit te voeren. Zij worden met radio uitgerust en krijgen regelmatig
contact met een boven hen cirkelend Engels vliegtuig. Hun diensten en die van
anderen worden zeer gewaardeerd door Capt. C.P. Maykew (Intelligence Corps)
Special Forces No.1. - Detachement, Main Head Quarters Second Army.
De Gebr. Verhagen krijgen opdracht om na hun eventuele terugkeer rapport
in te leveren.
11.35 uur. Grote hoeveelheden levensmiddelen staan in het huis van Wim Pesters,
Eindhovenseweg 83 Geldrop (gevluchte N.S.B-er). De boter staat bij de Fam.
Heuvelink op Nr. 81, welke familie hierover niet lastig gevallen mag worden (zijn 2
potten).
11.40 uur. Best is bevrijd. Nu staat in de Bestse Boterfabriek 200.000 kg. boter en
een grote hoeveelheid verduurzaamde levensmiddelen. Moet gered worden door de
fabriek direct te bezetten. Bericht aan de voedselcommissaris v.d. Leq in de Pastoor
Peterstraat. Doorgegeven aan OD.
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11.45 uur. Schuin tegenover het pand Eindhovenseweg 54, halfweg Geldrop, is een
café eigenaar v.d Sande. Heeft twee dochters met kinderen van moffen. Zijn nog vrij
en staan nu te solliciteren bij de Engelse soldaten. Wanneer deze drellen worden
opgehaald, moet tegelijkertijd van no, 54 meegenomen worden een soepketel,
patronen en dekkleedjes. Is vrijwillig aangeboden, dus geen moeilijkheden maken.
12.00 uur. Mededeling van 2 burgers:
1. Van Gemert uit de Edelweisstraat is P.A.N.-lid. Maar had relaties met moffen en
N.S.B-ers, is zeer onbetrouwbaar.
2. André Struyck uit de Neushoornstraat 43 woont bij een Duitse vrouw. Man is aan
het front. Struyck beschermt die vrouw. Is zwarthandelaar, is ontslagen als commies
in oorlogstijd, heeft omgang met allerlei slecht bekend staande personen.
3. Strijbos uit de Tijgerstraat, vlak bij Panterstraat, is lid geweest van N.S.D.A.P. Veel
relaties met S.S. man, die huiszoekingen gedaan heeft en mensen naar Vught heeft
geholpen.
4. Martens. Heeft een Duitse vrouw (heet Claassen). Woont Tijgerstraat. Is niet te
vertrouwen. Heeft aan Duitsers alle hulp verleend en spionage verricht.
12:15 uur. Peter terug van zijn bezoek aan. Maj. van Houten:
1. Er zijn klachten over de P.A.N. Vanaf morgen. ochtend geen P.A.N. band.
Allen worden ontwapend. Geldt niet voor de geconcentreerden en voor de arrestatiegroep.
2. Benzine komt in orde.
3. Er moeten ± 10 intelligente mensen uitgezocht worden, die in staat zijn om de
Duitse linies te doorbreken. Moeten doorlopend ter beschikking zijn.
4. Er moet een opgaaf verstrekt worden van al onze groepen.
12.30 uur. Engels officier vraagt 4 man, die morgen ter beschikking moeten zijn. Liefst
intelligenten die ook kaart kunnen lezen. Verder zou mogelijk nog twee man
opsnorren, die bekend zijn met de omstreken van Dongen en Den Bosch.
13.30 uur. Er melden zich 4 man Witte Brigade. Er worden bewijzen verstrekt voor het
vertrek naar het Noorden.
14.00 uur. Het Binnen Ziekenhuis vraagt begeleiding voor het halen van aardappels.
Geregeld met OD.
15.40 uur. Arrestaties staan tijdelijk stop, doordat de vrachtauto door de Amerikanen
is gevorderd.
16.20 uur. Vijf man van de Witte Brigade melden zich en vragen wapens. Gelukkig in
staat om hen te voorzien van 1 mitrailleur, 6 handgranaten en een tiental geweren
met munitie.
16.25 uur. P.A.N. stuurt een afvaardiging on zich te beklagen over de gemaakte
nieuwe regeling. Afgesproken wordt, dat Peter de compleet verzamelde P.A.N.
morgenochtend 10 uur zal toespreken in het ontspanningslokaal van Philips.
17.00 uur. Ook over Toon Pesters in Geldrop komt een mededeling van opgeslagen
voedingsmiddelen. Dit geval met OD besproken, samen met dat van Wim Pesters. Zie
notitie van 11.35 uur. Afgesproken, dat OD deze kwestie zelf zal regelen.
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18.00 uur. Sjef en Liesbeth op bezoek. Wederzijdse belangen besproken. Sjef geeft
tevens een lijstje van de bestaande Brabantse groepen:
Den Bosch
25
Heeswijk-Dinther
15
Schijndel
10
St. Oedenrode
10
Veghel
10
Nijmegen
25
Megen
5
Eindhoven
60
Bakel-Helmond-Deurne 50
Boxtel-Erp-Mill-Ledeacker-Uden 25
Lieshout
5
Breda
5
Halsteren
5
---------250
Verder moet Sjef zorgen, dat er zich maandag om 8 uur een aantal gidsen melden.
Tenslotte zijn van vandaag nog de volgende zaken apart te noteren.
1. Van P.A.N. komt over naar ons stafkwartier één administrateur en één typiste.
2. Er komt een waarschuwing on voorzichtig te zijn met mensen van de Witte Brigade,
daar ook Belgische vluchtelingen zich als zodanig, trachten voor te doen.
3. Er is een proefexemplaar van het nieuwe schildje geweest. Wordt goedgekeurd.
Aflevering 72 per dag. Een verklaring af gegeven, dat vandaag nog twee blindgangers
door de politie opgeruimd moeten worden.
4. André Struyck komt zich melden. Hoewel in eerste instantie overwogen wordt om
hen te arresteren, wordt later besloten dit uit te stellen, totdat nadere informaties
binnen komen. Hij moet zich zondag om 2 uur en daarna iedere dag om 8 uur
melden.
5. Boddaert verzoekt om zo mogelijk een bericht inzake OD door te geven aan Voogt,
Voorschoterlaan 52.
6. Er komt gebrek aan aardappelen. Laten rooien door krijgsgevangenen?
7. Door de heer Bozon wordt een mededeling van J. van Rooy in de Gagelstraat
overgebracht, dat in de Gagelstraat een S.S. man in burger rondloopt en zich
schuilhoudt.
8. Aangenomen wordt van RVV een nieuw staflid Charles. Hij gaat de wapens en
kleding administreren en verzorgen.
9. Pieter vraagt voor de Amerikanen een pistool 6.35. en een motorfiets.
10. Bij Wennicke in de Weteringstraat 28 op hoek van de Ruiterstraat zit vermoedelijk
op de bovenverdieping een Duitser in burger. Heeft zwart haar en droeg een grijze
pullover.
11. Door P.A.N. man C 14 Bombeeck (Theo, Floralaan 178) is in opdracht van den Off.
v.d. politiedienst Young een rode B.M.W. Cabriolet gevorderd Nr. 46937 van de heer
Olivier van de Staatsspoorwegen. Was afgestaan en is nog niet terug.
12. To opgenomen in Ziekenhuis met bloedvergiftiging.
13. De bedrijfsleider van Drukkerij van Gastel is de Volksduitser Schäfer,
Cyclamenstraat 5. Heeft bovendien gisteren nog zwarte boter gekocht à Fl. 30.- per
pond en zwart vlees voor Fl. 15.- per pond. Opgegeven door OD.
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19.30 uur. De school aan de Iepenlaan 38 bezichtigd. De P.A.N. was bezig te
concentreren. Stro en dekens en voeding in orde. Overigens nog vergeten te noteren,
dat in de loop van den middag Prins Bernhard in Eindhoven op bezoek is geweest.
Deze nodigde Peter uit voor bespreking. De Prins informeerde naar de toestand en
overhandigde 200 Oranje-banden voor de Koninklijke Patrouille, waarvan er intussen
100 aan Sjef zijn meegegeven. Bovendien deelt hij mee, dat morgen onze wapens
zullen komen.
Zaterdag 23 september 1944 P.A.N.

Staf District Eindhoven
P.A.N.
SPOED
AAN ALLE RAYONSCOMMANDANTEN
Eindhoven, 23-9-194, 13.30 uur
Men neme goed nota van het volgende:
Hedenmiddag te 3.00 uur moeten alle niet tot de "vrijwillige stoottroepen" behorende,
thans in dienst zijnde manschappen, worden verzameld.
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Deze behoren ongewapend aan te treden. Deze moeten worden toegesproken en
worden bedankt voor al hetgeen zij in onze dienst hebben verricht. De overalls en
banden moeten daarna worden ingenomen. Voor zover reeds in uw bezit is het vorige
bevel vanzelfsprekend hierdoor vervallen. De vroegere illegale medewerkers dienen
zich in burger bij de Rayonscommandant te vervoegen om aldaar naam en adres op te
geven. Deze namen en adressen dienen vóór 5 uur ingeleverd te zijn op het
Hoofdkwartier.
Wapens en munitie en de verdere uitrustingsstukken dienen eerst uniform te worden
verdeeld over de Stoottroepen.
Het overtollige materiaal zal per auto vervoerd moeten worden naar Willemstraat 26;
dit geschiedt door de Stoottroepen.
STAF P.A.N.
De Stafadministrateur
Morgen om tien uur v.m. allen in het Philips Ontspanningsgebouw verzamelen,
ongewapend …………enz.
Doel en strekking van de bijeenkomst niet kennende (van te voren was dit niet met de
topleiding besproken) gaf dit geen aanleiding tot informeren, voor zover zij dit nog
konden; er was genoeg ander werk dan nu al rond de groene tafel te gaan zitten.
Dientengevolge verschenen van de 900 à 1000 man sterke P.A.N. ongeveer 200
Eindhovense toehoorders.
In het Ontspanningsgebouw kwam men tot de ontdekking dat daar een van onze
contacten kwam spreken.
In een echo-redevoering maak te Peter Zuid het volgende bekend:
"Het is de wil van de geallieerde legerleiding, alsmede de wens van Z.K.H. Prins
Bernhard dat de P.A.N wordt opgeheven.
De K.P. ’s en enkele sabotageploegen worden samengevoegd en onder mijn leiding in
het gehele zuiden tot Stoottroepen geformeerd.
De taak van deze Stoottroepen zal zijn: door de linies breken, daar verkenningen
verrichten en wapens overbrengen, eventueel per vliegtuig droppen".
De daar omheen gesponnen aanmoedigingen tot vaderlandsliefde en heldenmoed,
vonden matig bijval.
In tegenstelling tot het voorgaande was het voor de buitengemeenten wel de wil van
de geallieerde legerleiding dat de P.A.N. bleef voortbestaan, ondanks de "Officiële"
afkondiging. Daar wilde men alléén met P.A.N.-mannen te maken hebben en niet met
aangewaaide dilettanten.
De oprichting van de eerste compagnie stoottroepen, moest ook nog door de P.A.N.
zelf geschieden. De uitvinders van de Stoottroepen beschikten over zoveel mensen,
dat zelfs hun Staf-personeel per advertentie in een plaatselijk dagblad moest worden
aangeworven.
Plaatselijk, waar zij slechts gedurende enkele uren een P.A.N.-band droegen, gaven zij
zich naar buiten uit als leiders van de P.A.N.; doch in Brussel bij Z.K.H. Prins Bernhard
ontkenden zij van het bestaan van de P.A.N. iets af te weten.
De eerste Compagnie Stoottroepen werd na geformeerd te zijn, naar Leeuwen, Wamel
en Dreumel gedetacheerd daar er nog nergens formaties in de zin van Stootroepen
bestonden, die het vereiste werk aankonden en aandurfden.
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Merkwaardig was het dat een plaatselijk staflid die ook het bevel tot de vergadering
en opheffing van de P.A.N. had gegeven, commandant werd.
23 September 1944.
STAF DISTRICT EINDHOVEN
P.A.N.
BEVEL
Vanaf morgen 24-9-1944 mag zich niemand meer op straat in overall met band
bevinden, tenzij behorende tot de uitgezochte mensen.
Die niet tot deze behoren moeten heden de overalls, banden, munitie en wapens
inleveren.
Op bevel van Commandant Zuid.
Dré (de Kousemaker)
Uit het andere deel van de P.A.N. werden de Blauwe Jagers geformeerd die onder
leiding moesten gebracht worden van de voormalige commandant van de Orde Dienst,
O.D.

Links op de foto de commandant van de Stoottroepen (het Commando-Zuid) Jan
Borghouts, rechts Dré de Kousemaker.
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Peter de Hartog, Nieuwendijk 12, Heeze, 23 september
Hij is commandant in Heeze van Rayon 3 van de P.A.N. en heeft aanzienlijke hulp
verleend met zijn groep aan Britse en Amerikaanse troepen in zijn regio. In het
bijzonder heeft hij mijn squadron voorzien van een Duitse verkenningswagen …. ,
wiens voertuig verloren ging in actie. Dit was in ruil voor een kleine Opel saloon. Hij
heeft andere Britse eenheden voorzien van een kleine Duitse commando wagen, 3
grote wagens en enkele motorfietsen. Zijn groep heeft ook piloten geholpen.
Gedurende de laatste 4 maanden zijn er 37 Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Geef ze
alle mogelijke ondersteuning die je passend en nodig vindt.
Majoor Scott, A Squadron
Liquidatie van de P.A.N.
Frits was overal langs de buitengemeenten, voor zover bereikbaar, om contact op te
nemen. Sander en Dankelman waren weer afgesneden. Zo kwam op zaterdagnacht
het bericht van de liquidatie van de P.A.N. We wisten allen dat Peter Zuid naar de
Prins zou gaan en verwachtten dat nadien of tevoren contact zou worden opgenomen.
Voor de bevrijding waren zij er steeds op uit geweest om contact met ons te zoeken,
hetwelk op zijn minst overbodig was, daar wij alles tot in de finesses geregeld hadden.
Groot was dan ook onze verwondering toen we tot de ontdekking kwamen, dat zonder
ons gehoord te hebben Stoot- en Bewakingstroepen waren geformeerd. Door de
P.A.N. zonder de P.A.N. uit de P.A.N. De Leiders van de P.A.N. geloofden toen nog aan
dit z.g. bevel van hoger hand voor het gewapende verzet, ook de individuele leden
wisten niet beter. Voor hen, als ondergrondse soldaten, was zulk verzoek een bevel,
welks uitvoering in dit boek beschreven, voor zichzelf spreekt.
Het kwam niet bij hen op, toen te twijfelen aan de juistheid van de voorlichting, die
tot dit, als wens ingeklede bevel leidde. Eerst later toen de concrete feiten
doorsijpelen, stond de onrechtmatigheid en onjuistheid van de voorlichting vast. Want
al spoedig bleek, dat van gegevens en bekendheid met plaatselijke toestanden van de
P.A.N. geen gebruik werd gemaakt. Gegevens en bekendheid welke zich later zelfs
landelijk had kunnen uitbreiden, die veel leed aan onschuldigen hadden kunnen
besparen en veel corruptie ongedaan had kunnen maken, werden met de mensen die
ze bezaten, opzij geschoven, moedwillig. Of dit al dan niet georganiseerd geschiedde,
het resultaat was hetzelfde. Ieder Nederlander heeft de gevolgen aan den lijve
ondervonden of zal ze nu nog ervaren. En de P.A.N. Leiding zowel als de leden traden
terug toen het bleek dat het verzet bruikbaarder werd geacht, naarmate het zich kon
plooien, inzake de meer of mindere belangrijkheid van al dan niet gewraakte
personen, of het medewerken aan of scheppen van mogelijkheden om de onder hun
leiding staande mannen af te wenden van hun hoofddoel, en op zij paden te loodsen,
waar ze of niet voor waren opgeleid of niet geschikt voor waren. Dit terugtreden was
slechts mogelijk omdat deze jongens en mannen bezield waren met een ideaal en
daardoor een moreel hadden dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden
onverwoestbaar was en nog is. Zelfs al waren en zijn die omstandigheden gevolg van
opzettelijke verwaarlozing of corruptie, hun doel lag recht voor hen uit. Op
kronkelingen konden zij niet met kronkelingen antwoorden, zij hadden dit gedurende
de bezetting niet toegepast op de bezetter en dus niets geleerd.
Zaterdag, 23 september: Omstreeks 19 uur vertrokken na een hartelijk afscheid om
te trachten weer in Eindhoven te komen. Bij Grave hadden we bijna twee uur
oponthoud door een lekke band. Daarna maar op goed gelukt doorgereden, daar ook
de M.P. niet wist of alles al safe was. Bij Uden werd vernomen dat de zaak
waarschijnlijk wel O.K. was, wat inderdaad ook het geval bleek te zijn, alhoewel op
verschillende plaatsen zwaardere en lichte afweerstellingen waren opgeworpen.
Tussen Uden en Veghel was de streek zeer zwaar vernield door de tank- en
granaatvuur; vier dode koeien lagen tussen de stukgeschoten wagens.
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In St. Oedenrode kwam er weer eens zeer zwaar mitrailleur- en granaatvuur.
We moesten natuurlijk stoppen en konden toen pas door het donker verder rijden.
Daar de wagen wel op veel maar niet op zeven man berekend was en er in het donker
goed moest worden uitgekeken naar snipers (sluipschutter), zaten er twee voorop de
motorkap.
Plotseling kregen we een aanrijding met een "Jeep".
Theo die voorop zat, raakte bekneld, en kreeg een enkel - en beenbreuk aan zijn
linker been.
De Engelsen waren al zo goed met ons bekend, dat hij per auto vervoerd werd naar
het militaire hospitaal te St. Oedenrode, om des zondags naar Eindhoven vervoerd te
worden. Met veel stagnatie door de grote colonnes kwamen we om 3 uur ’s nachts in
Eindhoven aan.

183

184

185

In Strijp waren de rayoncommandanten: Theris, Michiel, Eb en Willy, Jab, Co en Guus.
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Zondag 24 september 1944 G.S.C.

Philips Ontspanningsgebouw

10.00 uur. Bespreking met de volledig verzamelde P.A.N. in het Philips
Ontspanningsgebouw (± 500 man). Allereerst houdt Peter een toespraak vanaf het
balkon. Net Mussolini. Maar het ging prachtig. Hij dankt voor het goede werk, dat
verricht is. Hij wijst op de harde noodzakelijkheid om rust en orde te herstellen enz.
Daarop volgt de herdenking van de gesneuvelden. Voortgaande geeft hij een volledig
overzicht van de thans bestaande toestand. Uit de daarop volgende vragen en
antwoorden is het volgende te memoreren.
1. De rest van de PA.N., die zich als nieuwe eenheid moeten aanmelden, worden
gesteld onder nieuwe commandanten. Deze commandanten zullen samen met Peter
naar Maj. van Houten gaan.
2. Niet alle oude P.A.N. commandanten gaan over naar de stoottroepen. In ieder geval
komen zij niet onder de OD en niemand wordt in de steek gelaten,
3. Er zal rekening mee gehouden worden, dat alle P.A.N. mensen zoveel mogelijk
groepsgewijs bij elkaar brengen.
4. Alle stoottroepen worden voor de uitvoering van hun opdracht geïnstrueerd door
militaire opdrachtgevers.
5. Loonderving wordt voor stoottroepen geregeld als bij militairen. De rest kan niet
gegarandeerd, doch zal besproken worden.
6. Legitimatie-bewijs plus Oranje band wordt gelijktijdig uitgereikt.
7. Voor stoottroepen is het gewenst om Engels en Duits te kunnen spreken. Maar
noodzakelijk is het niet.
8. Stoottroepen komen niet te behoren tot de Prinses Irene Brigade en doen alleen
dienst in Nederland. Wel blijft de gelegenheid openstaan voor vrijwillig dienstneming
voor Indië.
9. Het verlies van een fiets valt onder de algemene schaderegeling.
10. Groepscommandant Woensel heeft een complete lijst van alle N.S.B-ers daar.
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Komt naar het stafkwartier.
11. Zwarthandelaars worden niet door de stoottroepen gearresteerd. Is werk van de
Ned. Regeering.
12. P.A.N. leden, die de laatste drie weken geen dienst hebben gedaan, worden nu
niet meer geaccepteerd.
13. Werkgever is ook nu niet bevoegd om te ontslaan. Financiële moeilijkheden
mogen er dus nu ook nog niet ontstaan, Tot slot vraagt één van de aanwezigen aan
Peter om onze hulde en trouw over te brengen aan Prins Bernhard. Daarna wordt het
Wilhelmus gezongen. Peter betuigt nog allen zijn dank voor het gepresteerde en
spreekt zijn vertrouwen uit in de goede kameraadschap en in de voortleving van de
discipline.
11.30 uur. Peter vindt het nodig de arrestatie van Duitsers even stop te zetten. Nader
bericht volgt.
12.00 uur. Han naar Majoor van Houten,
1. Wij kunnen alles vorderen, wat wij willen.
2. De plaats van onze radio moet veranderd worden. Blijkt later, dat dit niet doorgaat.
14.00 uur. Peter bij Majoor van Houten.
Er is een bevel om coördinatie van alle inlichtingendiensten van KP, OD en G.D.N.
Peter regelt dit en wijst Han aan om deze tak van dienst op zich te nemen,
15.00 uur. Tien fietsen laten vorderen, maar er blijkt er één bij te zijn van OD. Wordt
teruggegeven.
15.30 uur. Morgen komt er iemand van de telefoon uit Geertruidenberg om te spreken
over geheime lijnen.
16.00 uur. Peter terug van Majoor van Houten.
1. Han benoemd voor alle inlichtingen.
2. Burgers, die meekomen met Engelse legers moeten geselecteerd worden. De
goeden kunnen bij de stoottroepen, de rest bij de OD.
3. Morgen 10 uur met van Dijk en Ct. rest P.A.N. bespreking met Majoor van Houten.
16.30 uur. Er zijn 10 intelligente mensen aangewezen voor diensten op de flanken,
maar nu komt Joh. Jansen, Witte de Withstraat 16 zich terugmelden, omdat
zijn moeder bezwaren heeft. Wordt ontslagen.
17.00 uur. Morgen om 10 uur komen twee mensen om de linies te doorbreken voor
Rotterdam. Eveneens komt morgen om 10 uur de Ct. van het restant P.A.N. Vanavond
om 8 uur bespreking met staf.
17.30 uur. A. J. Marsink en M. Gosschalk melden zich. Zijn gekomen uit Oss. Lijken
mij niet erg. Weggestuurd met een pas voor Nijmegen.
18.00 uur. Wij hebben radio-telegrafisch contact met Rotterdam. Hoera. Onze zender
wordt niet verplaatst. De inlichtingendienst moet copie hebben van onze
radioberichten.
20.00 uur. Vergadering van de staf.
1. Henk opdracht gegeven om naar de heer Noordzij te gaan voor de
informatiebrieven over Van Limburg en Lirler.
2. Van Joris krijgen we 100 noodkaarten.
188

3. Charles blijft niet bij de staf. In de plaats daarvan krijgt Wim nu de bewapening
erbij en Aart de kleding. Magazijn moet worden ingericht.
4. Henk zorgt voor de teruggave van de auto van de heer Olivier.
5. Van gearresteerde N.S.B-ers moeten de fietsen ingenomen worden.
6. Er zal ook moeite gedaan worden voor de battledresses van de dames.
7. Voor de stoottroepen moet nog gezorgd worden voor de medische en geestelijke
hulp. Verder voor sigaretten.
8. Frans krijgt een auto of motor.
9. Frans stelt zich met Aart in verbinding over 2500 liter dieselolie.
10. Indien nodig, kan Frans op radiogebied alles vorderen, wat gewenst is.
11. Lenie (Vroom) en Jan van de P.A.N. worden als hulpkrachten van Joris bij de KP
ingedeeld. De padvinder-koerier van Joris blijft er buiten.

Leidsch Dagblad 25-11-1972
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Zondag 24 september 1944 P.A.N.

Op 24 september 1944 maakt hij het Philips Ontspanningscentrum bekend dat de
P.A.N. wordt opgeheven en dat vrijwilligers uit de P.A.N. kunnen deelnemen aan de
Stoottroepen.

Ad Hoynck van Papendrecht - een van de P.A.N.-leiders - schrijft er in potlood bij:
"onjuist, vrijwilligers uit de gehele P.A.N."

Het "plaatselijk staflid, die het bevel tot de vergadering en opheffing van de P.A.N. had
gegeven" en die commandant werd van de 1e compagnie Stoottroepen is Dré de
Kousemaker.
Dré de Kousemaker kan zijn: André Johan de Kousemaeker, geboren op 8-9-1908 in Sas van
Gent, die op 5 augustus 1937 in Eindhoven trouwt met Wilhelmina Anna Corelia van Roij uit
Stratum. Dré komt pas in het P.A.N-archief voor, rond de bevrijding van Eindhoven.
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Jacques Hermans van de KP Sander en een van de P.A.N- leiders, schrijft over het
ontstaan van de stoottroepen:

Jacques Hermans had het beste voor met de Stoottroepen, maar werd naar Brussel
gestuurd :
De 1e Cie Stoottroepen die was opgericht, lag enige dagen in de school in de
Iepenlaan zonder behoorlijke regeling.
Dat trok ik me aan. Het eerste was ze van ongewenste elementen te zuiveren, zulks
met medeweten van Peter. Echter, het bleek dat enkelen na zuivering zich gingen
beklagen, waaronder de schavuit Struyck. Na de verplaatsing naar de Den Bosco
School werd door mij de meest logische indeling gevolgd. De verkennersgroep werd
verbeterd, alle andere groepen onder hun vertrouwde Cdt. gelaten, ook al waren deze
niet militair geschoold. De paar kaderleden die aanwezig waren, waren van de meest
uiteenlopende wapens (legeronderdelen). In de exercitie moest dus eerst nog eenheid
gebracht woorden. Daar er niet voldoende ligplaatsen aanwezig waren, sliepen niet
allen in de school. De hele waarde hing af van de homogeniteit van iedere groep en
het hoge moreel. Discipline erin brengen kon niet, daar er geen andere strafbevoegdheid bestond, dan ontslag. Slechts 30% was in dienst geweest, de werkelijke K.P. was
nog niet vertegenwoordigd, alleen in de arrestatieploeg.
Daar mijn kinderen nog steeds in Sittard waren wilde ik toch wel eens gaan
informeren hoe het hiermee was. Na bespreking van een rapport met Overste van
Houten en Peter, welke laatste onderhoud tot over 12 uur duurde, vertrokken wij ’s
ochtends vroeg om de volgende avond laat terug te keren.
Bij mijn terugkomst bleek dat er een Cie was geformeerd uit mannen die ik zelf had
aangeworven, dat wil zeggen, het had die naam gekregen, en dat Dré Commandant
was geworden en dat Peter mij had aangesteld als vervanger !!! Daar Peter daags na
het vertrek van deze 1e Cie inzag verkeerd te hebben gehandeld en ik toen eindelijk
ook eens praatte, deze nieuwe tijd schijnt van praten aan elkaar te hangen, werd het
volgende gedaan. In samenwerking met Kapt. Ruys van de Commando gaf Peter mij
toen de eervolle opdracht van Wacht Commandant bij Z.K.H. te Brussel.
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Op last van de Prins werd de armband geel voorgeschreven met in zwart: Oranje
Zelfs dit kon niet voorkomen, dat bijna gelijktijdig de P.A.N. roemloos onderging door
naijver, winst bejag en leugen. Op 24 september nadat buitenstaanders zich als leider
hadden uitgegeven, werd de P.A.N. ongewapend naar de Philips-Schouwburg
opgeroepen, om bij monde van Peter Zuid (van het Gewestelijk Sabotage Commando
Zuid, G.S.C. 111) te vernemen, als de wil van de geallieerden en de wens van Z.K.H.,
dat de P.A.N. ontbonden was. Het Eindhovens gedeelte van de P.A.N. werd omgezet
in eerste Compagnie Stoottroepen en Blauwe Jagers, en zou naar de grote rivieren en
Frankrijk vertrekken. Maar nog weken nadien, dulden de geallieerden speciaal op de
dorpen, geen hulp van verzetslieden zonder P.A.N. uniform met band, wit-rood: Een
van de reorganisators werd met bekwame P.A.N.-spoed naar huis toe gezonden. In de
dorpen is de actie uiteengevallen.
Met deze stoot in de rug was de P.A.N. uitgeschakeld. De Illegaliteit kon verder
onbevreesd en ongevreesd vergaderen. De P.A.N. was van de baan in alle
betekenissen; waarvan dankbaar werd gebruik gemaakt blijkens benoemingen,
eretekenen, Militair Gezag en Wederopbouw, met bekende en onbekende gevolgen.
Het volk, de massa, de mindere man, de onbestudeerde, de samaritaan had
afgedaan. Aan klachten over dit verloop is geen gevolg gegeven; openlijk protest
bleef uit. Wie zou het interesseren?
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Maandag 25 september 1944 G.S.C.
8.30 uur. Van Gemert gemeld.
8.45 uur. Met Joris geregeld, dat hij politiedokter zal aanstellen.
9.00 uur. Ruim Fl. 39.000.- in ontvangst genomen van een P.A.N-man, welk geld is
gevonden bij een zwarte Piet.
9.10 uur. Majoor van Houten vraagt opgaaf van benodigde wapens. Zullen morgen
gebracht worden. Opgegeven 350 stenguns en 150 geweren.
9.20 uur. P.A.N. motor wordt geregistreerd van de rayoncommandant van Stratum.
Eigenaar C. v.d. Lee. Motor A.J.S. 48942. Te vinden Stratumse Dijk, Hoek
Rochusstraat.
9.30 uur. Een militair meldt zich. Gestuurd naar OD.
9.35 uur. Twee mannen melden zich. Afgepoeierd.
9.55 uur. Twee man krijgen opdracht door de Duitse linies te breken. Moeten gaan
naar Rotterdam met bericht voor Frank.
10.05 uur. J.H.W. van Dijk, Woenselse Markt 60 komt terug op het in beslag nemen
van sigaren en oude klare. Politie geeft gunstig oordeel. Alles moet terugkomen. Het
ontbrekende moet worden betaald. Te overwegen zou zijn om Stottelaar te arresteren.
Heeft altijd auto's en motoren voor de Duitsers gerepareerd, heeft spijkers voor Fl.
20.- per kg. verkocht, heeft een zoon aan het Oostfront enz.
10.10 uur. De auto gevorderd met biljet. Nr. 4 is van voedselvoorziening OD.
Teruggeven?
10.20 uur. De Philips-portier J. de Poorter loonnummer 391 doet een boekje open over
Walther Bütgen, de vriend van Gemert, die zoveel goeds van Gemert sprak. Bütgen
heeft altijd gereden voor het vliegveld. Is in Frankrijk geweest. Is zeer onbetrouwbaar.
Heeft gereden tot de laatsten dag. Moest toen tekenen voor N.S.K.K. en is
ondergedoken. Is Duitser van geboorte.
10.35 uur. Peter terug van Majoor van Houten. Het overblijvend gedeelte van de
P.A.N. heeft zich verenigd onder de naam "Blauwe Jagers" en is erkend. Behoren niet
tot de OD., maar staan wel onder het commando van de heer van Dijk van de OD.
10.45 uur. Han komt terug. De volgende financiële regeling is voor de stoottroepen
gemaakt: betaling van alle inkomsten, die men derft + Fl. 2,- soldij per dag.
M.a.w. kostwinnersvergoeding gelijk aan vroegere verdiensten. Er moet een
genummerde lijst gemaakt worden zonder namen, maar met de bedragen, voor de
wekelijkse afrekening. Wij krijgen een voorschot van Fl. 10.000.- van het N.S.F.,
de heer Gelderblom.
10.50 uur. Arrestatie van Duitsers gaat door.
11.35 uur. Burgemeester van Son inlichtingen gegeven over de arrestaties.
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14.00 uur. Daar Peter belast is met de regeling voor geheel Brabant en Limburg,
vertrekt hij richting St. Oedenrode om de eerste contacten tot stand te brengen.
16.15 uur. Arrestaties staan stop, daar de wagen kapot is.
16.20 uur. Klachten over Don Boscostraat gevangenkamp. Tonny gaat op inspectie uit.
Valt nogal mee, doch toch enkele voorzieningen getroffen. Er zitten er nu ± 500.
18.00 uur. Peter terug. Heeft bezocht de plaatsen: Mierlo en Helmond.
18.30 uur. Wapens en munitie komen binnen

Maandag 25 september 1944 P.A.N.
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Termeer
De Jong:
Een eerste categorie critici bestond uit leidende figuren uit de inmiddels ontbonden
plaatselijke P.A.N- en KP-groepen (260). Genoemde personen, Verkaik, Hermans en
Hoynck van Papendrecht, voelden zich aan de kant gezet, hun felle, individuele
klachten richtten zich zo ongeveer tegen iedereen, niet alleen tegen het
gemeentebestuur, de politie en het plaatselijke MG, maar ook, zij het wat gematigder,
tegen het Commando-Zuid van de ST, de nieuwe formatie waarin ze sinds kort waren
opgenomen. Hun grootste bezwaar betrof het ontbreken van een sterk centraal gezag,
dat de oud-illegale werkers zou inschakelen. Zoals de toestand zich nu ontwikkelde,
d.w.z. zonder krachtig gezag en buiten de plaatselijke oud-illegale werkers om,
vreesden zij een ernstige verslechtering op diverse terreinen. Daarbij wezen zij op het
ongezuiverd laten van de politie en van het gemeentepersoneel, het niet arresteren
van de grote, economische collaborateurs en de geruisloze terugkeer van de corrupte
"oude garde of "oude slappe was van vroeger". Die ontwikkelingen verhinderden huns
inziens tevens een voortvarende aanpak van de inderdaad penibele
voedselvoorziening, van de voortwoekerende zwarte markt en van de mobilisatie van
alle "leeglopende krachten".
Verkaik (door Hoynck van Papendrecht "een zeer actief Communistisch Agitator"
genoemd) betreurde het bovendien dat de BS voor de uitvoering van nogal onnozele
taken "vele der plaatselijk georiënteerde illegale werkers" uit Eindhoven wegzogen,
"terwijl zij ter plaatse zo dringend nodig waren." Bij hem en een aantal andere oudillegale werkers had zich het idee vastgezet dat daar "systeem" achter zat. Daarom
pleitte hij er in zijn rapport voor alle illegale werkers uit de stad te administreren om
een overzicht te krijgen van de nog beschikbare en geschikte krachten".
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(260) EPW Verkaik (Eddi de Vries'), "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden" Rapport
over de ontwikkeling van de toestand in Eindhoven en maatregelen ter verbetering, z d (begin
oktober), blijkbaar gericht aan prins Bernhard, -Bezit prins Bernhard, map 10 (hierna
geciteerd als Rapport Verkaik),
F Hoynck van Papendrecht ("Frits'), Rapport Algemeene Situatie Eindhoven, z d (circa 25
oktober 1944), -GA-Eindhoven, Collectie Gelderblom (hierna geciteerd als Rapport Hoynck
van Papendrecht)
J H A Hermans, Aanwijzingen tot verbetering van den algemeenen toestand te Eindhoven en
eventuele andere plaatsen, dd 2 november 1944, RIOD Collectie LO/LKP, BW-3, en van
dezelfde een latere brief aan de prins, d d 13 juni 1946, -Bezit prins Bernhard, map 5
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J.J.F. Borghouts (Peter-Zuid) neemt afscheid van de nonnen en zusters in het RK Binnen
Ziekenhuis te Eindhoven, waar in september 1944 het hoofdkwartier van de staf van het
Commando-Zuid was gevestigd.
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6 mei 1945 Aankomst van de Duitse delegatie bij de aula van de Landbouwhogeschool
in Wageningen, alwaar capitulatiebesprekingen plaatsvonden. Geheel rechts schudt
Jan Borghouts (Peter Zuid, Cdt Stoottroepen bezuiden de grote rivieren) een Duitse
officier de hand. Links van hem staat (met pijp) Z.K.H. prins Bernhard, links daarvan
een andere Duitse officier. Nadien werd Borghuis officier in het leger en in 1995 KVP
staatssecretaris van Defensie. De P.A.N. voormannen van het Eindhovense verzet
zagen Borghouts vooral als iemand die hun werk overnam toen zij het werk gedaan
hadden.
De Volkskrant, 7-2-1966
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