
DE 'VERNIEUWING' MISLUKT

Duitse militairen. Om aan de eisen van de Field Security te voldoen
werden in de BS zonder onderzoek talrijke vrijwilligers opgenomen. 'Op
de avond van de rSde april', zo leest men in een geschiedenis van de
illegaliteit van Apeldoorn en omgeving,

'moesten alle wachtdiensten geregeld zijn. Een ieder die zich meldt, is welkom,
krijgt een oranje band en een geweer en behoort tot 'de Ondergrondse'. Van de
verwarring maken velen gebruik om, terugkerende van een wachtdienst, zo maar
terloops onder bedreiging met geweer of stengun een fiets te vorderen voor hun
verloofde, hier of daar een radio in beslag te nemen of ergens eigenmachtig
huiszoeking te doen en mee te nemen wat waardevol of welkom is of om stoer
en geweldig op te treden ... Het gevolg is duidelijk. 'De Ondergrondse' wordt
impopulair op hetzelfde moment dat zij geen 'Ondergrondse' meer is.' I

In Den Haag stond in de 'Mededelingen' welke de leiding van het
Nationaal Comité nog enige tijd aan de leden van die verzetsgroep bleef
toezenden, op 9 mei het volgende te lezen:

'Van verschillende zijden bereiken ons berichten over ongedisciplineerd ge-
drag der NBS.' Het schijnt voor te komen dat door afdelingen eigenmachtig naar
NSB'ers wordt gezocht, waarbij dan tevens geld en levensmiddelen geroofd
worden. De levensmiddelen werden in één geval op straat onder de omstanders
verdeeld ... In een ander geval werd door de NBS een motorrijtuig gevorderd,
waarbij niet het verplichte vorderingsbewijs werd overhandigd doch als argument
een getrokken pistool gold ... Op de Laan van Meerdervoort (is) geconstateerd
[dat] armbanden van de NBS in de zwarte handel verkocht worden.' Zij 'doen'
f 25. Tevens zijn NSB'ers gesignaleerd, terwijl zij met een NBS-band om collega-
NSB' ers uit hun huizen haalden.' 4

Dat laatste kwam ook elders voor. Zo werd in Hilversum een lid van
Musserts lijfwacht in de BS opgenomen, waar de man na enige tijd de
NSB'ers hielp bewaken die er in de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
opgesloten waren.

Veelvuldig kwam het voor dat arrestatieploegen van de BS, NSB'ers
oppakkend, gebruik maakten van de gelegenheid om zich van allerlei
eigendommen meester te maken. Roof kwam ook wel voor, wanneer

I Ik draag u op ... Systeem en werk der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, getoetst aan
de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving) (1946), p. 39. 2 Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten. 'T.w. de 'oude' armbanden, niet de nieuwe die krach-
tens het bevel van generaal Foulkes moesten worden uitgereikt. 4 Nationaal Comi-
té: 'Mededelingen d.d. 8-9 mei 1945', p. I (Nationaal Comité, 6 a).


