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nemen maar dat Scheepstra ('Bob') deze toen nog niet verantwoord achtte.
'Bob (moest)', aldus Het Grote Gebod, 'aan zijn verantwoordelijkheid
tegenover de LO ... voldoen en Frank moest dat wel accepteren, omdat
Bob de organisatie in handen had." Via de Goede en Mulholland werden
begin augustus wapens en explosieven aangevraagd (de Knokploegen
hadden na D-Day al enkele wapens en ook uniformen van Duitse
deserteurs gekregen maar veel was dat niet) - Scheepstra had toen het
gezag over de Knokploegen nog niet aan van Bijnen overgedragen. Dat
laatste deed hij, gelijk vermeld, op 25 augustus: van Bijnen werd Landelijk
Sabotage-Commandant en kreeg dus de Knokploegen onder zijn beve-
len."

Van Bijnen had op die dag (de Geallieerde legers waren al op enkele
plaatsen over de Seine heen) zijn organisatie op papier gereed maar er
ontbrak nog veel aan de verbindingen. Het binnenlands radionet was nog
niet klaar, de normale telefoon (nauwelijks te gebruiken in verband met
het afl.uistergevaar) werkte met grote vertragingen en zijn organisatie was
nog niet ingewerkt in het clandestiene PTT-net van de Centrale Inlich-
tingendienst (die verbinding kwam pas op 4 september tot stand - van
Bijnen kon toen zijn telefoonverkeer laten lopen via het Haagse kantoor
van de CID dat voor zijn verbindingen in het gehele land elandestien
gebruik maakte van de aparte dienstlijnen van de Centrale Directie der
PTT); bovendien waren op 25 augustus de in Engeland aangevraagde
wapens en explosieven nog niet gearriveerd. Eindjuli was een dropping-
terrein opgegeven bij Voorthuizen op de Veluwe en van Bijnen had er
zorg voor gedragen dat Hordijk zich daar van die tijd af bevond samen
met een tiental KP'ers uit Apeldoorn. Aanvankelijk bleef de zending uit.
Hordijk werd op de ochtend van zondag 27 augustus naar Rotterdam
geroepen maar kreeg daar op het station te horen dat hij onmiddellijk
naar Voorthuizen terug moest keren: de dropping was voor de nacht van
de 27ste op de zSste aangekondigd. Zij kwam. Omstreeks 15 containers

1 Rogier van Aerde (ps. van A. J. H. F. van Rijen) in Hel Grote Gebod, dl. I, p. 392.
2 Ook in de LO was men er in juli en augustus toe overgegaan, uit onderduikers en
illegale werkers aparte groepen te formeren die semi-militair konden worden ingezet;
die telden, schijnt het, in het gehele land ca. tweeduizend man. Toen die groepen aan
van Bijnen werden aangeboden, maakte hij van dat aanbod geen gebruik, hetgeen
door de geschiedschrijver van de LO-Amsterdam in Het Grote Gebod is betreurd.
(J. A. van Bennekom in Het Grote Gebod, dl. I, p. 268) Wij nemen aan dat van Bijnen
van mening was dat hij voor wat hij in eerste instantie aan wapens en explosieven
mocht verwachten al voldoende illegale werkers bijeen had; hij werkte voorts het
liefst via de vertrouwde kanalen en dat waren de kanalen van de Knokploegen.
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