
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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Door een valse tegenorder poogde de verzetsbeweging de Liese-actie in de war te sturen. 



werker, die in een-intussen uitstekende organisatie er voor ijverde, om de bedreigden zoveel 
mogelijk uit Duitsland te houden. Daartoe trachtte hij hen te bereiken, die wilden onder
duiken of, wanneer ze aarzelden, er eerder toe zouden komen als ze zagen, dat ze hulp 
konden krijgen. Sommige gewestelijke arbeidsbureaux of militaire bureaux voor den 
arbeidsinzet verschaften aan de organisatie lijsten met namen van candidaten, die dan 
door de organisatie werden bewerkt. 
Voor den illegalen werker-van de LO bracht dit een bijzonder gevaar mee: hij moest, wat 
bij ander illegaal werk niet of nauwelijks voorkwam, in het daglicht treden. Hij moest 
acte de présence geven in zijn eigen omgeving, wilde de onderduiker hem kunnen bereiken. 
En zelfs als hij den anderen en veiliger weg koos en zelf den candidaat-onderduiker opzocht, 
leerden deze en diens familie hem kennen, wat het gevaar meebracht, dat er door praten 
te veel uitlekte. Bovendien hadden bij deze methode provocateurs de mogelijkheid den 
illegalen werker tot zich te lokken. 
Het gevaar op het platteland was anders dan in de stad. Op het platteland kennen de 
mensen elkaar allemaal, waarom onderduikers en illegale werker eerder opvielen. Daar 
stond tegenover, dat men er ook de onbetrouwbare en gevaarlijke elementen goed kende, 
hen buitensloot en voor hen op zijn hoede kon zijn. In de stad kon men als illegaal werker 
zich beter verborgen houden. Maar men was er uiteraard ook weer minder bekend met 
hen, die wilden onderduiken en daartoe met de illegaliteit contact zochten, zodat provoca
teurs er meer kans hadden. De practijk was in het algemeen zo, dat op het platteland zij 
die wilden onderduiken zelf het contact met den illegalen werker zochten en dat het in 
de stad meestal de illegale werker was, die met de onderduikers in contact trachtte te komen. 
Voor dit contact was men aangewezen op de bemiddeling van mensen, die men kende. 
De vanzelfsprekende ontwikkeling was deze, dat iemand begon met vervolgden uit den 
eigen kennissenkring te laten onderduiken, en dikwijls was dit de eerste verzetsdaad van 
den lateren illegalen werker. Al gauw was de kennissenkring niet meer toereikend om al 
de onderduikers, die er kwamen, onder te brengen en men zocht naar gelegenheden 
buiten dien kring. Dikwijls vormden min of meer officiële personen een trait d'union: 
onderwijzers, leraren, mensen uit het verenigingsleven, doktoren, maar vooral geestelijken, 
welke laatsten heel dikwijls bemiddelden. De principieel afwijzende houding van de kerken 
tegenover arbeidsdienst en arbeidsinzet was door de brieven van de bisschoppen en van 
de synoden voldoende bekend, zodat iemand, die wilde onderduiken en die den weg 
naar de illegale onderduikersverzorging niet wist, naar dominee en pastoor of kapelaan 
ging. Voor de LO was het 't beste, als de geestelijke er zich toe beperkte als verbindings
persoon op te treden. Daardoor immers ontstond een soort buffer tussen deze organisatie 
en de burgerij, waardoor de Duitse politie minder directe kansen kreeg. Maar de meeste 
geestelijken, vooral jonge kapelaans en jeugdige dominee's, kwamen, na deze eerste aan
raking met het verzet, toch in de illegaliteit zelf terecht en raakten er hoe langer hoe dieper 
in, - in verschillende gevallen waren zij trouwens zelf de initiatiefnemers. Verzwakte 
dit den buffer tussen de organisatie en de burgerij, het voordeel was de aanwinst van 
principieel overtuigde werkers, waaraan men behoefte had, en die bovendien tot den 
geestelijken inhoud van het verzet belangrijk bijdroegen. 
Bij de eerste ontmoeting, die de illegale werker van de organisatie met den aanstaanden 
onderduiker had, was er heel wat te bespreken. De aarzelende moest tot een moedige 
beslissing worden gebracht. Den wankelmoedige moest een hart onder den riem worden 
gestoken. De twijfelende moest principieel worden aangepakt. Zoals later, toen het onder
duiken massaal werd, de opportunist overeenkomstig zijn aard overgehaald moest worden 
met het uitwegen van de voordelen tegen de nadelen. De angstige moest op zijn gemak 
worden gesteld. De al te vurige moest tot omzichtigheid worden aangemaand. Dit alles 
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vergde van den illegalen werker tact en mensenkennis. Het eerste moest men van nature 
bezitten, het laatste werd door de ervaring bijgebracht. Wanneer een gezinshoofd of een 
kostwinner onderdoken, moesten bovendien inlichtingen gegeven worden over de verzor
ging van het achterblijvend gezin, ofwel ouders moesten worden gerustgesteld over het 
verblijf en de toekomstige levenswijze van hun onderduikenden zoon. En als men van den 
aanstaanden onderduiker weinig of niets wist, moest hij onderzocht worden op zijn be
trouwbaarheid. Later werd het dikwijls nodig, jonge mannen, die naar Duitsland zouden 
worden gezonden en die weinig principieel waren, ernstig en bij herhaling onder handen 
te nemen om hen te bewegen, niet voor den vijand te gaan werken doch liever onder te 
duiken. Hiertoe behoorden ook zij, die met verlof uit Duitsland terugkwamen en die men 
er van weerhouden wilde terug te gaan. 
Dan kwamen er nog allerlei praktische dingen kijken, waarover de onderduiker moest 
worden ingelicht. Hij moest weten wat hij mee moest nemen, dat een algemene veilig
heidsmaatregel voorschreef, dat zijn familie thuis zijn onderduikadres niet mocht kennen, 
en dat er, behoudens dwingende noodzaak, over en weer geen bezoeken mochten worden 
gebracht. In een enkel geval had men onmiddellijk plaats voor den onderduiker, maar 
meestal ging er enige tijd mee heen, vooraleer men een tehuis voor hem had gevonden: 
de onderduiker kreeg dan den raad, den wachttijd niet thuis, maar bij familie elders door 
te brengen. 
Ook bij dit zoeken naar adressen voor onderduikers moest de illegale werker van de LO 
in het daglicht treden, en dit was niet minder riskant en vooral niet minder moeilijk. Er 
was altijd de spanning, of de mensen, tot wie men zich wendde, zich zouden willen geven 
voor de goede zaak. De bereidheid om onderduikers in huis te nemen was verre van alge
meen. Het meest kwam zij voor bij mensen met een levensovertuiging, welke zich prin
cipieel tegen het nationaal socialisme verzette, en in het bijzonder bij mensen met een 
godsdienstige geloofsovertuiging. Dat de onderduikers veelal in deze milieu's terecht kwamen 
werd ook weer bevorderd door de omstandigheid, dat heel dikwijls van de bemiddeling 
van geestelijken werd gebruik gemaakt. 
De illegale werker kon beginnen met zijn kennissenkring vol onderduikers te stoppen en 
in de dorpen strekte die kennissenkring zich dikwijls tot het hele dorp uit. Maar bij den 
groter wordenden toevloed van onderduikers moest steeds naar breder kringen worden 
uitgezien. Men moest zich dan vanzelf tot onbekenden wenden en dat betekende, dat 
men meer overredingskracht nodig had en dat die grotere overredingskracht nog dikwijls 
faalde. In het begin stuitte de illegale werker in een omgeving waar hij niet bekend was 
vooral op angst. Men was eenvoudig bang. Men wist niet wat men zich met het avontuur 
op den hals haalde en stelde zich het ergste voor. De illegale werker had met die vrees 
veel te kampen. Zocht hij voor een onderduiker plaats in een ruim behuisd gezin van man, 
vrouw en een kind, dan werd hij afgescheept en verwezen naar een groot gezin, waar het 
verblijf van een onderduiker niet zo opviel. Maar in het grote gezin maakte men weer het 
bezwaar, dat de kleine kinderen erover zouden gaan praten, zeker als men ze niet inlichtte 
en eerder nog als men de aandacht er te nadrukkelijk op vestigde door ze te verbieden, er over 
te spreken. Het is te verklaren, dat de illegale werker, vermoeid van zulke en andere be
zwaren, wel eens trucjes gebruikte om den onderduiker toch geplaatst te krijgen. Een van 
de medewerkers in Bloemendaal schermde met een zwarte lijst, daar kwam men op als 
men gevraagde medewerking weigerde en die lijst ging naar Londen, waar de Regering 
al die namen registreerde. Een medewerker uit Haarlem gebruikte een nog drastischer 
list. Vijf minuten voor spertijd kwam hij met zijn onderduiker aan de deur, hij móést nu 
den man kwijt, omdat zij beiden over vijf minuten niet meer op straat mochten zijn, en 
daarom had hij zelfs geen tijd, om er over van gedachten te wisselen. Hij vroeg onder deze 
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omstandigheden den 
onderduiker één nacht 
onderdak te geven met 
de belofte, dat hij hem 
den volgenden dag zou 
terughalen. Het lukte 
altijd. Maar de illegale 
werker kwam den vol
genden dag niet en liet 
zich de eerste veertien 
dagen niet zien. Kwam 
hij eindelijk opdagen, 
dan was men wel over 
den angst heen en ge
woonlijk was men met 
den onderduiker wel 
zo vertrouwd geraakt, 
dat men hem niet meer 
wilde missen. 
Het moeilijkst was het 

Een kelder aan de Plompetorengracht te Utrecht, ingericht als verblijf voor ondergedoken Joden. onderbrengen van JO-
den om de zware straf

fen die de Duitsers op J odenhulp stelden en om het grotere risico dat men ermee liep.Joden 
vielen als zodanig op en moesten veel angstvalliger verborgen gehouden worden dan andere 
onderduikers. Deze moeilijkheden had men veel minder metJoodsekinderen, vooral als ze nog 
geen tien jaar waren. Het is mogelijk, dat de Nederlandsegeestesgesteldheid, hoezeer men ge
schokt was door de redeloze en beestachtige Duitse Jodenvervolging, de Duitse consequen
ties op dit punt toch niet kón overdenken en dat men aannam, dat de Duitsers voor de 
bescherming van een kind althans enige consideratie zouden hebben. Voor het opnemen 
van een Joods kind vertederde men daarom eerder, overigens ook, omdat men terdege 
wist, dat ook voor dit kind het leven ervan afhing een beschermend tehuis te vinden. Voor 
Joodse babies kreeg men zelfs heel gemakkelijk pleegouders, men had ze erg graag. 
Met kinderen liep men tenslotte toch ook weer gevaar, juist omdat het kinderen waren. 
Waarschuwde men ze niet, dan gingen ze misschien praten; waarschuwde men ze wèl, 
dan vestigde men hun aandacht te veel op het feit, dat ze hun mond moesten houden, 
met het risico van een averechtse uitwerking. Zo was er eenJodenjongetje, dat aan iedereen 
vertelde, dat hij een Jood je was. Toen men hem na vergeefse waarschuwingen er eens een 
pak slaag voor gaf in de hoop, dat dit zou helpen, ging hij aan een dame vertellen: ,,Ik 
ben een Joodje, maar dat mag ik niet zeggen, want dan krijg ik klappen". Er waren ook 
andere moeilijkheden, moeilijkheden met ziekelijke of lastige kinderen. Maar dit kinderwerk 
bracht ook veel vreugde in de grote wederkerige gehechtheid, die tussen pleegouders en 
pleegkind ontstond en in de diepe voldoening, die men op voorhand voelde, het kind aan 
den dodelijken Duitsen greep te hebben mogen onttrekken en het leventje te hebben mogen 
behouden. 
Een levendig en ontroerend beeld van dit kinderwerk geven de ervaringen, die men in 
de Limburgse Maasdorpen ermee heeft gehad. Een verpleegster van die streek kwam in 
Augustus '43 in aanraking met een groep Amsterdamse studenten, die zich tot bijzondere 
taak had gesteld het op grote schaal verzorgen en onderbrengen van deze met deportatie 
en dood bedreigde Joodse kinderen. In samenwerking met twee leden van de LO in het 
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rayon van deze Maasdorpen werd toen een plan opgezet, om hier een groot aantal Joodse 
kinderen onder te brengen. Met de geestelijkheid van elk van deze dorpen zocht men con
tact, om door haar bemiddeling gezinnen voor deze kinderen te vinden. Het plan lukte. 
Men had een doorgangshuis, waarin na hun aankomst de kinderen werden opgevangen, 
om van daaruit bij pleegouders onder dak te worden gebracht. In totaal zijn 123 kinderen 
in dit doorgangshuis geweest, om daarna in een gezin te worden geplaatst, waar ze door 
de organisatie van het nodige werden voorzien. Veel kinderen waren beneden tien jaar, 
er waren er zelfs van vijf bij, en een veertigtal was tussen 10 en 15 jaar. De verhouding 
jongens-meisjes was twee tot een. 
Ook hier zag men het ontstaan van de wederzijdse gehechtheid tussen pleegouders· en 
pleegkind. De pleegouders waren erg op de kleinen gesteld. Toen in een eenvoudig boeren
gezin een allerliefst zwart Joods meisje was ondergebracht vroegen de buren, een boeren
echtpaar, om ook zo'n lief kind te mogen hebben en ze beloofden een pond boter, als ze 
er een in verpleging kregen. Ze kregen er een, een alleraardigst zes-jarig kereltje, Maxje, 
een geestig, erg aanhankelijk kind, dat zich zó aan zijn pleegouders ging hechten, dat 
hij maar één vrees kende, namelijk dat de oorlog uit zou zijn, want dan moest hij weg. 
Een medewerker van de organisatie bracht een drie-jarig Joods meisje op den Sinterklaas
avond bij haar pleegouders. Geen surprise had in het gezin meer welkom kunnen zijn 
dan dit heerlijke, levende geschenk. Toen de moeder de kleine schat zag, riep zij: ,,Wat 
ben ik blij, dat u dit kindje voor ons hebt bewaard". Zelf had zij er vijf, zorgen genoeg, 
maar toch weigerde ze in den beginne alle vergoeding voor dit "mondje meer". Toen ze 
later, omdat men er op aandrong, wat aannam, wist ze niet, hoe bescheiden te moeten zijn. 
Een verwaarloosde en ziekelijke baby van vier maanden werd bij een boerenechtpaar 
gebracht, dat al op leeftijd was. Ze hadden er een echt zorgenkindje aan en dikwijls 
waakten 's nachts de oude mensen bij het kleine bedje. Den 14den November, in dien winter 
toen de Maas in het frontgebied lag, kwam de pleegmoeder bij den medewerker van de 
LO vertellen, dat de dokter bij het kindje diphterie had vastgesteld, maar dat hij het niet 
kon helpen, omdat hij geen serum had. Het dorp lag vlak bij het gevechtsfront. Maar al 
dreigde ook elk ogenblik het granaatvuur, de 74-jarige pleegvader liet zich niet weerhouden, 
om te proberen het ziekenhuis in Horst te bereiken in de hoop, dat men daar het serum 
zou hebben. Hij kwam inderdaad in het ziekenhuis te Horst aan, maar de teleurstelling 
was bitter: men had er niet voldoende serum voor een inspuiting. Pogingen om het serum 
bij het Duitse Rode Kruis te krijgen mislukten. Het bleek toen dat men het bij een Duitsen 
Rode Kruis post in Arcen aan de overzijde van de Maas had. Twee verpleegsters, met 
den ouden man en met het zieke kindje dat met het serum te redden zou zijn, begaan, 
haalden haar fietsen voor den dag, die zij voor de Duitse vorderingen hadden verstopt en 
staken met het Duitse Sanitäts Väre, dat onder het vuur lag van de geallieerde artillerie, 
de Maas over. De Duitsers waren zo verbaasd over den durf van de beide verpleegsters, 
dat zij niet den moed hadden haar haar fietsen af te nemen. De vrouwen bereikten den 
overkant, fietsten naar Arcen en kwamen tot onuitsprekelijke vreugde van den ouden 
pleegvader met het serum terug. Niets liever zou men willen, dan dat zulk een verhaal 
blij kon eindigen. Maar dat kan het niet. Met alles was meer dan een dag gemoeid geweest. 
De toestand van het kindje was intussen zo verergerd, dat de pleegvader met het serum te 
laat kwam, - het kindje stierf nog dienzelfden avond. 
En nog een ander verhaal eindigt droef. Van vijf Joodse kindertjes, allemaal beneden de 
tien jaar, die in den zomer van '44 in het Maasdorpse doorgangshuis waren. Na een tijd van 
onrust omdat in de omgeving verschillende Joden waren opgespoord, waren net weer 
wat rustiger dagen gekomen en was de angst weer wat geluwd. De Joodse kinderen in het 
doorgangshuis, tot zover beveiligd en hier goed verzorgd, wachtten, om te worden onder-
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gebracht in gezinnen waarvan zij deel zouden gaan uitmaken. 
Toen werd in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus het doorgangshuis overvallen: daar 
stonden ze, zeven gelaarsde lieden van de Nederlandse staatspolitie. En deze zeven Neder
landse staatspolitiemannen, waaronder waarschijnlijk ook vaders van kinderen, namen 
die vijf, nog geen tien jaar oude kindertjes gevangen. Zij waren er volkomen van op de 
hoogte, wat het lot van de kleinen zou zijn, indien ze hen zouden uitleveren. In dit volledige 
besef namen ze de kinderen mee naar Eindhoven en leverden ze daar aan de Duitsers uit. 
De kinderen werden vandaar naar Auswitz getransporteerd, van waar ze nooit meer zijn 
teruggekomen ... 
Bij dit drama werd ook de dappere kraamverpleegster gearresteerd, die het werk in de 
Maasdorpen mee had opgezet. Ook zij was naar Eindhoven overgebracht en daar in de 
gevangenis gezet. Maar een medewerkster uit Amsterdam, een medisch studente, wist 
zich in te vleien bij een Gestapo-agent, en het lukte haar dien om te kopen, waardoor de 
kraamverpleegster vrij kwam. 

In den beginne was het zo, dat iemand, die een onderduiker uit eigen omgeving moest 
onderbrengen, bij voorkeur gebruik maakte van een bekend adres elders en een onderduiker 
van elders onderbracht in zijn eigen omgeving. Met het toenemen van het aantal onder
duikers was deze mogelijkheid natuurlijk gauw uitgeput. Toen kwam de tijd van den 
handelsreiziger in onderduikers. De illegale werker uit de grote centra, die een aantal 
onderduikers had onder te brengen, ging op reis en zocht kennissen op in Friesland, Brabant 
of Limburg, of in een van de andere "buiten"-gewesten, die voor hem in hun omgeving 
zijn onderduikers onderbrachten. Hieruit ontstond uit het illegale werk een vaste dienst, 
die toevallige en grillige verbindingen kreeg over het hele land. Aan de eindpunten van 
die verbindingen vormden zich dikwijls nieuwe plaatselijke groepen van illegale werkers. 
Kleine verzetskernen, die zich niet in de Landelijke Organisatie voegden, hebben deze 
methode lang volgehouden, ook toen in '42 uit den omvang, dien het onderduikersvraag
stuk kreeg, de LO was gegroeid. Er waren toen zoveel onderduikers onder te brengen, dat 
men hen en de adressen waar ze geplaatst konden worden tegen elkaar uitwisselde op een 
vaste, wekelijkse Beurs. De andere methode van de plaatsing langs de verbindingslijnen 
naar de buitengewesten deed daarnaast ook nog uitstekend dienst. Want zij, die zich 
hiermee bezighielden, hadden dikwijls zeer goede afzetgebieden voor onderduikers, waar
van ook gebruik kon worden gemaakt als de Beurs geen uitkomst gaf. Dit kon gebeuren 
als het aanbod van onderduikers de vraag overtrof of als men met moeilijk aan den man 
te brengen onderduikers zat, zoals Joden of om bepaalde reden door de Duitsers zwaar 
gezochten. Op de Beurs immers werd de onderduiker min of meer onper30onlijk en anoniem 
verhandeld, en voor moeilijke gevallen was het gewenst persoonlijk stappen te ondernemen. 
Om deze reden specialiseerde zich ook het werk voor de Joden in verzetsgroepen, die 
zich uitsluitend met hen bezig hielden. Toch zijn ook op de wekelijkse Beurs nog wel 
Joden aan een onderduikadres geholpen. Soms was er de bijzondere overredingskracht 
van den voorzitter voor nodig, of men onderwierp zich aan een beslissing van het lot: 
zo werd eens een Joodse aanstaande moeder bij loting toegewezen. 
De vorm van deze onderduikersbeurs heeft een historische ontwikkeling gehad. In '42 
en gedurende de eerste helft van '43 was er één centrale Beurs voor geheel het land. Het 
waren twintig of meer medewerkers van de organisatie overal uit het land vandaan en uit 
de leiding die, na een week van voorbereiding, met hun opgaven van onderduikers en 
onderduikadressen bijeenkwamen, om die hier tegen elkaar uit te wisselen. Het verhandelen 
van de onderduikers moest zo gauw mogelijk afgelopen zijn, want het bijeenkomen in 
groten getale was altijd gevaarlijk omdat het de Duitsers argwaan gaf; en ook, omdat deze 
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Beurs de leiding van de organisatie bijeenbracht, waren er altijd nog andere zaken af te 
handelen. Naast de centrale Beurs ontstonden in de tweede helft van '43 de provinciale 
Beurzen, bij welke het centrum voor het uitwisselen van onderduikers en duikadressen 
geheel kwam te liggen, toen na den Duitsen overval in Hoorn (19 October '43) die de 
organisatie zulk een zwaren slag toebracht, de landelijke Beurs in een kleinen Top van de 
organisatie werd omgezet. Men vormde toen naast de provinciale Beurzen een wekelijkse 
interprovinciale Beurs tussen de oostelijke en westelijke provincies en tussen de zuidelijke 
provincies en Utrecht en Zuid-Holland. En uit den steeds toenemenden omvang van de 
onderduikerszorg ontwikkelde in '44 zich nog hier en daar de districtsbeurs. Men trachtte 
toen de onderduikers eerst op die districtsbeurs te verhandelen. Slaagde men daarin niet 
dan ging de districtsvertegenwoordiger met de lijst van de niet geplaatste onderduikers 
naar de provinciale Beurs. Lukte het ook daar niet, dan probeerde de provinciale vertegen
woordiger het op de interprovinciale Beurs. 1)
Deze hele ontwikkeling van het werk sloot aan bij de ontwikkeling van het incidentele 
verschijnsel van den onderduiker in het begin tot het massale onderduiken op het laatst. 
Omdat in het begin de onderduiker een nog alleenstaand iemand was moest hij voor zijn 
veiligheid zo ver mogelijk van huis. Bovendien waren er bepaalde streken, die onderduikers 
opleverden, en andere, zoals het platteland in het Oosten, Noorden en Zuiden, die bij
zonder geschikt waren om onderduikers te plaatsen. De onderduiker kon toen vrijwel 
zonder gevaar door het hele land worden vervoerd. 
Maar naarmate de tijd verstreek werd de controle in de treinen en langs de wegen scherper 
en het vervoer van onderduikers over lange afstanden werd toen gevaarlijker. Maar toen 
kwamen er ook zoveel, dat hun afzondering in geïsoleerde streken niet langer nodig was 
en zij gerust in hun eigen omgeving konden onderduiken, ook in het westen van het land. 
Met deze ontwikkeling liep die van de psychologische zijde evenwijdig. In het begin was 
het onderduiken een principieel en ernstig iets: men voelde het onderduiken als een zede
lijken plicht omdat het beginsel verbood zich aan arbeidsdienst en arbeidsinzet te onder
werpen. Bij het massale onderduiken was het totaal anders geworden. Er waren toen zeer 
vele onderduikers, die eenvoudig uitrekenden wat voor hen het beste, het veiligste, en 
voordeligste was: onderduiken of voor den vijand werken. Het gebeurde in dien tijd dan 
ook dikwijls, dat onderduikers die ter Beurs waren opgegeven en aangenomen, niet kwamen 
opdagen. 
In September '44, toen het zuiden van het land bevrijd werd, had men geen onderduik
beurzen meer. Een in Hilversum gesticht Centraal Bureau verhuisde na Dollen Dinsdag 
naar Amsterdam. Het had echter weinig meer te maken met het uitwisselen van onder
duikers, omdat in dien tijd het functioneren van de landelijke en provinciale uitwisseling 
door de nieuw ontstane toestanden en hun dramatische ontwikkeling volkomen werd 
uitgeschakeld. Na de spoorwegstaking en door de razzia's en de Liese-actie liep practisch 
elke man van 17, 18 jaar tot 50, 55 en ouder zelfs gevaar. 
Op de Beurs werd erop gelet, dat de onderduiker en het gezin waarin hij kwam zo goed 
mogelijk bij elkaar passen zouden. Men had van de onderduikers die men aanbood daarom 
kaarten waarop hun beroep, leeftijd, godsdienst en levensstaat met soms nog andere gege
vens stonden vermeld. Voor de adressen waar onderduikers geplaatst konden worden kon 
men dus zoveel mogelijk naar ieders gading kiezen. 
Natuurlijk was het altijd min of meer gevaarlijk met al die gegevens, waaronder nog andere 
waren, zoals onderduikadressen en het wachtwoord, op reis te gaan naar de Beurs. In 
Noord-Holland gebruikte men ter beveiliging een lettercode voor de aanduiding van onder
duikers en de onderduikadressen. Ieder onderduiker in een bepaalde plaats kreeg een 
1) Voor de geschiedenis van de Beurs, de Top enz., zie Dl. I, Hoofdstuk 1. 
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PROCLAMATIE 

Medeburgers, 
Door de Duitsche onderdrukkers is een bekendmaking 

gepubliceerd waaruit blijkt, dat alle mannen van 16 tot 
40 jaar, die wonen in de provincies Noord- en Zuid. 
Holland en Utrecht opgeroepen zullen worden om voor 
den vijand te werken. 
Bepaalde personen en groepen kunnen worden vrijgesteld. 

DIT DOET DE BEKER OVERLOOPEN I 
Wij dienen hier allen volstrekt afwijzend teaenover te 
,.taan. 
Ons advies luidt dus voor de bevolking van deze provincies: 

1. Niemand moet zich melden. 

2. Geen enkele instantie van Rijk of Gemeente, 
geen enkel particulier bedrijf vragc vrijstelling aan. 
3. Geen ambtenaar mag - in welken vorm ook •

medewerken. Integendeel moet hij alles doen, wat 
in zijn vermogen ligt om te 111botccren. waar hij 
gelegenheid heeft 
4. Een teder moet op elke mogelijke wijze steun en bit-
stand verleenen .aan degenen, die ztch trachten te ont
trekken aan deze slaventacht 

VROUWBN. 

Steunt Uw man of zoon, wanneer hti thans een principieele 
houding wil aannemen. 

VERZET! VERZET! VERZET! 

OP TEGEN HET DUITSCHE BARBARISME! 

� pzamenlijb Noderlandoche 
v�. 

Verzetsproclamatie tegen de Liese-actie. 

nummer, de plaats op haar beurt 
kreeg een letter in het district en het 
district een letter in de provincie. In 
deze code betekende bijvoorbeeld 
A.K. 12 de twaalfde onderduiker in 
Beverwijk in het district Haarlem. 
Om de onderduikplaatsen aan te geven 
paste men deze code in omgekeerde 
volgorde toe. Zo wist men dus in welke 
plaatsen onderduiker en onderduik
gelegenheid te vinden waren, de 
adressen waren alleen bij den plaatse
lijken medewerker bekend, die de op
gave verstrekt had. Het op deze wijze 
camoufleren van de gegevens die men
op reis naar de Beurs mee moest ne
men was een goede veiligheidsmaat
regel, zij 't niet door ieder toegepast. 
De Beurshandel verliep nooit naar een 
vast reglement. De toestand in het 
land veranderde voortdurend, en het 
ging er juist om de wisselende en tel
kens verscherpte maatregelen van de 
Duitsers als Jodenbesluiten, studenten
bepalingen, arbeidsdienst, het uitkam
men van de bedrijven, arbeidsinzet 
en Z-kaarten-actie op te vangen en 
af te weren. Tengevolge van de vele 
Duitse maatregelen, als die welke 
elkaar snel opvolgden in '43, was er 
ter Beurs zo'n groot aanbod van on
derduikers, dat er van een normale, 

nauwgezette en geheel verantwoorde uitwisseling geen sprake meer kon zijn. De onder
duikers werden bij tientallen en bloc verhandeld en over de districten verdeeld. 
Op de Beurs was altijd een heel bijzondere sfeer. Hier ontmoetten elkaar mensen van allerlei 
rang en stand en van uiteenlopende richting en opvatting, verschillend van karakter en 
temperament, die elkaar niet anders kenden dan uit het illegale werk, dat hen samenbracht. 
Maar het. was dit werk, wat hen tot een hechte eenheid bond, waarin zij allen stonden 
voor dezelfde zaak en waarin zij ook het gemeenschappelijke besef 'hadden, dat ze hun 
leven ervoor op het spel zetten. Het gevaar was niet denkbeeldig, dat daar op die levendige 
Beurs ook een provocateur was binnengedrongen. Men hield wel rekening met dit gevaar, 
maar het remde niet dien opvallenden geest van vertrouwen in elkaar, die vergezeld ging 
van een vanzelfsprekende opofferingsgezindheid, welke men tegenover elkaar aan den dag 
legde en die het werk zo ten goede kwam. Want meningsverschillen konden niet worden 
uitgepraat en niet worden volgehouden. Ze moesten worden opgelost, en liefst snel, dat 
gebood de toestand. Dat gaf aan de besprekingen een zakelijk karakter en een snel tempo. 
Er was op de Beurs, zoals bij elk flagrant bezig zijn met illegaal werk, een zekere span
ning. En die spanning ontlaadde zich in een soms daverenden humor: er is op die Beurs
bijeenkomsten altijd veel en uitbundig gelachen. Het werk zelf gaf dikwijls aanleiding tot 
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vrolijkheid en groteske commentaren. Een onderduiker, die vrijzinnig was, werd door zijn 
Beursman als orthodox uitgegeven als er geen vrijzinnige en wel orthodoxe gegadigden 
voor het aannemen van een onderduiker waren. Een banketbakker, voor wien ter Beurze 
een vakkundige knecht werd aangevraagd, kreeg een onderduiker, die als tot het vak be
horend werd geproclameerd, omdat hij een jaar of tien vroeger eens een dag als broodbe
zorger achter de bakkerskar had gelopen. Dan waren er moeders, die graag een onder
duiker wilden hebben als huwelijkscandidaat voor haar blijkbaar moeilijk aan den man te 
brengen dochter. En er was ook de onvermijdelijke weduwe, die haar vraag ter Beurs aan
trekkelijk meende te maken door eraan toe te voegen: dat de onderduiker kon reflecteren 
naar een huwelijk. 
De buitenissigheden waren overigens niet altijd van vrolijken aard. Onder de onderduikers 
was van alles. Er waren ook zonderlingen onder, onverdraaglijken, mensen met hinderlijke 
eigenaardigheden. Soms bleek men een steelzuchtige in huis gehaald te hebben, of iemand 
die op sexueel gebied niet betrouwbaar was en verkeerde neigingen had. In zulke gevallen 
zocht men ter Beurs naar een zo geschikt mogelijke oplossing .. ·· 

VVaren de onderhandelingen ter Beurs tot een goed einde gebracht, dan moest de onder
duiker naar zijn onderduikplaats. In het begin, toen men de gevaren nogal hoog aansloeg, 
bracht de illegale werker zelf hem naar zijn onderduikadres. Toen later de grote stroom 
vaU onderduikers kwam, was dit niet langer doenlijk. De onderduiker kreeg toen bericht, 
welke de plaats van zijn bestemming was en hoe hij zich moest aandienen, en hij reisde 
er op eigen gelegenheid naar toe. Toen de verscherping van de trein- en weg-controle 
het reizen van onderduikers weer bemoeilijkte, bracht men hen dikwijls dicht bij huis 
onder of liet ze, opdat ze tenminste den altijd gevaarlijken trein konden vermijden, per 
fiets gaan of meerijden met een vertrouwd automobilist. Het begeleiden van een onder
duiker naar zijn onderduikadres kon gevaarlijk zijn, als het bijvoorbeeld voor de Duitse 
politie een "zware jongen" was of een gestrand piloot. Piloten liet men tijdens het vervoer 
meestal doorgaan voor doofstommen, dan vroeg niemand, zelfs geen treinconducteur, 
hun iets en 't viel niet op als ze niets zeiden: hun begeleider, en heel dikwijls hun begeleid
ster, deed het woord voor de stakkers. Maar ook bij lichtere gevallen was gevaar niet 
uitgesloten, als de onderduiker zelf het zijn begeleider moeilijk maakte, zoals bijvoorbeeld 
gebeurde toen een brave boerenzoon uit de omgeving van Rotterdam door een illegaal 
werker, die politieman was, naar Brabant zou worden gebracht.; De vrouw van den politie
man die hem naar het Rotterdamse station vergezelde, had al moeite met hem. Met geweld 
moest hij uit de stadstram worden gehaald, waarin hij wilde blijven zitten, ,,omdat hij er 
nog niet was". Aan het stationsloket kocht hij, hoezeer het h/IIJ,. ogk anders·,was'aangeîzêgd, 
een perronkaartje inplaats van een plaatskaart. Hij ha:·a nog nooit in een trein gereisd. 
Bij het wachten op het perron was hij van zijn begeleidster niet weg te slaan, en deze had 
er alle belang bij, dat hij zich op een afstand hield omdat zij herkend werd door collega's van 
haar man, die een transport vreemdelingen naar een werkkamp in Noord-Brabant moesten 
vergezellen. En eenmaal in den trein bleef hij zijn begeleidster, luid roepend, goejendag 
zwaaien. Later hield hij het op zijn onderduikadres in de Peel geen drie weken uit. Maar 
toen kwam klaarblijkelijk een kentering. Bij een tweeden baas in dezelfde omgeving bleef 
hij, en deze zag hem, toen het ogenblik daartoe was gekome;n, slechts nodë gaan: het was 
de beste onderduiker, dien men daar in de buurt had gehad.· 
Een andere onderduiker uit Rotterdam, die in Uithoorn moest zijn, maakte het nog bonter. 
Hij reisde op eigen gelegenheid naar het adres, dat voor hem bestemd was, maar waar men 
op dat ogenblik niet op de hoogte was van zijn komst, en bracht bovendien nog enige 
familieleden mee, die zijn bagage droegen en die zijn verblijfplaats eerst eens moesten keu-
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ren. De plaatselijke afdeling van Uithoorn vond het toen maar veiliger hem terug te sturen met 
de boodschap, dat hij zich met de plaatselijke LO in Rotterdam in verbinding moest stellen .. 
Uitstekende onderduikplaatsen waren Den Briel en Oostvoorne, die spergebied waren en 
waar men nooit last had van razzia's. Voor het vervoer ernaartoe had een vrachtrijder, 
die op dit spergebied reed, een list gevonden: per rit kon hij twee onderduikers in een kist 
door de afzetting heenbrengen. Hij heeft er op deze wijze wel eens zes per dag vervoerd. 
Ook de aankomst van den onderduiker bij zijn verblijfplaats vroeg bijzondere veiligheids
maatregelen. Er moest zich immers iemand aanmelden bij mensen, die hem onbekend 
waren en voor wie hij zelf een onbekende was. Ook de oplossing van deze moeilijkheid 
werd, zoals dat dikwijls in het verzet het geval was, door twee tegengestelde eisen beheerst. 
Hoe veiliger de methode werkte, hoe omslachtiger zij was en hoe trager dus haar verloop. 
Legde men zich omgekeerd op snel werken toe met inachtname van minder maatregelen, 
dan liep men weer meer risico. 
Drie wegen werden gevolgd. Men kon den onderduiker laten aankomen aan het adres van 
zijn verblijf. Men kon hem laten aankomen bij den plaatselijken illegalen werker, die hem 
naar zijn onderduikadres bracht. En men kon een afspraak maken, hem op een bepaalde 
plaats, op straat, in een café of op het station op te vangen. 
Het veiligst was het voor het verzet, als men den onderduiker rechtstreeks naar zijn onder
duikadres stuurde. Maar het nadeel was, dat men op de Beurs dan de verschillende onder
duikadressen bij zich moest hebben, die de districtsleiders dan over moesten nemen om 
ze weer door te geven aan den plaatselijken illegalen werker. Zo'n adres werd bovendien 
in code en niet altijd even nauwgezet overgenomen, zodat vergissingen nogal eens voor
kwamen, waardoor deze methode minder doeltreffend werd. 
De methode om den onderduiker bij den plaatselijken illegalen werker te laten komen, 
die hem naar zijn onderduikadres bracht, was bijzonder geschikt, als in ieder district 
slechts een klein aantal adressen werd gebruikt, zodat niemand het adres zelf behoefde 
op te schrijven en de onderduiker alleen maar een plaatsnaam nodig had. Het bezwaar 
hiervan was weer, dat op den duur zo'n adres van een illegalen werker te bekend werd en 
dat ook de onderduikers in zijn woonplaats dezen laatste kenden. Op het platteland en in 
de kleine dorpen was dit niet zo erg, daarom is die methode daar ook het meest toegepast. 
In de stad werd ze evenwel ook toegepast, en daar had het bezwaar grote betekenis. Een 
Haarlems medewerker liet bij voorkeur de onderduikers aan zijn woning komen. Hij nam 
hen zelf een paar dagen in huis, om hun wat discipline bij te brengen en hen te leren kennen; 
dan wist hij, naar welk onderduikadres in zijn stad hij hen het best kon sturen. Zijn adres 
werd daardoor overbekend en waarschijnlijk is hem dat noodlottig geworden: bij een 
algemenen overval in Haarlem werd hij gegrepen en kort daarop doodgeschoten. Niet 
zeker is het evenwel, of de bekendheid van zijn adres met zijn onderduikerswerk in verband 
stond. Hij maakte op dat ogenblik ook deel uit van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
De derde methode, den onderduiker op een bepaalden tijd op een bepaalde plaats te laten 
komen, was wat veiliger. Men sprak een herkenningsteken af, waarop de een den ander kon 
aanspreken, en dat aanspreken gebeurde veiligheidshalve dan nog met een wachtwoord. 
Het was wel een beetje omslachtig, maar men hoefde dan ook geen namen en adressen 
mee naar de Beurs te nemen, en wanneer men als ontmoetingspunt steeds dezelfde plaats 
gebruikte was alleen het opschrijven van het tijdstip nodig. Maar hierbij was weer het 
bezwaar, dat beiden, om elkaar niet mis te lopen, precies op tijd moesten zijn. Bij zo'n 
verbinding in het publiek was gevaar overigens niet geheel uitgesloten, wat voor grotere 
plaatsen weer ernstiger gold dan voor kleine, maar ook in kleine plaatsen konden moeilijk
heden bij zulke ontmoetingen ontstaan. Zo zou een koerierster uit Meppel een onderduiker 
afhalen aan het station, en het afgesproken teken was, dat de man zijn neus zou snuiten. 
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Waarschijnlijk had hij 
er weinig vertrouwen 
in, dat het herkennings
teken voldoende op
vallend zou zijn, daar
om deed hij het wat 
nadrukkelijker door ge
weldig met zijn roden 
zakdoek te zwaaien. 
Dit verwekte zo'n op
zien, dat de koerierster 
niet naar hem toe 
durfde gaan. Gelukkig Een zgn. Turks pasje.

is hij met de hulp van een kennis toch nog in veilige haven geloodst. 
In plaats van op een bepaald punt op straat kon men den onderduiker ook in een openbare 
gelegenheid, bijvoorbeeld in een café laten komen, dan liep men elkaar niet zo gauw mis 
als men niet op het afgesproken tijdstip er was. In een café kon de kastelein, als hij een 
vertrouwd iemand was, meehelpen, in welk geval de onderduiker zich met een bepaald 
wachtwoord tot hem wendde. Ook kerken waren zeer geschikte ontmoetingsplaatsen. Zo 
was er in Venray de afspraak, dat onderduikers in de achterste bank van de kerk gingen 
zitten, daar zag hen dan de koster die hun pasjes controleerde. Want ook pasjes waren 
als vervanging van het wachtwoord in gebruik. Dat pasje was in sommige gevallen een 
stukje papier met een herkenningsteken en een enkelen keer ook met het adres erop, waar 
de onderduiker naar toe moest. Omdat zulke pasjes van de Beurs moesten komen hield 
dit ook weer gevaar in. Bij de illegaliteit was ook het zogenaamde Turkse pasje bekend: 
een doormidden gescheurd bedrukt stukje papier, waarvan aan elk van de beiden die 
elkaar moesten ontmoeten, de helft in handen gegeven werd. Bij de ontmoeting moesten 
dan de twee helften op elkaar passen. Voor het onderduikerswerk waren deze pasjes 
minder geschikt, omdat er op den duur veel te veel onderduikers kwamen, maar in het 
andere illegale werk zijn ze veel gebruikt. Voor de aankomst van de onderduikers werd 
aanmerkelijk meer van het wachtwoord dan van het pasje met herkenningsteken gebruik 
gemaakt. Het wachtwoord was gemakkelijk te onthouden. Ten behoeve van de illegale 
werkers hield men lang hetzelfde aan, al ontveinsde men zich daarbij niet het gevaar van 
uitlekken en provocatie. Een enkelen maal kreeg de onderduiker ook door middel van een 
foto toegang tot zijn onderduikadres. 
De organisatie koos in het contact met den onderduiker en met zijn onderduikadres natuur
lijk het liefst de veiligste methode, die ook de omslachtigste was. Door den omvang, die 
het onderduikerswerk aannam, en door het tijdsgebrek, dat dientengevolge zich steeds 
ernstiger deed voelen, viel men op den duur echter toch weer op de vlugste methode terug, 
waarbij men het groter risico dan maar nam. In elk geval had men een bepaalden waarborg 
in de betrouwbaarheid van de burgerij: noch aan verraad noch aan loslippigheid van die 
zijde zijn de ernstige slagen te wijten geweest. De zware en dodelijke slagen in dit werk 
vielen voornamelijk, doordat de SD er door provocatie vat op kreeg. 

Was de onderduiker eenmaal in zijn verblijf aangekomen, dan was het zaak, dat hij en 
zijn gastvrouw en zijn gastheer goed met elkaar konden opschieten en dat hij geen moeilijk
heden uitlokte met zijn omgeving. Er deden zich wel eens onenigheden voor, die dank zij 
de bemiddeling van den illegalen werker, op wien een beroep werd gedaan, dikwijls konden 
worden bijgelegd, nadat de onderduiker eens goed was gewezen op wat hij had te doen en 

223 



te laten. Moeilijker was het bij het volkomen mislopen van de goede verstandhouding, wanneer 
men niet met elkander overweg kon en voortdurend botste, of wanneer om een andere reden 
een ondragelijke toestand ontstond. In zulke gevallen was het nodig den onderduiker weg 
te halen. Hij kon bijvoorbeeld ongezeggelijk zijn, of bemoeiziek en lui, of het kwam voor, 
dat hij contact met zijn familie onderhield, of door zorgeloosheid gevaar voor zijn om
geving opleve:r:de, of dat hij oneerlijk was en stal. En dan waren er de minnarijen. Natuurlijk 
zijn alleen die gevallen bekend waarover geklaagd werd, niet die, waarover men het onder
ling eens was. Maar de onderduiker kon er zich mee in moeilijkheden brengen, zoals een 
jonge man in Heer Hugowaard overkwam, die het tegen den zin van de ouders aanlegde 
met de d.ochter des huizes en daarom weggehaald werd. Zijn liefde was weinig standvastig, 
want,;naar een heel andere streek overgebracht, begon hij daar eenzelfde spelletje. In een 
doktersgezin had men een gewezen SS'er opgenomen. Hij was van de dwalingen zijns 
w:eegs teruggekeerd en zei overigens, slechts gedwongen bij de SS terecht gekomen te zijn. 
Maar in het doktersgezin werd hij verliefd op de kinderjuffrouw. De liefdesverhouding werd 
voor mevrouw aanleiding, de kinderjuffrouw weg te sturen, doch de onderduiker mocht 
bij haar vertrek haar bagage met de fiets van mevrouw naar den trein brengen. Hij kwam 
toen niet meer terug, en mevrouw dacht, met haar kinderjuffrouw en haar onderduiker 
ook haar fiets kwijt te zijn. Doch na een paar weken kwam er een brief je van den verliefden 
onderduiker: hij was met het meisje meegegaan en hij sloot bij zijn brief het ontvangstbewijs 
van de fietsenstalling in, zodat mevrouw haar fiets kon gaan terughalen. Zij was blij, dat die 
althans terug was. 
De onderduikers moesten natuurlijk een zekere zelfdiscipline hebben. Bij de voornamelijk 
principiële onderduikers in het begin werd die ongetwijfeld aangetroffen. Later, toen er 
een stroom van onderduikers kwam, veroorloofden velen zich vrijheden, die henzelf en 
het hele onderduikerswerk in gevaar brachten. In zulke gevallen grepen de medewerkers 
van de organisatie in en trachtten daar, waar discipline ontbrak, deze bij te brengen. Het 
beste was, de onderduikers aan voorschriften te binden, maar anderzijds, vooral in de 
dorpen, hen zoveel mogelijk in de dorpsgemeenschap te doen opgaan. Het was daarom 
goed, dat zij daar ook aan het verenigingsleven deelnamen, wat vrijwel zonder gevaar 
kon en wat iets heel anders was dan in de steden het bezoeken van bioscopen en het bij
wonen van voetbalwedstrijden en draverijen. Want hier zetten de Duitse politie en haar 
Nederlandse handlangers dikwijls de val op, om jongens van de gevaarlijke jaarklassen 
te pakken te krijgen en ze deden dat altijd met succes, zoals bijvoorbeeld bij de draverijen 
in Duindigt. In de dorpen en in de kleinere plaatsen was er een grotere speelruimte voor 
het vinden van het evenwicht tussen bewegingsvrijheid en het beperken ervan. En dikwijls 
heeft men een uitstekenden geest kunnen kweken en onderhouden. 
Hiervan is een goed voorbeeld het onderduikerswerk in Andijk. Het dorp heeft niet minder 
dan 450 illegale gasten geherbergd en in zijn samenleving opgenomen. Toen het met den 
eersten onderduiker begon, deed het dit nog met angst en vreze. De man kreeg een slaap
plaats in den kelder, mocht nooit buitenshuis en werd in het tuintje tussen rietmatten 
gelucht. Later lachte men om dien aanvangsangst, toen het dorp vol onderduikers zat. 
De Andijkse jongemannen meldden zich overigens zelf geen van allen voor arbeidsdienst 
en arbeidsinzet. En ook de Andijkse militairen gingen niet, toen ze in krijgsgevangenschap 
werden teruggeroepen, - ook zij doken onder en werden door de onderduikersorganisatie 
verzorgd. De geuzenaard van het dorp zette zich stijf tegen den bezetter. De zeer wakkere 
afdeling, die zich duchtig weerde, heeft de kosten van het werk steeds uit eigen kas kunnen 
betalen en stortte bovendien nog maandelijks f 500 '.- in de provinciale kas. In Andijk 
was er voor de onderduikers boerenwerk in overvloed. In het districtsverband, dat door een 
medewerker uit Utrecht hecht was gevormd, werden bovendien honderden jongens in de 
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hele boerenstreek aan het werk gezet. Met Texel werden jongens van den gevaarlijken 
leeftijd uitgewisseld en wederkerig werd bij hun verzorging geholpen. Ondanks de uit
stekende leiding van de plaatselijke afdeling kon het toch gebeuren, toen er een paar razzia's 
waren gehouden waarbij niemand gepakt was, dat de onderduikers overmoedig werden 
en 's avonds in grote groepen langs straten en wegen slenterden. De plaatselijke leiding 
waarschuwde, en toen dat niet hielp, wilde ze de verantwoordelijkheid niet langer dragen: 
een roekeloosheid als deze bracht tenslotte mensenlevens in gevaar. En daarom trok de 
leiding de handen van de onderduikers af. Dit bracht hen tot inkeer. Zij betuigden spijt, 
verzamelden handtekeningen voor een verzoekschrift, ook de burgerij moeide er zich mee, 
en op dien aandrang heeft tenslotte de plaatselijke leiding het werk weer hervat. Er werd 
toen voor de onderduikers een bindend reglement ingevoerd, dat door den plaatselijken 
propagandist ontworpen was en dat later in de Landelijke Organisatie is overgenomen. 
Na de Duitse capitulatie hadden de Andijkse onderduikers ten afscheid een godsdienstplech
tigheid in de gereformeerde kerk. Hun dankbaarheid was des te groter, nu ze bij deze 
gelegenheid eigenlijk pas een goed besef kregen van het werk, dat de verzetsmensen voor 
hen hadden gedaan en van het levensgevaar, dat zij daarbij hadden getrotseerd. 

De huisvesting van Joden gaf speciale moeilijkheden. Om het onmiddellijke levensgevaar 
dat zij liepen en omdat zij bovendien dikwijls gemakkelijk als Joden herkenbaar waren, 
werden zij zoveel mogelijk binnenshuis gehouden. Deze verplichte opsluiting beïnvloedde 
dikwijls de onderlinge verhouding met nerveuze spanningen en toestanden van geprikkeld
heid. Joodse onderduikers, die onder den druk van de omstandigheden bijzonder prikkel
baar waren, werden, om verlichting te verschaffen, van tijd tot tijd eens overgeplaatst .. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt, is de Duitse Jodenvervolging naast arbeidsdienst: en 
arbeidsinzet de aanleiding tot de georganiseerde onderduikersverzorging geweest, maar 
niettemin was men met de hulp feitelijk te Jaat. Kleine verzetskernen, vooral in de hoofd
stad, hebben zich geen illusie gemaakt. Zij begrepen, welk gevaar de Joden liepen en heb
ben hun den bijstand geboden van schuilplaats en vervalste persoonsbewijzen om hun 
identiteit te verdoezelen. Maar de Duitse misleiding, dat de Nederlandse Joden uitzonder
lijk zouden worden behandeld en het lot van de Oost-Joden niet zouden delen, is helaas 
geslaagd. Zij slaagde reeds in het feit, dat de Joden zelf hun registrering vergemakkelij�ten 
en de maatregelen weerloos opvolgden. En zij slaagde ook in het optreden van de Joodse 
Raad, die nimmer de buffer is geweest tussen de Joden en de Duitsers, wat hij wefücht 
hoopte te zijn, doch veeleer een apparaat, door de Duitsers handig gebruikt bij al hun 
maatregelen, om de Joden in hun greep te krijgen. Toen ze toesloegenen na de concentr;:i.tie 
van de Joden via Westerbork met de vreselijke deportaties begonnen, hadden zij de J op.en 
inderdaad vast in hun greep. Toch heeft de LO er nog velen in bescherming kunnen nemen 
en kunnen redden, gelukkig ook talrijke kinderen,. zoals wij zagen. Men had moeite met 
Jode� onder te brengen, omdat er zulke zware stràffen op stonden, omdat ze altijd opge
sloten moesten zijn, maar de gaskamers appelleerden te fel aan geweten en plichtsgevoel 
tegen.over deze bitter vervolgde medeburgers, - men'. kreeg ze tenslotte, en over het gehele 
land, geplaatst. ,,Stuur grote was", zo seinde een medewerker uit Friesland, die daar 
een wasserij had, naar Amsterdam, wanneer hij in het voor de Joden altijd gastvrije Fries'

land weer tehuizen voor Joodse onderduikers had gevonden; - want gewone on�er
duikers waren "gewone was" en dikwijls heeft hij telegrafisch "grote was" kunnen bestellen. 
Een van de voorbeelden van onvervaardheid waarmee men tussen de Joden en de Duitsers 
ging staan, heeft een vrouw gegeven: een weduwe, tante Dieuw, zoals men haar noemde. 
Zij woonde in Hoorn in het mooie gebouw van het Hoogheemraadschap Drechterland. 
De Duitsers hadden het huis gevorderd en als hun Ortskommandantur ingericht. Maar 
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tegenover tante Dieuw 
waren zij helemaal niet 
onwelwillend,zij mocht 
in het achtergedeelte 
van het huis blijven wo
nen! Tante Dieuw be
antwoordde de vrien
delijkheid: zij nam acht 
Joden in huis, die er 
"voor allen moedwil 
veilig zaten". Want in 
de Ortskommandantur 
waren geen overvallen 
en bij razzia's kon men 
nergens beter zitten. 
Het ging langen tijd 
goed, tot een vriendin 
van tante Dieuw ge
arresteerd werd en een 
kapitein van de NSB
politie argwaan kreeg. 
Toen werd het tijd de 
Joden uit huis te doen. 
Er was maar één uit
gang en bij den uit
gang stond een Duitse 
wacht. Even onopval
lend als ze naar bin
nen waren gesmokkeld 
werden de Joden naar 
buiten geloodst, zij 
passeerden bij donker 
de Duitse wacht, die 
hen vriendelijk groette. 
Ernstige ziekten ofsterf
gevallen onder Joodse 
onderduikers konden 
hen, die hen herberg
den, in grote verlegen
heid brengen, in geval 
van ziekte bijvoorbeeld 
ook als de toestand zo 
werd, dat de patiënt 
eigenlijk in een zieken
huis moest worden op
genomen. Bij sterfge

Twee enveloppen, waarmee een persoonsbewijs werd aangevraagd. De enveloppe diende voor de bijbehorende foto. vallen moest de begra-
fenis min of meer clan

destien gebeuren. Dat kwam uiteraard nogal eens voor en het plaatste de verzorgers dikwijls 
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voor een moeilijke opgave. Meer dan eens is een dode - vooral in de stad - in den nacht 
op straat gelegd. Ook heeft men een dode soms door de nood gedrongen in de een of an
dere stadsgracht laten verdwijnen. Een bij een weduwe aan de Westzaanstraat in Amster
dam ondergebrachte jongen, die aan t.b.c. overleed, werd met medewerking van den 
gemeentelijken geneeskundigen dienst onder een valsen naam op de begraafplaats Huize 
de Vraag ter aarde besteld. Een klein gezelschap uit de verzetsbeweging was meegegaan, 
om den overleden jongen de laatste eer te bewijzen. Zo zouden nog veel voorbeelden zijn 
te noemen. 
Zeker, er waren Joodse onderduikers, die in den voor hen gespannen toestand prikkelbaar 
en lastig waren in het dagelijks verkeer met hun tijdelijke huisgenoten. Maar er waren 
ook andere gevallen, waarin diepe wederkerige gehechtheden ontstonden. In Poortugaal 
was een negentien-jarig Joods meisje ondergebracht. Zij was van Duitse af komst. Haar 
ouders hielden zich schuil in Amsterdam, waar ze in een kelder moesten verblijven. Zij 
had hier in Poortugaal tenminste nog het geluk zich vrij te kunnen bewegen. Iedereen 
was goed en vriendelijk voor haar en in de kerk zat zij diep geroerd als zij den predikant 
in het bijzonder voor de vervolgde Joden hoorde bidden. Toen ze een tijdje in Poortugaal 
had verbleven vond de leiding het veiliger als ze eens van schuilplaats veranderde, en zo 
ging ze naar Franeker. Daar werd zij ernstig ziek en haar Poortugaalse vrienden gingen 
naar haar toe. Ze bleek kinderverlamming te hebben, met een heftige aantasting van de 
ademhalingsspieren. Vier dagen en vier nachten lang heeft men onafgebroken kunstmatige 
ademhaling toegepast, om het jonge leven te behouden. Een kans op redding was er: de 
ijzeren long; maar de verzorger daarvan in Groningen was een NSB'er en de patiënte 
zou per ziekenauto naar Groningen moeten worden vervoerd. Twee vrouwen wilden voor 
haar de nodige stappen ondernemen en daarna onderduiken. Maar het meisje wilde dit 
offer niet aannemen. Bovendien, als de ijzeren long haar al van den dood zou redden, zij 
stierf liever temidden van haar vrienden dan gezond te worden gemaakt voor Westerbork 
en de hel, waartoe het leidde. Onder de gebeden van haar omgeving, dat God haar in het 
leven zou houden, stierf zij, rustig van ziel. Denzelfden avond hebben haar vrienden haar 
begraven in haar hutkoffer op een stukje grond van een boer, die in het geheim was inge
wijd en die beloofde het plekje, waar zij ter aarde besteld was, in ere te zullen houden. 

Natuurlijk moest de onderduiker zo nu en dan eens contact met zijn familie hebben. Men 
moest wederkerig enigszins op de hoogte blijven van elkanders wedervaren, en er waren 
ogenblikken, waarin contact niet alleen slechts wenselijk, doch ook noodzakelijk was. De 
familie kwam daarmee echter niet op de hoogte van het adres van den onderduiker. Het 
prijsgeven van de adressen van de onderduikers aan al de families zou de geheimhouding 
denkbeeldig hebben gemaakt en de veiligheid in gevaar hebben gebracht. De post ging 
via de organisatie, wat op de Beurs werk te meer gaf en ook de koeriersdiensten belastte. 
Werd van den onderduiker gevergd, dat hij zich in zijn verblijf behoorlijk gedroeg en 
nuttig werk verrichtte waar hij kon, van den gastheer werd verlangd, dat hij zijn onder
duiker behoorlijk behandelde en hem niet uitbuitte. Dit laatste gebeurde wel eens met 
Joden, van wier moeilijke positie men misbruik maakte om ze peperduur te laten betalen 
voor hun verblijf. Maar ook andere onderduikers werden soms slecht behandeld en ge
exploiteerd, en dan traden de medewerkers van de onderduikersorganisatie op, om de 
kwaadwilligen tot rede te brengen. Een stevige waarschuwing kon wonderen doen. Zo 
was er in Uithoorn een boer, die twee bij hem ondergedoken spoorwegmannen hard liet 
werken en ze daarvoor geen enkele vergoeding gaf, integendeel, hij vergde en ontving van 
hen nog een behoorlijk kostgeld. Het kwam den plaatselijken LO-leider ter ore en toen 
deze den boer, die van zijn functie in de illegaliteit niets wist, eens voor een boodschap bij 
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zich kreeg, pakte hij hem listig aan. Hij vertelde hem, dat hij gehoord had van een boer, 
die zijn onderduikers slecht behandelde. Hij kende jammer genoeg dien boer niet, anders 
had hij hem graag gewaarschuwd voor wat hem boven het hoofd hing. De illegaliteit, 
die voor niets terugdeinsde, had namelijk een fikse straf in petto voor dien boer, die overi
gens ook niet vies van zwarte zaakjes was: ze zouden zijn boerderij plat branden en dien 
boer een grondig pak slaag geven, als hij er al niet erger aan zou moeten geloven, want 
die "ondergrondsen" kwamen gewoonlijk met blaffertjes. Den toeluisterenden boer werd 
het benauwd om het hart en wit om den neus. Hij verzekerde, dat hij die boer niet kon 
zijn, want hij behandelde zijn onderduikers prima, wat de ander onmiddellijk aannam, 
daarom juist had hij hem gevraagd eens uit te zoeken, wie die kwade boer kon zijn, - hij 
vond namelijk de voorgenomen straffen al te hard en als de boer in kwestie gewaarschuwd 
kon worden, dan verbeterde hij zich misschien en kon de ramp worden afgewend. Ons 
boertje beloofde te proberen er achter te komen, wie die boer was en het hem dan te 
vertellen. En doodsbleek ging hij weg, en verbeterde zich, en wel onmiddellijk. 

Niet alle onderduikers werden geplaatst bij de burgerbevolking. Zwaar gezochten werden 
nog wel eens ondergebracht in kloosters, in ziekenhuizen en zelfs in krankzinnigenge
stichten, waar ze een zekere naamloosheid kregen en in die besloten gemeenschap opgingen. 
Voor de gewone onderduikers, en ook in een enkel geval voor Joden, heeft men kampen 
gehad, waarin men collectief onderdook, kampen, die de onderduikers zelf inrichtten. Het 
voordeel was, dat men de burgerij niet voor het herbergen van deze mensen behoefde 
lastig te vallen. Maar het was natuurlijk volstrekt noodzakelijk, dat de kampen verborgen 
lagen op moeilijk toegankelijk terrein, in diepe bossen, of in riet- en waterlanden, zoals 
bijvoorbeeld de Biesbosch, waar slechts de inheemse bevolking van rietsnijders en teen
schillers weg weet en die voor Duitsers bovendien een gevaarlijke en verraderlijke doolhof 
was. Ons dichtbevolkte land heeft weinig woeste oorden en eenzame streken meer. De 
in den bezettingstijd graag benutte Biesbosch, een ware jungle van water en land in ons 
· deltagebied, is er een van. Voorts waren er zulke kampen in het Kempische Bladel, in
de Brabants-Limburgse peelstreek van Helden-Panningen en Sevenum. Deze kampen
stonden onder de zorg van de LO. Op de Veluwe was daarnaast nog het Pas-op-kamp,
dat slechts bonnen van de LO betrok en overigens zelfstandig was. In Drente hadden
Joden een eigen ingericht kamp in het Valtherbos met een kampleven, van de bewogen
heden en spanningen waarvan de schrijver Norel in dit boek een levendig relaas geeft.
En tenslotte waren er ook collectieve onderkomens mogelijk in werkkampen, wanneer
Duitsers dit oogluikend toelieten, zoals merkwaardigerwijze gebeurd is in den Noord
Oostpolder. De Duitsers waren er zeer wel van op de hoogte, dat vele jonge mannen van
den arbeidsinzet in den Noord-Oostpolder onder de daar werkzame boerenarbeiders waren
ondergedoken, al wisten ze niet, dat er zelfs Joden bij waren. Maar zij grepen niet in,
althans eerst laat in '44, toen de vordering van de arbeiders ontaard was tot de willekeur
van de wrede en onmenselijke razzia's. Maar tot dan lieten zij den Noord-Oostpolder met
rust, waarschijnlijk omdat deze voor hen toch onwillige mensen hier in elk geval nuttig
werk deden voor de voedselvoorziening. Dat het in den Noord-Oostpolder vol onderduikers
zat was een "publiek geheim", als men de faam, die deze polder in dit opzicht had, nog
een "geheim" kan noemen. Van de beginletters N.O.P. maakte men "Nederlands Onder
Q,uikers Protectorqat", ell in Mei '43, toen de oud-militairen in krijgsgevangenschap werden
teruggeroepen, stond op een wand van de Rotterdamse Maastunnel geschreven: Ga
je niet melden als soldaat, maar ga naar Knipmeyers onderduikersprotectoraat. De heer
Knipmeyer was namelijk de directeur van den Noord-Oostpolder, die al vele onderduikers
aan het werk had toen hij in Mei '43 met de LO in contact kwam. De organisatie plaatste
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er onderduikers, maar 
de Topleiding was er 
niet gerust op: de Duit
sers konden, door dit 
oogluikend toestaan, 
wel eens onderduikers 
naar deze ene plaats 
lokken, om, als er zo
veel mogelijk bijeen 
waren, toe te slaan, 
- men had dan geen
moeite met misschien
nog vergeefse jachten
en maakte met één slag
een goede vangst. De
heer Knipmeyer be
zocht toen tegen het
einde van het jaar zelf
een vergadering van de
Topleiding en stelde
hen gerust: de vrees
voor een Duitse val
was ongegrond en hier
had men een pracht
gelegenheid om jon
gens, die uit Duitsland
moesten worden ge
houden, onder te bren-

Deze boerderij bij Baarlo ( L.) diende als gedwongen verblijf voor een bijzonder soort onderduikers, nl. Duitse 
gen. Men had er al krijgsgevangenen van de KP-Limburg. Na ontdekking hebben de Duitsers de boerderij in brand gestoken. De

regelmatig de over- KP wist met de gevangenen in het bos te ontkomm. (Zie ook onderschrift van foto's op pag 41.)

schotten van de Beurs, jongens die men niet bij een geschikt adres kon plaatsen, naartoe
gestuurd, en men ging er nu mee door. Ze kregen allen hetzelfde wachtwoord mee,
waarmee zij zich bij Knipmeyer moesten melden. Dat het wachtwoord lang hetzelfde bleef
was uit veiligheidsoogpunt ongewenst. Maar een wekelijkse verandering zou weer organisa
torische moeilijkheden meegebracht hebben en die verandering moest ook weer in een te
groten kring bekend worden gemaakt, dan dat de veiligheid er belangrijk bij won.
Het ging goed, tot begin '44. Toen werd Knipmeyer plotseling gearresteerd. De arrestatie
had geen gevolg voor de onderduikers zelf. Na een dag was Knipmeyer vrij, maar men
vond het toch veiliger geen nieuwe onderduikers meer te sturen. Het duurde tot Augustus
voor de Duitsers een razzia in den polder hielden, waarmee ze toen weinig succes hadden.
In September werd Knipmeyer weer voor een dag gearresteerd. Toen kwam van 17 tot
19 November de grote razzia, die aan het onderduikerswerk in den Noord-Oostpolder
voorgoed een einde maakte.
Deze laatste razzia betekende niet, dat de Duitsers hier toch van meet af aan een val hadden
opgezet, - als dat zo was geweest hadden zij eerder toegeslagen. De razzia hield verband
met het overigens juiste vermoeden, dat gedropte wapens in den polder verborgen waren.
En en passant wilde men de mannen vangen om ze in het ontredderde Duitsland aan het
werk te zetten. Als interessante bijzonderheid valt van deze razzia nog te vermelden, dat
de commandant van de afwerpterreinen in de Noord-Oostpolder zich op vertoon van een
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door de FC vervaardigd vals legitimatiebewijs van de Rijkswaterstaat, aan arrestatie 
wist te onttrekken. 1)
Begin November viel ook de onder Liese grondig voorbereide en zo dramatische razzia in 
Rotterdam, die de Rotterdamse bevolking overrompelde en waarbij weermachtsafdelingen 
tot een getalsterkte van 8000 een vangst maakten van 54.000 mannen tussen 17 en 40 jaar, 
die in treinen van vee-wagens en in laadruimten van aken als slaven naar Duitsland 
werden weggesleept. 
Ook de razzia in den Noord-Oostpolder was grondig voorbereid. Ze stond onder persoon
lijke leiding van Rauter, die gedurende de razzia zijn hoofdkwartier had in het gemeente
huis van Blokzijl, en zij werd uitgevoerd door sterke, zwaar gewapende eenheden van de 
SS. Men vreesde op tegenstand te stuiten. Troepen uit Leeuwarden, uit Zwolle en Apel
doorn waren in de omgeving van den polder samengetrokken. Grote aanplakbiljetten 
riepen bij bevel alle mannen op tussen 15 en 55 jaar. Uit Blokzijl en de onmiddellijke 
omgeving werden 240 mannen meegenomen. Ook Vollenhove en Kuinre werden afge
stroopt. Hollandse en Duitse SS kamden den polder zelf grondig uit: Gespreid, met een 
tussenruimte van 10 tot 20 meter, ging men den polder in en zocht gedurende twee dagen 
alles af. Velen hadden, gewaarschuwd, nog weg kunnen komen, voor de anderen waren 
alle uitwegen afgesloten. Legaal of illegaal verkregen vrijstellingen hielpen niet, alle mannen 
moesten mee. De werkkampen werden overhoop gehaald en geplunderd. En daarbij trad 
de Hollandse SS nog erger op dan de Duitse. De mannen moesten te voet den weg naar 
de verzamelpunten maken, vanwaar zij op dezelfde wijze als de Rotterdammers gevankelijk 
naar Duitsland gedeporteerd werden. 

Ook in de Biesbosch hebben veel onderduikers gezeten: ze hadden er een afgelegen wereld
je in die polders met namen als De Dood, polder Boerenverdriet en polder Kijf kuil, en 
zaten er veilig in dit gebied van gorzen, uitgestrekte grienden en velden meters hoog riet. 
Ze woonden meest in arkjes, die geheel verborgen lagen. Reeds na de capitulatie in Mei '40 
zijn wapens en materiaal naar de Biesbosch gebracht, en ze waren er voor den vijand 
onvindbaar. De eerste onderduikers die er kwamen, waren beroepsmilitairen en studenten, 
zodat ook eigenlijk van begin af aan het verzet er werkzaam is geweest. Het aantal onder
duikers in de Biesbosch nam snel toe. De Duitsers waren altijd huiverig voor dezen ondoor
dringbaren doolhof met tij en stroom waarvan ze geen ervaring hadden en waardoor 
iukjes bij eb aan land en bij vloed in het ondoorwaadbare water lagen. Men moest de 
ervaring van den echten Biesboschkenner hebben om er den weg te weten en niet in de 
velden met soms drie meter hoog riet te verdwalen of door het water in zijn grillen te worden 
verrast. 
Daar, toch min of meer in het hartje van onze rivierdelta en dicht bij de grote 
centra, zaten de onderduikers geheel afgezonderd, zonder contact met de buitenwereld, 
tenzij dan met enige zwijgzame boeren, bij wie ze soms werkten en die voor voedsel in 
natura zorgden, en met enige geneesheren uit de dorpen in de omgeving en anderen, op 
wier hulp ze in hun verzorging waren aangewezen. En dan waren er de geheimzinnige, 
felle en avontuurlijke contacten met de verzetsbeweging. Er werd allerlei illegaal werk 
verricht, ook om in de behoeften van de onderduikers te voorzien. De bevolking van deze 
beschermende wildernis was ten laatste zeer heterogeen samengesteld: onderduikers en 
verzetsmensen uit het Brabantse en Hollandse, maar ook Amerikanen en Engelsen, Polen 
en Fransen, Tsjechen en Italianen die er ondergebracht waren om hen aan den vijand te 
onttrekken, - en Duitsers tenslotte ook, die er gevangen werden gehouden: in dit stukje 
,,Holland-Bolland" werden toen niet minder dan negen talen gesproken. Over de verzets-
1) Zie 1, pag. 599,
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Een keur van valse papieren, die de FC roor illegale werkers m ondtrduikers vervaardigde en uitreikte. 
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geschiedenis in de Biesbosch en daarvan met name het aandeel van de line-crossers, wordt 
elders in dit boek geschreven. 1)

In de landelijke, vredige Kempen, zo tegengesteld aan het noord-oostelijk watergebied van 
Brabant had men een onderduikerskamp in Bladel: het was op initiatief van den rayonleider 
opgericht. Het was gevestigd in een grote schuur, die een boer op een paar honderd meter 
afstand van zijn boerderij had liggen aan den oever van een beekje. De begane grond in de 
schuur was dagverblijf, er was een prima kookgelegenheid en er was radio. De grote schuur
zolder diende tot slaapplaats, er stonden veertig bedden. Onder de schuur was een hol 
gegraven, waarin men vluchten kon als het nodig was. Het had gecamoufleerde ingangen 
zowel in de schuur zelf als aan de buitenzijde, en ook hier waren veertig slaapgelegenheden, 
een zeer behoorlijke ventilatie en een altijd aanwezige voedselvoorraad voor een paar 
dagen. Bladelse boeren fourageerden. Rond de schuur was een bebossing aangelegd, die 
haar geheel aan het oog onttrok. Het kamp lag goed verscholen. Duitse patrouilles hebben 
het steeds ongemoeid gelaten. De inrichting was uitstekend verzorgd. En de geest onder 
de bewoners was goed. 

In het hartje van Limburg rond Roermond werden voor de onderduikers enige kleinere 
kampen ingericht. Het begon met een Joodse familie, die gedeporteerd zou worden. 
Door bemiddeling van een verzetsman vond die familie een schuilplaats in de bossen 
onder Grathem in een kippenhok, dat een in de buurt wonende boer had gegeven. Deze 
boer zorgde ook zoveel mogelijk voor de proviandering. Kort daarop meldden zich 
nieuwe duikers en met vereende krachten bouwde men toen dicht bij dezelfde boerderij 
een ondergrondse schuilplaats, waarin onderduikers werden ondergebracht. En toen 
begon men aan een klein modelkamp voor twaalf personen. De verzetsmensen uit Roer
mond en uit de dorpen in de omgeving vonden elkaar bij dit werk. Hieruit is het district 
Roermond gegroeid onder leiding van pater Lodewijk (Lodewijk Bleys t) en Ambrosius 
(Johannes J. Hendrix t) uit Venlo, de sympathieke jongen, dikwijls geroemd als de ziel 
van het Limburgse verzet, van groten zedelijken moed ook in gevangenschap, toen hij 
bij den overval ener verraden bijeenkomst op St. Louis in Weert 2) op 21 Juni '44 gearres
teerd was en die in Duitsland op weg van het ene concentratiekamp naar het andere vlak 
voor de bevrijding is bezweken en omgekomen. 
Het district Roermond pakte het inrichten van onderduikerskampen krachtig aan, - er 
zat systeem in. Uit drie ondergrondse ruimten werd een kamp gemaakt van dertig per
sonen. Onder Roggel kwam een kamp voor 12 Joden. De organisatoren van het kamp
werk zorgden voor contacten met den distributiedienst, om bonnen te krijgen. Ze zorgden 
voor een vasten bakker met den titel van kampleverancier. Ze zorgden voor koolzaad 
dat des nachts gemalen werd en waardoor men in het kamp met olie kon bakken. De 
was ging buiten de deur, er was een speciale postdienst onder censuur, er was een geestelijke 
en medische verzorging. Een sigarenfabrikant in Roermond hielp aan sigaren, sigaretten 
en tabak. De onderduikers, die in de kampen kwamen, bleven er niet altijd, er werden er 
bij boeren in de streek geplaatst om in de kampen ruimte te krijgen voor nieuwen toevoer. 
Het ging allemaal goed, systematisch georganiseerd. Er was discipline, maar deze was 
niet volmaakt. Zelfs beantwoordden de kampbewoners al de goede zorgen, die aan hen 
werden besteed, met een zekere roekeloosheid, waarschijnlijk omdat het allemaal zo goed 
ging. Tegen de voorschriften in gingen ze uit, zelfs naar kermissen in de omgeving. En 
toen ze op een van die kermissen hun tevredenheid uitzongen in het overmoedige en 

1) Zie hoofdstuk IV.
2) Zie I, pag. 83.

232 



verheven gezang: ,,En dat wij onderduikers zijn dat willen wij weten'', die onbegrijpelijke 
lichtzinnigheid, volgde prompt een razzia in het kamp bij den boer, waarvan boven 
sprake was. Er waren enkele slachtoffers onder de onderduikers zelf. Een van hen had 
bovendien een dagboek bijgehouden met alle mogelijke namen en toenamen, zodat den 
gearresteerden boer en diens zoon geen ontkennen hielp. Ze werden beiden naar Amersfoort 
overgebracht, waar de zoon het leven heeft gelaten. Twee van de drie oprichters, die in 
het dagboek vermeld stonden, moesten de wijk nemen, maar keerden later terug, zelf 
onderduiker nu, en zetten hun werk voort. 
Na den slag werden de voorzorgsmaatregelen verdubbeld: betere onderwerping aan de 
discipline, verbetering van het alarmsysteem, en een reserve-kamp, waarin men zich bij 
alarm kon terugtrekken. 
Het onderduikerswerk van de Landelijke Organisatie was intussen in Limburg uitgebreid 
met een duikhoofd in elke parochie, met duikraden in elk district en een gewestelijken 
duikraad als topleiding. Het werk was gesteld onder bescherming van Onze Lieve Vrouw, 
die men deswege aanriep als Onze Lieve Vrouw van den goeden duik. 
Tegen het najaar van '43 waren alle duikkampen in het district Roermond opgeheven: 
alle onderduikers waren toen in de omgeving bij families ondergebracht. 
In de bossen bij Helden had de LO-Limburg een kamp voor vijftig onderduikers ingericht, 
naar het voorbeeld van een militair kamp, met barakken, gebouwd uit afgebroken kippen
hokken. Als van kip
penhokken in verband 
met menselijke huis
vesting sprake is moet 
men natuurlijk niet aan 
ouderwetse, onvakkun
dig ineengetimmerde 
kippenhokken denken, 
maar aan modelkip
penhokken van de vele 
grotere en kleine hoen
derparken, die in deze 
streken dateren uit de 
latere jaren, toen de 
eierproductie en de 
eierenuitvoervia de vei
lingen van Venlo en 
Roermond zo'n voor
name plaats hadden in 
het boerenbedrijf. Het 
Heldens kamp was, 
toen men ermee begon, 
bestemd voor oud-mili
tairen, die daar weer 
zouden worden opge
leid, maar dat is er 
nooit van gekomen, er 
waren gewone onder
duikers in gehuisvest. 
Het lag goed verscho-

Het onderduikerskamp bij Helden. Op de achtergrond één der kippenhokken. Later is dit kamp gebruikt voor 
het bewaken van Duitse krijgsgevangenen. {Zie ook onderschriften van foto's op pag. 41 en 229.) 
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len, zuidelijk van het dorp langs den verkeersweg Helden-Kessel. Men had het den naam 
Vrij Nederland gegeven. Een Groninger boer in de buurt zorgde voor het voedsel. In 
Juli '43 verried een NSB'er het kamp aan de politie, die de kampbewoners waarschuwde. 
Door de herrie, die de NSB'er, een zekere Kessel uit Meyel toen maakte, was het ge
heim van het kamp uitgelekt en er volgde, vlak na de ontruiming, dan ook een overval 
van de Duitse politie. Alleen de boer, Kornelis Krans (t), werd gearresteerd en is in de 
Duitse gevangenschap omgekomen. De verrader heeft niet lang plezier van zijn werk gehad, 
nog denzelfden nacht is hij door de KP doodgeschoten. 
De verjaagde kampbewoners begonnen een nieuw kamp te Sevenum, het kamp de Oranje 
Vrijstaat, dat slechts een drietal weken bestond. Ook hier was men den overval van de 
Duitse politie net voor, slechts één medewerker, die na den aftocht bij het opruimen was 
achtergebleven, werd gearresteerd. Foto-filmpjes van het kamp werden door de Duitse 
politie gevonden en tot ontwikkeling gebracht, de foto's werden vergroot, zodat men een 
bruikbaar, volledig overzicht van de kampbevolking kreeg. Ook hier werd de fouragerende 
boer het slachtoffer, hij had bovendien Joden in huis en deed aan pilotenwerk mee. Hij 
werd met zijn vrouw en zijn zoon gearresteerd en overgebracht naar Maastricht. De 
weggevoerde Joden zijn allen omgekomen. 

Bij Stramproy was een kamp van veertig onderduikers, dat gefinancierd werd uit een 
daarvoor bestemde offerblok in de katholieke kerk. Het verraad van een onderduiker zelf 
maakte aan dit kamp een einde. 
Een groep onderduikers vond een onderkomen in het Dierenpark te Rhenen. De mannen 
sliepen op den hooizolder boven de roofdieren. Toen Christiansen met zijn staf de villa's 
om het park heen vorderde, behoefden de onderduikers niet te verdwijnen, de Duitsers 
beschouwden hen als oppassers en legden hun niets in den weg. Tegen het einde van de 
bezetting echter, 8 Maart '45, kregen de onderduikers lucht van gevaar en zochten elders 
een heenkomen. Hun verblijf werd daarna inderdaad overvallen, maar zij waren inmiddels 
in veiligheid. 
Tenslotte is er nog een kamp geweest in de bossen van het koninklijk domein op de Vel uwe, 
het zogenaamde Pas-op-kamp, aldus genoemd naar een weg in de omgeving. Het is eerst 
in het voorjaar van '44 tot stand gekomen. Het was een onderneming van Mr B. die een 
landgoed bewoonde onder Vierhouten waarin later opa Bakker (Dionisius D. Bakker t) 
een belangrijke rol speelde. Mr B. steunde reeds geldelijk de illegaliteit en had a1lang het 
plan voor een goed onderduikerskamp gehad. De zaak was groots opgezet. Over vier 
bosvakken langs den Pas-op weg verdeeld lagen er arbeidsketen, een houten huis, een 
barak, een blokhut van dennenstammen, hutten van Dempo-platen en strogedaakte houten 
huisjes. Een aannemer en vaklieden hadden eraan gewerkt. Er waren pompen geslagen en 
er waren gasfornuizen, cylinders met buta-gas voor koken en verlichting, ziekenhuismateri
aal en een brancard; en voor de proviandering werden bewaarbare levensmiddelen in het 
groot opgeslagen. De bouw- en inrichtingssom, door Mr B. gestort, bedroeg niet minder 
dan f 35.000. Ook voor gezelligheid was zorggedragen. Zo had een hut, de Ahnshut ge
naamd, zitjes bij de vensters, een studeertafel, een bibliotheekje, en met kussens en kleedjes 
en een aardige lamp had men het behaaglijk gemaakt. Rondom het kamp was een bewa
kingsgordel getrokken met betrouwbare telefoonposten, die bij alarm een code-woord 
gebruikten en zelfs had men in het kamp de beschikking behouden over telefoon en auto. 
De kampbevolking bestond uit vluchtelingen van het doorgangskamp te Amersfoort, 
jonge mannen van den arbeidsinzet, enige Joodse families en een enkelen keer ook ge
strande piloten. Ter verhoging van de veiligheid van de kampbewoners stond de heer 
B. erop, dat het kamp geen verzetscentrum zou worden. Maar een aantal jonge mensen
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uit het verzet, die ook tot de kampbevolking kwamen te behoren, dacht er anders over. 
Minder gevoelig voor hun aansprakelijkheid ten opzichte van de veiligheid van de kamp
bewoners stelden zij hun verzetstaak primair en broedden er hun illegale daden uit. Het 
is eeh keer lelijk misgelopen, toen zij een onderhopman arresteerden en door onvoldoende 
bewaking weer lieten ontsnappen. De ontsnapte sloeg natuurlijk alarm. Maar voor de 
razzia's, die erop volgden, konden de bewoners in veiligheid worden gebracht op het 
landgoed Vierhouten, waar men een vernuftig systeem van alarmschellen had en twee 
onderaardse gangen, die, ondanks twaalf huiszoekingen, nooit zijn gevonden. 
De annalen van dit kamp bevatten de geschiedenis van een van die drama's van Nederlands 
verraad en Duitse beestachtigheid, waarin men de menselijke verwording van het nationaal 
socialisme slechts vaststellen en niet meer verklaren kan. 
Den 29sten October '44 hoorde de patrouille van een tweetal compagnieën van het 84ste 
regiment Landstorm Nederland, die in Vierhouten lagen, houthakken in het bos. Zij 
ondervroegen daarover een troepje mensen, die tot de bewoners van het Pas-op-kamp 
behoorden, waarbij een klein kind, een zevenjarig jongetje van een Joodse familie, in zijn 
angst vertelde, dat in de buurt onderduikers verstopt zaten. De patrouille meldde he.t aan 
den compagniescommandant Zijlmans, die opdracht gaf het bos uit te kammen. Het 
bos werd omsingeld en men ving een vijftal volwassen Joden, waaronder een echtpaar en 
den vader van het jongetje en ook het jongetje zelf. Ze werden gevangen gezet en kregen 
drie dagen lang eten noch drinken. En toen kwam de intussen gewaarschuwde SD. 
Het heeft geen zin, om gevoelens, die u bij het lezen van zulk een relaas bestormen, machte
loos uit te drukken in toevoegingen als: toen kwamen de bloedhonden van de SD ... 
Het waren de Kriminal-Sekretär en SS-Sturmscharführer Ferdinand Frankenstein en een 
Belgisch SD'er, d'Joos. 
De gevangenen werden aan hen overgeleverd en de SD' ers, die zich lieten vergezellen van 
een escorte van drie Nederlandse landstormers, Pieter Dammis Pakker uit Rotterdam, 
Gerrit Haye Smit uit Sneek en Reinier Volkers uit Groningen, brachten hun slachtoffers 
naar het bos, waar ze door de Nederlandse landstormers gevangen waren, - ze moesten 
allemaal een schop meenemen, waarmee hun graven zouden worden gegraven. 
Onderweg kreeg de ene vrouw, die met haar man was, het te kwaad, wat aanleiding gaf 
tot een schermutseling. Toen twee van de mannen daarbij trachtten te ontvluchten en 
ook het jongetje, omdat een van de vluchtenden zijn vader was, meeliep, schoten de 
landstormers op hen. Zij verwondden den vader van het jongetje en schoten den anderen 
vluchteling dood. 
De Nederlandse landstormers en de Duitsers groeven toen twee graven. Zij gaven het 
Joodse echtpaar bevel in het ene graf te gaan liggen. 
Man en vrouw gehoorzaamden, gingen liggen, omhelsden elkaar in het graf en gaven elkaar 
een afscheidskus. Frankenstein ging aan den rand van het graf staan en schoot beiden 
dood. Toen werd de kuil dichtgegooid. 
Den gewonden vader van het jongetje, die kermde van pijn, gooide men in het andere graf. 
De andere man moest er naast gaan liggen. Het kind smeet men boven op beide mannen. 
Frankenstein schoot daarop beide mannen dood. En toen schoot hij het zevenjarig kind 
dood. Waarschijnlijk heeft hij het ook nog zwaar mishandeld. Want toen na de bevrijding 
de graven geopend werden vond men het lijkje van het kind met verbrijzelde beentjes. 
En deze mannen, deze Frankenstein en d'Joos, twisten over een niet en wel blijkens het 
procesverbaal van hun verhoor ... 
Frankenstein: Toen ik op het kind wilde schieten werd vlak naast mij op het kind geschoten. 
Dat moest dus d'Joos geweest zijn. 
En d'Joos: Toen Frankenstein op den ouden man in het graf schoot weigerde zijn pistool. 
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Hij droeg mij op, den ouden man dood te schieten. Maar ik schoot er opzettelijk naast. 
Toen Frankenstein dit zag greep hij mijn pistool en schoot zelf ... 

3. DE ARBEID 

Het was van groot belang, dat de onderduiker in zijn verblijfplaats werk had, en liefst 
doelmatig en nuttig werk. Te moeten onderduiken was een hoogst ongewone eis, gesteld 
door de hoogst ongewone toestanden waarin wij leefden. In die omstandigheid te moeten 
leeglopen verergerde den toestand van ongewoon tot ongezond. In het begin, toen het 
onderduiken zich beperkte tot de enkele gevallen van hen die in 't nauw waren gedreven, 
voelde men de noodzakelijkheid van arbeid voor den onderduiker nog niet zo. Hoofdzaak 
was, dat de ondergedokene een goede en veilige schuilplaats had en men meende er in te 
moeten berusten, dat hij dan maar wat vacantie nam, dit was immers onder den dwang 
van de omstandigheden niet ongewoner dan het onderduiken zelf. Nood breekt wetten, 
en hier brak de nood de wet, volgens welke men moet werken. Soms was men er zelfs 
beslist op tegen, dat de onderduiker werken zou, omdat men vreesde, dat hij daarmee zijn 
veiligheid in gevaar bracht en zijn schuilplaats kon verraden. Toen al gauw het onderdui
ken tot zijn groten omvang uitgroeide, deed in het ganse vraagstuk dat men zo goed moge
lijk oplossen moest, de noodzakelijkheid van een geschikte werkgelegenheid voor den 
onderduiker zich ernstig voelen. Met de opvatting van een tijdje gedwongen vacantie was 
men er niet van af, - het was duidelijk, dat het onderduiken een kwestie van langen duur 
zou worden. Het leeglopen zou de onderduikers noodlottig worden, het zou hen demorali
seren. Het zou hen hinderlijk maken voor hen zelf en hun omgeving. Het zou uitdraaien 
op lanterfanten, wat in elk geval hun veiligheid en het hele onderduikerswerk in gevaar 
zou brengen. Aan de abnormale omstandigheden van het onderduiken ontnam men een 
van de schadelijkste door de mannen aan het werk te zetten: de onderduiker werd er 
aanstonds heel wat normaler door. Er was ook nog een belangrijke materiële zijde aan 
het vraagstuk. Zouden de onderduikers niet zelf verdienen, dan zou kostgeld voor hen 
betaald moeten worden, waar op den duur bedragen mee gemoeid zouden zijn, die niet 
meer waren te overzien, laat staan door de organisatie bijeen te brengen. Daarom was het 
niet voldoende, dat de onderduiker bezigheid had. Daarom was het van alle belang, dat 
hij zoveel mogelijk gewoon werk verrichtte, als 't kon zelfs in zijn vak bleef, en, als dat 
niet kon, in elk geval werk deed, wat nuttig en doelmatig was. Voor hem zelf was dat ook 
het gezondste en het beste. 
In het begin werden er nog al wat onderduikers bij boeren aan 't werk gezet. Al waren 
ze niet vakbekwaam, op het land waren ze een bruikbare handreiking, als ze maar werk 
konden verzetten. De aanraking met het buitenleven was gezond, en aan het werk was men 
spoedig gewend. 
Midden Mei '43, toen de grove maatregelen van den bezetter om de Nederlandse arbeids
krachten in zijn greep te krijgen de burgerij wakker hadden doen schrikken, vond men bij 
haar veel medewerking, om de onderduikers zoveel mogelijk in hun eigen vak te plaatsen. 
Later, in den zomer van '44, werd dit weer veel moeilijker. De mogelijkheden om onder
duikers onder te brengen raakten toen uitgeput. De werkgelegenheid verminderde naar
mate de toestand voor de Duitsers en de door hen bezette en uitgeputte landen critieker 
werd. 
En ook werd het gehalte van de onderduikers er niet beter op: bij hen, die toen 
onderdoken en die soms al in Duitsland hadden gewerkt, was van beginsel weinig sprake 
meer. In die periode werden er opnieuw veel bij boeren ondergebracht, ook omdat toen 

'het voedselvraagstuk steeds nijpender werd. 
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