
Een oor~ogs~~aart 

Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat ons land zestig jaar 

geleden bevrijd werd, heeft de uitgeverij Atlas Maior in Zierilzzee, 

in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijlzslzundig 

Genootschap en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, in zoo5 

de Grote atlas van Nederland 1930 - 1950 uitgegeven. 

Dit kloeke, bijna 600 pagina's tellende werk i n  A3 
formaat bevat buiten twee inleidende hoofdstukken 
een volledige set kaartbladen van de gedurende de 
oorlogsjaren door de (Nederlandse) Topografische Dienst 
vervaardigde topografische kaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000, en een grote verscheidenheid van locale 
kaarten of stadsplattegronden u i t  die tijd, van 64 
gemeenten i n  ons land. 

Bíjzondere lzaarten 

Het eerste inleidende hoofdstuk van de hand van 
dr. B.C. de Pater, universitair hoofddocent sociale 
geografie aan de Universiteit van Utrecht, i s  geti teld 
"Nederland aan de vooravond van de moderne tijd". 
Het geeft aan de hand van kaartmateriaal over 
uiteenlopende onderwerpen en aspecten, een breed 
beeld van de ontwikkeling van ons land gedurende de 
jaren onmiddellijk voor, in  en direct na de oorlog. 
Het tweede hoofdstuk, geschreven door de historicus 
drs. B. Schoenmaker van het  Nederlands Ins t i tuu t  
voor Militaire Historie, gaat over de militaire operaties i n  
Nederland i n  de Tweede Wereldoorlog. Ook deze bijdrage 
is rijk geïllustreerd met kaartmateriaal. 
De hoofdmoot van de atlas bestaat u i t  62 kaartbladen 
van i n  de oorlog door de Topografische Dienst ver- 
aardigde topografische kaarten 1 : 50 000. Daarmede 
wordt het  gehele grondgebied van ons land bestreken. 

De Schakel. Interessant i s  dat i n  het bijbehorende 
stratenregister huur- en koopprijzen van verscheidene 
woningen vermeld zijn. Vermoedelijk waren dat woningen 
die op dat moment te huur of t e  koop stonden. Bij 
vergelijking met de prijzen en huren die i n  een door 
hetzelfde kantoor i n  1932 uitgegeven plattegrond 
voorkomen blijkt, dat deze tussen 1932 en 1940, dus 
tijdens de crisisjaren, soms aanzienlijk zijn gedaald. 

De kaarten zijn gemaakt i n  opdracht van de bezetter onder De van Bussumgepubliceerde plattegrond dateert uit 1940. 
de benamingen "Sonderausgaben" of "Truppen karten". Ze zij is uitgegeven door het mal<elaarsl<antoor De Schalcel. 
zijn i n  die t i jd  - en bi j  ons weten ook later - nimmer 
gepubliceerd. 

Locale Izaarten 

Het Laatste deel bestaat u i t  onder de t i te l  "Nederland 
1930-1950 - Steden" afgedrukte kaarten of plattegron- 
den van 64 plaatsen, die op enigerlei wijze van de oorlog 
te lijden hebben gehad. Een van die plaatsen is Bussum. 
De van Bussum gepubliceerde plattegrond dateert 
u i t  1940. Zij is uitgegeven door het makelaarskantoor 
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Een spionagelzaartje 

111. 2: Het spionagekaartje m e t  de verldaring v a n  de objecten en de 
toelichting (hieronder uitvergroot). 

Naast deze plattegrond is ook een schetsje van de 
omgeving van het toenmalige hotel  Het Bosch van 
Bredius afgedrukt2, dat door een spionageorganisatie 
van het verzet, de Inlichtingendienst Sectie V / 0.D.3, 
i n  februari en maart 1945 is  gemaakt. I n  dat hotel en 
i n  hotel  Jan Tabak en de omliggende villas was het 
stafkwartier ondergebracht van het 25' Duitse Leger. 

I n  een toelichtende tekst wordt gedetailleerd beschreven 
waar de bevelvoerende generaal (Blaskowitz) en de 
verschillende delen van zijn staf verbleven (zie kader). 
Het is verbluffend hoe gedetailleerd en met hoeveel 
precisie de mensen van deze inlichtingengroep wisten te 
rapporteren. Het kaartje werd verkleind van schaal 
1 : 1250 t o t  1 : 3150 op 7 maart als microfilm via 
Zwitserland naar Engeland gezonden. Kort daarna, 
op 22 maart 4, hebben jachtbommenwerpers van het. 
type "Typhoon" van de Britse R.A.F. een luchtaanval 
op het Bosch van Bredius uitgevoerd. Het hotel werd 
ernstig getroffen, evenals een aantal nabij gelegen 
woonhuizen. Daarbij zijn ook burgers omgekomen. 
Generaal Blaskowitz was echter inmiddels met zi jn 
stafkwartier naar Hilversum vertrokken zodat het  doel 
van de aanval mislukte. 

Noten: 

i Aanwezig in het archiefvan de Historische Kring Bussum. 
2 Dit wasgelegen op hetgrondgebied van degemeente Naarden, maar is in de 
atlas- in navolging van de maker van het Iaartje- aangegeven alsgesitueerd 
in Bussum. 
3 De O.D., ajkorting van Ordedienst, was een in 1940 voornamelijlzdoor 
oficieren opgerichte illegale, paramilitaire organisatie. Haar  doel was na  het 
vertrek van de Duitse bezetter voor orde en rust tezorgen 
(L. de Jong, Het Izoninlzrijk der Nederlanden in deTweede Wereldoorlog VII, 
2' helft [Den Haag 1976) 862. 
4 Elders is door toenmalige ooggetuigen als datum van de aanval 21 maart  
genoemd en zij schrijven het kaartje toe aan  een andere illegale organisatie, 
de Groep Albrecht. 
[B. Schipper, 'Het bombardement op hotel "Bosch Jan Bredius"', en R.E. van 
Wijngaarden, 'Oorlogsherinneringen uit het Bosch van Bredius: In: De Omroeper, 
~ ' j r g .  (1992) no.2.64 en 83. 
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