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's Morgens in alle vroegte, nl. om vier uur, gafhij zijn vier gewestelijke
sabotage-commandanten opdracht, dat KP'ers 's middags om ongeveer
half een moesten doordringen in de plaatselijke centrales van de draad-
omroep teneinde daar 'namens de Landelijke Knokploegen, de organi-
satie die zo geruime tijd uw echtgenoten en zonen de strijd tegen de
bezetter mogelijk maakte', 'bij voorkeur door iemand met een heldere,
beschaafde stem' een boodschap te doen omroepen. De tekst van die
boodschap gaven wij reeds eerder weer. Kennelijk was het mede van
Bijnens bedoeling dat de Knokploegen op spectaculaire wijze acte de
présence zouden geven. Enkele uren later besefte hij dat het riskant was,
het begrip 'Landelijke Knokploegen' zo uitdrukkelijk te noemen; om acht
uur 's morgens gaf hij een correctie door: de woorden 'de Landelijke
Knokploegen' moesten vervallen. Zijn opdracht hield in dat de bood-
schap, zo mogelijk, zou worden omgeroepen in alle provinciale hoofd-
steden (behalve in Leeuwarden, Maastricht en Middelburg) en bovendien
in Apeldoorn, Eindhoven, Venlo en Rotterdam I ; wij deden al uitkomen
dat de actie slechts in twee steden slaagde: in Rotterdam en in Zwolle.

In het begin van de middag, kort na één uur, gaf van Bijnen opdracht,
de spoorwegsabotage stop te zetten. In plaats daarvan moesten de Knok-
ploegen 'zo mogelijk' 'electrische krachtinstallaties en onderstations,
hoogspanningen, openbare waterleidinginstallaties, PIT -radiozend-
stations en telefooncentrales' tegen vernieling beschermen; 'in verband
met de kwantitatieve zwakte der beschikbare ploegen is', voegde hij toe,
'overleg met c.q. inschakeling van alle bekende bewapende groepen al dan
niet van zusterorganisaties noodzakelijk. Het spreekt vanzelf dat de
leiding in uw handen blijft terwijl vermenging met andere groepen niet is
toegestaan' - 'tot nader order' moesten alle krachten op die preventieve
acties geconcentreerd worden. 'Deze opdracht', zo eindigde van Bijnen,
'ligt in zijn geheel wellicht boven ons vermogen. Ik verzoek u echter om
met gebruikmaking van de goede wil, die ongetwijfeld bij de betrokken
instanties bestaat, alles te doen wat gedaan kan worden."

Vermoedelijk iets later in de middag zond van Bijnen via 'zijn'
BBO-agent, de Goede, een klemmend telegram (het was als 'urgent'
aangeduid) naar Londen: 'Werpt onmiddellijk af op door u te bepalen
terrein in Zuid-Holland, bij voorkeur omgeving Rotterdam. Dringend
nodig in verband met bescherming doelen Rotterdam. M te werpen: IS

I GSC-III: 'Oorlogsdagboek', p. I I, 14 (Doc 11-419J, a-r) en van Bijnens bevel d.d.
5 sept. 1944 in LO/LKP, 4 C. 2 J. A. van Bijnen: Opdracht, 5 sept. 1944, aan de
GSC'en (LO/LKP, 4 C).
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