
ACTIVITEIT VAN VAN BIJNEN

toch vijanden ... al konden ze de woorden 'Rot Mof' In onvervalst
Hollands weergeven."

Groningen tenslotte. In deze provincie stelde de NSB' er die burge-
meester was van Muntendam, zich in handen van de illegaliteit. Een van
zijn dochters was fel 'anti' en kende een jongeman die contact had met
een verzetsgroep in de stad Groningen. Via die groep kwam de burge-
meester bij de gewestelijke staf van de OD terecht waaraan hij meedeelde,
'dat hij liever in handen van het wettig gezag wilde vallen dan door de
Muntendammers uit elkaar gescheurd te worden." De man verbleef tot
aan de bevrijding van Groningen in drie verschillende panden in de stad;
hij had zijn erewoord gegeven, niet te zullen vluchten, en hield zich
daaraan.

*

Wat kort voor Dolle Dinsdag aan wapens en explosieven was gedropt,
niet veel, was bij de Knokploegen en de Raad van Verzet terechtgekomen.
Van Bijnen, landelijk sabotage-commandant van de Knokploegen, had
de satisfactie gehad dat zijn jongens in de nachten van zondag 3 op
maandag 4 en van maandag 4 op dinsdag 5 september het spoorwegnet
op tal van plaatsen hadden kunnen saboteren - Thijssen, hoofd van het
Operatie-Centrum van de Raad van Verzet, was zo ver nog niet; moge-
lijkerwijs was het materiaal dat in Zuid-Limburg was gedropt, al wel
gebruikt maar wat voor de RVV op de Veluwe was afgeworpen, lag op
de ochtend van Dolle Dinsdag tot Thijssens ergernis nog in of bij Vaassen
- een ergernis die aangewakkerd was door het feit dat het Geallieerde
opperbevel maandagavond via Radio Oranje de bevolking van Rotterdam
had opgeroepen, te voorkomen dat de Wehrmacht de haveninstallaties en
spoorwegemplacementen zou vernielen. In datzelfde Rotterdam bevon-
den zich zowel Thijssens Operatie-Centrum als van Bijnens bureau.

Laat ons nu eerst weergeven welke orders van Bijnen op Dolle Dinsdag
deed uitgaan, zulks via het dienstnet van de Centrale Directie van de PIT
waarop hij maandag door zijn contact met het Haagse kantoor van de
Centrale Inlichtingendienst was aangesloten.
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