
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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Een bericht betreffende provocateurs. 

illegalen werker te krij
gen, dien hij nu ook 
arresteerde. De illega
liteit is overigens op 
verschillende plaatsen 
opgerold tengevolge 
van het doorslaan van 
gearresteerde onder
duikers. 
In het vorige hoofdstuk 
zijn enige voorbeelden 
aangehaald van de 
roekeloosheid van som-. 
mige onderduikers. Er 
waren er altijd, die 
geen enkel gevoel voor 
verantwoordelijkheid 
hadden en wie dit ge
voel ook moeilijk of 
helemaal niet was bij 
te brengen. In het
zelfde Bloemendaal, 
dat we daarnet noem-

den, kwam een groepje onderduikers zingend terug van een verenigingsavond, en toen 
ze langs een Duitsen post kwamen, hieven ze een uitdagend lied aan, wat ze van zich
zelf wellicht nog moedig vonden. Het had het voor de hand liggend gevolg: ze werden 
onmiddellijk gearresteerd en naar Duitsland gebracht, waar enigen van hen zijn om
gekomen. In Heerenveen riep in een gebouw op een feestavond een jongen van het balcon 
naar een kameraad beneden in de zaal luidkeels, dat hij naar Duitsland moest, waarop de 
jongen in de zaal hem even luidkeels naam en adres van den dominee toeriep, tot wien hij 
zich maar moest wenden, met de mededeling erbij, dat die dominee iedereen hielp onder
duiken. Men neme wel in acht, dat dit een spelen was met het leven van de illegale werkers, 
die zich voor de onderduikers inzetten. Het was dikwijls onbegonnen werk om roekeloze 
onderduikers te overtuigen van den ernst der maatregelen, die werden genomen en van 
het onverantwoordelijke en gevaarlijke van hun gedrag. De uitwerking van de beveiliging 
bleek nooit uit bepaalde feiten, van tijd tot tijd werd alleen het ontbreken van de beveili
ging of het veronachtzamen ervan tragisch geïllustreerd. Voor de betrokkenen was het dan 
te laat, ernstig waren dikwijls de gevolgen, maar ook deze waren zelden voldoende 
waarschuwing als het daarop weer een tijdlang goed ging. Vele onderduikers waren 
moeilijk af te houden van het bezoek aan voetbalwedstrijden, paardenrennen, bioscopen. 
Dit kon inderdaad een tijdlang goed gaan, waarop men zich gewoonlijk dan ook beriep. 
Maar evenzeer ondervond men, dat Duitsers en la1:_1:dwachters hier telkens hun val opstel
den, en ze hadden altijd succes. Jongens, die bij zo''n gelegenheid het wegvoeren van hun 
kameraden hadden gezien, lieten zich een volgenden keer toch niet van den voetbalwed
strijd of de bioscoop terughouden. 
Tegen al deze roekeloosheden nam de LO dikwijls krasse maatregelen, die in een enkel 
geval doeltreffend, maar niet in het algemeen afdoende waren. 
Men had ook onderduikers, die gevaarlijk werden doordat ze in een toestand van psychose 
raakten of maniakaal werden. Zo was in Koekange een student ondergedoken, die voort-
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durend allerlei aantekeningen maakte, namen uit zijn omgeving opschreef, een dagboek 
bijhield en altijd een actentas met bezwarende papieren bij zich droeg. Zijn gedrag werd 
ten laatste drie medestudenten, die samen met hem waren ondergedoken, en die overigens 
ook zelf allerlei onvoorzichtigheden begingen, toch te benauwend. Hij verdween telkens, 
kwam weer terug zonder te vertellen waar hij was geweest en zat dikwijls wezenloos voor 
zich uit te staren. Naar de mening van zijn omgeving betekende hij een ernstig gevaar. 
Met veel moeite is men erin geslaagd, hem in een krankzinnigengesticht onder te brengen, 
nadat eerst reeds de gewaarschuwde KP een Gestapo-overval geënsceneerd had, waarbij 
hem al zijn gevaarlijke papieren waren afgenomen. 
Er waren gevallen van nog ernstiger aard, waarin, als de veiligheid van vele anderen op 
het spel stond en er geen andere uitkomst was, het zware en moeilijke besluit werd genomen 
tot wat men, nuchter en verbloemend "liquidatie" is gaan noemen, een term, waarvan de 
politieke moord zich eveneens bedient. Had men met een provocateur te doen, dan viel 
dit uit den weg ruimen altijd gemakkelijker, alhoewel men ook daarbij steeds nog zo angst
vallig mogelijk te werk ging, zij het, dat de wijze van doden niet kieskeurig kon zijn. In 
een klein dorp in de provincie Groningen zat men begin '44 met een piloot, die al spoedig 
een spion "bleek te zijn. Toen men de overtuigende bewijzen had vroeg men het advies van 
het Gerechtshof in Groningen, dat omtrent de doodstraf geen uitsluitsel gaf. Men heeft 
toen zelf vonnis geveld en den spion gedood. Uit angst voor het verraderlijke geluid van 
een revolverschot diende men hem een flinke dosis chloroform toe, maar toen het hart van 
den bewusteloze bleef kloppen, hing men hem op. Dit waren voor hen, die moesten beslissen 
en voor hen, die de beslissing uitvoerden, moeilijke ogenblikken, maar het gewetensconflict 
loste men op door de gedachte aan de levens van de verzetstrijders, die op het spel stonden. 
In het dorp Stroobos was er onder de onderduikers een terecht gekomen, die door zijn 
gedrag argwaan wekte. Toen men hem deswege bespiedde bleek maar al te waar te zijn, 
wat men had gevreesd: de man was een verrader. Men heeft toen gezorgd, dat hij in een 
ziekenhuis terecht kwam, waar een lid van de KP hem opzocht met een bloemruiker, 
waarin arglistig een revolver gestopt was, die bij het aanbieden van den bloemruiker 
afging. Een hoofdstuk in "Pastorale 1943", waarin hij een soortgelijk geval beschrijft, 
geeft Vestdijk den cynischen titel: Zeg het met bloemen. 
In gevallen als de beide bovenstaande gold het verraders. Voor veel ernstiger gewetens
vragen werd men geplaatst als een onderduiker, zonder van opzet verrader te zijn, zich 
zo misdroeg, dat hij voor velen onmiddellijk levensgevaar opleverde. Straffen als het in
houden van bonkaarten, het naar huis terugsturen of overplaatsing waren in sommige 
gevallen ontoereikende maatregelen. Werd een onderduiker zeer gevaarlijk, was er vol
strekt niets met hem te beginnen, werd hij een bedreiging voor de organisatie en zijn mede
onderduikers, bleek hij moreel ondeugdzaam zodat men van alles van hem kon verwachten, 
dan nam men het recht in handen en werd na ernstig beraad tot liquidatie besloten. Zo 
is o.a. in Zuid-Friesland een gevaarlijk onderduiker terechtgesteld. In Ommen werd een 
soortgelijk onderduiker in de bossen gefusilleerd op uitspraak van een ·vergadering, die 
onder leiding van den plaatselijken dominee langdurig had beraadslaagd vooraleer zij 
het doodvonnis velde. 
In het begin, toen het onderduiken zich beperkte tot enkele persoonlijke gevallen, was 
men uit gebrek aan ervaring en uit angst voor de Duitsers zeer overdreven in het nemen 
van veiligheidsmaatregelen, - zoals in het reeds vermelde geval te Andijk, waar men hen 
alt�jd binnenhield en hen luchtte tussen rietmatten in den tuin. Maar toen er steeds meer 
onderduikers kwamen werd men ook vertrouwder met het gevaar en daardoor geruster, 
wat echter weer dikwijls het nadeel had van te grote zorgeloosheid. Ten laatste kwamen 
er zoveel onderduikers, dat de Duitsers bij wijze van spreken over hen vielen - spottend 
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Op de boerderij van de familie Boogaard te Nieuw Vennep in de Haarlemmermeer, was een 
groot aantal Joden ondergebracht. 
In November '42 had de eerste overval plaats, waarbij 11 Joden gearresteerdwerden.Johannis 
Boogaard ( f) ,werd gearresteerd, maar kwam na 10 weken weer vrij, waarna de familie 
opnieuw met Jodenhulp begon. Een totaal van ongeveer 300 Joden wist men aan een onderdak te 
helpen, waarvan er op de duur weer een aantal op de eigen boerderij werd ondergebracht. Op 
24 Mei '43 volgde een tweede overval, waarbij wel 3 Joden gearresteerd werden, maar door 
de goede schuilplaatsen de anderen en ook de eigenaren aan de greep der Duitsers ontkwamen. In 
Juli '43 verschenen zelfs 14 SD'ers voor huiszoeking, doch zonder resultaat. Dit versterkte 
op niet geri'!ge wijze het vertrouwen in de afdoende beveiliging, zodat het aantal Joden nog 
weer werd uitgebreid. Toen werd in October '43 een schuilplaats ontdekt dooreen NSB-politie
agent, die daarop werd neergeschoten. De SD in Amsterdam werd gealarmeerd en verscheen 
op 6 October. Vele van de 70 verborgen Joden waren reeds elders ondergebracht. Anderen bleven 
in de schuilplaatsen. Met behulp van speurhonden werd een schuilplaats ontdekt: 34 Joden wer
den tezamen met hun verzorgers gearresteerd. Hierboven ziet men een schuilplaats, alsmede een 
slaapplaats in een gecamoufleerde auto. Op de pagina hiernaast is een foto opgenomen van het 
erf op het moment, dat een aantal Joden na hun ontdekking gedwongen worden op de grond te 
gaan liggen. Op de achtergrond ziet men nog verschillende kippenhokken, die tot schuil- en 
slaapplaatsen zijn ingericht. ( Men zie ook de pag.'s 8, 9, 12 en 1, pag. 251.) 

zei men wel eens, dat de ene 
helft van de Nederlandse bevol
king bij de andere helft was 
ondergedoken. Toen kon een on
derduiker in het algemeen vol
staan met gewoon te doen, waar
bij het bezit van deugdelijke 
valse papieren natuurlijk een 
extra waarborg was. Wie, hier-
van voorzien, gewoon ZIJn gang 
ging, geen onnodige risico's nam 
en in moeilijke omstandigheden 
bij controle zijn koelbloedigheid 
wist te bewaren, kwam er in het 
algemeen wel doorheen. Koel
bloedigheid in moeilijke omstan
digheden heeft velen gered, en 
het is een eigenschap, die bij de 
Nederlanders gedurende den be
zettingstijd niet zeldzaam was. 
Een voorbeeld van deze koel
bloedigheid gaf in Goes een 
onderduiker, tegelijk illegaal 
werker, vervaardiger van valse 
persoonsbewijzen en die zelf een 
vals persoonsbewijs had, waarop 
als zijn beroep stond vermeld, 
dat hij hoofdambtenaar was van 
de registratie van de Nederlandse 
gemeenten. In het huis waar hij 
verbleef kwamen de Ortskom
mandant en een officier kwartier 
vorderen en zij troffen hem op 
zijn zolderkamertje aan, waar 
hij zich gauw had teruggetrokken 
en zich schijnbaar onledig hield 
met wat ambtelijke paperassen. 
De controle van zijn persoons
bewijs doorstond hij rustig, en 
op de verbazing van den Orts
kommandant, dat een hoofd
ambtenaar zo slecht was gehuis
vest, wist hij zo onopvallend en 
handig in te gaan, dat de Orts
kommandant hem opdroeg in 

zijn naam bij den burgemeester een beter onderkomen te eisen. Na het vertrek van de 
Duitsers zocht de pseudo-ambtenaar natuurlijk elders een veilig heenkomen, zij het 
zonder medewerking van den burgemeester, maar zijn koelbloedigheid en zijn gewoon 
doen hadden hem op dat ogenblik gered, en niet alleen hem, maar ook al de gevaarlijke 
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papieren, die hij onder zijn berusting had, en hij redde gelijktijdig ook de huisgenoten, 
die, hadden de Duitsers ontdekt wat hier aan de hand was, er natuurlijk ook "bij" waren 
geweest. Men moest aan den anderen kant ook weer. niet te gewoon doen, zoals een dame 
in Veenendaal deed, die, toen een Duits officier bij haar om inkwartiering kwam, hem ten 
antwoord gaf, dat ze hem niet kon helpen, omdat zij haar huis vol onderduikers had. Zij 
trof het overigens met haar Duitser, want hij waarschuwde haar slechts, dat zij beter deed, 
dit niet aan iedereen te vertellen. 
De verschillen tussen stad en platteland in het hele onderduikerswerk deden zich ook gelden 
ten aanzien van de beveiliging. Op het platteland, waar men elkaar allemaal ken.de, was 
men ook op de hoogte van de gevaren. Men was misschien wat te gemakkelijk en zorgeloos 
tegenover het onverhoedse gevaar. En een nadeel was het ongetwijfeld ook, dat iedereen 
te veel wist. Maar van den anderen kant waren daardoor hele streken eensgezind in de 
verzetsstemming. In de stad was een veel sterker gevoel van onzekerheid en de gevaren 
waren er groter, omdat men niet altijd wist, met wie men in aanraking kwam. Daarom 
echter was men er in het algemeen ook voorzichtiger. Op het platteland was het misschien 
geen "pastorale" en ook daar werd de noodzaak van uiterste behoedzaamheid en doeltreffe
de beveiliging dikwijls tragisch gedemonstreerd aan de zware slagen, die er aan de o,nder-

. duikers en het onderduikerswerk werden töegebrac:ht. Hier had men bovendien dikwijls 
dat verschijnsel van een schrikbewind, uitgevoerd door den een of anderen meedogenlozen 
NSB'er, die conjunctuurhelden, zoals het nationaal socialisme die had, en die, van hurt 
omgeving als steeds ten plattelande gemakkelijk op de hoogte, onbarmhartig en genadeloos 
optraden en zoveel mogelijk mensen verrieden en. hun meesters den Duitsers in handen 
speelden. 
Onder de streken, die zulk een schrikbewind hebben gekend, was die van Grootegast en 
Poezum in de provincie Groningen, waar de NSB'er Pier Nobach als een beest heeft 
huisgehouden. Volgepropt met nazi-ideeën, die hem welkom waren omdat zij hem zijn 
kans boden en hem gelegenheid gaven zijn instincten uit te vieren, vriend van alles wat 
Duits was, bezeten van haat- en wraakgedachten tegen alles wat zich tegen het nationaal 
socialisme verzette, gewetenloos, dom en zonder karakter en dank zij dit alles bruikbaar 
vertrouwensman voor de Duitsers, trok hij er vrijwel iederen dag op uit om prooi te vangen, 
en.velen hebben door zijn toedoen in de verschrikkelijke Duitse gevangenschap den dood 
gevonden. Hij trad bij voorkeur op met een lijfwacht en met den ingeroepen bijstand van 
de Duitse politie. Had hij zijn gevangenen te pakken dan tierde hij als de baarlijke duivel 
en bij hun verhoor in het "Scholtenshuis" sloeg en trapte en vloekte hij er op los. Hij hield 
autobussen aan, controleerde alles en iedereen, dreigde met zijn revolver en trad steeds 

,Zie voor toelichting het onderschrift van de foto's op de pagina hiernaast. 
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Herhaaldelijk werden vanwege de Top der LO algemene waarschuwingen en gedetailleerde instructies voor 
onderduikers en illegale werkers gegeven, daar steeds de neiging bestond op de duur zorgelozer op te treden en de 
gevaren te onderschatten. Vooral in de zomer van '44 heeft de SD zware slagen toegebracht. De aanhef van de 

eerste li1ededelingen der LO, was dan ook terecht aan dit punt gewijd. 

scheldend en vloekend 
op. Ook onder de 
plaatselijke politie had 
hij den wind van de 
nieuwe orde: op zijn 
bevel ging ze, waar hij 
verscheen, achter de 
huizenstaan. Toenzijn 
zoon, die een aartje 
na.ar den vader had, 
was doodgeschoten, 
vluchtten velen, bang 
voor weerwraak, uit 
Grootegast weg, waar
door het hele dorps
leven werd ontwricht. 
De burgemeester kreeg 
toen van dezen tyran · 
gedaan, dat de ge
vluchte burgers terug 
konden keren, op voor
waarde dat ze hem, 
Nobach, hun schuld 
zouden komen beken
nen, beterschap zou
den beloven en verlof 
zouden vragen om in 
het dorp te mogen ver
blijven, voorwaarden, 
waaronder de gevluch
te Grootegastse bur
gers doorgingen! 
Talrijk zijn de slacht
offers geweest van de
zen man. Maar de 
plaatselijke illegale 
actie heeft hij nooit te 
pakken kunnen krij
gen, al zijn wel, bij zijn 
woedende en naarsti
ge pogingen daartoe, 

slachtoffers gevallen. Toen in Doezum een terreurploeg werd uitgezonden om deze 
organisatie in handen te krijgen zijn drie burgers neergeschoten. De eerste was een 
man, die door toedoen van Nobach achttien maanden in een Duits gevangenkamp had 
doorgebracht en daaruit pas was teruggekeerd. De tweede was een ingezetene, die het 
gezin van den eerste tijdens diens gevangenschap had verzorgd, waarmee hij een uitdrukke
lijk uitgevaardigd gebod van Nobach had getrotseerd, hij had verboden het gezin te helpen. 
En de derde was een willekeurig uitgekozen schilder in het plaatsje. Een vierde, dien men 
ook had willen vermoorden, trof men niet thuis, en men stak toen zijn huis in brand. 
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In de leerstellige opvatting van de terreur, die het Duitse nationaal socialisme had, bleven 
misdaden als deze ongestraft, ja, werden ze aangemoedigd en waren beestmensen als deze 
Nobach steunpunten voor het Duitse gezag. De Duitsers zelf hebben hun eigen daden niet 
met die van dit soort Nederlanders gelijk gesteld - alhoewel zij nog erger deden en de 
Duitse politie in Duitsland zelf tegen de daar politiek vervolgde landgenoten even beest
achtig of nog beestachtiger optrad. Maar de Nederlanders, die zich zo serviel en karakter
loos aan de Duitsers verkochten en hun landgenoten verrieden, hebben zij, hoezeer ze van 
hun laffe diensten gebruik maakten, als verraders en uitvaagsel veracht. Het was juist op 
het platteland, dat deze laffe terroristen met de minste belemmering en dikwijls met de 
noodlottigste gevolgen hun schrikbewind konden uitoefenen. 
De ontwikkeling van de beveiliging hield gelijken tred met de ontwikkeling van het indivi
duele tot het massale onderduiken en van het hele onderduikerswerk, zoals dat in de 
vorige paragraaf besproken is, en waarbij al een beeld is gegeven van de beveiligingsmaat
regelen bij contactzoeken met onderduikers, het onderbrengen van hen en hun vervoer. 
In den laatsten tijd van de Duitse bezetting waren er zoveel onderduikers en liep tengevolge 
van de Duitse maatregelen en de groots opgezette razzia's iedereen zoveel gevaar, dat het 
vraagstuk der beveiliging van de onderduikers een algemeen vraagstuk werd en de 
maatregelen die men trof opgingen in de beveiligingsmaatregelen voor de gehele bevolking. 

Naarmate de onderduikerszorg zich organisatorisch ontwikkelde, werd ten behoeve van 
de bescherming van den onderduiker het plaatsel�jke persoonlijke initiatief aangevuld door 
provinciale maatregelen, welke de Topleiding van de organisatie ontwierp met de bedoe
ling, dat ze overal in den lande zouden worden toegepast. Daaronder waren directe 
maatregelen zoals de reeds besproken letter- en cijfercode ter Beurs en die van het vervoer 
van den onderduiker naar zijn duikadres, waarvan ook al is verteld. En tegelijkertijd was 
er het aangeven van algemene richtlijnen, bij de toepassing waarvan de leiding moest 
kunnen vertrouwen op beleid en vindingrijkheid ter plaatse als er zich onvoorziene gevaHen 
voordeden. De onderduikers meenden in het algemeen, dat ze goed deden van naam te 
veranderen. Ze vonden dat veiliger en dit "incognito" was ook wel interessant. De vraag 
is echter, of het, als men ver van huis was, wel nodig was en enigen zin had. Was de naam 
op het persoonsbewijs veranderd, clan deed men natuurlijk verstandig zich aan dien valsen 
naam te houden, tenzij men als onderduiker ook diensten verleende aan de illegaliteit, 
in welk geval men goed deed ter beveiliging een derden naam te nemen. Al die naamver
anderingen maakten bij ontmoetingen, bij besprekingen, bij het praten over wederzijdse 
kennissen alles zo geheimzinnig met toch weer de noodzaak van verduidelijkingen, dat de 
valse naam bedenkelijker werd dan de echte en als beveiligingsmiddel eigenlijk faalde. 
\\'as bezoek van familieleden aan onderduikers uit voorzorg in het algemeen verboden, 
ook rechtstreekse briefwisseling tussen den onderduiker en de zijnen was om dezelfde reden 
niet toegestaan. De correspondentie ging eerst via de Beurs en later per koerier en koerier
ster, en er moesten bepaalde voorschriften bij worden in acht genomen. Zo mochten in de 
brieven geen aanduidingen staan omtrent onderduikers en hun verblijfplaatsen, en er 
mocht ook niets in verteld worden over het verkrijgen van distributiebescheiden en valse 
papieren. In het algemeen, kan men zeggen, mochten in de brieven geen directe of indirecte 
mededelingen gedaan worden, die het onderduikerswerk in gevaar konden brengen. Een 
censuur op de onderduikerscorrespondentie was te omslachtig, maar wel werden in sommige 
streken steekproeven genomen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Maasbree. De antwoordbrie
ven moesten daar aan een gefingeerd adres worden gezonden, waaromtrent men op het 
postkantoor was ingelicht. De aldus geadresseerde brieven werden het duikhoofd ter hand 
gesteld. Het duikhoofd werd ook door de post ingelicht als onderduikers rechtstreeks brieven 
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lieten sturen, waaruit meteen bleek, dat ze hun duikadres aan hun betrekkingen hadden 
verraden. Het doen naleven van de voorschriften bij de onderduikerscorrespondentie was, 
hoezeer de veiligheid het gebood, toch uiterst moeilijk en het verbod van rechtstreekse 
briefwisseling is natuurlijk ontdoken in de overtuiging, die ieder voor zich in zo'n geval 
had, dat hij de veiligheid niet in gevaar zou brengen. 
Ter Beurs kreeg men wel eens onderduikers te behandelen waarover men maar heel 
beknopte gegevens had. Ze daarom wegsturen kon, als ze inderdaad onbetrouwbaar 
waren, onmiddellijk het werk in gevaar brengen, en, waren ze goed, henzelf: want ze 
konden dan onmiddellijk worden gearresteerd, - en ook dat betekende trouwens voor de 
organisatie een gevaar. Ze werden dan doorgezonden en de plaatselijke recherchedienst, 
een instelling die uitstekend bleek te werken, stelde dan een nader onderzoek in, waar
door men gelegenheid kreeg zonodig tijdig en doeltreffend in te grijpen. Voor de beveiliging 
van de onderduikers werd contact gezocht met officiële lichamen. In de vorige paragraaf 
is al verteld welke waardevolle diensten, inlichtingen en waarschuwingen de onderduikers
organisatie dankte aan de verbinding die zij had met ambtenaren van de bevolkings
registers en de gewestelijke arbeidsbureaux. Op deze laatste was het weer van belang, dat 
sommige van hun mensen op goeden voet stonden met de Duitsen Fachberater, die er aan 
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verbonden was: zij kon
den dan tijdig ter waar
schuwing diens gege
vens doorgeven. Zulke 
verbindingen strekten 
zich ook uit tot de ge
vaarlijke · instellingen 
der Nederlandse hand
langers van de Duitsers. 
Een medewerker van 
de LO in Grootegast 
stond op zo'n goeden 
voet met den plaat
selijken commandant 
van de landwacht, dat 
een con trólerende land
wachter, die hem wilde 
aanhouden, hem op 
bevel van den com
mandant zelf, die stond 
toe te zien, door moest 
laten gaan. Het was op 
dat ogenblik 's mans 
redding: hij had een 
groot aantal bonkaar
ten bij zich. Een Gro
ninger Toplid van de 
LO was officieel bij de 
NSB aangesloten, wat 
intussen velen wel wat 
al te kras vonden. Zelfs 

Foto: D. Hofma. tot de SD strekten de



behoedzaam gelegde 
verbindingen zich uit. 
Door zulk een verbin
ding heeft men in Gro
ningen meermalen be
reikt, dat reeds in Duits
land tewerkgestelden 
weer werden terugge
roepen. In Maastricht 
had men relatie met 
den portier van de SD 
waardoor men gege
vens kreeg over op han
den zijnde razzia's en 
tijdig kon waarschu
wen. In Amsterdam 
had de KP contact met 
de secretaresse van een 
SD' er, waardoor ·men Tegen een dergelijke vorm van chantage moesten de onderduikers - en vooral de Joden daaronder- beschermd 

worden. 
in het bezit kwam van 
uiterst waardevolle inlichtingen. 1) En dan had men overal in den lande nauwe ver
bindingen met goede en betrouwbaar gebleven politiebeambten, die waardevolle diensten 
bewezen met waarschuwingen omtrent op handen zijnde razzia's, huiszoekingen en 
arrestaties en bij het bevrijden van gearresteerden. 
Van grote betekenis waren ook de relaties tussen de LO en de telefoondiensten. Hierdoor 
is men er o.a. in geslaagd aftakkingen te maken op de telefoonlijnen van de SD. In Roer
mond, Leeuwarden,,Haarlem, Terneuzen en elders beschikte men over zulke aftakkingen, 
waardoor men gesprekken van de SD kon afluisteren en belangrijke inlichtingen inwon. 2) 
In Roermond had de groep Albrecht, dank zij deze relaties, een telefonische verbinding 
met de Amerikanen in het bevrijde Maastricht. In Mei '44 is gepoogd een goed georgani
seerde verbinding te leggen tussen de LO, de politie en den telefoondienst van den PTT, 
waarmee in Haarlem een begin werd gemaakt en die men zich had voorgesteld over het 
hele land uit te breiden. In de verschillende politiecorpsen had men echter onvoldoende 
goede en betrouwbare politiemannen, dikwijls eenlingen in een voor de rest slecht of 
slap corps, oî:n het plan voor het gehele land te verwezenlijken. Maar plaatselijk kwam de 
verbinding op verschillende punten tot stand, waaruit met medewerking van de Topleiding 
der organisatie toch een Centrale Inlichtingendienst (CID) kon worden gevormd, die 
telefoondiensten verleende. 3) Later, toen het zu,iden van het land bevrijd was, traden de 
Binnenlandse Strijdkrachten bij deze relaties meer op den voorgrond en met medewerking 
van den PTT slaagden deze erin telefonische verbindingen met de geallieerden in het 
reeds bevrijde zuiden to_t stand te brengen. 
Niet alleen met telefoondiensten hielp de PTT, hij werkte ook met de LO mee in het op
houden en ter inzage geven vanpostvanen aanDuit_seinstanties en van brieven van verdachte 
personen. Dikwijls is daardoor schriftelij� verraad van de illegale werkers en onderduikers 
verijdeld. In vele gevallen deed de directeur van het plaatselijk postkantoor zelf hieraan 
mee. In Olst verleende de PTT weer op een ander punt medewerking, nl. bij een veran-

1) Zie 1, pag. 539 e.v. 
2) Zie pag. 110. 
B) Zie 1, hoofdstuk IV.
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<lering van alle huis
nummers ter beveili
ging van de bewoners. 
Wist de LO door aJ 
deze verbindingen 
wanneer en waar en 
welk gevaar dreigde, 
dan was het zaak de 
onderduikers zo snel 
mogelijk te bereiken, 
waarvoor allerlei ver
nuftige alarmstelsels 
waren bedacht. Vooral 
op het platteland be
stond dikwijls de gele
genheid voor een snel 
en goed functione
rend alarmsysteem. In 
Noord-Holland werd 
eerst de plaatselijke lei
der op de hoogte ge
steld en deze had een 

De toegang tot een schuilplaats in de WC van een woning te Zeist. Zie ook het onderschrift van de foto aantal boodschappers,
op pag. 46. die de waarschuwing 

vliegensvlug doorgaven. In den Zomerdijk hield men zich van den weg, dien uit Hoorn 
vertrekkende Duitsers volgden, telefonisch en per koerier van minuut tot minuut op de 
hoogte, en een soort stomme tam-tam, bestaande in het leggen van planken over de weide
sloten, gaf de waarschuwing door van boerderij tot boerderij: alle onderduikers op de 
hoeven in het land wisten aan deze planken over de sloten wat er aan de hand was.'s Nachts 
werden wachten uitgezet, om op naderend onraad te letten. Bij alarm kon men langs wegen 
in het achterland altijd weg komen. 
In Stiens werd voor het doorgeven van alarm gebruik gemaakt van de telefoonlijn van 
de Nederlandse Spoorwegen. 
In Enkhuizen was, toen de luchtbescherming er tot drie mensen werd ingekrompen en 
het dus vrijwel onmogelijk was geworden 's nachts op straat te komen, een ingeietene 
met veel moeite er in geslaagd, vergunning te krijgen voor een particulieren nachtveilig
heidsdienst. Het aanvankelijke oogmerk was het nachtelijke rondbezorgen van illegale 
bladen. Toen de LO kwam kreeg ook deze van den particulieren nachtveiligheidsdienst 
belangrijke hulp. De ondernemer wist zich van de medewerking van twee nachttelefonisten 
op het postkantoor te verzekeren en speelde het klaar, dat zijn dienst een nachtelijke 
doorverbinding kreeg met luchtbescherming en politie. Door middel van die doorverbinding 
kon hij nachtelijke gesprekken van NSB'ers en landwachters volgen en was het ook mogelijk, 
dat hij bij naderend gevaar telefonisch gewaarschuwd werd. De instelling deed haar naam 
eer aan: het was een nachtveiligheidsdienst in optima forma. Toen eens de gevreesde 
Grüne Polizei met overvalwagens op komst was zorgde de dienst prompt voor alarm. De 
telefonisch doorgegeven waarschuwing was in code: de motoren draaien! Dit betekende, 
dat de Duitsers met hun sinistere overvalwagens waren vertrokken. En waar de spook
achtige verschijningen voorbij waren geraasd werd telefonisch doorgeseind: ze zijn voorbij. 
Zo werd de hele weg van de Duitsers gevolgd. De onderduikers in Enkhuizen, De Streek 
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en Andijk konden worden gewaarschuwd, en de waarschuwing was doeltreffend. De 
meeste onderduikers ontsnapten, in het hele gebied van de razzia werden er slechts acht 
gepakt, en dat kwam nog alleen maar, omdat de Duitsers, blijkens hun maatregelen, met 
ontvluchtingspogingen in het achterland ter <lege rekening hadden gehouden. De politie
post op het station lichtte den nachtelijken veiligheidsdienst in, als met den laatsten trein 
of de laatste boot SD'ers waren meegekomen. Gingen deze naar het politiebureau om de 
namen en adressen van de mannen die ze moesten hebben, dan herhaalde de dienstdoende 
politieman, terwijl de Duitsers noteerden, die namen en adressen zó luid en nadrukkelijk, 
dat een daartoe in de toiletten verdekt opgesteld agent ze door een open raampje gemakke
lijk kon horen en opschrijven. De namen werden haastig doorgegeven, en de bedreigden 
waren al gewaarschuwd en weg vóór de Duitsers aan hun deur waren. In verschillende 
streken van het platteland werden 's nachts wachtposten uitgezet, die telefonisch met 
elkaar in verbinding stonden. Men hield oefeningen, precies alsof alles echt was, en deed 
zich dan inderdaad gevaar voor, dan bleek, hoe doeltreffend de beveiliging was: de mannen 
konden allen ontkomen. 
Er waren ook dorpen waar men bij naderend gevaar overdag de waarschuwing kreeg per 
koerier, waarop de over de hele streek zichtbare molenwieken shel in het maaltekenkruis 
werden gezet: de onderduikers en allen die hen konden waarschuwen wisten, dat daarmee 
het signaal op onveilig stond en men kon zich tijdig genoeg verschuilen. Elders weer, zoals 
bijvoorbeeld in Uithoorn, zorgde de brandweer voor het alarm: een van de blokhoofden 
gaf bij naderend gevaar een afgesproken signaal met de sirene. 
Maakten Duitsers en landwachters dikwijls bij sportterreinen en bioscopen een fuik om 
onderduikers te vangen, zij deden het ook bij kerken, bij het uitgaan van de Zondagmorgen
diensten, en ook daartegen werden de onderduikers beschermd. Op vele plaatsen werden 
tijdens de kerkdiensten wachtposten uitgezet, die de toegangswegen tot de kerk bewaakten. 
Was er onraad dan werd dit, waar het mogelijk was, telefonisch doorgegeven naar de kerk. 
Omdat de Duitsers heel goed wisten, dat dikwijls telefonische waarschuwingen hen dupeer
den, werden steeds meer telefoontoestellen in beslag genomen en werd ook het vrije tele
foneren zoveel mogelijk beperkt. Maar dikwijls kon men de medewerking krijgen van een 
dokter, een veearts of een vroedvrouw, die hun telefoon hadden mogen behouden. Waar 
geen telefoon was gaf men de waarschuwing in code door per boodschapper, zodat ze de 
kerk bereikte. En daar wisten dominee en pastoor er altijd wel iets op te vinden, om te 
zorgen dat de onderduikers en de jongens van de gevaarlijke jaarklassen begrepen wat 
er aan de hand was. De pastoor nodigde pachters van plaatsen van bepaalde nummers 
uit na de Mis de pacht te komen betalen: men wist dan hoe laat het was en ieder, die onder 
geen beding door de Duitsers of de landwachters gecontroleerd mocht worden, bleef wach
ten op de pastorie of kreeg een achteruitje, waar het veilig was. Een dominee had een 
andere code-waarschuwing: bij alarm kondigde hij aan, dat zijn preek niet geschikt was 
voor jonge mensen. Een pater in Brabant fluisterde de waarschuwing, terwijl hij al wan
delend door de kerk zijn brevier las. 
Op zeer vele plaatsen ten plattelande, zowel in katholieke als in protestante streken, konden 
de onderduikers veilig de kerkdiensten bijwonen: zij konden gerust zijn, de beveiliging 
was grondig, de schapen werden bewaakt tegen de wolven. 
Werden de onderduikers met allerlei alarm-stelsels beveiligd, het was natuurlijk ook zaak, 
dat ze een veilig heenkomen konden vinden en een goede schuilplaats hadden. Buitengewoon 
vindingrijk is het Nederlandse volk geweest in het verzinnen en maken van schuilhoeken, 
waar men voor het zoeken van de Duitsers en hun handlangers veilig was. Men maakte wel 
eens schuilplaatsen, inderdaad zo nadrukkelijk en stiekem, dat de op de proef gestelde be
zoeker er regelrecht op afliep. Maar vele andere waren er, die het listiger deden, die zelfs 
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Z,.K.H. Prins Bernhard brengt een bezoek aan hel "klooster" te Utrecht, waar 
de provinciale LO-leider zijn kantoor had gaestigd. De koninklijke bezoeker 

verlaat de uitstekend gecamoufleerde schuilplaats op zolder. 

een grondige psychologische studie maak
ten van wat wel en wat niet bij een 
huiszoeking de aandacht trekt of er aan 
ontgaat en van de methoden door de 
Gestapo toegepast. 
Vooral in den illegalen strijd moest men 
kunnen beschikken over gewaarborgde 
schuil- en bergplaatsen. 
Grote faam hebben zich negen gebroeders 
uit Hilversum met het bouwen van be
trouwbare schuilplaatsen verworven. Ze 
hebben er vele gemaakt, in Amsterdam, 
in Utrecht, in Hilversum en Zeist en in 
verschillende andere plaatsen. De toe
gangen waren verborgen in draaibare 
toilettafels, lambrizeringen, schoorsteen
mantels, boekenkasten en gewone stukken 
muur. De schuilplaatsen konden van bin
nen en van buiten geopend worden door 
middel van een draaibaren valboom, 
waarvan voor de buitenzijde de trekdraad 

verborgen zat in een draaibaar stopcontact, en kapstokhaak, een waslijn. Nooit heeft een der 
schuilplaatsen van deze gebroeders gefaald, zelfs niet een keer in geval van verraad, toen de 
SD in de haar aangegeven woning naar den in zulk een schuilplaats verborgen ondergrond
sen werker kwam zoeken. De man in zijn schuilplaats stond met de revolver in de hand 
Maar hij stond veilig. De SD zette het huis van boven tot onder ondersteboven, zij was 
overtuigd, dat de man dien ze zocht, in het huis moest zijn, en die overtuiging was juist, 
maar zij vond hem niet en moest onverrichter zake weer heengaan. Geheime zenders, 
illegale telefoons, wapenvoorraden, geroofde distributiebescheiden, alles is in deze schuil
plaatsen opgeborgen geweest en nooit is er iets van ontdekt. 
In een woning in de Brigittenstraat te Utrecht was zulk een schuilplaats, een kleine lage 
kamer, waar na de bevrijding Z.K.H. Prins Bernhard, die zelf ook tevergeefs naar den 
toegang gezocht had, eens met enige belangstellende gasten op bezoek kwam, om hun 
deze merkwaardigheid te tonen: niemand van het gezelschap heeft zelfstandig den toe
gang ontdekt. En naar een andere schuilplaats van de gebroeders, in een woning te Zeist, 
is H.M. Koningin Wilhelmina komen kijken, en zij is er in geweest ook. Maar ook zij had 
met geen mogelijkheid den toegang zelf kunnen vinden. 1) 
Lang niet alle schuilplaatsen doorstonden zo gewaarborgd de vuurproef. Maar ook dit 
onderdeel van de beveiliging was in het algemeen goed verzorgd. 
In Friesland had een medewerker van de organisatie onder een hoop afval bij zijn woning 
een schuilkelder gemaakt, waarin vijf jongens konden slapen. Waren ze gedwongen van 
de inderdaad goed verborgen schuilplaats gebruik te maken, dan hadden ze door middel 
van een bel, waarmee ze morseseinen gaven, verbinding met het huis. Ook kerken boden 
tamelijk veilige schuilplaatsen. In Kennemerland sliepen in een katholieke kerk zeven 
onderduikers op den traploper van het altaar en als het hun te koud werd kropen ze in 
de biechtstoelen en verenigden daar in de nachtelijke kerk hun stilte en hun sluimer met 
die van de heiligen tegen de pilaren. In Winsum sliepen acht onderduikers boven den 
preekstoel, waar ze echter, tengevolge van verraad, gepakt werden. Zelfs naar dodenakkers 
1) Zie foto's pag. 46 en 370. 
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zocht men een veilig heenkomen, zoals in Utrecht, waar men een grafkelder geopend had: 
bij onraad en razzia's school een aantal onderduikers erin weg in de verwachting, dat de 
Duitsers hen, met de doden, met rust zouden laten. In Treebeek was een schuilplaats in 
het dodenhuisje op het kerkhof, voor overgevoeligen en hangen geen aanlokkelijk verblijf 
in den nacht, maar men vreesde, tenrechte, de gruwelijke Duitse politie en de Nederlandse 
landwacht meer, voor wie men hier bij de doden zich veilig voelde. 
Zo heeft de onderduikerszorg den onderduiker door een uitgebreid stelsel van maatregelen 
tegen zijn vervolgers en de hem dreigende gevaren beschermd. Al waren de beveiligings
maatregelen als ze goed werden nageleefd deugdelijk en doelmatig, afdoende in alle om
standigheden zijn ze natuurlijk niet geweest. Wanneer ze faalden, dan demonstreerde zich 
dat, en doorgaans tragisch. Hun zegenrijke uitwerking was niet in bepaalde feiten aan te 
tonen, tenzij in dit ene grote feit, dat deze bijzondere zorg het onderduiken van onze be
dreigde mannen en jongens tot een vrij veilige aangelegenheid heeft gemaakt, aan de 
leiding waarvan men zich rustig, vrij van angst en met een gevoel van beschermd zijn kon 
toevertrouwen. 

9. GEESTELIJKE VERZORGING 

Aan de geestelijke verzorging van den onderduiker is alle aandacht besteed. Maar zeker was 
organisatorisch deze verzorging niet rechtstreeks een taak van de leiding van de LO. Zij 
had op de allereerste plaats den onderduiker uit de handen van de Duitsers te houden, 
hem onderdak te verschaffen, hem te beveiligen, hem van bonnen te voorzien, hem met de 
duizend en een vervalsingen en knoeierijen tegen den Duitsen arbeidsinzet te beschermen. 
Dit liet voor georganiseerde geestelijke verzorging nauwelijks ruimte over. De door haar 
onder dak gebrachte en geholpen onderduiker moest zijn geestelijke verzorging in zijn 
nieuwe omgeving krijgen, en het was de taak van die omgeving, die verzorging op zich te 
nemen. De scheiding is overigens moeilijk zo streng te maken. De daad van onderduiken 
stond niet los van een geestelijke gesteldheid, zomin als die van de onderduikersverzorging, 
en de LO-medewerkers legden daar den vollen nadruk op. Het onthouden van de Neder
landse mannen aan den Duitsen arbeidsinzet hield ongetwijfeld opzettelijke afbreuk aan 
den vijand in. De vijand voerde immers onze mannen weg om ze voor zijn oorlogsinspan
ning te laten werken. Maar het verzet daartegen op zichzelf is al niet te scheiden van een 
principiële overtuiging. Het weigeren en de aansporing tot weigeren betekenden verzet 
tegen de pogingen van de nazi's, alles en allen aan hun overheersing te onderwerpen. 
Onder de verzetsmensen en onder de onderduikers zijn er ongetwijfeld velen geweest, die 
niet uit een godsdienstige gesteldheid handelden. Zij handelden niettemin uit de overtuiging 
van een beginsel. Zij 
handelden, gedreven 
door het hoge beginsel 
van de vrijheid, tegen 
de nazipogingen, om 
die vrijheid door een 
leerstelsel van dwang 
en terreur te vervan
gen, - zij handelden 
uit een levensovertui
ging, die zich op de 
felste wijze tegen de 
leerstellingen van de Een ten behoeve van het onderduikerswerk vervaardigde wandtekst.
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