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Naar de katastrofe

In de bewogen septembermaand van 1944, ruim vier jaar na het begin
van de Duitse bezetting, had het overgrote deel van de Nederlandse
bevolking tweemaal gehoopt en verwacht dat de bevrijding op handen
was: op dinsdag 5 september ('Dolle Dinsdag') toen zich het bericht had
verspreid dat de Geallieerde troepen (zij hadden op zondag Brussel en
op maandag Antwerpen bereikt) al tot Breda waren doorgedrongen, en
op zondag 17 september toen de Londense radio had meegedeeld dat
grote Geallieerde luchtlandingen waren uitgevoerd op Nederlands
grondgebied. Beide malen was aan die hoop en die verwachting de
bodem ingeslagen en dat was de tweede maal nog harder aangekomen
dan de eerste. Toen het bericht van de bevrijding van Breda onjuist was
gebleken, had men nog kunnen aannemen dat de Geallieerde strijdkrach-
ten op korte termijn een machtig offensief zouden inzetten teneinde
Nederland even spoedig van Duitsers te zuiveren als zij, na de moeizame
strijd in Normandië, met Frankrijk en België hadden gedaan, en inder-
daad: dat offensief wèrd ingezet - en liep vast op de barrière der grote
rivieren. Zouden de Geallieerden de kracht hebben om, voordat de winter
inviel, alsnog daar overheen te komen? Menigeen blééf er op hopen maar
het werd november voordat de Wehrmacht uit de gebieden aan weerszij-
den van de Wester-Schelde en uit bijna geheel Noord-Brabant -, de-
cember voordat zij uit Limburg bewesten de Maas was verdreven.

Hoogst teleurstellend was dit allemaal voor de ca. zeven milj oen
Nederlanders die, in tegenstelling tot de ca. twee miljoen in het Zuiden,
onder de Duitse overheersing bleven leven, en teleurstellend niet alleen,
ook beangstigend. Al vóór de 17de september namelijk (dag waarop in
het begin van de middag de Geallieerde luchtlandingen plaatsvonden en
in het begin van de avond de Nederlandse regering via de Londense radio
opriep tot een algemene spoorwegstaking) was gebleken dat het beleid
van de bezetter een geheel ander karakter begon aan te nemen. In het
nog niet bevrijde deel van Zuid-Limburg, in Midden- en Noord-Lim-
burg, in Nijmegen en Arnhem, in de Achterhoek, in Den Bosch en in
West Zeeuws-Vlaanderen werden mannelijke personen tussen zestien en
vijftig jaar onder bedreiging met ernstige strafmaatregelen bij duizenden


