
Hoofdstuk III 

DE VERZORGING VAN DEN ONDERDUIKER 

door Antoon Coolen 

1. INLEIDING

Onder de stellingen, toegevoegd aan zijn proefschrift ter verkrijging van den graad van 
doctor in de wis- en natuurkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam, neemt Hendrik 
van Riessen als laatste de twee volgende op: 
Vergeleken met andere bezette gebieden en de geographische omstandigheden in aan
merking genomen is het onderduiken in Nederland gedurende den jongsten bezettingstijd 
op een uitzonderlijk grote schaal geschied. 
Het belangrijkste ogenblik in de ontwikkeling van het verzet ten behoeve van onderduikers, 
optredend gedurende den jongsten bezettingstijd, is de op initiatief van mevrouw H. Th. 
Kuipers-Rietberg en ds F. Slomp ondernomen landelijke organisatie van de· desbetreffende 
verzetsactiviteit geweest. 
Tegen deze als tegen alle stellingen is een vernuftige gedachtenwisseling van opponenten 
mogelijk. Daar gaat het hier evenwel niet om. De verzetsactie voor de onderduikers heeft 
den jongen promovendus hooggezeten, en niemand zal het hem euvel duiden, dat hij ze in 
zijn stellingen ter sprake bracht en bij de plechtigheid van zijn promotie huldigend de 
namen heeft willen vastleggen van twee figuren, die in een bewogen fase van zijn leven 
een krachtige bezieling zijn geweest voor hem en voor het verzet van duizenden. Slechts 
zijdelings om die reden op deze bladzijde van dit gedenkboek aangehaald ligt de betekenis 
dezer stellingen voor dit hoofdstuk anders. Hun toevoeging aan de stellingen van een acade
misch proefschrift is een verschijnsel, veelzeggend voor de bijzondere betekenis van het 
massale onderduiken in het bezette Nederland en voor de omvangrijke verzorgingsorga
nisatie, die ervoor in het geweer kwam en die in de tweede der aangehaalde stellingen is 
genoemd. Over deze verzorging handelt dit hoofdstuk. 
Ter inleiding moge een uiteenzetting voorafgaan van de ontwikkeling der maatregelen 
van den bezetter, welke tot onderduiken noopten, en van de ontwikkeling der maatregelen, 
welke ter bestrijding van die van den bezetter genomen werden. 

Het vraagstuk van den onderduiker is eerst enigen tijd na den aanvang van de Duitse 
bezetting ontstaan. Het werd klemmender en omvangrijker naarmate de bezetter een 
na een de steeds scherper maatregelen ging nemen ten eerste tot een volkomen uitroeiing 
ook van de Nederlandse Joden en ten tweede tot het verkrijgen van een algehele beschikking 
over de Nederlandse arbeidskrachten ten behoeve van de Duitse oorlogsvoering. Naarmate 
in deze oorlogsvoering de Duitse nederlaag dreigender en duidelijker werd, werden de 
maatregelen straffer en willekeuriger en verloren zij zelfs den schijn van gewettigdheid of 
geldigheid als maatregel der regerende overheid, welke schijn, zij het misleidend, aan
vankelijk werd opgehouden. 
Den eersten tijd na de Meidagen van '40 viel het mee. De eerste rede van den Duitsen rijks
commissaris was geruststellend na den groten schrik, welke ons volk bij den inval van de Duit
sers om het hart sloeg. Ons nationale karakter, zo heette het in die rede, zou worden ont
zien. Wij zouden niet in een hoek worden gedreven, ons zou geen levensbeschouwing wor
den opgedrongen en wij zouden een vrije politieke wilsbeschikking behouden. Het is 
mogelijk, dat deze mildheid verband hield met het Duitse optimisme ten aanzien van een 
spoedige, voor hen gunstige beslissing van den oorlog. Maar zij was niettemin tezelfdertijd 
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stelsel: in slaap sussen 
en argwaan ontwijken 
om te gemakkelijker het 
niet op zijn hoede zijnde 
volk in den langzaam 
sluitenden greep te krij
gen en het, zonder dat 
het zich verzette, de 
maatregelen op te leg
gen welke zijn algehele 
onderwerping voltrok
ken voor het erop be
dacht was. 
In den beginne werd de 
beoogde uitwerking be
reikt. Men ging zich af
vragen, of het Duitse 
nationaal socialisme niet 
al te gruwelijk was af
geschilderd, nu het in 
de werkelijkheid zo mee
viel, en de Duitse rijks
commissaris er den na
druk op legde, dat het 
geen exportartikel was, 
wat voor de Nederlandse 
NSB het tegendeel van 
een aansporing inhield. 
Zo was men niet van 
meet af aan erop be
dacht, zich te weer te 
stellen en werd dit ver
weer eerst later, en toen 
door de Duitse maatre
gelen de omstandighe
den moeilijker waren 
geworden, geïmprovi
seerd. De Joden waren 

Als de vos de passie preekt , . . . .

van de ogenschijnlijke Duitse verdraagzaamheid het eerst de dupe; erdoor misleid ver
gemakkelijkten zij zelve eerder hun registratie, het begin hunner ellende, dan dat zij 
trachtten er zich aan te onttrekken. De maatregelen tegen hen namen het snelst in scherpte 
toe, zodat zij de eerste onderduikers werden en die ook, waarvan de verzorging moeilijker 
en gevaarlijker was dan van enige andere groep van hen, die zich tegen de Duitse maat
regelen verzetten. De andere groepen waren de mannelijke jeugd van den arbeidsdienst, 
van de gevaarlijke jaarklassen van den arbeidsinzet, waarop ten laatste de Duitse politie 
haar razzia's hield. Dan waren er de opnieuw in krijgsgevangenschap opgeroepen soldaten, 
studenten, die de loyaliteitsverklaring weigerden te tekenen, en allen die een Duitse op
dracht weigerden na te komen. Tenslotte noodzaakte ook de spoorwegstaking na Dollen 
Dinsdag velen tot onderduiken. 
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Voor hen allen moest 
worden gezorgd. Zij 
moesten een veilig on
derdak hebben, een 
beschermde identiteit 
door zonodig vervalste 
of geheel valse papie
ren, zoveel mogelijk 
geschikte werkgelegen
heid, bonkaarten en 
voedsel, die hun door 
de maatregel en van den 
bezetter werden ont
houden, en geestelijke 
verzorging. Geheel de
ze verzorgmg was m
derdaad illegaal. Zij 
was aanvankelijk inci
denteel en geïmprovi
seerd. Maar toen het 
aantal onderduikers 
zich uitbreidde en mas
saal werd, ontwikkelde 
de verzorging zich tot 
een organisatie. Het 
waren de actie ten be
hoeve van de vervolgde 
Joden en het verzet te
gen den arbeidsdienst 
en den arbeidsinzet, die 
de grote landelijke on
derduikersorganisatie, 
de LO voorbereidden, 
welke ten behoeve van 
de uitvoering van haar 

Het "superieure" germaanse ras, waarmee het Nederlandse volk te doen kreeg. Foto: RvD. 
k d b" taa wer IJgestaan 

door de LKP. Deze LKP, landelijke knokploegen, belastten zich met de overvallen op 
distributiekantoren om bonnen voor de onderduikers in bezit te krijgen, en van bevolkings
registers, om de registratie voor den arbeidsinzet in de war te brengen en met die "kraken" 
ook, die haar in het bezit konden stellen van bescheiden ter identiteitsbescherming van 
wie voor arbeidsinzet en jaar klassen-actie in aanmerking kwamen. Tot hen, die verzorging 
nodig hadden - levensmiddelenbonnen, valse identiteitspapieren - behoorden ook de 
illegale werkers zelf, die de onderduikers hulp boden. Van herkomst waren zij dikwijls 
zelf onderduiker, of soms waren zij, om aan den Duitsen greep te ontsnappen, gedwongen 
tijdelijk het leven van onderduiker te leiden. Dikwijls overigens en in vele gevallen door 
verraad, zagen zij bij een toeslaan van de Duitse politie hun kleine, moedige gelederen 
gedund. Bescherming van de mannelijke vaderlandse jeugd tegen het grootste en omvang
rijkste gevaar, dat haar ooit heeft bedreigd, is de hoge inzet geweest bij deze verzets
organisatie, die haar beweegkrachten putte uit offerbesef, liefde voor de vaderlandse 
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vrijheid vooral in haar hogen en religieuzen zin, uit zedelijke en in vele gevallen godsdienstige 
bezieling en overtuiging, en niet uit zucht naar avontuur en uit het zoeken zonder meer 
van het gevecht op leven en dood met den bezetter, al was uit den aard van de zaak haar 
werk dikwijls vol avontuur en dramatische spanning. 

Het optreden van de Duitsers in Nederland werd eensdeels beheerst door de pogingen om 
ons volk te winnen voor de Duitse nieuwe orde op den grondslag van de nationaal socialis
tische ideologie, anderdeels door den oorlogstoestand. Naarmate het eerste niet slaagde 
werden zij harder en onbarmhartiger. Naarmate de oorlogstoestand zich ongunstiger voor 
hen ontwikkelde werden zij willekeuriger, wreder en onmenselijker in hun schrikbewind. 
Om ons volk geestelijk te veroveren en daarmee te denationaliseren wilden zij het pasklaar 
maken voor het Germa;arise en nationaal socialistische gerief. Kort na den aanvang van de 
bezetting schiepen zij reeds in de eerste maatregelen van registratie en in de ariërsverklaring 
de tegenstelling tussen Nederlanders en Joden en dienden zij bij druppels het gif toe hunner 
toegepaste,afschuwelijke rassenleer (die overigens van onzin aan elkaar hing). 
Den 22sten October '40 legden zij ons hun Winterhilfe op in de oprichting van Winterhulp 
Nederland. 
Den 12den Maart '41 kregen wij den "gelijkgeschakelden" nationalen omroep. 
Den 23sten Mei '41 werd de vrijwillige arbeidsdienst ingevoerd. 
Den 5den Juli '41 werden de politieke partijen ontbonden. 
Den 28sten Juli '41 werd de Nederlandse volksdienst opgericht. 
Den 28sten Augustus '41 werden de christelijke vakbond en de katholieke arbeidersbeweging 
in het genazificeerde NVV opgenomen. 
Den 22sten October '41 kwam de landstand. 
Den 25sten November '41 volgde de oprichting van de cultuurkamer, den l 9den December 
'41 die van de artsenkamer. 
Den 13den Maart '43 werd van de studenten de loyaliteitsverklaring geëist. 
Al deze besluiten had-
den ten doel een mid
dellijke of onmiddel
lijke inlijving van ons 
volk in de Duitse ide
ologie en de volkomen 
geestelijke onderwer
ping daaraan. Deze 
laatste, al was zij het 
einddoel dat nooit uit 
het oog werd verloren, 
stond evenwel niet in 
het middelpunt, daar
voor was de Duitse 
inspanning te zeer ge
concentreerd op het 
winnen van den oorlog. 
En hiervoor moest de 
bezetter de beschikking 
krijgen over de Neder
landse arbeidskrach
ten. Dolle Dinsdag. Een landwachter brengt zich per "aapje" in veiligheid. Foto: J. van Rhijn. 
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Elke maatregel, dien de Duitsers tot verovering van de Nederlandse arbeidskrachten namen, 
was weer scherper dan die, welke eraan vooraf waren gegaan. Maar een nieuwe maat
regel hief de voorgaanden niet op, de Duitsers lieten de opeenvolgende maatregelen naast 
elkaar voortbestaan, kennelijk met de bedoeling om de slachtoffers te verwarren en een 
gevoel van onzekerheid te geven. Die verwarring werkte anderzijds ook weer in hun nadeel, 
omdat zij eveneens ontstond op de officiële bureaux, daar vertraging in de hand werkte 
en de mogelijkheid tot sabotage vergrootte. 
De Duitsers troffen in verband met de arbeidsvordering niet alleen directe maatregelen, 
zij hadden in dit opzicht ook vat op ons volk in de voedselvoorziening. Aanvankelijk pro
fiteerden zij van hun propaganda voor de werkloosheidsoplossing. Nederland zat met een 
groot aantal werklozen - het nationaal socialistische Duitsland kende dat vraagstuk niet 
meer, zij het dan ook, dat de oplossing zeer kunstmatig was door de militairisering en het 
opjagen van de oorlogsindustrie. Toen de oorlog eenmaal aan den gang was kwam men 
in Duitsland handen tekort voor alle slag van bedrijven. 
Van Mei '40 tot Maart '42 stonden de werklozen onder dwang voor arbeid in Duitsland, 
terwijl ook de bedrijven in Nederland tengevolge van de Duitse orders toenemende behoefte 
aan arbeidskrachten kregen. De niet-werkloze arbeiders, werkzaam in bedrijven welke 
voor de Duitse oorlogsvoering niet van belang waren, vervolgde men met krachtigen aan
drang en met de verlokking van extra levensmiddelen tot zogenaamde vrijwillige dienst
neming in Duitsland: van de aanlokkelijke affiches uit die dagen herinnert men zich die 
met den stoeren werkman erop: ,,Hij lacht, want hij werkt in Duitsland." 
Op 21 Maart '42 werd de Arbeitseinsatz in Duitsland verplichtend gesteld en deze maatregel 
werd gevolgd door de Saukelacties, aldus naar den leider der acties genoemd, en die be
stonden uit het uitkammen van de bedrijven. 
In Mei '43 begon de jaarklassen-actie, waarop gehele jaarklassen (1922, '23 en '24) voor 
arbeid in Duitsland werden aangewezen. 
In December '43 begon men met het zogenaamde Zurückstellungsverfahren, de Z-kaarten, 
waarbij men door middel van de administratie van de bedrijven arbeiders vorderde van 
18 tot en met 45 jaar. Uit denzelfden tijd dateert als maatregel tegen het clandestien 
verstrekken van levensmiddelenbonnen aan ondergedoken weigeraars de invoering van 
de tweede distributiestamkaart: men wilde hiermee den onderduiker ineens schaakmat 
zetten en hem dwingen tot de registratie, die hem binnen het bereik van de arbeidsvorde
ring bracht. 
De daarop volgende periode wordt aangekondigd met het decreet van den Führer voor 
de totale oorlogsinspanning (25 Juli '44) en met de afkondiging van den uitzonderings
toestand in Nederland op 5 September '44 (na Dollen Dinsdag), waarbij de Duitse politie, 
de SS en het leger alle macht, ook die over de arbeidsvordering, in handen krijgen. Met 
straatrazzia's probeert men dan ook de laatste bruikbare Nederlandse arbeidskrachten te 
vangen om ze naar Duitsland te deporteren. In Januari '45 werd in het toen nog bezette 
gedeelte van Nederland nog een "legale" poging gedaan tot vordering via de arbeids
bureaux - de zogenaamde Liese-actie, waarvoor alle mannen van 1 7 tot 40 jaar zich 
moesten melden, om onmiddellijk in Duitsland te worden tewerkgesteld. 
Het algemeen beeld is dat van een geleidelijke verscherping van de Duitse maatregelen 
gedurende de eerste helft van den bezettingstijd en hun overgang naar volslagen willekeur 
en de bruutheid der razzia's vanaf het ogenblik der Duitse verwarring over het ongunstig 
verloop van den oorlog en de naderende nederlaag. 
Daarnaast ziet men het beeld van een geleidelijke, procentsgewijze afname in de uitwerking 
van de Duitse maatregelen en van het steeds rigoureuser optreden van den bezetter. 
Om dit tweevoudig beeld juist te beoordelen moet men niet alleen letten op de den Duitsers 
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ingeboren neiging om 
steeds dieper en om
vangrijker in te grijpen 
en de toenemende 
noodzaak daartoe ten 
behoeve van hun oor
logsinspanning, maar 
ook op de belemmerin
gen, die hun optreden 
hinderden. Deze be
lemmeringen zijn in 
drie groepen onder te 
brengen: 
De innerlijke tegen
strijdigheid bij de Duit
sêrs zelf. 
De tegenwerking van 
het Nederlandse amb
tènarencorps. 
De weerstand van de 
verzetsorganisaties en 
de onwil van de bevol
king. 
Het schema van de ar
beidsvordering was in 
hoofdzaak ingegeven 
door den eis, vervan
gers te krijgen voor de 
Duitse arbeiders die 
naar het front moesten, 
en de Duitse industrie, 
met name de oorlogs
industrie, te verster
ken. Daarnaast beoog
de men door wegvoe
ring van de weerbare 
bevolking het land te 
ontmannen en boven
dien den politieken 
weerstand van het N e
derlandse volk te bre
ken. 
Daartegenover had de 
Duitse weermacht in 
Nederland ten behoeve Na de debacle van Dolle Dinsdag komt de Duitse leiding tot bezinning en geeft zij orders tot verscherpte

van de Nederlandse 
terreur. 

bedrijven, welke voor de Duitse oorlogsindustrie werkten, alsmede voor den aanleg van 
vitale werken en voor de voedselvoorziening door den landbouw, oogmerken, die aan een 
vordering van alle Nederlandse arbeidskrachten voor Duitsland tegengesteld waren. De 
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De epiloog van vijf jaren bezetting en terreur. Het"superieure" germaanse ras op de aftocht. Foto: CarelCorza. 

belangen doorkruisten 
elkaar. Tengevolgevan 
de verschillende ge
zichtspunten, aan den 
enen kant die van de 
groep Sauckel en aan 
den anderen kant die 
van de groep Speer, 
werd de arbeidsvorde
ring bij de Duitsers zelf 
bemoeilijkt. 
De Duitsers konden wel 
zelf de besluiten ne
men, maar voor de ten
uitvoerlegging van de 
getroffen maatregelen 
hadden zij de Neder
landse instanties nodig. 
Het rijksarbeidsbureau 
en de gewestelijke ar
beidsbureaux moesten 
de arbeidsvordering 

uitvoeren. Zij moesten dit natuurlijk onder controle van de Duitsers doen, die daartoe de 
Fachberäter aanstelden voor de zogenaamde vijf Aussenstellen van de Hauptabteilung 
Soziale Verwaltung, ten dele onder Schmidt, ten dele onder Fischoöck. Die Fachberäter 
zetelden op de arbeidsbureaux en hadden er. al gauw een onbeperkte macht. Maar hoe 
onbeperkt die macht ook was, elke maatregel heeft ûjn leemten, en deze leemten gaven de 
Nederlandse ambtenaren gelegenheid tot het scheppen van verwarring, het knoeien met 
instructies en het vervalsen van papieren. De goedwillenden onder de ambtenaren hebben 
op deze wijze veel gedaan. In het algemeen gesproken was er evenwel bij de arbeidsbu
reaux, en vooral bij de leiding, onvoldoende verweer tegen de onrechtmatige Duitse vor
deringen. Waar het kon werkte de verzetsbeweging met de ambtenaren samen, waar 
het moest bestreed zij de Duitse arbeidsvordering alleen en onafhankelijk. Met het 
toenemen van den omvang van de Duitse maatregelen groeide ook dit verzet in om
vang. Het groeide gelijktijdig ook in felheid en daadkracht, en, gelukkig, ook in uitwer
king: de plannen van de Duitsers werden steeds sterker gestoord. 

Historisch overzicht 

Onmiddellijk na den aanvang van de bezetting pakten de Duitsers het Nederlandse 
werkloosheidsvraagstuk aan. Nederland had enige honderdduizenden werklozen. In 
Duitsland was werk genoeg, - wat was eenvoudiger dan dat onze werklozen gebruik 
maakten van de werkgelegenheid, die Duitsland bood, zij het dan al, dat zij Duitsland 
in zijn oorlogsinspanning hielpen? Het naar Duitsland gaan werken was zogenaamd 
vrijwillig, maar de werklozen stonden onder een druk, waar zij niet onderuit konden: 
gingen ze niet, dan kregen ze geen steun meer. En ze gingen met duizenden, treinen vol. 
Het Nederlandse volk was er niet door gealarmeerd. Men kon begrijpen, dat de bezetter 
niet honderdduizenden leeg liet rondlopen, waarvoor hij werkgelegenheid in overvloed 
had, en met hun tewerkstelling was Nederland van een last ontheven, waarvoor het zelf 
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geen oplossing wist. Het een tegen het ander uitwegend vond men het een geschikte 
oplossing, waarop de Duitsers zich overigens beriepen. Ook de ambtenaren hadden geen 
bezwaren. Zo vertrokken de treinen met arbeiders naar Duitsland, zonder dat er enig 
verzet kwam. 
Maar aan de werklozen hadden de Duitsers niet genoeg. Hoe meer arbeiders zij van buiten 
hun grenzen kregen, hoe meer Duitsers vrij kwamen voor het leger. Zij begonnen al gauw 
ook niet-werklozen te ronselen met allerlei verlokkingen van extra voedsel en schone woor
den over hun gast-recht in Duitsland. Tegelijkertijd kreeg de Nederlandse industrie Duitse 
opdrachten van de Auftragsverlagerung, zodat men ook van de hier achterblijvende 
arbeidskrachten zijn nut had. 
De Duitsers legden er den nadruk op, dat het gaan werken naar Duitsland vrijwillig 
geschiedde. Niettemin was er, zoals wij zagen, voor de werklozen geen keus: gingen zij niet, 
dan werd hun de steunuitkering onthouden. Maar ook de andere arbeiders werden onder 
druk gezet. Zo werden in Februari '41 metaalarbeiders van Amsterdamse fabrieken 
opgeroepen met de dreiging erbij, dat zij bij weigering zouden worden ontslagen. Er 
meldde er zich geen een. De Duitsers lieten toen bij loting arbeiders aanwijzen, die naar 
Duitsland zouden gaan. Hierop volgde - 17 Februari - de spontane verzetsdaad van 
de Amsterdamse metaalstaking, die overigens niet verward moet worden met de protest
staking tegen de Jodenvervolging. 
Op 28 Februari '41 werd de dienstverplichting tot arbeid in Duitsland ingevoerd. Hierbij 
ging het voornamelijk om de nog achtergebleven werklozen, en om de a-socialen en 
contractbrekers uit Duitsland: voor '41 had men 35.000 werklozen en 4.000 contract
brekers op het oog. De uitvoering van het besluit was in handen gegeven van de gewestelijke 
arbeidsbureaux. Hier is toen wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot sabotage, althans 
tot vertraging in de uitvoering door het doen af keuren van arbeiders en het doen indienen 
en behandelen van bezwaarschriften tegen uitzending. 
Ook deze maatregel maakte op het Nederlandse volk nog geen alarmerenden indruk. 
Dat de Duitsers a-socialen en hen die onwillig waren te werken aan 't werk zetten, vond 
men heel begrijpelijk, en dat de goeden met de kwaden onder den maatregel leden ver
ontrustte niet en gaf geen aanleiding tot bedacht zijn op verzet. 
De Duitsers gingen verder. En toen kwamen er twee reeksen maatregelen, die den geest 
van verzet bij ons volk wakker riepen. Hier en daar begonnen illegale verzetskernen te 
ontstaan, waaruit in '42 de Landelijke Onderduikersorganisatie voortkwam, welke 
later, vooral na Mei '43, tot zulk een omvangrijk lichaam uitgroeide. De maatregelen, 
welke den verzetsgeest bij ons volk wakker riepen, waren die, waarin de nationaal socialis
tische ideologie in botsing kwam met den zin voor gewetensvrijheid en met het rechtsgevoel 
van ons volk. Het waren de maatregelen betreffende den arbeidsdienst en die tegen de 
Joden. 
Op 14 Juli '40 werd uit de resten van leger en marine de opbouwdienst gevormd. In 
October van hetzelfde jaar werd deze dienst reeds aanmerkelijk uitgedund om arbeiders 
vrij te maken. Den 23sten Mei '41 werd hij ontbonden en werd de arbeidsdienst ingevoerd. 
Vanaf dat ogenblik werd de leiding in nationaal socialistischen geest geïnstrueerd. In 
December '41 moesten de eerste 18-jarige jongens in den verplichten arbeidsdienst komen. 
De nationaal socialisten onttrokken er zich natuurlijk niet aan, zij waren juist voorstanders 
van dezen dienst die de mannelijke jeugd naar de opvattingen van het nationaal socialisme 
zou vormen, en zij waren ook tot den militairen eed op den Führer, toen die werd inge
voerd, bereid. In Mei '42 vertrok een deel van den arbeidsdienst voor arbeid achter het 
oost-front, waar Duitsland de Poolse, Baltische en Russische gebieden als definitief bij 
den Duitsen "Lebensraum" ingelijfd beschouwde. 
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Fel waren de protesten, vooral van principiële zijde: de protestante kerken en de katholieke 
bisschoppen waarschuwden in brieven, die geen twijfel mogelijk lieten, tegen den arbeids
dienst en diens gevaren voor de mannelijke jeugd. De dienst schiep het gewetensconflict. 
De jongens, die principieel niet konden en niet wilden meedoen, moesten onderduiken. 
En de il1egale verzetsgroepen moesten hen helpen. 
De maatregelen tegen de Joden begonnen niet onmiddellijk in hun volle hardheid. De 
bezetter toonde aanvankelijk tegenover hen zelfs een ogenschijnlijke welwillendheid in 
de verzekering, dat ze niet zouden behandeld worden zoals de Oost-Joden. De Joden, wel 
wetend hoe met de Joden in 't Oosten en met de Joden in Duitsland zelf was omgespron
gen, ademden op, en uit die stemming is het lichtvaardige vertrouwen verklaarbaar, dat 
zij in een zekere mildheid van de Duitsers stelden, waardoor zij alleen maar te gemakkelijker 
zijn eerste maatregelen tegemoet kwamen. 
Op 22 October '40 moesten de Joodse ondernemingen worden geregistreerd. Op 22 No
vember '40 volgde het ontslag aan Joodse ambtenaren, waarop de academies van Delft 
en Leiden, die hun Joodse hoogleraren zagen heengaan, een proteststaking begonnen. 
Op 10 Januari '41 moesten alle Joden zich melden. Op 1 Februari '41 had er een razzia 
in de Amsterdamse Jodenwijk plaats, waarbij de NSB'er Koot werd gedood. Toen volgde 
op 25 en 26 Februari de Amsterdamse Februari-staking, welke bloedig werd onderdrukt. 
In snel tempo volgden nu de een na den ander allerlei maatregelen, die stuk voor stuk 
de rechten en vrijheden van de Joden inperkten, tot er niets van overbleef en zij, geregis
treerd, bestolen van al wat ze bezaten, geconcentreerd meest in de Jodenwijk van Amster
dam, voor deportatie gereed waren. Op 29 April werd het dragen van de Jodenster voor 
hen verplichtend gesteld. Op 3 Juli kregen ze allen een] op hun persoonsbewijs. Op 11 Juli 
had een massa-arrestatie van Joden plaats in Amsterdam. Op 15 Juli gingen de eerste 
groepen naar Westerbork om vandaar naar Polen vervoerd te worden. Van toen af aan 
reden regelmatig propvolle goederentreinen met Joden naar de Duitse vernietigings
kampen en naar de gaskamers van Polen. De Duitsers zijn op deze wijze de Joden blijven 
vervolgen en uitroeien tot het einde toe. 
Ons volk kwam tegen de Jodenvervolging in verzet, zelfs als in Delft en Leiden en later 
in Amsterdam met stakingen. Maar in den beginne was men te weinig op zijn hoede 
geweest om de aan de Joden voltrokken ramp te voorkomen. Slechts een klein deel van 
hen kon worden gered door onderduiken en valse persoonsbewijzen, en onder het geredde 
deel waren veel kinderen, die verstopt en bij pleegouders ondergebracht konden worden. 
Hoe gering de uitwerking ook geweest is, de Jodenbescherming maakte een groot deel 
van het verzet uit en bereidde de verzetsorganisatie voor op het grote werk tot bescherming 
tegen de arbeidsvorderingen. 
Wat deze arbeidsvorderingen betreft trad er begin '42 een verscherping in. Met den oorlog 
tegen Rusland, die een half jaar aan den gang was, hadden de Duitsers weinig geluk, en 
in het voorjaar van '42 maakte men zich in Duitsland op tot een grote krachtsinspanning 
voor een geweldig offensief tegen Rusland, dat het tegentij moest doen keren. Op 21 Maart 
werd Sauckel door Hitler benoemd als gevolmachtigde voor den arbeidsinzet, hij kwam 
te staan onder Göring. In verband hiermee werd op 22 Maart in Nederland de arbeids
dienstplicht tot Duitsland uitgebreid. Tegelijkertijd werd hier de Hauptabteilung für 
soziale Verwaltung gevormd onder Schmidt, een afdeling, die tamelijk vrij stond tegenover 
den Duitsen rijkscommissaris. In een viertal acties, als Sauckelacties bekend, zouden de 
Nederlandse bedrijven worden uitgekamd. Ook overheidspersoneel werd gevorderd. De 
Duitsers stelden commissies samen, die met het uitkammen begonnen. De gewestelijke 
arbeidsbureaux moesten zorgen voor de papieren en de keuring van hen, die door de 
uitkam-commissie voor arbeid in Duitsland waren aangewezen. 
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De strijd tegen de Arbeitseinsatz. In de nacht van 20-21 Mei '43 wordt het gewestelijk arbeidsbureau te ,?,aandam in brand gestoken. Foto: De Jong. 

De gewestelijke arbeidsbureaux waren Nederlandse instellingen, maar zij hadden de instiga
tie van den bezetter. Op 5 October '40 was reeds het rijksarbeidsbureau opgericht en 
in Mei '41 waren de gewestelijke arbeidsbureaux in werking getreden, 37 in getal, waarin 
de 43 arbeidsbeurzen van voor den oorlog waren omgezet. Als voornaamste reden gold 
hierbij, dat de arbeidsbureaux veel sterker gecentraliseerd waren dan de te gemeentelijke 
arbeidsbeurzen. 
De Fachberäter, die op de gewestelijke arbeidsbureaux zetelden, hadden ten aanzien van 
de Sauckelacties een adviserende en controlerende taak. In feite hadden zij evenwel een 
onbeperkte macht en de directeuren van de arbeidsbureaux, die in naam zelfstandig bleven, 
hadden slechts de Duitse voorschriften uit te voeren. Tegen de uitbreiding van den arbeids
dienstplicht tot Duitsland, welke maatregel de Duitsers overigens slechts als een verandering 
van de Auftragsverlagerung in een Arbeitsverlagerung beschouwden, protesteerden de 
directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaux, zo goed als de waarnemend directeur
generaal van het Departement voor Sociale Zaken. Schmidt stelde hen echter voor de 
keuze: of dit plan zou worden uitgevoerd, of de militairen zouden moeten terugkeren 
in krijgsgevangenschap. De directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaux beraadslaagden 
hierover in een bijeenkomst op 22 April '42 in De Witte Brug te 's Gravenhage. Zij gingen 
met den Duitsen uitleg niet accoord. Maar toen de Duitsers de ogenschijnlijk een louter 

199 



formalistische concessie deden, dat de uitvoering van den maatregel niet bij de arbeids
bureaux zou berusten, doch de Duitse instanties in handen zou worden gegeven, legden 
de directeuren er zich bij neer. Practisch veranderde er door de Duitse concessie niet veel, 
de arbeidsbureaux bleven een belangrijke rol vervullen in het uitkammen van de bedrijven. 
De reeds hier en daar gevormde kernen der illegaliteit verzetten zich met hand en tand 
tegen den maatregel en werkten met ambtenaren op de arbeidsbureaux samen om de 
uitvoering zoveel mogelijk te bemoeilijken. 
De eerste actie werd door de Duitse commissies zelf uitgevoerd. De bedrijven verstrekten 
de gevraagde gegevens en deze werden ter afdoening naar de arbeidsbureauxdoorgezonden. 
Hier kon men door een trage afwerking in vele gevallen uitstel van de uitzending bereiken. 
De volgende acties werden ondernomen door de Fachberäter, die op de arbeidsbureaux 
zetelden, en nu kwam er meer kans op sabotage. Soms kon het arbeidsbureau de bedrijven 
tijdig waarschuwen door ze op de hoogte te stellen van de namen op de lijsten van den 
Fachberater, of men kon soms een wenk geven, waardoor het aantal gevorderde personen 
beperkt bleef. Met allerlei trucjes werd de uitvoering van de zaak vertraagd, men slaagde 
met geneeskundige af keuring, gevorderde werknemers werden administratief verduisterd 
of ze werden in Nederland onmisbaar gemaakt met een beroep op oorlogsindustrie en 
voedselvoorziening, die beide van de uitkamming waren vrijgesteld. 
Door al deze misleidingen en door het onderduiken in het groot, brachten de uitkammings
acties lang niet het resultaat op, dat de Duitsers zich hadden voorgesteld. Niettemin hebben 
ze natuurlijk toch enige duizenden arbeiders voor uitzending naar Duitsland in handen 
gekregen. 
Bij de vordering van de arbeiders in de fabrieken werden zij die weigerden opgegeven aan 
den Fachberater, die ze doorgaf aan de Duitse Sicherheitspolizei. Deze trachtte ze in 
handen te krijgen en, had ze hen te pakken, dan zond ze hen naar de doorgangskampen 
Ommen of Amersfoort, van waar ze, na een zekeren straftijd, naar Duitsland gingen. Tegen 
dit alles kon men zich slechts door onderduiken beschermen. 
Formalistisch en zielig was het kleine gedoe op de Departementen van Sociale Zaken en 
Justitie. In plaats van ronduit te weigeren aan dit Duitse onrecht mee te doen, schoof men 
er de verantwoordelijkheid voor de doorgangskampen van zich af. Niettemin droeg men 
er ten volle de verantwoordelijkheid voor Ommen als bewaarplaats voor a-socialen en 
onwilligen onder de arbeiders, en dezelfde verantwoordelijkheid droeg men voor de 
straf behandeling van de weigeraars in Amersfoort: beide Departementen waren gemengd 
in deze wijze van behandeling en hadden ze erkend. 
Later werd het kamp in Ommen opgeheven en kwamen de contractbrekers en de onder
duikers die men te pakken kreeg in Vught en Amersfoort terecht. Op 20 April '43, dus 
vlak voor de beslissende Meimaand waarin de arbeidsinzet zo'n geweldigen omvang 
aannam, de militairen in krijgsgevangenschap moesten terugkeren en de grote staking 
viel, kregen de Fachberäter den zogenaamden Arbeits-kontrolldienst, samengesteld uit 
de Nederlandse NSB en SS, die voor de Duitsers de onderduikers en weigeraars moesten 
vangen en dat ijverig deden. 
In het begin van '43 werd ten gevolge van den terugtocht in Noord-Afrika en door de neder
laag bij Stalingrad de toestand voor de Duitsers critieker, en daarbij werd de mogelijkheid 
van een invasie van de geallieerde legers steeds dreigender. In Januari nam men in Duits
land drastische besluiten tot een omvangrijken arbeidsinzet, en deze besluiten golden ook 
Nederland, waar al in '42 het plan tot het oproepen van jaarklassen was gevormd. Daar
naast wilde Schmidt de Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap terugvoeren. 
Door meningsverschil hierover onder de Duitsers zelf werd dit tot Mei uitgesteld, toen 
Schmidt zijn zin kreeg, en Christiansen de militairen opriep. 
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Er brak een staking uit, die bij Stork in Hengelo begon maar onmiddellijk oversloeg naar 
geheel Twente, het Friese platteland, de Brabantse en Gelderse industrie, de mijnstreek, 
het gebied rond de Merwede, Wormerveer enz. (De grote steden deden practisch niet mee.) 
Omdat ze net tegen het weekeinde viel had ze een ogenblik de kans zich uit te breiden, 
maar den Maandag daarop sloegen de Duitsers hard en bloedig toe met standrecht en 
vuurpelotons, en lange lijsten voltrokken doodvonnissen werden in de dagbladen gepubliceerd. 
De staking was onderdrukt, maar zij was een wekroep tot het Nederlandse volk geweest. 
Het verzet en de Landelijke Onderduikersorganisatie groeiden machtig uit, vooral toen 
vlak daarop, den 4den Mei, de studenten die geweigerd hadden de loyaliteitsverklaring 
te tekenen, werden opgeroepen en den 6den Mei de verordening voor den jaargangeninzet 
werd afgekondigd. De Landelijke Onderduikersorganisatie vorderde alle hens aan dek 
om de onderduikers onder te brengen en te helpen. 
Al doken er inderdaad duizenden onder, de stroom van Nederlandse arbeiders naar Duits
land kwam nu eerst recht los. Toch zijn de Duitsers, alhoewel de verordening van den 
6den Mei de registratie van de jaar klassen tussen 18 en 35 jaar en den persoonlijken oproep 
per klasse bedoelde, met de registratie niet verder gekomen dan de jaarklassen van '24 
tot en met' 19 en met het wegvoeren niet verder dan de jaarklassen '24, '23, '22. 
Zij pasten bij dezen arbeidsinzet drie methoden toe. De eerste was het onder druk zetten 
van de bedrijven. De tweede was een poging tot registratie via de bevolkingsregisters. 
De derde was het persoonlijke oproepen van de betrokkenen zelf. 
De eerste methode hield den maatregel in, waartoe reeds 1 Maart '43 was besloten, dat 
ontslag en aanstelling van arbeiders in een bedrijf goedgekeurd moesten worden door het 
gewestelijk arbeidsbureau. Dit kwam neer op een inperking van de mogelijkheid om van 
werkgever te veranderen. Op 15 Maart was een verordening gevolgd, die het mogelijk 
maakte bepaalde bedrijven stil te leggen. Op 22 Maart werd de arbeidsweek tot 54 uur 
verlengd, - later, den 25sten Augustus van dat jaar, volgde een verlenging tot 72 uur. 
Tot het onder druk zetten van de bedrijven behoorde ook het besluit van Juli '43, waarbij 
het verboden was personeel van gevorderde jaarklassen in dienst te hebben. 
Wat de registratie betreft, de Duitsers poogden deze tot stand te brengen via de bevolkings
registers op de gemeente-secretarieën. De burgemeesters moesten de gegevens aan de ge
westelijke arbeidsbureaux verstrekken. De Duitsers hadden voor dit plan de medewerking 
van de secretarissen-generaal van de Departementen van Sociale Zaken en Binnenlandse 
Zaken en van de Rijksinspectie van de bevolkingsregisters. Maar de burgemeesters weigerden 
de gegevens te verstrekken. De Duitsers, die de zaak niet opgehouden wensten te zien, 
bepaalden toen, dat de gewestelijke arbeidsbureaux zelf hun gegevens op de bevolkings
registers moesten verzamelen. Ook hierin evenwel stiet men op een weigering bij de burge
meesters. Toen ging men gebruik maken van het Centraal Bevolkingsregister (CBR) in 
Den Haag en bepaalde de bezetter, dat de gemeentelijke bevolkingsregisters slechts voor 
incidentele gevallen mochten worden gebruikt. Het centraal bevolkingsregister werd, zij 
het lang daarna, namelijk op 11 April '44, door de Engelsen gebombardeerd. 1)
De weerstand had intussen veel succes, want hadden de plaatselijke bevolkingsregisters 
medegewerkt, dan was de ramp veel groter geweest. Het centraal bevolkingsregister in 
Den Haag was gelukkig niet goed bijgewerkt. Men knoeide er ook met de gegevens, die 
aan de gewestelijke arbeidsbureaux werden gezonden, door ze foutief op te geven, en bij 
de gewestelijke arbeidsbureaux hielp de kachel een handje mee. In de praktijk schoten de 
Duitsers met de registratie, waarvan ze grote verwachtingen hadden gehad, niet veel op. 
De jonge mannen van 18 tot 25 jaar moesten zich volgens de verordening van 6 Mei, 
na oproeping in de pers, persoonlijk bij de gewestelijke arbeidsbureaux melden. De oproep 
1) Zie 1, pag. 619.

201 



Dat de verzetsbeweging zich liet gelden, bewees het Algemeen Politieblad in iedere editie. Dit blad, ten behoeve van het optreden der politie wekelijks 
uitgegeven, registreerde alle voor haar belangrijke gebeurtenissen. Twee kolommen uit zo'n politieblad zijn hierboven weergegeven. Bericht 395 betreft 
een mislukte sabotage-actie; 396 gaat over een bevrijding van gevangenen te Zutphen (Zie!, pag. 470); 397 en 415 vermelden sabotage op stro
opslagplaatsen; blijkens 416 is men erin geslaagd twee PB's te bemachtigen, die door vervalsing bruikbaar werden gemaakt voor het goede doel; 417 
handelt over een overval op een bevolkingsregister; in 418 is de bevrijding van een gevangen verzetsman uit een ziekenhuis vastgelegd ( ,?,ie 1, pag. 512). 



voor enkele jaarklassen kwam vrijwel onmiddellijk daarna. Wie bij de melding in aanmer
king kwam voor uitzending naar Duitsland moest zijn stamkaart afgeven, de anderen kre
gen er een stempel op. Kans op vrijstelling was er alleen maar voor hen, die werkten in 
weermachtsbedrijven, in den landbouw of in de mijnen, en voor nog een paar kleine cate
gorieën. Tussen 12 Mei en 9 Juni werden de j�arklassen van '24 tot en met '21 opgeroepen. 
Vv eliswaar meldden velen zich met de bedoeling öm een Ausweis te krijgen, maar zij vorm
den toch nog slechts een vierde gedeelte van wat de Duitsers hadden verwacht. De Ausweis 
die men kreeg was volstrekt geen veiligstelling, en in ruil ervoor had men zich in elk geval 
gemeld en aan de registratie onderworpen. 
Op 29 Juni volgde de persoonlijke oproeping van de jaarklasse '24, na de keuring moesten 
de jongens onmiddellijk vertrekken. Voor 2Ó Juli werden de jaarklassen '23 en '22 opge
roepen. Op dat ogenblik werd alleen nog maar vrijstelling verleend voor hen, die in de 
mijnen werkten. Maar om ontwrichting voor het bedrijfsleven te voorkomen moesten de 
Duitsers toch weer concessies doel) en uitzonderingen maken voor de visserij, scheepvaart, 
landbouw, Organisation Todt, Rüstung-bedrijven en voor studerenden. Al bleven de 
concessies uiterst beperkt, op de gewestelijke arbeidsbureaux kreeg men er toch weer 
gelegenheid door, velen met valse papieren aan den arbeidsinzet te doen ontsnappen. 
Tegen de jaarklassenactie werden verscheidene middelen te baat genomen. Bij de eerste 
melding kon men de mannen terugsturen, om te proberen een Bescheinigung voor hen 
te verkrijgen, welke de Duitsers verleenden ten behoeve van voor hen belangrijke bedrijven. 
Men kon vervolgens bij de persoonlijke oproeping weer tijd winnen door verkeerd te 
adresseren, bovendien stichtte men hiermee verwarring, en omdat de Duitsers haast hadden 
en al gauw tot den volgenden maatregel overgingen werd uitstel dikwijls afstel. Verder 
kon men zich beroepen op de onmisbaarheid van den opgeroepene als man in huis en, 
slaagde men daarin, dan had men weer gelegenheid tot vertraging bij het zoeken naar 
plaatsvervangers. Velen ook werden studerend, om op die wijze vrij te komen. En men 
kon proberen iemand papieren te verschaffen voor arbeid in het grensgebied, met welke 
papieren men in het grensgebied heen en weer mocht reizen. Met zulke papieren moest 
men weliswaar voortdurend in het grensgebied zijn, maar men kon dan toch aan deze 
zijde blijven. Verder kwamen velen vrij door geneeskundige afkeuring. 
Ook deze methode werd toegepast, dat een arbeider administratief voor den arbeidsinzet 
helemaal klaar werd gemaakt, doch bij het vertrek aan het station een perronkaartje nam, 
zich meldde en weer verdween. Achtte men dit met het oog op een tussentijdse controle 
voorzichtiger dan ging men mee tot aan de grens, en ging eerst daar terug. Het appèl 
aan de grens was niet al te zwaar, zodat men vandaar dikwijls opgaven van naar Duitsland 
vertrokken mannen kreeg, waarop er verschillenden voorkwamen, die al lang weer hier 
waren. 
De verzetsorganisaties zorgden voor de valse papieren, die nodig waren. Zij hadden boven
dien nog andere mogelijkheden zoals het vervalsen van den leeftijd op de persoonsbewijzen, 
valse doktersverklaringen, en valse Ausweise. De LO slaagde er soms in een pak oningevulde 
Ausweise te stelen of kon ook wel eens bij de ambtenaren valse tegen echte ruilen. Een 
valse Ausweis gaf tot op zekere hoogte vrijgeleide, maar was geen voldoende waarborg. 
De arbeids-contr6le-dienst verifieerde meestal de nummers met die van de karthoteek, 
welke van de Ausweise was aangelegd. Om zich nu te dekken gebruikte men bij de ver
valsing bijvoorbeeld de nummers van de Ausweise van tbc-patiënten, die toch niet op 
straat kwamen. In samenwerking met de directie van den Noord-Oostpolder werden 
ook daar vele mannen officieel geplaatst, die daardoor hier konden blijven. Een doel
treffend middel was ook het kraken en verbranden van de administratie der gewestelijke 
arbeidsbureaux. 
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Het persoonsbewijs heeft bij de Duitse maatregelen en daardoor vanzelf ook bij de bestrij
ding daarvan een grote rol gespeeld. 
Tot de invoering werd 17 October '40 besloten en begin '41 werd het uitgereikt. Daarmee 
was de registratie, die de Nederlandse Regering reeds beoogd had, een feit, maar de Duit
sers kregen er gevaarlijke mogelijkheden mee in handen. Voor den arbeidsinzet schoot het 
evenwel dikwijls tekort, dank zij de ambtelijke tegenwerking o.a. van veel goede burge
meesters. Maar bij de straat- en treincontrole was het persoonsbewijs een voortdurend 
gevaar. 
Was voor den bezetter het persoonsbewijs een middel tot identificatie, voor den verzetsman 
was het vervalste persoonsbewijs een uitstekend middel zowel om zichzelf onvindbaar te 
maken als om hen, die de dupe van den bezetter dreigden te worden, buiten gevaar te 
brengen. 
Het persoonsbewijs had als tegenhanger op het plaatselijke bevolkingsregister een persoons
kaart en bij de rijksinspectie een ontvangstpersoonsbe�ijs met foto en vingerafdruk. Er 
bestond een nauwkeurige administratie van den voorraad alsmede van dien van het leges
zegel, dat erop werd aangebracht. 
De verzetsorganisaties konden een vals of vervalst persoonsbewijs ongedekt laten. Dit was 
de eenvoudigste weg, maar er was altijd gevaar voor verificatie, welke een ongedekt per
soonsbewijs niet doorstond. Het was dus zaak het valse of vervalste persoonsbewijs minstens 
te dekken met. een eveneens vervalste persoonskaart bij het bevolkingsregister, wat veel 
gedaan werd. Doeltreffender was het natuurlijk het bovendien nog te dekken met een 
vervalst ontvangstpersoonsbewijs op het centraal bevolkingsregister, wat zogoed als een 
volkomen beveiliging inhield. Dit was echter bijzonder moeilijk en werd dan ook slechts 
weinig gedaan. Gedeeltelijke of gehele dekking van het valse persoonsbewijs geschiedde 
in samenwerking met ambtenaren. 
Valse persoonsbewijzen verkreeg men op verschillende manieren. 
Men verkreeg ze door vervalsing van het persoonsbewijs van een bepaalden persoon, een 
methode nodig bijvoorbeeld voor de Joden, van wier persoonsbewijs bv. de J verwijderd 
werd, of voor gegadigden voor den arbeidsdienst, wier leeftijd of beroep werden veranderd. 
Voor beroepsverandering was een echte of valse handtekening van den amtenaar nodig. 
Een tweede methode was het gebruiken van ingevulde persoonsbewijzen, welke men 
wist te bemachtigen. Men kreeg die door ze te stelen of door een voorgewend verlies. 
De verliezer kon door middel van een proces-verbaal, dat de politie van het verlies opmaakte, 
een nieuw persoonsbewijs krijgen. Die serie werd zo groot, dat de Duitsers er voor de 
controle een register van lieten aanleggen. Hierdoor werd vernummering noodzakelijk, 
wat weer aanleiding gaf tot verscherpte controle. De Duitse politie zocht daarbij ook naar 
versplitste en ten behoeve van de nieuwe bezitters opgeplakte foto's. Ook kreeg men ge
bruiktepersoonsbewijzen in handen door het achterwege laten van opgave van sterfgevallen. 
Een andere methode was het drukken van valse persoonsbewijzen. Dit is gedaan, maar 
het was niet gemakkelijk, het papier was moeilijk te krijgen en het cliché was erg ingewik
keld en lastig na te bootsen. De eerste valse uitvoering was slecht, de kleur deugde niet en 
er waren verschillende kleine clichéfouten in. Deze persoonsbewijzen waren voor de dragers 
ervan dan niet ongevaarlijk. 
Blanco echte persoonsbewijzen kon men krijgen door kraken. In kleinere plaatsen leverde 
de plaatsnaam een gevaar op, en de hiervan af komstige persoonsbewijzen moest men, met 
het oog op de Duitse controle vernummeren. 
Verder kon de ambtenaar van het bevolkingsbureau bij de rijksinspectie blanco persoons
bewijzen proberen te krijgen ten behoeve van een eerste uitreiking aan minderjarigen of 
voor hen, die hun persoonsbewijs zogenaamd verloren hadden, en hij kon deze blanco 
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persoonsbewijzen dan aan de verzetsbeweging geven. De voor de vijftienj;:irigen verstrekte 
persoonsbewijzen werden gedekt met een fictieve persoonskaart of een fictief ontvangst
persoonsbewijs. 
Natuurlijk konden niet alle onderduikers aan valse of vervalste persoonsbewijzen worden 
geholpen, hun aantal liep ten laatste in de honderdduizenden. Deze valse persoonsbewijzen, 
waarvan de voorraad beperkt bleef, werden in hoofdzaak uitgereikt aan illegale werkers 
en aan "zware" gevallen, zoals Joden. 
In September '44 werd op het nieuwe persoonsbewijs het woord Nederlander niet meer 
zoals op de vorige in het 
blauw gedrukt, doch in het 
zwart. Bij haar controle lette 
de Sicherheitspolizei bijzon
der op de persoonsbewijzen, 
waarop het woord Neder
lander in zwart voorkwam, 
omdat de late uitreiking 
daarvan verdacht kon zijn 
en in verband kon staan 
met illegaal werk. Het op 
grote schaal vervangen van 
de oude door nieuwe per
soonsbewijzen bemoeilijkte 
dezen maatregel weer en 
voorkwam de ernstigste ge
volgen ervan. 

Ook op het gebied van de 
distributiebescheiden streed 
de verzetsbeweging een zwa
ren strijd met den bezetter. 
Wij hadden de distributie 
reeds vóór de komst van 
de Duitsers. Zij ressorteerde 
onder het Departement 
van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en aan het 
hoofd stond het Centraal 
Distributiekantoor te Hat
tem. Het inhouden van 
stamkaart en distributie
kaart was een wapen in de 
Duitse hand tegenover hen, 
die zich aan den arbeids
dienst onttrokken. Dank zij 
de medewerking van be
trouwbare distributieamb
tenaren kon de LO gelukkig 
velen, wier bescheiden in
gehouden werden, van bon-
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liet wekijn nn het Nederlandscite Yolk ei1eht. dat een ,ieder op de hem gewesen 
plaats zijn plicht vervult. Daarbij zullen de in bet bezette Nederlandscbe gebied 
geldende wetten en Yoonchrif\en onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd. 
De oorl<>g90lllBtandigheden plaataen ons voor Yele harde feiten,· welke aanvaard 
moeten worden. Wanbegrip voor hetgeen deze tijden ook van ol)B Nederlanden 
eiscben leidt alleen tot Yerderf. 
Helaas zijn er nog landgenooten, die blijk geven den ernst van den toestand niet 
te beseffen. In hun verblinding meenen zij door 1Bbotagebandelingen de bezettende 
macht te kunnen schaden. terwijl zij in werkelijkheid slechts het N ederlandsehe. 
vollulbelans benadeelen. 
Wie gelooft, door het in brand 1telte11 91111 Yoorraden van landbouwprodnctèn of 
door het vernietigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten, waardoor 
eenig Nederlandscb belang gediend wordt. ia het 11achtoffcr van een verderfélijke 
dwaling. Elk verlie&. dat op dit gebied wordt toegebracht. treft ons eigen volk. 
onze eigen volkshuiahonding. Elke over.reding van de distributiebepalingen, als · 
clandestiene slochtingen, vervalscbinr van distributiekaarten. prijsopdrijving '.en 
dergelijke. zijn aabotage-daden, gericht tegen het Nederlandsche volk, 
l)eze kunnen niet toegelaten worden. Het ia ont aller belang, dat aan het bedrijf 
der elemen_ten, die deze practijken' oitoefene11, IOO 1poedig mogelijk een eind 
worde gemaakt. 
Schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nederlandeche volk in mijn geheel 
recht.streek• zichzelf, zoo hebben aanslagen. 4ie zich richten tegen de bezettende 
overheid. overeenkomstig de krijgswetten. de scherpste maatregelen ten gevolge 
en treffen zlj zoodoende indirect onze landgenooten. 
Aanslagen op goederen der weermacht. het verborgen houden van oeergeechoten 
•liegers. hebben reeds de tereèhtstelling der schuldigen en de gevangenneming 
't'lln een aantal gijzelaan ten l{evolge gehad. 
Tracht du.en tijd te ventaao: begrijpt. dat de Duitsche overheid een verkeerde 
boud_ing van bet Nederlandscbe volk riiet kan dulden en beseft voor alles, "dat 
door een enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht. 
Vandaar ons dringend beroep op U á'JJeo: 
Helpt mee. opdat ons volk ni�t benadeeld wordt door de daden van onbezonnen 
en misdadige elementen. Brengt anderen· zoom in ala U 1elf in niet te overziene 
moeilijkheden. 
Wij kunnen niet gelooven, dat men dit woord onopgemerkt aan dch voorbij 
al laten b'IUlD, Wij blijven vertrouwen ·op het gezonde verstand van ona volk. 
De Overheid maakt aanspraak op Uw aller· medewerking. 

0.-enenal 
ftll het Depaitenumt vaa JIIIIIU.. 

J. J. SCHRIEK& 
De Secret.aria,,Generaal 

na de Departementen van Handel, rffJftl'uld 
OA ScbHpnart: ÛUldbouw en V-1,erll, 

R. 11. RIBSCHFELD. 

De Seoretari..GeaerHI 
91111 bit Deputemeót no Bionell1andlche Zakflll. . IL J. FRIIDEIUXS, 

De Duitsers hadden bruikbare steun aan enkele secretarissen-generaal. 
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nen voorzien. In '43 was men al op kleine schaal bezig op bonnen van valse inlegvellen 
extra-kaarten voor onderduikers te krijgen. De maatregel van het inhouden van distri
butiebescheiden aan weigeraars was overigens door de leidende figuren van het Depar
tement voor Sociale Zaken, van het Rijksbureau en het Centraal Distributiekantoor 
zelf voorgesteld: men achtte het van twee kwaden het minste en hoopte er ingrijpen 
van de politie, wat de Duitsers wilden, mee te voorkomen. 
Voor de verzorging van den onderduiker was het wel een, zeer noodlottige gebeurtenis, 
toen bij beschikking van Rauter op 7 September '43 tot de invoering van de tweede dis
tirbutiestamkaart werd besloten. De Departementen van Economische en Sociale Zaken 
verzetten zich niet, zij hadden integendeel den maatregel zelf voorbereid en werkten er 
aan mee en ditmaal gold als argument de steeds critieker wordende voedselvoorziening. 
Rauter wilde met deze nieuwe registratie de massa van de onderduikers in de voedsel
voorziening treffen eri dwingen boven water te komen. 
De techniek van den maatregel was als volgt: 
Het centraal distributiekantoor zond aan de gemeente-secretarieën de tweede distributie
stamkaarten en de oproepingsformulieren toe. De afdeling Bevolking van de Secretarie 
moest ze invullen, waarna ze werden doorgezonden aan het plaatselijk distributiekantoor. 
Dit riep met de oproepingsformulieren het publiek op, dat mèt dit oproepingsformulier, 
en met de oude distributiestamkaart en het persoonsbewijs moest komen. Men kreeg 
dan op het persoonsbewijs en op de oude stamkaart een corresponderend controle
zegel, en als dat gebeurd was ontving men een tweede distributiestamkaart. Het hoekje 
van de oude stamkaart met het controlezegel erop en het oproepingsformulier werden 
naar het centraal distributiekantoor doorgezonden. 
Het vernuftige bedenksel, tot stand gekomen onder leiding van de heren Hirschfeld, Fre
deriks, De Hoo en Lentz, was een machtig wapen in Rauter's hand. Noch wat de voedsel
voorziening betreft, noch wat de controle van het persoonsbewijs op het zegeltje met de 
verificatiemogelijkheid der nieuwe registratie betreft, kon men er onder uit: de massa van 
de onderduikers zou zwichten. 
Met de uitreiking begon men op 13 December '43. De distributiekantoren, vooral die in 
Amsterdam, slaagden erin de zaak een flinke vertraging te geven, zodat pas eind Mei '44 
de bevolking van de tweede distributiestamkaart voorzien was. 
De verzetsbeweging had geen ogenblik geaarzeld om Rauter's maatregel doeltreffend te 
bestrijden. Men ging controlezegeltjes voor persoonsbewijzen kraken 1) of drukte ze na. Met
medewerking van den distributie-ambtenaar konden dan zij, wier bescheiden anders zouden 
zijn ingehouden, met behulp van een oproepingsformulier en een hoekje van de oude 
stamkaart van alles worden voorzien en volkomen worden gedekt. Men kon desnoods ook 
met het zegel op het persoonsbewijs volstaan, zodat althans bij de controle van het per
soonsbewijs geen moeilijkheden ontstonden, en dan verder in het tekort aan bonkaarten 
als van ouds voorzien door kraken en door verkrijging van het nodige op valse bonnetjes. 
Dit is het meest toegepast. De LO zocht zelfs met elk distributiekantoor stelselmatig con
tact, om 1 % bonkaarten op valse punten te verkrijgen. 
Voor de nieuwe registratie die Rauter zich had voorgesteld, had de invoering van de 
tweede distributiestamkaart, dank zij de verwarring die de verzetsbeweging en de ambte
naren aanstonds stichtten, niet veel uitwerking. Als belemmering van de voedselvoorziening 
van de onderduikers gaf zij de verzetsbeweging handen vol werk, maar dank zij de doel
treffende bestrijding had ook in dit opzicht de maatregel voor den bezetter niet veel succes. 
Meer effect had hij bij de controle van de persoonsbewijzen omdat een deel van de valse 
zegeltjes zeer slecht was nagemaakt. 
1) Zie I, pag. 508.
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Twee van de drie delen waaruit een Z-kaart bestond. 



De maatregel van het Zurückstellungsverfahren, de zogenaamde Z-kaart, dateerde van 
Augustus '43. De maatregel kwam echter tengevolge van vertragingen eerst in December 
tot uitvoering en duurde de gehele eerste helft van '44. De Duitsers beoogden er een 
registratie mee van de bedrijven en hun werknemers, om uit te maken, wie naar Duits
land kon, en ze hadden er, naast die van de Ausweise, een nieuwe mogelijkheid in tot 
straatcontrole op den arbeidsinzet. Dit Zurückstellungsverfahren gold jongens en mannen 
van 17 tot 45, en later zelfs tot 50 jaar. De landbouw viel er buiten. 
De bedrijven moesten bij de Kamer van Koophandel voor elken werknemer driedelige 
Z-kaarten aanvragen en deze moesten ingevuld, voorzien van het advies van de vakgroepen
en vergezeld van een bedrijfslijst, worden ingediend bij de Duitse Hauptabteilung van
"Wirtschaft" in Amersfoort of bij die van de voedselvoorziening in Den Haag. De kaarten
hielde.n een verzoek om vrijstelling in, waarover deze Hauptabteilungen beslisten, om na
dè beslissing de zaak ter afdoening door te zenden aan den Fachberater bij het gewestelijk
arbeidsbureau. Hier bleef een van de exemplaren van de Z-kaart, de tweede ging naar
den Duitsen dienst, de derde naar het bedrijf. Omdat de procedure lang duurde werden
aan hen voor wie Z-kaarten waren ingediend, voorlopige Quittungen verstrekt, die dienst
deden bij de controle in de fabriek of op straat. De verzetsbeweging begon toen onmiddel
lijk met het verstrekken van valse Quittungen en had daar veel succes mee, omdat er
geen controle was op de bureaux. Deze kwam eerst toen het te laat was.
Vele bedrijven saboteerden den maatregel door eenvoudig geen Z-kaarten aan te vragen:
een aantal gelegen tussen de helft en een vierde slechts vroeg ze aan, en omdat de Duitsers
geen registratie hadden - zij wilden die met de Z-kaarten juist bereiken - kon men de
bedrijven die niet aanvroegen slechts bij steekproeven in het bedrijf zelf of op straat achter
halen. De bedrijven, die zich zonder meer aan dien Z-kaarten maatregel onderwierpen,
werden aan de hand van de ingediende bedrijfslijsten en met terzijdestelling van de ad
viezen der vakgroepen prompt en zonder pardon uitgekamd. Maar behalve door de on
middellijke sabotage van het niet aanvragen van de kaarten werd de maatregel door de
bedrijven zelf, en door de ambtenaren en door de verzetsbeweging op nog allerlei andere
wijze tegengewerkt.
Sommige bedrijven vroegen te veel Z-kaarten aan, vulden het teveel fictief in en zonden
alles terug of ze zonden onvolledige bedrijfslijsten in en een onvolledig aantal Z-kaarten
die onderling niet overeenstemden. Dit gaf aanleiding tot allerlei correspondentie, ver
warring en vertraging.
Op de Duitse Hauptabteilungen wist het Nederlandse personeel de benodigde stempels te
bemachtigen, zodat het zelf een aantal gevallen kon afdoen en vrijstelling verlenen. In
Limburg speelde men het zelfs klaar, de Z-kaarten-post van de Duitse Hauptabteilung,
die op weg was naar het gewestelijk arbeidsbureau, voor ze dat bereikte op te vangen. Men
lichtte de kaarten van hen, die voor den arbeidsinzet waren aangewezen eruit en verving
ze door valse vrijstellingen. Men voegde er overigens een aantal fictieve namen van
slachtoffers voor uitzending aan toe, om de postzending een normaal aanzien te geven.
De verzetsbeweging kon verder de werkgevers valse Z-kaarten verstrekken, die evenwel
bij het gewestelijk arbeidsbureau niet gedekt waren. Wilde men ze daar met een eveneens
valse kaart dekken, dan liep men met de registratie op den duur gevaar. Om dit te vermij
den had men er het volgende op gevonden, wat o.a. in Amsterdam toegepast is: De valse
dekkingskaarten werden daar in een apart kaartsysteem opgeborgen. Zocht de Fachberater
één bepaalden man, dan was hij in het kaartsysteem met de valse kaarten als vrijgesteld
te vinden. Wilden de Duitsers de registratie in haar geheel gebruiken, dan liet men het
systeem met de valse kaarten niet zien. Het gebeurde ook, dat de verzetsbeweging de
aandacht van de ambtenaren vestigde op bepaalde personen voor wie een Z-kaart was
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Aankondiging van de Liese-actû. 



aangevraagd. Kwam de kaart met de verwachte afwijzing van de vrijstelling binnen, dan 
plaatste de ambtenaar een valse vrijstelling in het kaartsysteem en zond geen kaart naar 
de Duitse Hauptabteilung terug. Controle daar was practisch onmogelijk door de wanorde, 
die er tengevolge van al de toegepaste knoeierijen was ontstaan. 
De Z-kaartenactie is op deze wijze nog minder geslaagd dan de jaarklas�enactie. W elis
waar had de verzetsbeweging den handicap slechter voorbereid te zijn op dit moeilijke 
systeem, maar daar stond tegenover, dat de Duitsers er nog veel minder uit kwamen. 
Na de invasie op 6 Juni '44 en na den aanslag op den Führer op 20 Juli werd de toestand 
voor Duitsland steeds meer gespannen en critieker. Den 25sten Juli vaardigde de aan den 
aanslag ontsnapte Führer een decreet voor de totale oorlogsinspanning uit. De falende, 
verslapte Göring kwam op den achtergrond, de fanatieke Goebbels kreeg het heft in 
handen. Na den 5den_September, na Dollen Dinsdag, gold in Nederland de uitzonderings
toestand, waarbij alle zeggingschap aan de Duitse politie en haar chef, den gevreesden 
Rauter kwam. Uit Duitsland werd de beruchte Liese naar Nederland gezonden voor den 
arbeidsinzet. 
De indirecte methode van het oproepen van hen die naar Duitsland moesten, werd ver
vangen door de directe van de straatcontrole en de razzia's en het daarbij gevankelijk 
wegvoeren van ieder die niet uitzonderlijk met vrijstellingspapieren was gedekt. Den 15den 
September was er een razzia in Zwolle. Toen volgden er grote razzia's in Utrecht en 
Amersfoort, in Rotterdam, Hilversum, Haarlem en Den Haag en ook in tal van andere 
en kleinere plaatsen. Iedere man van den gevaarlijken leeftijd, waarvan de grenzen steeds 
verder kwamen te liggen, moest onderduiken. 
De gewestelijke arbeidsbureaux waren bij dat politie-optreden natuurlijk uitgeschakeld. 
Toch probeerden de Duitsers op het ogenblik dat het Zuiden van het land al was bevrijd 
en hun debacle steeds dichterbij kwam, nog een keer een actie via de arbeidsbureaux, de 
Liese-actie, aldus genaamd naar den Duitser, die voor den arbeidsinzet naar hier was 
gezonden. Den 14den December werd bekend gemaakt, dat alle mannen van 1 7 tot 40 jaar 
- ten Oosten van den IJsel zelfs tot 50 jaar - zich bij de gewestelijke arbeidsbureaux
moesten melden, waarna zij een persoonlijke oproeping kregen. Vrijstellingen werden
alleen verleend voor den landbouw en de oorlogsindustrie. Het Rijksarbeidsbureau was
in de actie niet gekend. De toestand was intussen zo gespannen geworden, dat speciale
Duitse afdelingen, die door militairen werden bewaakt, het werk op de gewestelijke
arbeidsbureaux deden.
De verzetsbeweging bood radicaal weerstand. Zij bezwoer, dat niemand een Ausweis
mocht aanvragen, men zou ze toch niet krijgen en met de aanvrage liep men alleen maar
in de val. De voedselvoorzieningsorganen wilden met het oog op den noodtoestand voor
haar mensen vrijstelling vragen, om het werk te kunnen laten doorgaan. Een radio-rede,
die Minister Gerbrandy in Londen op verzoek van de illegaliteit in Nederland hield,
voorkwam dit.
Krachtig was het verzet in heel het land. De verzetsbeweging spoorde openlijk tot sabotage
aan en bood hulp aan ieder, die zich aan de Duitse arbeidsinzetbevelen onttrok. Er werden
aanslagen gepleegd op de wervingsbureaux. Bevolkingsregisters werden leeggehaald, en
zij, die meewerkten aan de Duitse maatregelen, werden uit den weg geruimd. Het ging
hard tegen hard. Deze hele actie van de Duitsers mislukte volkomen. Maar nu kreeg de
politie de werving weer in handen. En die deed het met haar razzia's en maakte korte
metten met de deportatie van eiken bruikbaren man, dien zij opjoeg en kon vangen.

Zo hebben de Duitsers via de registraties en telkens met de nodige geruststellende, maar 
misleidende verzekeringen, getracht stap voor stap den totalen arbeidsinzet van de Neder-
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landse jongens en man
nen voor de Duitse 
oorlogsvoering te ver
wezenlijken. Hun ac
ties, die voortdurend 
omvangrijker en gron
diger werden, gingen 
ook voortdurend ver
der in ongeoorloofd
heid, tot zij uitliepen 
op volslagen willekeur 
en het terrorisme van 
de straatrazzia's. Ons 
volk is er zich tegen 
gaan verweren, scher
per naarmate de maat
regelen drastischerwer
den, en zocht ten laatste 
toevlucht in het massa
le onderduiken, aange
moedigd door de ver
zetsbeweging, die de 
duizenden en duizen
den bedreigde mannen 
beveiligde en verzorg
de. In de hogere amb
tenarenkringen is zeker 
niet voldoende weer
stand geboden. Inte

De illegaliteit reageerde zeer snel op de Liese-actie met deze verklaring, die nog v:iór Kerstmis '44 telefonisch gendeel is in deze krin- werd overgebracht. (Overgenomen uit het Mededelingenblad der LO.) 
gen op soms laakbare 
wijze aan het tot stand komen van de Duitse maatregelen en registraties medegewerkt. 
Met name de Departementen van Binnenlandse Zaken (secretaris generaal Frederiks), 
Sociale Zaken (secretaris generaal Verwey), Handel, Nijverheid en Scheepvaart (secretaris 
generaal Hirschfeld), het Centraal Distributiekantoor ( directeur de Hoo), het Rijksarbeids
bureau ( directeuren Verwey en Knetsch) en de Rijksinspectie op de Bevolkingsregisters 
(Lentz) gaan niet vrij uit. Bij de lagere ambtenaren is vooral plaatselijk goed weerstand 
geboden, zowel openlijk en principieel, als vooral in 't verborgene, en in samenwerking 
met de illegaliteit. Hierbij moet wel worden aangemerkt, dat de hogere ambtenaren het 
ten aanzien van het verzet veel moeilijker hadden dan de lagere. 
De verzetsbeweging deed zich aanvankelijk incidenteel gelden in los van elkander staande 
groepen. In '42 georganiseerd, trad zij in '43, toen de maatregelen van den bezetter steeds 
rigoristischer werden, in groot verband op en heeft krachtig en met goed gevolg weerstand 
geboden. Naar omvang en aard deed in het geheel van het illegale verzet de Landelijke 
Organisatie voor hulp aan onderduikers het grootste en belangrijkste werk: de onmiddel
lijke bescherming en verzorging van de duizenden mannen en jongens tegen den greep van 
den Duitsen arbeidsinzet. 
Welk resultaat de Duitse werfacties aan den enen kant en het verzet daartegen aan den 
á'nderen kant hebben gehad is moeilijk met juiste cijfers vast te stellen. Tot Juli '44 zullen 
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ongeveer 400.000 jongens en mannen naar Duitsland zijn gegaan onder welk groot getal 
ook gerekend moeten worden de vrijwilligers van de eerste twee oorlogsjaren, de gedwon
genen en de gevangen onderduikers. Bij het getal zijn niet gerekend de resultaten van 
straatrazzia's, van de Liese-actie, de in krijgsgevangenschap teruggevoerden en de Joden. 
Het c�jfer van 400.000 kan anderzijds ook weer te hoog zijn, omdat de administratie niet 
klopte met de werkelijk te werk gestelden. ln,'43 berei�ten de Duitse wervingen de hoogste 
resultaten. 
Het aantal van hen die uit Duitsland teruggehouden zijn, is nog moeilijker te schatten. 
Op grond van de ter beschikking staande gegevens mag echter worden aangenomen, dat 
in den zomer van '44 tussen 200.000 en 250.000 personen illegaal geholpen werden. Daarbij 
zijn ook inbegrepen zij die niet voor den arbeidsinzet maar om andere redenen onderdoken, 
zoals Joden, studenten en militairen. Bij de beoordeling van het aantal van hen die zich 
aan de Duitse maatregelen onttrokken, moet echter ook rekening gehouden worden met 
hen, die niet door de illegaliteit geholpen werden maar zichzelf verzorgden. 

2. HET ONDERDUIKEN

. i 

Allen, die de Duitse verordeningen voor den arbeidsinzet niet wilden gehoorzamen of die 
op grond van iets anders 

1
in conflict kwamen met den bezetter of die om andere reden 

gevaar liepen, zoals de Joden,' of gestrande piloten en ontsnapte krijgsgevangenen, konden 
dus onderduiken met behulp van bestaande verzetsorganisaties. Vanaf het ogenblik, dat 
mensen bèschermd moesten worden tegen maatregelen van de Duitsers, zijn er anderen 
geweest die hen wilden helpen aan een schuilplaats, aan een vals persoonsbewijs, aan valse 
papieren en stempels. Iemand, die aan deze dingen begon, kon het alleen niet af en zocht 
medewerkers. Zo vormden zich die verzetskernen en centrales voor Joden- en pilotenhulp, 
voor falsificaties, voor spionnage ook en ander illegaal werk. Met het klemmender worden 
van de moeilijkheden voor de mannelijke Nederlandse jeugd en met het omvangrijker 
worden van het onderduiken vormde zich uit een aantal speciaal met dit werk bezige 
groepen de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, die, over het hele land 
verspreid, georganiseerd hun die wilden onderduiken, te hulp kwam. Waren ze ergens 
ondergebracht, dan bleef deze organisatie in ruimen zin voor hen zorgen. Ze zorgde voor 
hun veiligheid, voor hun bonnen, zo nodig verzorgde ze hen of hun achterblijvenden ook 
geldelijk. Zij zorgde zoveel doenlijk, dat ze het hun meest passend werk kregen. En ten 
slotte besteedde ze meestal ook aandacht aan hun geestelijke verzorging door de kerken 
de helpende hand te bieden en in enkele gevallen door zelfstandig optreden. Het was een 
bittere strijd tegen den bezetter, met een hogen inzet, den inzet van het leven. Ook in de 
rijen van hen, die zich voor de onderduikers inzetten, heeft de SD veel dodelijke slagen 
toegebracht. 
Hoe vonden nu de onderduiker en de illegale werker elkaar? Want beiden moesten zoveel 
mogelijk in 't geheim handelen. Zij moesten buiten de aandacht blijven van de Duitse 
politie en haar Nederlandse handlangers. En zij moesten bij de burgerij liever niet in 'toog 
Jopen, om zich te onttrekken aan nieuwsgierigheid, welke de veiligheid van het werk in 
gevaar kon brengen. 
Twee mogelijkheden waren er om elkaar te vinden. De illegale werker kon den onder
duiker opsporen, en omgekeerd kon de onderduiker naar den illegalen werker zoeken. 
Het een gebeurde zowel als het ander. In het algemeen kan men zeggen, dat in het begin 
zij, die wilden onderduiken, en dat was toen vooral om principiële redenen, hen opzoch
ten, die hen konden helpen, namelijk de il1egale werkers. Later, toen het onderduiken 
massaler werd en in vele gevalJen ook niet principiële redenen golden, was het de illegale 
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