
deel aan 15 overvallen op distributiebureaux, bevolkingsregisters, gevangenissen, kraakte 
5 zwarthandelaren, stak 4 dorsmachines in brand, was aanwezig bij 32 wapendroppings, 
pleegde meer dan 20 sabotagedaden op spoorwegen, bruggen en Duits verkeer en verrichtte 
bovendien nog 17 liquidaties. 
Een andere KP'er, een kantoorbediende, in 1923 geboren, bij den aanvang van de bezetting 
18 en bij het einde 23 jaar, voerde 21 kraken uit op distributiebureaux, bevolkingsregisters, 
politiebureaux en gevangenissen, verleende hulp bij 10 droppings, pleegde een groot aantal 
spoorwegaanslagen en 2 liquidaties. 
Maar dit waren de uitzonderingen. Velen bracht het werk van streek, en het behoeft niet 
te verwonderen, dat talrijke illegale werkers na de bevrijding in rusthuizen en sanatoria 
terecht kwamen, dat enkelen van hen na de bevrijding een vroegtijdigen dood stierven, 
en dat velen na jaren nog met psychische en physieke moeilijkheden hadden te kampen. 
Want helden in den heroïschen, doodsverachtenden zin waren zij allerminst. Zij waren 
doodgewone jongens en mannen. Naar mate echter de Duitse overweldiger en bezetter 
zich meer in zijn ware gedaante onthulde, zijn maatregelen verscherpte, zijn aanslagen 
op de Nederlandse vrijheden verveelvoudigde, onze jeugd en onze mannen in arbeids
slavernij en in het Duits verderf wegsleepte, onze zedelijke normen door zijn machtsleer 
en terreur wilde vervangen, nam het leger toe van Nederlandse jongens en mannen, die 
den zedelijken moed hadden, den vijand te verstaan te geven, dat ons volk dit alles niet 
zonder verzet wenste te ondergaan, diehemin den weg traden, zijn maatregelen verlamden, 
onze jonge mannen zoveel als maar mogelijk was uit zijn handen hielden en die voor dit 
alles hun leven inzetten. Velen hebben hun leven gegeven, in dien ongelijken strijd. Niet 
omdat zij het verachtten, maar omdat zij het zo hartstochtelijk lief hadden, en daarom 
duldden zij dit verderf er niet in. Daarom waren ook de angstigen moedig. Want moed, 
zegt Chesterton, is het sterke verlangen om te leven, dat de bereidheid aanneemt om te 
sterven. 
Zij beschouwden hun taak als een heilige taak. Vóór zij hun gevaarlijk werk ondernamen 
baden zij, gezamenlijk, of elk in stilte. Was het werk achter den rug en geslaagd en waren 
allen behouden, dan baden deze knokploegen een gezamenlijk gebed om God voor zijn 
bescherming te danken. 

7. DE VERVALSINGEN

De Duitsers hadden den maatregel van het persoonsbewijs en daarnaast een zee van 
legitimatiepapieren om bij eenvoudige controle te allen tijde elkeen te kunnen achter
halen, die zich aan arbeidsdienst, arbeidsinzet, deportatie of arrestatie wilde onttrekken. 
Zoals de illegaliteit gedwongen was in het verzet tegen het Duitse dwanggezag overvallen 
en kraken te plegen, zo was ze ook gedwongen tegen de Duitse papieren maatregelen 
zichzelf en ons volk te beschermen door vervalste, vals nagemaakte of illegaal verstrekte 
echte papieren. Daaruit zijn die centra voortgekomen, groepen mannen die in kleine 
geïmproviseerde laboratoria, in keukentjes, kelders en op zolderkamertjes, gebogen zaten 
over lichtbakken en aan tafels met quartslampen, lijmen, zuren, microfoto's, zinkplaten, 
chirurgische lancetten, vergrootglazen. Die mannen waren chemici of hadden als amateur 
zich de vaardigheid aangeleerd. Zij deden hun levensgevaarlijk werk kundig, moeizaam 
en lichtschuw als valse munters die hun bankbiljetten maken, voor dezelfde moeilijkheden 
geplaatst en die op dezelfde wijze te boven komend. Zij gaven zichzelf den naam van 
falsificateurs en wijzigden de schande van die benaming tot een eer. Want hun duistere 
praktijk werd in de omgekeerde orde, waarin we onder het afschuwelijke nazibewind 
leefden, een patriottische onderneming, die duizenden en duizenden m hun benardheid 
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Twee van de drie kisten der FC, waarin het stempelarchief opgeborgen was. 

voor den vreselijken vijand hulp en uitkomst heeft verschaft. De Landelijke Organisatie 
heeft van het begin af aan van deze vervalsingscentrales gebruik gemaakt. Zij heeft er 
nauw contact mee onderhouden, zoals met de Persoons-Bewijzen-Centrale (de PBC), er 
tot zich getrokken, zoals de Falsificatie-Centrale ( de FC) en er zelf gevormd, zoals de 
Persoons-Bewijzen-Sectie ( de PBS) en zowel valse als illegaal verkregen echte papieren 
met duizenden onder de onderduikers verspreid. 
Voor het vervalsingswerk waren vakspecialisten nodig, chemici, drukkers, clichémakers, 
alsook leveranciers van de grondstoffen. Maar ook had men de medewerking nodig van 
ambtenaren voor het verkrijgen van de papieren, die nagemaakt moesten worden, en 
voor de vakkundige controlering van hun betrouwbaarheid. Mede hierom is naast de 
bestaande vervalsingscentra in de LO de Persoons-Bewijzen-Sectie, de PBS, opgericht. 
Deze had tot taak het verwerven van zowel clandestien verkregen echte papieren, het zelf 
vervaardigen van valse en de verspreiding van al deze papieren onder de illegale werkers 
en de onderduikers. Evenzeer als het voor de doeltreffendheid van deze tegenmaatregelen 
tegen die van den bezetter van belang was, dat zij die valse papieren nodig hadden de 
vervalsingscentra konden bereiken, was het van belang, dat de valse papieren behoorlijk 
konden worden gedistribueerd. Voor de illegale werkers zelf was daartoe geen speciale 
organisatie nodig. Maar voor dat grote, over het hele land verspreide leger van onderdui
kers, was daartoe de LO een uitstekend en aangewezen apparaat. 

De historische ontwikkeling van de vervalsingen is zoals die van het hele LO-werk. Het 
begon met individuële initiatieven hier en daar, van mensen, die in hun omgevingen voor 
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iemand die bedreigd werd het persoonsbewijs vervalsten. Uit deze persoonlijke initiatieven 
groeiden al heel gauw die kleine centrales, die druk werk kregen. Dan volgde de landelijke 
organisatie, die hierop neerkwam, dat de verspreide centrales nauwe verbindingen kregen 
met landelijk optredende verzetsorganisaties en met name ook met de LO. 
Toen na de Septembergebeurtenissen van '44 het vervoer moeilijker en daardoor het onder
linge verband losser werd, kwamen weer overal gedecentraliseerde initiatieven op, waarbij 
geprofiteerd werd van de ervaringen, die men in de practijk van de eerste jaren had op
gedaan, zodat men het werk gemakkelijker onder den knie kreeg. 
De uitgroei van de persoonlijke initiatieven naar de landelijke organisatie lag voor de hand. 
Het was een uiterst moeilijk werk, waarvoor de specialisten toch altijd slechts spaarzaam 
te verkrijgen waren. Bij spreiding kwamen die lang niet tot zo effectief werk als bij bunde
ling. Bovendien kon men op een gecoördineerd centraal punt gemakkelijk en veiliger de 
nodige inlichtingen van de ambtenaren en de benodigde grondstoffen van de leveranciers 
binnenkrijgen, dan op verschillende verspreide punten. Het was ook veel beter het moeilijk 
te verkrijgen gereedschap niet te veel te verspreiden maar zoveel mogelijk te centraliseren. 
Centralisatie voorkwam ook, dat men op verschillende punten hetzelfde werk deed en dus 
tijd verspilde. Bij het werken in verspreide centra kon het gebeuren, dat men in een bepaal
de streek verstoken bleef van wat men elders op falsificatiegebied had gevonden en toe
pa,ste, - ook dit werd door centralisering voorkomen. In den tijd, dat de regeling op haar 
best was, in '44, kwamen de drie grote falsificatie-organisaties, de Persoons-Bewijzen
Centrale, de Falsificatie-Centrale en de Persoons-Bewijzen-Sectie, dan ook vanzelf tot een 
werkverdeling, die wel niet tot in alles doorgevoerd is, maar waarin toch voor elk van de 
drie een hoofdtaak was te onderscheiden. De Persoons-Bewijzen-Centrale legde zich voor
namelijk toe op geheel valse persoonsbewijzen. De Falsificatie-Centrale was gespecialiseerd 
in het maken van valse stempels en speciale legitimatiepapieren. De Persoons-Bewijzen
Sectie had zich vooral tot taak gesteld het vervalsen van gekraakte en van bevolkingsregis
ters verkregen persoonsbewijzen en was het centrum voor de distributie ervan in de LO. 
Bood centralisatie van het werk vele voordelen, er waren ongetwijfeld ook nadelen aan 
verbonden. De aflevering van de stukken over het hele land moest langs een langeren weg 
en geschiedde trager, dan wanneer verspreide centrales ze elk in hun streek hadden ver
zorgd. De slagen, die de SD aan het vervalsingswerk toebracht, kwamen harder aan: zij 
troffen het gecentraliseerde hoofdpunt. Tegenover dit laatste bezwaar stond echter weer, 
dat zo'n centraal punt op zichzelf al meer veiligheidskansen bood en ook beter te beveiligen 
was dan het verspreide werk. De slagen zijn echter zwaar en vele geweest. (Men leze 
voor de organisatie en de geschiedenis van deze centrales hoofdstuk III in Deel I van dit boek). 

In het begin was het vervalsingswerk nauw verbonden met de illegale pers. Zij die zich 
met de illegale pers bezig hielden hielpen ook de bedreigde Joden door de J van hun 
persoonsbewijs te verwijderen. Al heel gauw daarna breidde het werk van de vervalsingen 
zich uit ten behoeve van de illegalen en de onderduikers en begon men met pogingen om 
geheel valse persoonsbewijzen te maken. Het werk ontwikkelde zich toen tot zelfstandige 
centrales, die scherp gescheiden waren van het drukken van de illegale bladen. 
Een belangrijke groep was die van Dirk Kleiman ( t), directeur van een drukkerij in 
Zaandijk en verschillende medewerkers in dat bedrijf en employé's van de Noordhollandse 
cliché-industrie. Het waren drukkers, zetters, clichémakers, allen vakmensen, en tot de 
groep behoorden ook enige grondleggers van de latere LO. Zij had centra in Wormerveer, 
Zaandijk en Zaandam. Het begon al in '41, aanvankelijk ook met bemoeiingen voor de 
illegale pers, waarvoor de koppen en illustraties werden geclicheerd en waarvan men ook 
het drukken verzorgde. Het duurde niet lang, of deze groep maakte allerlei stempels en 
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valse papieren. In '43 bij de doorkruising van den Duitsen maatregel inzake distributie 
en Arbeitseinsatz kwamen van deze groep valse inlegvellen in de verschillende vereiste 
kleuren en later de zogenaamde braune Ausweise, die door de LO werden gedistribueerd. 
In October '43 werd de groep tezamen met een Amsterdamse groep van ambtenaren 

De omslag en enkele bladzijden uit de catalogus nr. 8 van de FG. Links boven: nagemaakte handtekeningen; in het midden: Duitse stempels; links 
onder: Nederlandse stempels; rechts onder: enkele stempels van landelijke diensten; daarboven: de nummers der distributiekringen, die cp de PB

zegelijes geplaatst werden. Men lette op de verscheidenheid in vorm daarvan. 
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practisch geheel opgerold. 
Van meet af aan heerste er een felle anti-Duitse stemming in het bedrijf van dezen Kleiman. 
Het brievenhoofd van de firma verscheen plotseling met een demonstratieven geuzenpen
ning en periodiek kwamen er pakkende foldertjes met vaderlandsen en anti-Duitsen inhoud 
van de pers en werden clandestien verspreid. Toen de mensenjacht van de Duitsers begon 
zat het bedrijf voor men het zelf goed wist, midden in het maken van vervalsingen, waartoe 
uit alle oorden van het land verzoeken binnenkwamen. Het bedrijf, dat vele relaties had, 
zocht en vond voor dit werk contact met allerlei vakspecialisten, zodat er tenslotte geen 
verzoek was waaraan geen gevolg kon worden gegeven. Er werden Ausweise, Bescheini
gungen, legitimaties op elk gebied gemaakt, stempels voor distributiestamkaarten, brief
stempels, stempels voor formulieren, passen en voor alle mogelijke valse en echte papieren, 
waarop men ze maar wilde hebben. De Duitsers verdronken bij wijze van spreken in de 
vervalsingen, die hier werden gemaakt. Vóór het officiële stempel op de stamkaarten van 
negentienjarigen verscheen, werd in Amsterdam op straat al een knaap aangetroffen, 
die zo'n stempel op zijn kaart had. Het bedrijf leverde het bekende stempel van den 
Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete in drie-, vier-, vijf- en 
tienvoud, ja, het kon ze soms omgaand uit voorraad leveren. Het had stempelafdrukken 
van de gemeenten en arbeidsbureaux uit het gehele land met de handtekeningen van de 
Duitse beambten erbij, stempels voor grensverkeer, voor verlofgangers, passtempels van 
SS-officieren en Hauptsturmführer, Urlaubscheine, ontheffingen van spertijden, Aus
weise zur Bahnbenützung, stempels van Wehrmachtskommandanture en alle denkbare 
Duitse Dienststellen. Er gingen complete Duitse passtempels mee in de roggebroodjes van 
de voedselpakketten om in Duitsland dienst te doen bij de terugreis. Al die stempels werden 
als cliché vervaardigd, ook de rubberstempels, en om met deze laatsten het effect van het 
origineel te bereiken werd het papier waarop ze kwamen op een zachten rubber onder
grond gelegd. De cliché's leverde de Noordhollandse cliché-industrie met twintig en dertig 
tegelijk. Alles ging tussen het gewone werk door en werd overdag voor het niet ingewijde 
personeel gecamoufleerd. De modellen werden bij Kleiman fotoklaar gemaakt, gingen door 
een luik naar het gebouw van de Noordhollandse cliché-industrie en kwamen met de 
cliché's, tegen materiaalprijs geleverd, terug, waarna ze door koeriers werden afgehaald 
om te worden gedrukt.De drukkers stonden als tegenprestatie voor het gebruik van de 
cliché's een gedeelte van de oplage af, opdat ook anderen er gebruik van konden maken. 
Een kleine oplage bereikte men ook voor de blauwe Ausweise, die krijgsgevangenen moesten 
hebben. Deze wisselden iedere maand van formaat en indeling, wat heel wat werk gaf, 
maar het steeds opnieuw doen kloppen van stempel en datum hield de spanning erin. Het 
bedrijf maakte veel stempels, waarvan men de bestemming niet eens kende. Maar daar 
bekommerde men zich niet om. Men heeft er zich bijvoorbeeld nooit druk over gemaakt, 
waarvoor de illegaliteit de door haar bestelde stempels voor de Oostcompagnie in de 
Oekraïne hier in Nederland nodig had. Ook de stempels voor de Duitse censuurstrookjes 
op de briefenveloppen waren zeer in trek, in het bijzonder voor het oversturen van zegels 
en bonnen. Bescheinigungen voor grens- en spergebieden, studenten-Ausweise, treinabon
nementen, legitimaties voor spoorwegpersoneel werden in hun geheel geclicheerd en 
beurtelings door een paar moedige Zaandamse drukkers gedrukt, die steeds in ruil een 
deel van de oplagen voor andere groepen afstonden. Dan waren er nog archiefkaarten van 
de hervormde kerk in Amsterdam, die men vervaardigde om Jodenbabies in te schrijven 
en op deze wijze te redden, legitimaties van de SD, van de PTT, de zogenaamde Gold
sperre, Joden Ausweise uit de laatste dagen van het Jodendrama in Amsterdam, reis
vergunningen tijdens het standrecht in Februari ?43, verlofpassen van de Organisation 
Todt. Als zetsel nodig was werd dat door de Zaandamse drukker Hugo geleverd, die ook 
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De nagemaakte bruine Ausweis. Ook de handtekening, stempels en invulling zijn vals. De onderdruk in het middengedeelte is bij de reproductie verloren 
gegaan. In het echte cliché kwam op de rand een zeer geringe afwijking voor, die practisch niet opviel. Aan de buitenkant van de onderzijde, bij het 
pijltje, zijn nl. bij uitzondering vier in plaats van drie lu.fjes aangebracht. Dit was geen opzet, doch een technische noodzaak. In het valse cliché 

is deze afwijking nauwkeurig nagebootst. 

voor alle mogelijke papier zorgde, zoals voor het papier van de inlegvellen, die in Wormer
veer werden gemaakt, het papier van de gele Duitse en de oranje Franse grenspas, het 
papier voor de Ausweise, die vrijstelden van den arbeidsinzet. Als tegenprestatie voor deze 
papierleveringen ontvingen de drukkers weer cliché's voor de distributie stamkaart, die 
Bolhoed (Gerrit Jan van der Veen t) maakte. En voor Bolhoed vervaardigde men als 
tegenprestatie weer offsetproeven met de grijze tint van het papier voor de persoons
bewijze.µ, met de vervolmaking waarvan Bolhoed naarstig bezig was. In de naar alle 
kanten uitgroeiende contacten was men ook in aanraking gekomen met de zaak van Klaas 
Versnel (t) te Wormerveer, die betrokken was bij het drukken van inlegvellen en die zich 
verder met allerlei andere vervalsingen bezig hield als Ausweise en vierdaagse Urlaubskarte 
voor levensmiddelen. Men had contact met de verzetsgroep van de Vrije Universiteit, die, 
tezamen met de mannen in Wormerveer, weer verbindingen had in de LO, met Vrij 
Nederland en Het Parool en via de drukker Hugo met Bolhoed. Via Kleiman was er een 
levendig verkeer tussen al deze groepen. Men wisselde materiaal en ervaringen aan elkander 
uit, o.a. met betrekking tot de inlegvellen en in het bijzonder ook het maken van geheel 
valse persoonsbewijzen, een moeilijkheid, die iemand als Bolhoed niet losliet. Maar de 
meesten behielden onderling hun anonymiteit, men kende elkander nauwelijks en niemand 
wist meer dan voor de samenwerking strikt nodig was. Het laatste wat men bij Kleiman 
ondernam was de bruine Ausweis voor den arbeidsinzet. Men had met heel veel inspanning, 
want de technische moeilijkheden waren groot, tenslotte een serie bruikbare drukplaten 
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weten te maken en beschikte over een papiervoorraad voor 16.000 stuks. Bolhoed bleek 
dezelfde voorbereidingen te hebben getroffen voor een oplage in boekdruk, en zijn werk 
werd toen met dat van de groep Kleiman, die drukplaten had, gecombineerd. De onder
neming was zeer riskant, en gevaarlijker nog dan het drukken van de Ausweise was de 
verspreiding ervan, die heel snel moest gebeuren. Door de zenuwachtige haast die men had 
mislukte de eerste oplage gedeeltelijk. De tweede lukte prachtig. Toen, in October '43, 
sloeg de SD toe en kwamen de arrestaties, de groep Kleiman werd opgerold. Haar werk
zaamheden waren zo veelzijdig en de verbindingen, die het hele werk doorkruisten, waren 
zo ingewikkeld, dat de Duitsers lang niet achter alles kwamen, al vonden ze voldoende 
erhebliches Beweismaterial, om te concluderen, zoals de SD-man Döhring in zijn rapport 
deed, dat "dieser Kleimankreis alles nachfälschte wat aan Ausweise, papieren en stempels 
voor vrijstelling van den arbeidsinzet maar nodig was". 1) 
Kleiman zelf was zich het gevaar altijd scherp bewust geweest, maar zijn geweten liet hem 
geen keus. Het illegale verzet was voor hem vanzelfsprekend, en zijn innerlijke kracht en 
rust, die hen die sceptisch waren overtuigden, waren velen in het verzet tot steun. 
Bij deze arrestaties ontsprong Bolhoed nog den dans. De drukker Hugo dekte hem bij het 
verhoor door te bekennen, dat hijzelf de valse persoonsbewijzen drukte, wat niet waar 
was, maar waardoor de Duitsers toen niet op het spoor kwamen, dat naar Bolhoed leidde 
en zijn Amsterdamse vervalsersgroep, de zo belangrijke Persoons-Bewijzen-Centrale, die 
altijd in Amsterdam gevestigd is gebleven. 

Voor Bolhoed was het niet moeilijk te ontdekken, dat het door de Duitsers zonder 
enigen Nederlandsen weerstand ingevoerde persoonsbewijs het middel bij uitstek was 
om hun slachtoffers te identificeren. Daarom was in het verzet het persoonsbewijs ook het 
middel bij uitstek, om aan den Duitsen greep te ontkomen. Maar het was uiterst moeilijk, 
het te veranderen en te vervalsen. En het was nog eindeloos veel moeilijker, het _na te 
maken. De Duitse bezetter was op zijn wenken prompt bediend. Het papier van. het 
persoonsbewijs, op een aparte manier chemisch bereid met zeer speciale kleurstoffen, was een 
knap staaltje van Nederlandse waardepapierfabricatie. De Nederlandse bladen konden 
in December '40 met een trots, die hun toen gegund was, aankondigen, dat vervalsing 
van het persoonsbewijs menselijkerwijs gesproken, onmogelijk was, - waarmee tegelij
kertijd de voldoening was uitgesproken, dat de straks opgejaagden menselijkerwijs ge
sproken niet aan hun identfficatie en daarmee niet aan den Duitsen greep zouden ont
snappen. Het uit een compacte papiermassa geperste PB was in drieën gevouwen. In 
ieder der delen was een watermerk, een leeuw voorstellende, aangebracht, dat zichtbaar 
werd wanneer men. het persoonsbewijs tegen het licht hield. Onderbroken door ruitjes 
stonden in een onontwarbare liniatuur tot een compacten ondergrond in miniatuurletter
tjes de woorden gedrukt: Bevolkingsregisters Nederland. 
De eersten die geholpen werden waren de Joden, uit wier persoonsbewijs de voor hen 
fatale J werd weggehaald. Het papier was zo bereid, dat men er niet op kon raderen. De 
J moest er uitgesneden worden, wat een tijdrovend werk was. Het papier zelf was maar 
de fractie van een milimeter dik en slechts tot een fractie van die fractie mocht het chirur
gische lancet doordringen, dat de snede maakte om uit het bovenste papierlaagje het 
vierkant met de J weg te snijden, op zodanige wijze, dat het watermerk niet beschadigd 
werd. Het gebeurde boven den lichtbak en met het gewapende oog. Was men zover, dan 
werd het open witte vakje opgevuld met een stukje uit een van de persoonsbewijzen, die 
als verwerkingsmateriaal werden gebruikt. Dit moest zéér nauwkeurig passen, zó, dat de 
tekst-onderdruk van de miniatuurlettertjes in alle standen doorliep, wat geen geringe 
1) Zie I, pag. 67 en 600. 
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opgaaf was, want door de veelheid en de uitgebreidheid van de tekstwoorden in den 
onderdruk was altijd door de letters heen gesneden. Voor het inplakken moest een speciale, 
kleurloze lijm worden gebruikt. Na het inplakken werd het persoonsbewijs geperst onder 
een strijkijzer of onder den druk van een bankschroef. Was daarna bij een doorlichtings
proef de snede nog te zien, dan werd het persoonsbewijs tussen kranten in zijn geheel een 
beetje vuil gewreven, zodat het er als van het vele dragen groezelig uitzag. 
Deze kleine veranderingen, het wegsnijden van letters, of, in andere gevallen, het weg
nemen van foto's, kostten eindeloos veel tijd en het hield heel wat in, eer één man was 
geholpen. En duizenden moesten geholpen worden! Daarom zocht Bolhoed zonder 
ophouden naar de mogelijkheid van een massafabricage van valse persoonsbewijzen. In 
zijn jeugd had hij in een grote werkplaats de druktechniek van bankpapier bestudeerd en 
geëxperimenteerd met het ingewikkeld tekenwerk voor muntbiljetten en met watermerken. 
De verkregen vaardigheid kwam hem nu van pas bij het verwisselen van foto's op gekaapte 
of zogenaamd verloren persoonsbewijzen, het uitsnijden van verraderlijke tekens, het 
veranderen van een naam. Maar onderwijl zocht hij naar een mogelijkheid om papier 
te maken met het watermerk van de leeuwtjes. Eerst probeerde hij het met een vals PB 
van drie lagen. In de middelste werd een figuur uitgeknipt, zodat daarin het papieren 
leeuwtje geplaatst kon worden, dat den indruk van het watermerk moest geven. Hij vervol
maakte het en vereenvoudigde het met schablonen, zodat hij een groot aantal mensen aan 
het leeuwtjes knippen kon zetten. Zij werden op een vel geplakt en bijgeschuurd aan de 
randen ter wegwerking van het dikteverschil en dan aan de andere zijde overgeplakt. 
Vervolgens werd het papier in de goede tint geverfd en te drogen gehangen. Dank zij den 
onverdroten arbeid van vele en nijvere handen kreeg hij zo zijn eerste duizend persoons
bewijzen klaar, die op een Zondag in een drukkerij werden gedrukt met een ondergrond 
en een opdruk, die helemaal zetwerk waren. Op zichzelf was het prachtig, eindelijk met 
zoveel moeite duizend valse persoonsbewijzen klaar te hebben. Maar het resultaat was 
ontgoochelend. Elke politieman met maar een greintje opmerkingsgave kon met het blote 
oog de vervalsing van het watermerk en van den onderdruk zien. Maar Bolhoed was niet 
uit het veld te slaan. Hij begon opnieuw en zocht nu de oplossing in het tekenen van de 
leeuwtjes voor een cliché, waarvan het namaak watermerk door zijn drukker werd gedrukt. 
Hij tekende nu bovendien ook den ondergrond van den opdruk en den helen tekst zonder 
enig verschilletje met die van het echte persoonsbewijs. Met waterverf werd de grijze 
toon erop aangebracht en al het overtollige vocht met rolletjes celweefsel aanstonds weer 
weggenomen, en dan gingen ze naar den drukker. Een nieuwe verbetering was daarna het 
machinaal opdrukken van den grijzen toon. En ook de PB-zegels, waarvan de getande 
randen zo moeilijk waren na te maken, werden gefabriceerd. En zo konden er tenslotte 
duizenden persoonsbewijzen gemaakt worden, die inderdaad wèl de controle doorstonden. 
Er was intussen een hele organisatie ontstaan, het contact met den clichémaker Kleiman 
was tot stand gekomen, dat met den drukker Hugo uit Zaandam, ook andere drukkers 
werden ingeschakeld, zoals de illegale drukker Koen in Apeldoorn, en zo was er de Per
soons-Bewijzen-Centrale gekomen, die, hoevele medewerkers door toeslaan van de SD 
ook wegvielen, tot het einde van den oorlog haar werk heeft voortgezet. Zij maakte niet 
alleen persoonsbewijzen. Zij maakte ook alle Scheine en Ausweise en papieren, die voor 
vrijstelling van den Duitsen Arbeitseinsatz nodig waren, voorzien van alle vereiste stempels 
en handtekeningen, welke door de knapste tekenaars waren nagemaakt. 

Ook in de vervalsingscentrale Keizergracht 763, behorend tot de illegale organisatie Luctor 
et Emergo (Fiat Libertas), zag men geen heil in de vermaakte persoonsbewijzen, al zijn 
er inderdaad mensen, die met zo'n vermaakt persoonsbewijs den gansen bezettingstijd 
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zijn doorgekomen. Men legde er zich eveneens toe op het vervaardigen van geheel nieuwe 
persoonsbewijzen, die van de echte niet zouden te onderscheiden zijn. Het motief van den 
ondergrond werd sterk vergroot nagetekend, met medewerking van een drukker werd het 
lettertype opgezocht, en toen werd de hele ondergrond met de grootste nauwkeurigheid 
in elkaar gezet, een knutselwerk, dat bijna drie volle dagen duurde. Het wapen werd 
getekend, altijd met de incalculatie van het vergrotings- en verkleiningseffect. Voor 
sommige teksten waren de vereiste letters niet beschikbaar of klopten de typen niet. Want 
voor het officiële persoonsbewijs had men het zetsel, in offsett gedrukt, een fractie verkleind, 
waardoor bijvoorbeeld in het lila omrand grijze vakje de woorden "A f d r u k r e c h t e r
w i j  s v i n g e r" bij het namaken in het gedrang kwamen. De ondergrond en het zegel 
werden met veel moeite geclicheerd. Om het regeltje "Afdruk rechterwijsvinger" te 
krijgen, liet men bij het dagblad Het Volk, toen in dienst van den bezetter, bidprentjes 
drukken waarop de mededeling voorkwam "verkrijgbaar bij den sacristijn à 5 et per 
"a f d r uk" en een spelletje vervaardigen mèt de mededeling: ,,Men houdt de schijf in 
de linkerhand en draait haar vervolgens met den "r e c h t e r w i j  s v i n g e r". De 
drukwerkjes werden op schaal verkleind en uit het zink van de cliché's werden de begeerde 
woorden "afdruk" en "rechterwijsvinger" uitgezaagd en afzonderlijk naast elkaar ge
monteerd, welk werk weer dagen van nieuwe inspanning kostte. Op dezelfde moeizame 
wijze verkreeg men den tekst onder het groot gezette woord Persoonsbewijs: ,,tevens bewijs 
van opname in het bevolkingsregister." Doordat al die zinnetjes op grotere blokken gemon
teerd moesten worden dan het zetsel ruimte bood moest de drukker, - een kleine drukker 
in Amsterdam -, elk persoonsbewijs acht maal drukken, en dat op een degelpersje, dat 
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dicht bij een raam aan 
den straatkant stond! 
Voor het watermerk 
nam men op de Kei
zersgracht proeven 
door de heraldische 
leeuwen met gecon
centreerd zwavelzuur 

Op de pagina hiernaast zijn drie 
verschillende persoonsbewijzen ge
plaatst. Het tweede daarvan is een 
vals PB, vervaardigd uit drie lagen, 
in de middelste waarvan een ruimte 
uitgespaard werd om, ter vervanging 
van het waterm;;rk, een zorgvuldig 
uitgeknipte tekening van het leeuwtje 
tussen te leggen. De bovenste laag is 
omgeslagen. 
Onderaan is de bovenlaag van een 
echt PB geplaatst, waaruit delen 
geknipt werden voor het vervalsen van 
andere PB's. Bovenaan is het echte 
PB van een Jodin geplaatst. De be
ruchte J van Jood is er aan beide 
zijden nagenoeg onzichtbaar uit ver
wijderd. ( <,ie voor de plaats het 
onderste PB.) 
Een vergroting van dit vervalsings
werk, die tevens de ingewikkelde 
ondergrond toont, is links van deze 
toelichting opgenomen. De plaats 
waar een stukje ingelegd werd is nu 
duidelijk te zien. Intussen was dit 
een niet al te best geslaagde verval
sing. 





Nagemaakte PB-zegels. In het middelste zegel (van één gulden) zat een klein foutje, dat echter nooit moeilijkheden opleverde. De doorlopende poot 
van de n in het woord "persoonsbewijs", zat aan de verkeerde kant, nl. rechts in plaats van links. (Zie het pijltje). Op de foto is deze fout minder 

goed te zien. 

en een penseel van gla�wol na te etsen. Na de tekening werd het persoonsbewijs grondig 
gespoeld, maar het zuur mocht niet drogen, dus was men verplicht acht à tienmaal 
te spoelen en het papier dan weer met een strijkijzer tussen filtreerpapier te pletten. 
Toen dit werk te lang duurde werd het intussen ook door anderen benutte procedé gevolgd 
van het drukken van het persoonsbewijs op twee velletjes, die tezamen de dikte van een echt 
persoonsbewijs hadden, en om dit te onderzoeken werd het papier op de vergifschaal ge
wogen. Dan drukte men met dekkende verf op de ene zijde een cliché, waarin de leeuw
tjes waren uitgespaard. Als men later het samengeplakte persoonsbewijs tegen het licht 
hield gaven die uitgespaarde leeuwtjes een vrij goed watermerk-effect, dat alleen vak
specialisten als vervalsing konden onderkennen. Aardig is, dat men het cliché met de 
uitgespaarde leeuwtjes ook weer bij Het Volk besteld had voor een reclamedrukwerkje, 
waarop de leeuwtjes voorkwamen met het onderschrift "Löwenseife, Löwenseife, Löwen
seife", alsof het gevalletje bestemd was voor de wikkels van een Duitse zeep. Het vinden 
van de grondkleur, die onder zonlicht, regenlicht en kunstlicht beproefd werd, vergde 
weer verschillende dagen. Om de letter A met het cijfer 35, het registernummer van 
Amsterdam, te krijgen, bestelde men cliché's van het opschrift "S.S. Cornelis A 350 B.R.T." 
en zaagde de A en het cijfer 35 eruit. Men vond na een week lang speuren een nummera
teur, die precies dezelfde cijfers had als de echte persoonsbewijzen. 
De plakstof, die voor het werk gebruikt werd, was het resultaat van vele proeven, waarvoor 
de ve1letjes met spelden precies op elkaar werden gehecht, geperst en afgesneden en de 
veelhoek van de foto werd uitgeponst, wat met chirurgische lancetten gebeurde. Elk stuk 
werd angstvallig gecontroleerd en alleen de perfecte exemplaren kwamen in omloop. 
Eduard Necker Veterman (t) 1) aan wiens Blauwboek de aangehaalde bijzonderheden
over het vervalsingswerk aan de Keizersgracht zijn ontleend, beroept er zich op, dat nooit 
1) Na de bevrijding omgekomen. 
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iemand die een persoonsbewijs van zijn vervalsingscentrale had, op grond daarvan betrapt 
is. Tenslotte gapte een zware jongen, een echte, die voor den oorlog als inbreker gezeten 
had, voor deze centrale een hoeveelheid echt persoonsbewijzenpapier, waarvoor hij niet 
eens een cigaret als beloning wilde hebben. Een rol van 144 vellen van dit papier, genoeg 
voor 1152 persoonsbewijzen, werd bij Veterman's arrestatie door de huiszoekende Gestapo 
niet gevonden, omdat ze doodonschuldig open en bloot tussen ander tekenmateriaal stond. 

In Nijmegen ontstond de Falsificatie-Centrale. Deze FC bestond aanvankelijk uit een 
kleine kern: een leider, een kantoorhouder, een papierspecialist, een man voor de ver
binding met drukkers, een man voor de cliché's en stempels, twee rechercheurs, speciaal 
belast met het onderzoek naar wat er aan falsificaties nodig was en hoe oorspronkelijke 
modellen van legitimatiepapieren waren te krijgen, en drie koeriersters. De leider wist 
overal mensen om zich heen te verzamelen, en óok zij, die in de LO en de LKP zich met 
vervalsingswerk bezig hielden, voelden er zich toe aangetrokken. Een aanbod van de LO, 
om de centrale te financieren, werd na veel wikken en wegen aangenomen. Zo werd ge
leidelijk aan de band hechter, totdat in Maart '44 de centrale een afdeling werd van de LO. 
Het apparaat bestreek al gauw heel Nederland met drukkers, stempelmakers, papier
leveranciers, clichémakers, graveurs in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Delft, Utrecht, 
Ermelo, Arnhem, Nijmegen, Boxmeer, 's Hertogenbosch, Heerlen, Zwolle, Apeldoorn, 
Maastricht, Leiden en Eerbeek. Naar schatting had de eenmaal in de LO opgenomen 
centrale 900 medewerkers, met inbegrip van het ingewijde personeel in de bedrijven, die 
er voor werkten. De oorspronkelijke leider, Zwarte Jacques (Jacobus J. de Weert t), 
was voordat de centrale in de LO werd opgenomen door de SD gearresteerd en gev.ankelijk 
naar Duitsland gevoerd, waarvan hij niet teruggekeerd is. 
De centrale vervaardigde een welhaast onoverzienbaar aantal vervalsingen als: persoons
kaarten, die nodig waren om in de Bevolkingsregisters te worden geplaatst, vrijstellingen 
voor den arbeidsdienst, PTT-legitimaties, legitimaties voor practisch alle departementen 
en rijksbureaux, luchtbeschermingslegitimaties, diverse Freistellungs Bescheinigungen, 
politielegitimaties, rijbewijzen, Waffenscheine, Marschbefehle, Sonderausweise om in de 
verboden uren op straat te mogen, Ausweise van aanmelding voor krijgsgevangenschap 
en vrijstellingen daarvan, CCD-legitimaties met machtigingen tot het binnen treden in 
woningen tegen den wil van de bewoners, legitimaties van den Arbeitskontrolldienst, 
Personalausweise für Niederländer, legitimaties van de HKP, legitimaties van het Centraal 
Distributiekantoor, landbouwers- en voedselvoorzienings-Ausweise in drie kleuren, vrij
stellingspapieren voor paardenvordering, SD-legitimaties, kledinginleveringsbewijzen, 
legitimaties van de Nederlandse Spoorwegen en vele andere. Van bijzonder belang waren 
vervalsingen van distributiebescheiden als bonnen om nieuwe inlegvellen te krijgen, 
textielkaartbonnetjes voor tabakskaarten en verschillende soorten inlegvellen, die met grote 
aantallen werden afgeleverd. 
Toen de codenummers van de distriputiekringen op de inlegvellen zouden komen, die het 
voor de distributieverzorging van de onderduikers weer eindeloos veel moeilijker zouden 
maken, overlegde de LO met het betrokken departement en verkreeg daar de toezegging 
van uitstel. Zonder de LO er in te kennen kwam men ten departemente echter op deze 
toezegging terug en werden de nieuwe inlegvellen met codenummers onverwacht spoedig 
ingevoerd. De illegaliteit. was hiermee voor een allerpijnlijkste verrassing geplaatst. De 
leidingen van de LO, van de Persoons-Bewijzen-Centrale en de Falsificatie-Centrale kwamen 
bijeen en besloten, eens te laten zien, dat men zich door het departement niet in den hoek 
liet duwen en dat men het zonder het departement ook kon. De PBS en de FC, beiden 
naijverig om de valse inlegvellen te drukken, regelden het werk toen zo, dat de eerstge-
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INLEGVEL 
I

NO. DIS.T�--�������

RT 

l 
Af HALEN OP. 

A-407 
IGA-4011 

A-413
AfHALEN OP: AfHALEN OP: 

A-406

A-412
AfHALJN OP. AFHALEN OP: 

A-405

A-411
AFHALEN OP' AFHALEN OP 

A-404

.A-410 
AFHALEN OP: AFHALEN OP: 

A-403

A-409
AFHALEN OP: AFHALEN OP: 

A-402

A-408
AFHALEN OP: AFHALEN OP: 

A-401

Een foto, en daaronder de af druk, van een cliché, dat gebruikt is voor de vervaardiging van de inlegvellen bij de Tweede 
Distributie-stamkaart. Een tweede cliché gaf de ondergrond, een derde het nummer van de distributiekring. ( ,Zie ook 

de pagina hiernaast). 

noemde voor het 
papier en de let
ters zou zorgen, en 
de laatstgenoemde 
voor tekenwerk, fo
tografie en cliché's. 
De inlegvellen wer
den bij Koen in A
peldoorn gedrukt, 
waar250.000vellen 
van de persen rol
den. Het was pre
cies alsof men er 
in de_ werkplaatsen 
van Joh. Enschedé 
en Zn. zelf stond, 
inplaats van in een 
illegale drukkerij. 
Toen tot de drukke
rij het alarmerende 
bericht doordrong 
van een op handen 
zijnde SD-overval
werden de dreu
nende persen stil
gezet. De dekbla
den met inlegvellen 
werden, keurig ver
pakt, door de KP 
op een gecharter
den vrachtwagen 
van denN ederland
sen Arbeidsdienst 
onder gewapende 
geleide naar Am
sterdam gebracht, 
waar de PBC ze 
verderverzorgdeen 
nummerde en aan 
de LO afleverde. Zo 
kwamen met enige 
vertraging de in
legvellen toch nog 
klaar en waren ze 

evengauw in omloop als de officiële, om den duizenden en duizenden onderduikers het 
ontvangen van hun bonkaart te verzekeren. 
Tussen de FC en de PBC bestond een uitstekende verstandhouding. Men hield gezamenlijke 
besprekingen ter verdeling van het werk en ter uitwisseling van illegale drukwerken. Zo werd 
dubbele arbeid vermeden en verkreeg men met de geringste risico's de grootste resultaten. 

346 



Dit zijn nog enkele afdrukken van nagemaakte inlegvellen. Links boven ziet men het eerste valse inlegvel, dat reeds in '43 in omloop was. De beide 
onderste inlegvellen zijn bij de TD ingevoerd. Daarop kwam voor iedere distributiekring een eigen nummer voor. Van deze inlegvellen werd in Januari 
'45 het bonneije GA 401 vereist voor het verkrijgen van een nieuwe bonkaart. Deze bonneijes zijn ook afzonderlijk nagemaakt, zoals de strook rechts 

boven toont. 
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De FC had in Scheveningen aan den rand van het spergebied een eigen stempelfabriekje 
met grote capaciteit. Hoofdzakelijk werden er rubberstempels gemaakt, naar zetwerk 
of naar cliché's. Cliché's moesten gemaakt worden als de nodige lettertypen niet voorhandig 
waren, wat bij de Duitse stempels gewoonlijk het geval was. In het geheel had de FC bij 
de bevrijding 1600 stempels in drievoud in eigen atelier. Enige honderden waren aan 
verschillende groepen afgeleverd, zodat aangenomen mag worden, dat men in de werkplaats 
minstens 2000 verschillende typen valse stempels gemaakt heeft. Ook drukwerkcliché's 
werden er vervaardigd. Toen eind '44 de electrische stroomvoorziening was uitgevallen, 
plaatste men een benzine-agregaat, om zelf stroom voor de persen op te wekken. In '44 
werd in Leidschendam een eenvoudig eigen clichéfabriekje ingericht, waarvan de foto
afdeling in Leiden was gevestigd en dat heel wat werk heeft verzet. 
Na de Septembergebeurtenissen in '44 was de ·FC gedeeltelijk uit elkaar geslagen: enige 
uitstekende medewerkers en een grote hoeveelheid materiaal waren in het bevrijde zuiden, 
en de spoorwegstaking bemoeilijkte de onderlinge contacten in het nog bezette gebied 
boven de rivieren. Van uit Den Haag werd met Zwolle echter een koerierstersverbinding 
tot stand gebracht. De centrale werd gesplitst. Het hoofdkantoor werd in Den Haag ge
vestigd en kreeg als rayon Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het bijkantoor 
werd in Zwolle gevestigd en voorzag de oostelijke en noordelijke provincies. Het verval
singswerk ging op den ouden voet voort, en tengevolge van de razzia's voor de tewerk
stelling in Duitsland kwamen er massa's aanvragen voor persoonsbewijzen. In Zwolle 
vooral werd het heel druk. Naar schatting zijn daar 5000 mensen met valse Bescheinigungen 
uit Duitsland gehouden. Toen bij de hongertochten de IJselovergangen werden gesloten 
kregen duizenden mensen van de Falsificatie-Centrale valse Ausweise om de bruggen te 
passeren. Bij de razzia's voor de Organisation Todt liep het storm voor veranderingen op 
de persoonsbewijzen en om valse Schanzausweise, als men zo'n Schanzausweis had dan 
werd aangenomen, dat men hier aan de Duitse versterkingen werkte en hoefde men niet 
naar Duitsland. 
Door deze Schanzausweise bleef ook het verkeer tussen het vVesten en het Oosten en Noor
den van het land nog mogelijk. De FC te Zwolle werd het centrale punt voor alle posten 
in het noorden van de LO, de Binnenlandse Strijdkrachten en de Trouwgroep. 
De FC in Den Haag was voor de veiligheid over drie kantoren in verschillende delen van 
de stad verspreid: een voor uitgifte van valse papieren, een voorraadkantoor, en een archief
ruimte. Het laatste wat men in Den Haag tot besluit van het vervalsingswerk deed was de 
vervaardiging van het grote stempel, waarop de Duitse adelaar stond afgebeeld met den 
kop. van Hitler, en daaronder twee gekruiste doodsbeenderen, geflankeerd door twee 
doodskoppen en met de woorden: Ave Germania, morituri te salutant. Het was bedoeld 
ter demoralisering_van de Duitse troepen. Op alle Duitse aanplakbiljetten werden afdrukken 
van het stempel aangebracht en de Grüne Polizei had druk werk, ze er weer af te krabben. 
Toen men in Den Haag daarna nog bezig was met de Rückstellungsausweise voor vrij
stelling van de Liese-actie kwam de Duitse capitulatie. 

Werdin Maart '44 de Falsificatie-Centrale als afdeling in de LO opgenomen, al een half 
jaar eerder, nl. in October '43, had de leiding van de LO de Persoons-Bewijzen-Sectie 
opgericht. Ook hier een groei uit groepen die activiteit op vervalsingsgebied ontwikkeld 
hadden, zoals de groep in Blaricum, waar Lex (Hendrik A. van Wilgenburg t) van de 
LO bij betrokken was, en een groep in Rotterdam, waar in relatie met de LO het zoge
naamde vervalsingsbureau "Coco" was ontstaan. Toen de LO-leiding het initiatief tot 
oprichting van de PBS nam, plaatste zij ze onder leiding van Lex. De afdeling kreeg tot 
taak het gehele persoonsbewijzenprobleem voor de LO-afdelingen te verzorgen. Zij moest 
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een schakel zijn tussen de LO-afdelingen en de PBC 
voor geheel valse persoonsbewijzen. Zij moest bovendien, 
en dat was een belangrijke taak voor haar, zich belasten 
met het invullen en vernummeren van gekraakte per
soons bewijzen en middelen beramen om bij goede amb
tenaren van de bevolkingsregisters persoonsbewijzen los 
te krijgen. Er werden drie centrales gevormd, die van 
Blaricum verhuisde naar Amsterdam, en daarnaast kwa
men er centrales in Rotterdam en Arnhem. 
Men vindt ook in de geschiedenis van de Persoons-Be
wijzen-Sectie weer die boeiende relazen van het einde
loze geduldswerk om het persoonsbewijs te vervalsen en 
alle daaraan verbonden moeilijkheden te boven te komen. 
Uit de persoonsbewijzen van Joden werd hier de J niet 
alleen weggesneden, ze werd ook chemisch verwijderd 
en onder het vergrootglas weggeradeerd. 
Men hielp verder de mannen, die op grond van hun be
roep gevaar liepen om gedwongen te worden naar Duits
land te gaan, door op hun persoonsbewijzen het beroep 
te veranderen. Dan waren er de veranderingen van den 

Dit stempel was niet slechts een speels gebaar van de 
FC der LO. Het was een hart onder de riem van 
het Nederlandse volk en een publieke aanval op 
het moreel van de Duitse bezetter. Want dit stempel 
leerde beiden, dat het kleine onhandige verzet van 
het begin, dat voor de Duitsers eigenlijk geen partij 
was, uitgegroeid was tot een machtig volksverzet, 
dat zich de luxe van bespotting van de vijand kon 

veroorloven. 

leeftijd van hen, die tot de gevaarlijke jaarklassen behoorden. En tenslotte werden zij 
geholpen, die bijvoorbeeld door de SD werden gezocht en een heel nieuwe identiteit nodig 
hadden. Zij kregen een geheel veranderd of een nieuw persoonsbewijs. 
Het wegwerken van beroep of jaartal gebeurde op dezelfde wijze als het wegsnijden van 
de J uit de persoonsbewijzen van de Joden. Het was gemakkelijker, omdat het beroep en 
het jaartal tussen lijntjes stonden, waardoor de snede van het lancet werd verdoezeld. Maar 
minder prettig was het weer, dat het uit te snijden oppervlak veel kleiner was, wat het 
werk weer bemoeilijkte. De operatie eiste veel tijd en geduld, een scherp oog en een vaste 
hand. Bij het geheel veranderen van persoonsbewijzen moest men er rekening mee houden, 
dat men met drie soorten te maken had: die, welke met de schrijfmachine waren ingevuld, 
die, welke met gewonen inkt en die, welke met oostindischen inkt waren geschreven. 
Uit de getypte exemplaren werd wat verwijderd moest worden boven den lichtbak weg
gesneden. De met gewonen inkt ingevulde exemplaren werden schoongewassen met che
mische middelen, die den inkt opzogen zonder het papier of den onderdruk aan te tasten. 
Om te voorkomen, dat het papier daarbij rul en schilferig zou worden, kreeg het een bad 
van petroleum-ether, die door de etherverdamping snel droogde, waarna het papier hard 
en vettig was en men met de bewerking kon beginnen. Bij het met chemische middelen 
opzuigen van den inkt gebeurde het dikwijls, dat de letters van den onderdruk, die oor
spronkelijk lila-achtig waren, een groene kleur aannamen. Een besprenkeling met wijn
steenzuur bracht de oorspronkelijke kleur weer terug. 
Niet altijd werden alle letters verwijderd, zuinig werd uitgespaard wat. zonder bezwaar 
kon blijven staan. Had men bijvoorbeeld een persoonsbewijs van een Maria, dan nam men 
alleen de laatste a weg en liet Mari met den achternaam staan. Men behoefde aan Mari 
dan alleen maar nus toe te voegen om een persoonsbewijs voor een man te krijgen met den 
achternaam van de weggewerkte Maria. 
Ook de vingerafdruk van den ouden bezitter van het persoonsbewijs moest worden ver
wijderd en vervangen worden door dien van den nieuwen eigenaar. Want zelfs reeds bij 
straatcontrole nam de SD dikwijls met een bepaald instrumentje een vingerafdruk van 
jonge mannen, om dien met den vingerafdruk van hun persoonsbewijs te vergelijken. De 
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vingerafdruk werd met een chirurgisch mesje weggeschoren. Het papier oppervlak werd 
daar ruw van, maar dit werd weer verholpen door het met Arabjsche gom te bestrijken 
en tussen de bankschroef te persen, dan was het weer volkomen glad. Nadat de vingerafdruk 
weggeschoren was bleef in het papier boven den lichtbak een dunne plek achter. Maar dat 
was niet erg, omdat de vingerafdruk van den nieuwen eigenaar een beetje dikker en vetter 
op dezelfde plaats werd gezet. 
De foto van het persoonsbewijs bleek niet los te weken te zijn, tengevolge van de lijmsoort, 
die door de bevolkingsregisters werd gebruikt, omdat in de vloeistof, waarmee die lijm op 
te lossen was, de letters van den opdruk op het zegel aangetast werden en wegvloeiden. 
Het zegel zelf losweken was een onmogelijkheid. Nauwelijks viel er een druppel aceton op, 
de stof die de lijm oploste, of het zegel was vernield en waardeloos. Men sneed daarom 
eerst het glacé van de foto weg, waarbij de hoekjes de grootste moeilijkheid waren. Boven 
den lichtbak was het lancet onder het glacé in die hoekjes vaag te volgen. Maar men moest 
er uiterst aandachtig en omzichtig bij te werk gaan en dikwijls mislukte het, wat vooral in 
het begin toen men moeilijk aan te vervalsen persoonsbewijzen kwam, een ramp en een 
wanhoop was. 
Was het glansvlak van de foto verwijderd, dan werd de rest van het papier zo lang weg
geschoren tot het vliesdun was. Aan de achterzijde, zodat de letters aan de voorzijde niet 
werden aangetast, werd dit vliesje dan met aceton besprenkeld en losgeweekt. Het zegel 
bleef daarbij volkomen onbeschadigd. 
De foto van den nieuwen eigenaar werd nu ingeschoven en vastgeplakt. Dan restte nog het 
stempel, waarvan met de verwijderde foto een deel was weggevallen. Het ontbrekende 
werd met inkt, die overeenkwam met dien van het oude stempel bijgetekend. Dit moest 
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ge beuren met een af
ge branden lucifer, die, 
in tegenstelling tot eèn 
stalen pen, niet scherp 
was en die afgebrand 
moest zijn, omdat de 
letters bij het tekenen 
dan niet draderig of 
schilferig werden. 
De persoonsbewijzen, 
die met oostindischen 
inkt waren ingevuld, 
hebben voor onoplos
bare moeilijkheden ge
plaatst: deze inkt was 
niet weg te wassen. 
Gelukkig waren er niet 
zoveel, omdat slechts 
bepaalde bevolkings
registers dezen inkt ge
bruikten. 
Eenanderegrotemoei
lijkheid was het code
nummer van de plaats 
van uitgifte en het 

Foto: Cas Oorthuys. individueele nummer 



bestaande uit zes cijfers. 
Het nummer van elk weggeraakt persoonsbewijs werd door de politie ingeschreven op een 
lijst, die door de SD werd overgenomen. Zo'n nummer was daardoor geblokkeerd, en 
daarom was het zaak ook de nummering te veranderen. Meestal behoefde er maar één 
cijfer veranderd te worden, waarmee reeds een niet geblokkeerd getal werd verkregen. 
Het gemakkelijkst was een persoonsbewijs te vernummeren, waar zessen, negens en nullen 
op voorkwamen, omdat die gemakkelijk waren bij te tekenen. In andere getallen werden 
cijfers boven den lichtbak weggeradeerd. Ook al werd daarvoor een cijfer gekozen, dat 
op een van de witte ruitjes in den onderdruk stond zodat die onderdruk niet werd aangetast, 
dan zat men toch altijd nog met het bezwaar dat een gat in het papier achterbleef dat men 
ook na gladpersing boven den lichtbak onder het nieuw aangebrachte cijfer nog kon zien. 
Na een inspannend zoeken vond men ook hiervoor een oplossing. Het gat werd met een 
papje van papiervezels, die men van een ander persoonsbewijs had afgeschoren, opgevuld, 
met callodium hard gemaakt en gelijk geperst op de oorspronkelijke dikte. Dan eerst kwam 
het nieuwe cijfer erop. Deze methode is vooral druk toegepast bij de vernummering van 
door de KP gekraakte blanco exemplaren van het persoonsbewijs. Voor het indrukken van 
het nieuwe cijfer werd een eenvoudig machinerietje gebruikt, dat het mogelijk maakte de 
cijfers in juiste vorm, grootte en kleur op het vakje te zetten. 
Zo kwam, als resultaat van maandenlang zoeken en proeven nemen, met moeizaam geduld 
het persoonsbewijs voor een nieuw en waardevol gebruik gereed. Een hele inrichting was 
er voor nodig: chemicaliën, lichtbàkken, lampen, vergrootglazen, persijzers, bankschroeven, 
lancetten, lijm, inkten, schrijfmachines - en al deze dingen waren in dien tijd steeds moeilijker 
en schaarser te krijgen. De afwerking van één exemplaar vroeg ongeveer drie kwartier tijd. 
Toch zijn alleen al in de maanden Juni en Juli '44er niet minder dan 1.000 stuks afgeleverd. 
Op 11 Juni '44 werd de centrale van de PBS in Amsterdam door de SD opgerold. 1) Na 
dezen slag vond men het veiliger en juister het werk weer te decentraliseren. Er kwamen 
bureaux in Goes, Breda, Woerden, Rotterdam, Barendrecht, Delft, Leiden, Wildervank, 
Heerlen, Arnhem en Den Haag, in welke laatste stad de afdeling in de FC opging. In 
Leeuwarden en Sneek werden afdelingen opgericht, die practisch zelfstandig werkten. In 
het noordelijk gedeelte van Noord-Holland kwam uit de LO nog een afdeling tot stand, 
die op dat ogenblik ook een min of meer zelfstandig bestaan moest leiden. 
De LO had steeds contact met de Persoons-Bewijzen-Centrale gehad, welk contact hechter 
was geworden nadat de groep Kleiman was opgerold. Toen haar eigen PBS tot stand ge
komen was, hield deze regelmatig bijeenkomsten met de PB-Centrale, om het werk te 
bespreken. Vanaf den voorzomer '44 waren er wekelijks samenkomsten, waaraan de LO, 
haar Persoons-Bewijzen-Sectie, de Persoons-Bewijzen-Centrale en de Falsificatie-Centrale 
deelnamen. Hoe nodig zulke besprekingen waren blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat vóór 
dit contact, de LO eens dringend landbouw-Ausweise nodig had en er bij de Persoons
Bewijzen-Centrale op moest wachten, terwijl de Falsificatie-Centrale ze onmiddellijk uit 
voorraad had kunnen leveren, als men het daar maar geweten had. De wekelijkse onderlin
ge besprekingen voorkwamen zoiets en leidden tot een doeltreffende samenwerking, zoals 
bijvoorbeeld bij het drukken van de inlegvellen in Apeldoorn. 
In het algemeen kan men zeggen, dat het vervalsingswerk uitstekend was. Ausweise, 
inlegvellen, stempels, Bescheinigungen, alle mogelijke vrijstellingspapieren waren een 
groot succes. En naarmate men de eraan verbonden moeilijkheden te boven kwam, heeft 
ook het vals en vernumme1de persoonsbewijs duizenden en duizenden beschermd. De 
verliezen onder hen, die zich aan dit gevaarlijke werk wijdden, zijn zwaar geweest. Voor 
de vakspecialisten, die in het vervalsingswerk werkzaam waren, was de moeilijkheid, 
1) Zie I, pag. 82 e.v.
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Een valse landbouw-Ausweis. 

dat zij aan hun plaats waren gebonden en op den duur, bij de uitbreiding, die hun over 
het hele land verspreidde werk kreeg, wel tegen de lamp moesten lopen, omdat de SD, die 
wist dat er geknoeid werd, naarstig naar deze specialistenbedrijven speurde. 
De Persoons-Bewijzen-Sectie van de LO en de Persoons-Bewijzen-Centrale hadden een 
gezamenlijke controle over de aanvragen voor valse papieren. De binnengekomen aanvra
gen werden onderling vergeleken, zodat dubbele of driedubbele of zelfs vierdubbele aan
vragen tot één konden worden teruggebracht. Controle was met name ook nodig voor de 
persoonsbewijzen, omdat men ze van drieërlei soort had, namelijk de vervalste, de geheel 
valse en de illegaal verstrekte echte, waarbij in het begin de geheel valse niet alleen het 
talrijkst in omloop waren, maar ook het slechtst waren uitgevoerd. Zij waren voor die 
onderduikers bestemd, die met de vervalsing van hun persoonsbewijs niet konden volstaan. 
De illegaal verstrekte echte persoonsbewijzen, dat waren de door bemiddeling van de 
bevolkingsregisters verkregen, en de gekraakte en vernummerde exemplaren, waren be
stemd voor de illegale werkers en vooral ook voor Joden. 
Ook plaatselijk moest men zich op de hoogte stellen, of op een aanvraag voor een geheel 
nieuw persoonsbewijs moest worden ingegaan of niet. Natuurlijk moesten de onderduikers 
veilig zijn, maar daarvoor was een vervalsing van hun persoonsbewijs wel voldoende. De 
medewerkers remden dan ook de aanvragen voor nieuwe, geheel valse persoonsbewij
zen, temeer omdat die aanvankelijk niet zo best waren en men er gevaar mee liep. 
Vele onderduikers vroegen bovendien een nieuw persoonsbewijs aan, niet omdat zij 't 
nodig hadden, maar omdat ze het wel interessant vonden met zo'n persoonsbewijs rond te 
lopen. 
De Duitsers, en vermoedelijk ook wel de Nederlandse instanties, hadden een list om ver
valsingen eerder op het spoor te komen. Ze brachten in de papieren kleine foutjes aan en 
bij controle werd daar het eerst naar gekeken. Ze hebben de vervalsers er niet mee verschalkt. 
Want onder het vergrootglas ontgingen hun die foutjes en kleine afwijkingen en misteke-· 
ningen niet en ze bootsten ze na met niet minder list dan waarmee ze op de originelen 
waren aangebracht. Ook hadden vele Duitse stempels een moeizaam te onderkennen 
foutje, dat het richtpunt werd bij de SD-controle. Maar ook daar liepen de vervalsers niet 
in, zij namen deze foutjes zeer nauwkeurig in de nagemaakte stempels over. 
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Ook op andere wijze dan door vervalsing werd de strijd om het persoonsbewijs gevoerd. 
De Persoons-Bewijzen-Sectie wendde zich bv. tot de ambtenaren met een beroep op hun 
bijstand. Op de bevolkingsregisters kreeg men een officieel stuk, een dienstbrief van het 
departement van binnenlandse zaken, afdeling inspectie van de bevolkingsregisters: 
"Waarde Collega, Als men door middel van de persoonskaarten hen, die zich niet meldden 
voor den arbeidsinzet of voor krijgsgevangenschap, wil opsporen, zult gij dan als ambtenaar 
medewerken? Neen! De bezetter moet niet menen, dat wij de bevolkingsregisters zo netjes 
bijhouden voor zijn slavenjacht, om zijn krakende oorlogsmachine op gang te houden. 
Er is maar één antwoord: Weigeren en nog eens weigeren!" Misschien heeft hier en daar 
een ambtenaar zich de niet al te wakkere ogen uitgewreven over dit departementale dienst
stuk, dat 'zo openlijk tot sabotage aanspoorde. Maar op het departement was men er 
volkomen onschuldig aan. Het was het werk van de PBS, die met deze camouflage dit 
stuk had verzonden. 
Het bureau van de rijksinspectie op de bevolkingsregisters, gevestigd in het gebouw Klei-

Eén der bonkaarten, gekraakt bij de drukkerij Hoitsema in Groningen. De Duitsers hadden na de kraak de bonkaarten voor de betr1ffende periode 
direct aan de achterzijde met een cliché van een ingewikkeld motief laten bedrukken om het grote resultaat van deze overval ( buit 133.500 bonkaarten) 
te niet te doen. De illegaliteit wist echter de matrijzen van dit cliché in handen te krijgen en zij zag zodoende kans de gekraakte bonkaarten van deze(fde 
opdruk te voorzien. Het was echter wel nodig, een klein gedeelte aan de rechterkant van de kaart prijs te geven om voor de machine een aangrijpingspunt 

te hebben. Men ziet op de foto, dat een strook aardappelen-, boter- en taptemelkbonnen verloren ging. ( ,Zie ook !, pag. 88 en 426). 
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kamp in Den Haag, werd op verzoek van de illegaliteit 11 April '44 door de En
gelsen gebombardeerd, eigenlijk een jaar te laat, maar hier gold zeker: beter laat dan 
nooit. 1)
Deze centrale registratie met o.a. een register van de persoonsbewijs-ontvangstbewijzen, 
die de plaatselijke bevolkingsregisters moesten inzenden en die de persoonsbewijzen dekten, 
was een uitstekend controlemiddel in de handen van de bezettende macht. Te allen tijde 
kon zij er persoonsbewijzen in al hun gegevens vergelijken met deze persoonsbewijs-ont
vangstbewijzen, bij welke vergelijking onmiddellijk bleek, of men met een vervalst, een 
vals of een voor de tweede maal uitgegeven persoonsbewijs te doen had. Het hoofd van 
deze inspectie, een zekere Lentz, had dit systeem in elkaar gezet, waarvan helaas velen het 
slachtoffer zijn geworden. Maar behalve een aantal van zijn ondergeschikten, die met hem 
medewerkten, waren er onder de ambtenaren ook goede, die samenwerkten met de illega
liteit en onder hen was een adjunct-inspecteur, Paul (A.J. du Marchie van Voorthuysen t) 2) 
genaamd, die het systeem zoveel mogelijk saboteerde en in de war bracht. De adjunct
inspecteur was bovendien steeds op de hoogte van de plannen, die Lentz en zijn mede
werkers hadden, en deelde die aan de illegaliteit mede. Voor elken op handen zijnden 
nieuwen maatregel van den bezetter deed hij een goede ontduikingsmethode aan de hand. 
Het was zijn taak controle uit te oefenen en instructies te geven bij het opnieuw inrichten 
van bevolkingsregisters, die door verzetsgroepen waren vernietigd, gestolen of verbrand. 
Hij zocht in zo'n.gemeente dan een vertrouwd ambtenaar en slaagde er dikwijls in, het 
herstel van het bevolkingsregister geruimen tijd te rekken, gezochte personen buiten de 
administratie te houden, Joden te laten verdwijnen, zodat de bezetter een onbetrouwbaar 
bevolkingsregister kreeg. Zijn ontduikingsmethoden besprak hij met de Persoons-Bewijzen
Sectie, met de Persoons-Bewijzen-Centrale en met de afzonderlijke centrales, die zich met 
vervalsingswerk bezig hielden. 
De verwoestingen bij het bombardement waren grondig. Vernield werden o.a. een grote 
verzameling geleidekaarten, het gehele centrale bevolkingsregister, het bevolkingsregister 
voor schippers, de controle-rapporten over alle gemeenten, de corn;spondentie met de 
gemeenten, de Jodenregistratie met alle aanmeldingsformulieren en een gedeelte van de 
verzameling ontvangstbewijzen van de persoonsbewijzen. Wat uit de verwoestingen kon 
worden gered ging naar het Kolpingshuis in Den Haag, en het te herstellen register der 
persoonsbewijs-ontvangstbewijzen, kwam, nadat het eerst onder het Departement van 
Binnenlandse Zaken had geressorteerd, nu onder het Departement van Justitie. Het was 
onvermijdelijk, het bombardement had slachtoffers geëist. De adjunct-inspecteur Paul 
was onder de gewonden. Maar nauwelijks was hij van de opgelopen verwondingen her
stellend, of hij zette de afbraak van de rijksinspectie voort. De illegaliteit bewerkte overal, 
en met succes, de ambtenaren van de plaatselijke bevolkingsregisters: de Regering had 
hun nu wel duidelijk gemaakt, welke richting het uit moest. Juist nu zoveel belangrijke 
registratie van bevolkingsgegevens en persoonsbewijzen vernietigd was, kon uitstekend 
worden geknoeid, waartoe de richtlijnen aan de bevolkingsregisters werden toegezonden. 
De Persoons-Bewijzen-Sectie stelde het aantal vrij te maken persoonsbewijzen voor gemeen
ten waar op of na 11 April geen persoonsbewijs-ontvangstbewijzen naar de rijksinspectie 
in Den Haag waren gezonden, op 20 per 2.000 inwoners en op 7 voor elke 1.000 inwoners 
meer. Over de medewerking viel niet te klagen. Vele bevolkingsregisters stonden regel
matig 20 persoonsbewijzen af, voor de invulling waarvan de PBS zelf zorg droeg. 
Paul, die de illegaliteit altijd met adviezen had bijgestaan, beperkte na het bombardement 
zich daar niet langer toe. Hij leverde nu persoonsbewijzen, zegels en controlezegels via de 

1) Zie 1, pag. 619.
2) Na de bevrijding omgekomen.
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aanvragende gemeenten, die het gemakkelijker hadden gekregen en de persoonsbewijs
ontvangstbewijzen niet meer hoefden in te zenden. 

In December '44 sloeg de PBS een goeden slag. De grote razzia's in Rotterdam en Den 
Haag hadden tot gevolg, dat er een stroom van onderduikers kwam om valse bescheiden, 
die hen zouden vrijstellen. En uit het oosten van het land kwamen gelijktijdig dringende 
verzoeken om persoonsbewijzen voor hen, die clandestien uit de hel, die het in Duitsland 
was, waren teruggekomen. Ertige medewerkers van de PBS keken uit naar de een of andere 
middelgrote gemeente, waar aan persoonsbewijzen zou zijn te komen en lieten het oog 
vallen op Ridderkerk. Men kreeg daar op het bevolkingsregister gedaan, dat een voorrangs
order voor 1.000 persoonsbewijzen werd opgemaakt,-want gewone orders van de gemeen
ten werden toen te traag afgehandeld. De spoedbestelling werd den NSB-burgemeester 
Kattenbusch · ter ondertekening voorgelegd, en hij tekende haar inderdaad. Door het 
contact met het Centraal Bevolkings Register werd de landsdrukkerij ingelicht, die in een 
recordtijd 1.000 persoonsbewijzen door een specialen koerier - over de post was te gevaar
lijk in verband met de postovervallen - naar Ridderkerk liet brengen, waar de burge
meester persoonlijk ze ontving en het ontvangstbewijs tekende. Men vond toen een van de 
ambtenaren bereid, de persoonsbewijzen mee te nemen en onder te duiken. De ambtenaar 
nam niet alleen de persoonsbewijzen mee, maar ook nog 600 zegels en een koffertje 
met vingerafdrukbe
nodigdheden en stem
pels. Hij gaf den ge
helen buit aan den 
plaatselijken LO-lei
der en ging naar zijn 
duikplaats, waarheen 
z�jn gezin tevoren al 
was vertrokken, en 
waar hij, ingeschreven 
als slachtoffer van de 
V-2 actie in Den Haag,
onder een anderen
naam spoedig werk
zaam was als ambte
naar ter gemeente
secretarie.
De illegaliteit heeft
wel eens in Engeland
om een dropping van
persoonsbewijzen ge
vraagd. Maar ze zijn
nooit gekomen. In En
geland heeft men trou
wens het persoonsbe
wijzenpapier niet kun
nen namaken. De ge
dropte agenten uit
Engeland brachten
altijd slechte persoons-

Boven: Een aanvrage voor het stempelen van PB-zegeltjes. 
Onder: Het antwoord met de gestempelde zegeltjes. Deze zegeltjes waren niet nagemaakt, maar afkomstzg van 
de zegelkraak in Tilburg. ( Zie 1, pag. 508). 
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bewijzen mee. Wel zijn, toen het zuiden van ons land bevrijd was,, twee keer persoons
bewijzen uit het zuiden naar het noorden gebracht, een keer 300 en een keer 1.000 
stuks. 
Een bijzondere moeilijkheid vormde de vraag naar het controle-zegeltje, dat, correspon
derend met dat op de oude stamkaart, op het persoonsbewijs moest worden geplakt ter 
verkrijging van de tweede distributiestamkaart. Er werden onmiddellijk valse zegeltjes 
gemaakt, maar kleur en afmetingen verschilden te zeer van de echte, zodat ze niet bruik
baar waren. Gelukkig kon de KP in Tilburg 105.000 van deze zegeltjes kraken, waarmee 
althans in de belangrijkste behoeften kon worden voorzien. 1) Maar op ieder zegeltje moest 
een stempel voorkomen met het nummer van den distributiekring, waarin het was uitge
reikt. Voor de onderduikers betrof dat meestal een andere gemeente, dan waar ze onder
gedoken waren. Via de Top van de LO moesten de zegeltjes daarom naar alle mogelijke 
afdelingen van de LO verzonden worden om te worden gestempeld, waarna ze naar de 
betreffende LO-afdeling moesten worden terruggestuurd, die dan voor de verspreiding 
zorgde. Aan de stempels. ter plaatse kwamen de plaatselijke LO-afdelingen met medewer
king van betrouwbare ambtenaren. Het heen en weer sturen van deze zegeltjes was nogal 
erg omslachtig, maar het is allemaal tot een goed einde g�bracht. Voor de grote steden 
stempelde de PBS centraal, wat den af te leggen weg voor de zegeltjes met de helft verkortte. 
Voor de kleine plaatsen kon het stempelen niet centraal gebeuren, omdat er al teveel 
stempeltjes nodig waren, waarvan de nummers alle in vorm verschilden. Natuurlijk 
zijn er allerlei listigheden toegepast om aan de controlezegeltjes voor de persoonsbewijzen 
te komen. Zo werd in Westdongeradeel in overleg met den gemeentesecretaris op een 
vals bericht, dat zogenaamd van de inspectie kwam, een tleel van de zegeltjes vernietigd. 
Men gaf toen op, dat men op dit bericht, aan de echtheid waarvan men niet had getwijfeld, 
alle zegeltjes vernietigd had. De niet vernietigde gaf men aan de LO. 
Een enkelen keer zat de LO zo goed in de zegeltjes, dat zij de gemeenten kon bijspringen. 
Zo kreeg de gemeente Enschede, toen men daar een ogenblik zonder deze zegels zat en 
dit feit moest camoufleren, het benodigde aantal van de LO ter leen. In Hardenberg, waar 
men door geknoei op het gemeentehuis een tekort aan zegeltjes had en controle verwachtte, 
riep men de hulp van de LO in, die niet in gebreke bleef en tijdelijk in het tekort voorzag. 

Zoals het met de controlezegeltjes ging, zo had men ook allerlei trucjes met de Ausweise. 
In Terneuzen, en vermoedelijk is hetzelfde ook in andere gemeenten gebeurd, wisselde 
de LO valse landbouw-Ausweise bij het Gewestelijk Arbeidsbureau tegen echte om, zodat 
het Gewestelijk Arbeidsbureau valse uitreikte. De verwarring, die daardoor ontstond, 
bemoeilijkte slechts des te meer de Duitse controle. 
In Den Helder hadden van de 7 .000 personen, die in het spergebied mochten verblijven, 
er 1.000 valse Ausweise. 
Onder de verschillende typen Ausweise, die de Duitsers uitgaven, was ook de Ausweis 
voor hen, die medisch afgekeurd waren voor Duitsland en waarmee ze vrijgesteld waren 
bij razzia's. In Den Haag waren deze medische keuringen in het gebouw voor kunsten 
en wetenschappen. Tijdens de uren van de keuringen stond buiten het gebouw een illegaal 
werker, die zich als Duits controleur voordeed en de gekeurden die buitenkwamen aan
hield. Als afgekeurden hun Ausweis lieten zien zei hij op den Duitsen schnalz-toon: ,,Ach 
so, falsch, nicht? Gehen Sie nach hause. Sie hören wei ter davon!" Toen men op die manier 
allerlei Ausweise met stempels gekregen had kon men ze op grote schaal namaken. Na 
vier dagen waren er al 4.000 valse in omloop, die zo voortreffelijk waren, dat de Duitsers 
ze niet van echte konden onderscheiden en valse voor echte en echte voor valse hielden. 
1) Zie I, pag. 508.
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Oefening op een valse handtekening. 

Voor het slagen van het vervalsingswerk tot het saboteren van den Duitsen arbeidsinzet 
had men natuurlijk de medewerking nodig van de arbeidsbureaux. In vele gevallen was 
de leiding van die bureaux verkeerd, vooral ook door de benoeming van Duits gezinde 
of NSB-directeuren, maar altijd had de illegaliteit wel contact met ambtenaren, die met 
haar medewerkten. Als van die medewerking hier enkele voorbeelden worden gegeven, 
dan worden die niet aangehaald om hun uitzonderlijkheid, maar dienen zij als illustratie 
van wat op dit gebied allerwege gebeurde. In overleg met de illegaliteit bleven de goede 
ambtenaren, toen de maatregelen van de Duitsers steeds scherper werden, op hun post, 
om zoveel mogelijk verwarring te stichten, zo weinig mogelijk mensen naar Duitsland 
te laten gaan er er zoveel mogelijk hier te houden. Bij elken nieuwen Duitsen maatregel 
zond de LO aan de arbeidsbureaux richtlijnen, hoe dien het best te ontduiken. 
In Weert zorgde de LO in samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau voor valse 
medische keuringen en voor valse Ausweise voor de gevaarlijke jaarklassen. Officiële op
drachten werden veranderd. Brieven werden verscheurd, dossiers verdwenen. Namen 
van hen, die door de Duitsers aan de politie waren opgegeven om voor den arbeidsinzet 
te worden opgehaald, werden doorgegeven aan de LO, wier wijkhoofden zorgden, dat 
de bedreigden werden gewaarschuwd. De Z-kaarten die terugkwamen van de beide 
Hauptabteilungen Gewerbliche Wirtschaft in Amersfoort en Den Haag werden door 
vertrouwde ambtenaren nagekeken, veranderd of achtergehouden. Verschillende Z-kaarten 
werden vervaardigd ten name van gefingeerde personen, vooral in die bedrijfsgroepen, 
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Een drietal vervalsingen uit het laatste jaar van de oorlog. 
Boven: Een vel bonneijes, die voorkwamen op de eerste noodkaart van Amsterdam en dienden voor het verkrijgen 
van een volgende. 
Links onder: Eenmaal is de bonkaart zelf nagemaakt, nl. een halve noodkaart voor Amsterdam. Men ziet aan 
de bovenkant, dat slechts het rechterdeel is gedrukt. De andere helji was reeds verlopen. 
Rechts onder: Nagemaakte inwisselbonnen voor het verkrijgen van noodkaarten te Groningen. Door arrestaties in 
de Groep de Groot, was de beschikbare voorraad, verkregen van de vorige noodkaart, in handen van de Duitsers 
geraakt. 

waar men weinig kans 
op vrijstelling maakte. 
De beslissing werd aan 
de werkgevers gezon
den, die er niets van 
begrepen, en aan het 
arbeidsbureau werd 
medegedeeld, dat zij 
wier Z-kaarten waren 
afgewezen en die dus 
geen vrijstelling had
den, bemiddeld moe
sten worden naar Duits
land of naar Neder
landse Rüstungbedrij
ven. Door deze mislei
dingen ontstond een 
zodanige verwarring, 
dat in het rayon Weert 
als gevolg van de Z
kaarten-actie geen en
kele persoon naar Duits
sland is bemiddeld. 
In Roermond hielden 
de goede ambtenaren, 
ook toen zij een NSB
directeur hadden, de 
sleutelposities in han
den en werkten nauw 
samen met de LO. Ter
wijl de bemiddelaar 
van de algemene be
drijven met leidende 
figuren uit de LO
Limburg, o.a. Oom 
Leo (Jan L. Moonen t) 
den secretaris van het 
bisdom Roermond, en 
Pater Lodewijk (Lode
wijk Bleijs t), in gere
geld contact stond, 
hadden practisch alle 

ambtenaren in de tweede helft van '43 en '44 contact met een of meer leden van de 
verzetsbeweging, wat uitstekende resultaten heeft opgeleverd met betrekking tot den 
waar<Schuwingsdienst, de Z-kaarten actie, Ausweise en tweede distributiestamkaart. Ten 
nauwste hing hiermee samen het regelmatig contact, dat enige afdelingschefs en in het 
bijzonder de plaatsvervangende leider hadden met Oom Leo, wiens principieel scherp 
gestelde adviezen van onschatbaar belang zijn geweest. Men traineerde zoveel mogelijk 
de in behandeling zijnde zaken, flatteerde en vervalste opgaven en statistieken, trachtte 
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vrijwilligers tegen te houden en hield, als dat niet lukte, hun aanvragen slepend. Men 
gaf advies, hoe het best te simuleren bij medische keuringen, gaf onjuiste personalia op, 
bracht op papier persoonlijke beroepsomstandigheden in overeenstemming met de ver
eisten voor vrijstelling, maakte terugkeerrapporten op foutieve gegevens, bezorgde op 
valse verklaringen distributiebescheiden, verstrekte valse Ausweise, met valse handteke
ning en vals stempel, hield post achter en liet papieren verdwijnen. Met instemming van 
Oom Leo en pater Lodewijk zette de bemiddelaar voor de algemene bedrijven een anti
Z-kaarten-actie op touw, die het mogelijk maakte, dat in het gewest geen enkel slachtoffer 
ten gevolge van de Duitse Z-kaarten-actie is gevallen. De Roermondse actie bleek zo uit
stekend te zijn, dat de LO ze voor geheel Nederland ging toepassen, en Roermond 
zorgde op grote schaal voor valse ontvangstbewijzen, de zogenaamde Quittungen, die 
een tijdelijke voorziening waren, maar toch lang genoeg effectief zijn geweest. Doordat 
de Roermondse drukker en papierleverancier en de clichémaker in Den Bosch tezamen 
met een aantal leiders van de LO tijdens deze actie werden gearresteerd is de doorwer
king door het gehele land gehandicapt. Maar het werk werd niettemin voortgezet en van 
Roermond uit werden vele bedrijven zowel in het westen als in het zuiden van Neder
land van valse ontvangstbewijzen voorzien. 
Bij de medische keuringen ontwikkelde vooral een verpleegster een grote vaardigheid in 
het saboteren. Een Oostenrijkse keuringsarts, die haar doorhad, nam, toen hij wegging 
om door een ander te worden opgevolgd, afscheid van haar met de woorden: ,,Schwestcr, 
schwindeln Sic ruhig weiter!" Zij bewerkte de doktoren, kreeg door hen ondertekende 
blanco formulieren van hen los, die dan naar believen konden worden ingevuld. Ze drong 
ziekteverschijnselen op, bij het horen van den naam waarvan de Duitsers reeds de schrik 
om het lijf sloeg. Zij zorgde, dat personen, die bij den enen dokter waren goedgekeurd, 
daarna bij een andere positief werden afgekeurd. Velen werden gekeurd onder een anderen 
naam, zodat de betrokkenen zelf niet eens meer ter keuring hoefden te komen. Men ge
bruikte vervalste afkeuringsformulicrcn met valse handtekening en vals stempel. Dikwijls 
lukte het ook, mannen, die in Duitsland waren, met een vals telegram via den Fachberatcr 
voor een familielid, dat bv. zogenaamd stervend was, thuis te krijgen, waarna men zorg 
droeg, dat zij niet meer naar Duitsland terug gingen. 
De resultaten in Roermond bereikt, blijken uit de gegevens van het overzicht over de 
jaarklassen van '22 tot en met '24. Van een totaal van 5.000 meldingen waren 70 % door 
Ausweise en valse papieren gedekt, 20 % ondergedoken en slechts 10 % in Duitsland 
geplaatst. 
En weer elders in Harderwijk. Al aanstonds na de capitulatie hield men er de werkzoekenden 
uit registers, opdat ze niet voor de Duitsers zouden worden tewerkgesteld al hielp dat niet 
direct, omdat aannemers, die voor de Duitsers werkten, dank zij de verlokking van de 
hoge lonen net zoveel arbeiders kregen als ze wilden. Maar later werden ook zij, die gevaar 
liepen voor deportatie, uit de administratie gehouden. Men had een nauwe samenwerking 
met gemeentesecretarieën, distributiediensten, met een telefoniste, die telefoongesprekken 
liet afluisteren, met verzetsgroepen, met goede ambtenaren van de Gewestelijke Arbeids
bureaux in de omgeving, om de Duitse maatregelen zoveel mogelijk te saboteren. Distribu
tiestamkaarten werden even ijverig ongeoorloofd als geoorloofd gestempeld. Honderden 
valse Ausweise, afkomstig van de verzetsbeweging, werden klaargemaakt en uitgereikt. 
Arbeiders, die voor Duitsland waren goedgekeurd, werden illegaal naar particuliere 
bedrijven bemiddeld. Arbeiders, die zich vrijwillig voor werk in Duitsland kwamen aan
bieden, werden onder handen genomen en geholpen als ze hier bleven. Op lijsten, die bij 
de Duitse instanties moesten worden ingediend, werden jongens als vertrokken naar 
Duitsland opgegeven, die rustig hier gebleven waren. Met medewerking van den medischen 
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dienst werden honderden afgekeurd, dikwijls zonder dat ze het zelf wisten. Valse rapporten 
over den toestand in het bedrijfsleven en over de arbeidsmarkt werden aan de Duitsers 
gezonden. Stukken van Duitse of NSB-instanties, waardoor slachtoffers konden vallen, 
werden verdonkeremaand. In de jaren '41 tot en met '44 werden in het rayon met een 
bevolking van 50.000 zielen 286 arbeidskrachten verplicht in Duitsland te werk gesteld, 
waarvan er op den bevrijdingsdag nog 40 in Duitsland waren. De leider van het bureau 
werd in Januari '45 op zijn kantoor door de SD gearresteerd. Hij keerde na de bevrijding 
uit de Duitse gevangenschap terug. Een gemeente-ambtenaar, die zijn naaste medewerker 
was en die samen met hem gepakt werd, heeft het met den dood moeten bekopen. 

De Quittungen voor Z-kaarten, die men ontving als men een Z-kaart had aangevraagd 
en waarmee men voorlopig gedekt was, zijn op grote schaal nagemaakt, of illegaal van 
de Gewestelijke Arbeidsbureaux verkregen of daar geroofd, en uitgereikt aan hen, die ze 
nodig hadden. Men moest ze van het poststempel Den Haag of Amersfoort voorzien, omdat 
daar de Hauptdienststellen van het Z-karten-Verfahren waren en het adres moest worden 
ingevuld met een Olivette typemachine, omdat die ook voor de echte werd gebruikt. In 
een dorp als Alphen a.d. Rijn wist iedereen bij welken LO-man men deze Quittungen 
kon krijgen. Toen de Duitsers het geknoei met deze ontvangstbewijzen doorkregen zijn 
ze de Quittungen gaan nummeren, maar toen was het voor hen te laat, om de gestichtte 
verwarring nog te achterhalen. 
Met de Z-kaarten had de illegaliteit veel moeite. Een LO-medewerker ten departemente 
bestelde telefonisch grote hoeveelheden bij de opslagplaats in Den Haag, die door de KP 
per vrachtwagen werden afgehaald, zodat ze niet naar de Kamers van Koophandel gingen, 
waar de werkgevers ze moesten aanvragen. Tienduizenden en tienduizenden zijn ingevuld 
met gefingeerde namen, waarvoor zich schrijversclubs hadden gevormd, en naar de Duitse 
Hauptdienststellen gezonden, waardoor de Duitse administratie, die echte niet meer van 
valse kon onderscheiden, in de war werd gestuurd. In Enkhuizen werden tweeduizend 
valse aangiften gedaan, waaronder met de namen van alle NSB'ers en ook die van den 

Een valse Quittung, door c!e LO-Groningen in een oplage van 100.000 ex. vervaardigd. 
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NSB-burgemeester. In 
Boskoop bezochten 
LO-medewerkers met 
de schrijfmachine vrij
wel alJe middenstan
ders om de kaarten ter 
plaatse in te vullen. In 
Alkmaar en omgeving 
werden 10.000 valse 
kaarten uitgereikt. 
Over de uitwerking 
is verschillend geoor
deeld. Door enige dui
zenden valse aanvra
gen uit één plaats in 
te zenden vestigde 
men wel al te zeer de 
Duitse aandacht op 
die ene plaats als een 
centrum van geknoei. 
Er waren meer bezwa-



ren, die niet waren te ondervangen, waardoor de tegenmaatregelen tegen de Z-kaarten
actie niet voldoende konden worden uitgewerkt. Lag dit aan de ingewikkelde procedure, 
diezelfde ingewikkelde procedure dupeerde evenzeer de Duitsers zelf, die er ook niet 
veel van terecht brachten. Het scheppen van verwarring door het indienen van foutief 
ingevulde kaarten, het in de war brengen van de administratie door de goede ambtenaren 
en het uitreiken van valse Quittungen hebben er zeker belangrijk toe bijgedragen, om 
ook déze poging van de Duitsers, na de gedeeltelijke mislukking van de Ausweise een nieuw 
middel te vinden om Nederlandse mannen weg te slepen, te doen falen. 

Na de Septembergebeurtenissen in '44 zorgde de Persoons-Bewijzen-Sectie,, in het vooruit
zicht van den naderenden eindstrijd en den Duitsen val, voor het drukken van legitimaties, 
die bij dè districtsleiders van de LO werden opgeslagen om onmiddellijk bij de bevrijding 
of vlak daarvoor aan de medewerkers te worden uitgereikt, zodat ze zich in den overgangs
tijd als verzetsstrijders zouden kunnen legitimeren. 

8. DE BEVEILIGING VAN DEN ONDERDUIKER

Vlas de onderduiker eenmaal ondergebracht, dan was het vanzelfsprekend zaak, te zorgen, 
dat de Duitsers, of de Nederlandse instanties die in hun dienst stonden, hem niet te pakken 
kregen. Wat ter beveiliging van den onderduiker en van het onderduikerswerk gedaan 
werd is in het voorgaande hoofdstuk reeds in een aantal bijzonderheden ter sprake gekomen. 
In de navolgende regelen wordt er nog nader van verteld, om de schets van dit onderdeel 
van de onderduikerszorg te voltooien. 
De onderduiker moest op de eerste plaats beschermd worden ten opzichte van het gezin 
waaruit hij kwam. Daar immers hadden het gewestelijk arbeidsbureau, de Arbeitskontroll
dienst en andere Duitse instellingen het eerste aangrijpingspunt om hem op te sporen. 
Dan moest hij beveiligd worden ten opzichte van zijn nieuwe omgeving, waar loslippigheid, 
zorgeloosheid of onachtzaamheid hem kwade parten konden spelen. 
En hij moest beveiligd worden tegen zichzelf: in de practijk kwam het dikwijls voor, dat 
hij, door zijn mond voorbij te praten of door onvoorzichtigheid, zichzelf in gevaar bracht. 
Deze beveiliging hield tegelijkertijd ook weer de bescherming in van den illegalen werker 
en van de organisatie, die voor de onderduikers zorgde. De ondergedokene kende den 
illegalen werker, met wien hij in aanraking was geweest en soms in aanraking bleef. Was 
hij nu onvoorzichtig of kwam hij in moeilijkheden, dan bracht hij gelijktijdig ook de 
onderduikersorganisatie in gevaar, op wie door hem de Duitse politie vat kreeg. 
De onderduiker werd door verschillende gevaren bedreigd. Duitse of Nederliu1,dse autori
teiten, aan wier beheer hij zich had onttrokken, konden pogingen in het werk stellen om 
hem op te sporen. Dan waren er de ijverige NSB'ers, die zich op de hoogte stelden van wat 
er in hun omgeving gebeurde en de SD daarover inlichtten. Verder waren er de straat- en 
treincontrole en de razzia's. Ook waren er provocateurs, die zich als onderduiker aanmeld
den en daardoor van de onderduikersverblijven en van de onderduikersorganisatie op de 
hoogte kwamen. Vele grote provocateurs zijn als onderduiker begonnen en hebben heel 
wat onheil aangericht: vooral pilotenlijnen zijn ten gevolge van zulke provocatie ·opgerold. 
Dan was er ook nog het gevaar, çlat voor de andere onderduikers ontstond, wanneer een 
hunner gearresteerd werd, - waarbij overigens de illegale werkers niet minder gevaar 
liepen. In Bloemendaal meldde zich eens een onderduiker op de afgesproken plaats, met 
het vertrouwde pasje, welk pasj� immers een van de veiligheidsmaatregelen was. Maar 
toen de illegale werker met hem thuis kwam ontpopte hij zich als SD'er: Hij had den 
onderduiker gearresteerd en deze diens pasje afgenomen, om daarmee toegang tot den 
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