
NAAR DE KATASTROFE

van Verzet 'met alle middelen' moesten optreden tegen 'Duitse bevels-
verbindingen (televerbindingen, ordonnansen, sta£kwartieren).'

Voor de aanvallen op Duitse sta£kwartieren hadden de groepen van
de Raad van Verzet de kracht niet (zij hadden er veel te weinig wapens
voor), aanvallen op 'ordonnansen, stafautc's' waren wèl mogelijk, zij het
dat men in de praktijk slechts Duitse motorrijders zou kunnen aanvallen
van wie men aannam dat zij ordonnansen waren, en auto's waarin Duitse
militairen waren gezeten van wie men aannam dat zij tot de staf van een
Duits onderdeel behoorden. Thijssen hoopte op deze wijze belangrijke
stukken in handen te krijgen die naar Londen zouden kunnen worden
doorgegeven. Wij zouden dat denkbeeld bepaald niet irreëel willen
noemen, maar merken daarbij op dat uit niets blijkt dat Thijssens des-
betreffende bevelen op een opdracht berustten van het Special Farces
Headquarters of van prins Bernhard als bevelhebber der Nederlandse
strijdkrachten. Alle van dat hoofdkwartier of van prins Bernhard uitgaan-
de çpdrachten werden in de eerste weken van september '44 gelijklui-
dend aan twee Nederlandse verzetsleiders toegezonden: aan Thijssen en
aan Johannes A. van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Commandant van
de Knokploegen, en men vindt de opdracht met betrekking tot de
'ordonnansen, stafauto's' slechts in de uitgaande stukken van Thijssen
terug, niet in die van van Bijnen. I

Brigadecommandant van de Raad van Verzet op de Veluwe was
Berend Dijkman, een ongetrouwde wachtmeester van de marechaussee
uit Ermelo die aldaar bij een bakker, H. G. Drost, in huis was, eerder in
de bezetting negentien maanden gevangen had gezeten omdat hij had
aangespoord tot ontduiking van de distributievoorschriften, na zijn vrij-
lating weer bij bakker Drost was gaan wonen (hij had de marechaussee
toen verlaten) en van Ermelo uit veel illegaal werk had bedreven;

I Nog vóór de invasie van Normandië had het Special Farces Headquarters algemene
aanwijzingen voor de semi-militaire verzetsgroepen in West-Europa opgesteld en in
dit stuk (Tekst in: Min. van defensie, Staf van de bevelhebber der landstrijdkrachten,
Sectie krijgsgeschiedenis: De strijd op Nederlands grondgebied tijdens wereldoorlog II,
hoofdstuk IV, deel z : G. J. van Ojen Jr.: De Binnenlandse Strijdkrachten (1972), p. 859-62
(verder te citeren als: Van Ojen: De BS)) werd 0.111. aangedrongen op "The sniping oj
enemy personnel, e.g. Dispatch-riders and Staff Officers', maar uit niets blijkt dat deze
aanwijzingen aan Thijssen (of van Bijnen) bekend waren. Een exemplaar kwam 'in
september' binnen, aldus van Ojen - mogelijk is dat het is meegenomen door de
geheime agent Biallosterski die op 8 september in bezet gebied arriveerde. Thijssens
eerste bevel terzake dateerde evenwel van de 6de en er zijn geen aanwijzingen dat
het stuk van het Special Farces Headquarters verder is gekomen dan kolonel Koots
hoofdkwartier.


