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geen werk om handen hadden, in Maastricht een eenvoudige oplossing
bestond: zij trachtten tot een van de bovengronds geworden illegale
groepen toe te treden en als dat lukte, kregen zij een bescheiden maar
regelmatig inkomen.

*

Er waren in Maastricht onder de illegale werkers velen wier hartewens
het was aan de Geallieerde militaire operaties te kunnen deelnemen. Die
wens leefde vooral bij de leden van de Knokploegen. Hoe konden zij
ingeschakeld worden? Ter bespreking van die vraag begaf de districts-
sabotage-commandant van de KP, B. J. C. ('Bep') van Kooten, zich op 17
of 18 september naar het hoofdkwartier van prins Bernhard. De prins
deelde hem mee dat het zijn voornemen was, voormalige illegale werkers
die daar voor voelden, te groeperen in gevechtseenheden, 'stoottroepen',
en die eenheden aan de Geallieerde bevelhebbers ter beschikking te
stellen. Hij benoemde van Kooten tot commandant van de Stoottroepen-
Limburg. Op 19 september was deze in Maastricht terug waar hij onmid-
dellijk met het recruteren begon, trots op het feit dat hij, een KP'er, en
niet een OD'er of RVV'er de zo belangrijke commandantsfunctie in de
wacht had kunnen slepen. Hij deelde Zuid-Limburg in 'vakken' in,
benoemde vak-commandanten en deed hun ruim een week na zijn
terugkeer weten dat alle andere gewapende organisaties 'zo spoedig
mogelijk ontbonden en ontwapend' moesten worden. 'Ik breng onder
uw aandacht', schreef hij voorts, 'dat wij vanaf heden werken onder de
naam 'Koninklijke Stoottroepen', mitsdien verzoek ik u, onverwijld alle
andere namen op kleding, wapens, gebouwen, te doen vervangen door
KS'! - hoe van Kooten aan dat begrip 'koninklijke' is gekomen, is niet
duidelijk; aannemelijk is dat hij het niet gebruikte zonder dat de prins
hem daartoe verlof had verleend, maar hoe dat zij, het gebruik werd na
enige tijd verboden, vermoedelijk omdat men toen elders in het bevrijde
Zuiden was gaan spreken van 'Binnenlandse Strijdkrachten'.

I Rondschrijven, 29 sept. 1944, van B. J. C. van Kooten, aangehaald in (ministerie van
defensie, staf van de bevelhebber der landstrijdkrachten, sectie krijgsgeschiedenis)
G. J. van OJ en jr. De Binnenlandse Strijdkrachten (1972), p. 247-48. Dit werk, deel z van
hoofddeel IV in de serie 'De strijd op Nederlands grondgebied tijdens Wereldoorlog
II', zal worden aangehaald als: Van Ojen: De BS.
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