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LO-UTRECHT EN DE BETUWE 

"Ik gaa een werk aan, dat opgeleit is 
van lotswissel en meenigerley geval". 

( P. C. Hooft, Nederlandse Historiën). 

Het waren er tientallen, misschien wel honderden. Zij waren mandenmaker in Wilnis of 
rivierpolitie in Vreeswijk. Misschien ook waren zij sigarenfabrikant in Veenendaal of 
onderwijzer in Den Haag of kantoorbediende in Utrecht. Sommigen van hen waren ook 
nog lid van de Oranjevereniging of penningmeester van de plaatselijke korfbalclub. Maar 
wat doet het er toe, meestal kenden zij elkaar niet eens. Maar de oorlog ging Nederland 
ditmaal niet voorbij, zoals in 1914, en de bezetting bracht Jodenvervolgingen en de jacht 
op de arbeiders. Dat veranderde het bestaan. Enkelen gingen kosthuizen zoeken voor 
onderduikers, en werk. Steeds klemmender werden de maatregelen en wie dacht, dat hij 
bij het onderdak brengen van twee onderduikers een bijzondere prestatie leverde, moest 
na verloop van tijd ervaren, dat het wegwerken van twintig jonge mannen hem een zware, 
maar zeker niet een onmogelijke taak was. 
Zo waren er tientallen, honderden. De meesten kenden elkaar niet eens; zij wisten wel, dat 
niet alleen in de provincie Utrecht hun vrienden woonden: ook in de Betuwe en in het 
Gooi, zelfs in het Noorden, in Groningen, en in het Zuiden, in Limburg, waren zij. Zij 
wisten - hoewel de meesten daar nooit zo diep over nadachten -, dat één grote orga
nisatie hen in zich verenigde; dat ook in de provincie Utrecht en in de Betuwe een on
zichtbare, soms uiterst fragiele draad de mannen en vrouwen, die onderduikers verzorgden, 
verbond; de vergaderingen met andere medewerkers en de regelmatige voorziening in 
hun behoefte aan bonkaarten waren enkele bewijzen daarvan. Maar zij konden toch 
niet boven op het werk kijken, zodat zij de provincie Utrecht en een deel van de Betuwe 
zouden kunnen zien als een legkaart, bestaande uit acht grillig gevormde stukken: acht 
districten. Dat konden zij niet, omdat zij zelf midden in die legkaart zaten, omdat slechts 
de provinciale leiding die stukken kon schuiven tot het LO-gewest Utrecht; en misschien 
ook, omdat die legkaart op dat ogenblik nog niet compleet was, nog niet in zuivere, aaneen
sluitende stukken was gezaagd. 

HET ONTSTAAN VAN DE LO IN DE PROVINCIE UTRECHT

Zover was het zeker nog niet, toen Hess in Zeist -- hij heet eigenlijk Hes, een afkorting van 
Hessel, maar zijn vrienden maakten hem naamgenoot van de grote Rudolf- van een oude 
vijl een vlijmscherpe dolk sleep, want dat gebeurde op 15 Mei '40. 
Langs de grote straatweg van Arnhem naar Utrecht rolden onafzienbare rijen Duitse tanks 
en achter de opzwepende, triomfale marsen met daartussen het typische geluid van de 
schellenbomen, marcheerden duizenden goedbewapende soldaten. En een paar honderd 
meter daarvandaan stond Hess in zijn werkplaats en sleep een dolk ... 
Maar scherper wapens zouden gesmeed worden, zoals het wapen van de minachting, dat 
Cary ( Catharinus Stomp t), de vriend van Hess, hanteerde, toen de eerste collectes van 
Winterhulp werden gehouden. Cary trof een collecterende jeugdstormer voor .de winkel 
van Hess. Hij pakte die collectant in zijn nek en sleepte hem zonder meer naar binnen. 
"Heb je nog iets over voor de Winterhulp, Hess ?" Hess bedankte. ,,Mieter dan maar weer 
op", zei Cary en hij gooide zijn slachtoffer de winkel uit. 
Dat was in '41, toen er van een landelijke organisatie nog geen sprake was en de beide 
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mannen tevergeefs wachtten op instructies van de OD, waarbij ze zich hadden aangesloten. 
Die instructies kwamen nooit en hun aandeel in de V-actie van de geallieerden werd geheel 
op eigen houtje gevoerd. Uit oude kranten knipten zij V's en W's en strooiden die 's nachts 
bij honderden over straat. 
Zelfs toen hij zijn eerste onderduikers verzorgde, wist Cary nog niet, dat hij eens zou mee
werken aan de opbouw van een organisatie, die meer zou omvatten dan Zeist en omgeving, 
die contact zou maken met Hugo en Ruurd en die hun organisatie in de stad Utrecht en de 
Vechtstreek in zich zou opnemen; die via de in het geheim voortgezette clubs van de 
AR-partij zou doordringen in de Zuidwest-hoek van de provincie; die in Amersfoort 
Jaap (Mr Jacob de Graaft) en Hans en Spijker (Luitzen v.d. Weij t) zou vinden, reeds 
verbonden in de vaste wil niet te buigen voor de nationaal-socialistische bedreiging van 
de vrijheid; een organisatie, die zou groeien, tot het de man in het vlakke land achter 
Utrecht, en de koerierster in de beboste streken van Driebergen zouden doen weten, dat 
zij niet alleen stonden, dat zij - hóe wisten ze niet precies - door een soms nog zeer 
breekbare, maar immer sterker wordende band verbonden waren met mannen en vrouwen 
in geheel Nederland, ploeterend als zij om onderduikers te plaatsen in streken, waar rede
lijkerwijze geen man meer bij kon of met een vracht bonkaarten zeulende op een fiets, de 
wind pal tegen, in de richting van Utrecht, waarvan die ellendige Domtoren in het laatste 
kwartier geen steek dichterbij gekomen scheen! 
Maar het begon met die onderduikers van Cary, knechts in de meubelzaak van zijn 
vader Jacobus Stomp (t). Bij de uitkamming van de bedrijven in '42 waren zij ge
dwongen tot arbeid in Duitsland. Zij gingen niet en Cary, die deze houding ten volle 
ondersteunde, schakelde relaties bij de Christelijke Bond van Patroons in het Meubi
leringsbedrijf in, om voor deze onderduikers een tehuis te zoeken. Op deze wijze kwam hij 
ook in aanraking met Karel den Houter (Cornelis B. Ninaber van Eijben t) in Driebergen 
en zo gebeurde het, dat toen in diens huis op 25 November '42 een vergadering werd 
gehouden, waarop Frits de Zwerver sprak en daarmede de grondslagen legde voor 
de LO, dat toen voor Cary een arbeidsterrein werd ontsloten, zoals hij zich in zijn 
stoutste dromen niet had voorgesteld. Op de vergadering in Driebergen volgde een dag 
daarna een samenkomst in Zeist. Behalve Cary en zijn vader waren daar ook Hess en 
enkele anderen, die eveneens belang stelden in hetgeen "ouderling Van Zanten" zeggen zou. 
Soms moest de spreker tot een zachter spreker gemaand worden: Zeist was een plaats met 
een vrij groot aantal NSB'ers! Maar het geluid, waarmee zij werden uitgesproken, mocht 
worden gesmoord, de kracht van zijn woorden was daar niet minder om. Zij werkte in 
allen, die luisterden; zij deed Cary uitgaan en zoeken naar medewerkers. Gewapend met 
een brief, geschreven en ondertekend door een Zeister predikant, bezocht hij in verschil
lende plaatsen de pastorieën om te trachten langs die invalspoorten deze plaatsen voor de 
LO te veroveren; familieleden werden ingeschakeld en leden van de Christelijke Bond van 
Patroons in het Meubileringsbedrijf werden bewerkt, niet alleen in de provincie Utrecht, 
maar ook ver over haar grenzen. Een organisatie moest er komen, had Frits de Zwerver 
hun gezegd. Liep niet de jeugd van ons volk gevaar in de arbeidsdienst genazificeerd te 
worden? 
Geen man in de arbeidsdienst, geen man naar Duitsland! 
In Zeist begonnen Cary, diens vader en Hess het werk, dat op die vergadering van 26 No
vember '42 tot leven was gewekt. Zeist haakte weer in Driebergen waar Karel den Houter 
ook niet stil zat. En Karel, die tijdens de oorlogsdagen van Mei '40 als reserve-kapitein in 
de Peel diende, had het contact met zijn vrienden uit die periode nog niet verloren. De 
draad spon zich verder naar zijn vrienden in Brabant, Frank (Johannes A. van Bijnen t), 
die veel later Landelijk Sabotage Commandant zou worden, en Peter, de latere Peter-Zuid, 
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Jozef Ascherl 
(Jos) 

Tevens: JM, Parool. 
Gearr. 1-"7-'44 in 

Oudenrijn bij huiszoeking 
t.g.v. provocatie V-man 

Peperkamp. 

Johan F. Kievits 
Gearr. 24-1-'45 i.v.m. 

werkzaamheden voor ill. 
pers. 

Hendrikus]. J. Baars 
( Groene veld) 

Gearr. 15-6-'44. Oorzaak 
onbekend. 

Johan R. M. Lubbers 
(Joep) 

Gearr. 12-11-'44 t.g.v. 
and. arr. 

Jacobus L. Hordijk 
(Co) 

Gearr. 6-12-'44 t.g.v. 
doorslaan gearr. onderdui

ker. 

Leonard C. P. Maagdenberg 
{Leo Blom) 

Op 20-4-'45 verm. gedood 
in vuurgevecht bij overval op 
woonadres. Na bevrijding 

ter plaatse gevonden. 

Klaas Horjus 
(Klaas) 

Gearr. 24-10-'44 in 
Houten bij uitvoering van 

spionnage-npdracht. 

Frederik A. J. Odinot 
(Frits) 

Gearr. 3-5-'44 i.v.m. 
Jodenhulp. 

Cornelis Kamerling 
( Moorman) 

Contacten met Zeeland en 
Aalten. 

Ge:m. 3-5-'44 in trein bij 
PB-controle. 

Leonardus H. Penninkx 
(P-III) 

Gearr. 20-6-'44 i.v.m. 
werkzaamheden voor OD. 

Hendrik Doornekamp Hendrik D. Ch. de Heus Jan ten Hove Willem J. J. Vos 

Deze 4 personen zijn gearr. 13/14-8-'44. Waarschijnlijk t.g.v. verraad. 

Deze 14 personen behoorden tot de LO-Utrecht-Stad. Sommigen nader: Groep Bitter. 
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die beiden als luitenant in de Peelstelling hadden gediend. Dat was de tijd van het 
ongebondene; het was toen alleen nog een kwestie van relaties, waar deed er niet toe. 
Driebergen had relaties in Brabant, waarheen dus onderduikers weggewerkt konden wor
den. Cary had "meubelrelaties" in Drente: afzetgebied voor onderduikers. Maar staag zou 
uit deze uitwisseling-op-de-lange-afstand een onder de gegeven omstandigheden soepel 
werkend orgaan groeien. Langs de Stichtse Lustwaranda zouden ze liggen, de dorpen 
met een uitstekend werkend LO-apparaat: Zeist, Driebergen, Doorn, Leersum,Amerongen. 
De uit een oude vijl geslepen dolk van Hess zou in Zeist worden tot 2000 aan onderduikers 
uitgereikte bonkaarten per maand en 18.000 gulden ondersteuning over dezelfde periode. 
En in Driebergen zou onder Franks leiding een district groeien, dat zich zou uitstrekken van 
Driebergen tot Amerongen en van Wijk bij Duurstede tot Maarn: district III, een van de 
meest solide werkende districten van de provincie. Maar dat was later, veel later. 

HET BEGIN VAN DE LO IN DE DISTRICTEN

Op 25 en 26 November had Frits de Zwerver dus respectievelijk in Driebergen en Zeist 
zijn tot georganiseerd verzet opwekkende woorden laten horen. In Driebergen was Karel 
den Houter met enkele anderen aan het werk gegaan. In Zeist werkten Cary, diens vader 
- die vóór de genoemde vergadering zijn zoon wel eens verweten had, dat hij de zaak
verwaarloosde voor "dat verzetswerk!" - en Hess. Tussen beide plaatsen bestond samen
werking en aan beide zijden werd getracht de invloedssfeer zoveel mogelijk te vergroten.
Al spoedig - nog in 1942 - kreeg Cary een seintje, dat hij zich eens in verbinding moest
stellen met Amersfoort, waar een aantal mannen zich op principiële gronden tegenover
het nationaal-socialisme had gesteld en daadwerkelijk optrad in de steun - via het Rode
Kruis - aan de gevangenen van het concentratiekamp Amersfoort. Hier werkte een AR
club, die na het verbod was omgedoopt in "Johannes Calvijn II". Het contact met Cary
was voor hen echter het eerste raakpunt met een grotere organisatie. Toch zou het nog
enkele maanden duren, voor Amersfoort volledig in LO-verband werd opgenomen.

Frans Tromp 
(De Ruiter) 

Gearr. 8-3-'42 door provo
catie van Johnny de Droog. 

Bovendien ontwikkelde De Ruiter (Frans Tromp t), onderwijzer aan de 
Christelijke school te Hoevelaken, gedurende de eerste jaren van de 
bezetting, op de Vel uwe een grote activiteit. Hoewel gehandicapt door 
zijn kreupele gang, heeft hij zeer veel werk verzet in later jaren. Op 
8 Maart '42, zijn verjaardag, werd hij door toedoen van de bekende pro
vocateur Johnny de Droog gearresteerd en in September van datzelfde 
jaar gefusilleerd. Eén van zijn medewerkers, een Amersfoorter, volgde 
hem op en noemde zich "De Ruiter II" (naderhandJos). Diens werk
terrein strekte zich uit tot Elburg. Een gedeelte van dit Veluwse gebied 
zou later onder het LO- district Amersfoort ressorteren. 
In Januari '43 sprak Frits de Zwerver in Veenendaal. In de voor
gaande jaren had het verzet zich reeds in velerlei gedaanten in deze 
omgeving gemanifesteerd. De nabije Grebbeberg, waar in de Meidagen 
van '40 zo fel gestreden was, leverde een klein aantal geweren en ma
chinegeweren op; er was in Veenendaal een post van de Intelligence Ser

vice en ook de persgroep Vrij Nederland had hier zeer belangrijke contacten. TijdensdeJoden
vervolging zagen enkele Veenendalers kans verschillende Joden uit Amsterdam te smokkelen 
en in Veenendaal onder te brengen, zodat daar tenslotte 80 à 1 OOvan hen ondergedoken waren. 
In het begin van '43 begon men behoefte te gevoelen aan een straffere organisatie. In die 
tijd kwam "Trouw" op en verdrong op de duur VN. De medewerkers van dit laatste blad 
gingen over naar "Trouw" en zij waren het, die later de contactpunten van de LO-zouden 
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vormen. Toen kwam Frits de Zwerver en bij die gelegenheid werd in een vergadering het 
LO-district Veenendaal opgericht. Ook een gedeelte van de Betuwe behoorde aanvankelijk 
tot dit district, doch dit bleek een zo moeilijk te bewerken gebied, dat twee mensen op zich 
namen hier een afzonderlijk district te vormen. 
Om verschillende redenen was dit nieuwe district, de Neder-Betuwe en de Bommelerwaard

1 

geen ideaal verzetsterrein en zeker geen uitgezocht oord om onderduikers te plaatsen. 
Natuurlijk treden bepaalde moeilijkheden in alle delen van het land op, 
maar die moeilijkheden waren in de Betuwe dermate gecombineerd, dat 
dit gebied in het LO-gewest Utrecht een harde noot was, die met wat 
meer dan gewone kracht gekraakt moest worden. De bevolking heeft 
er een vrij materialistische geest. Daar komt nog bij, dat de lintbebou
wing geen ruimte laat voor afgelegen boerderijen en huizen. Iedereen 
en alles woont langs de weg, zodat allen elkaar kennen en zo zal ook de 
vrees voor praatzucht menige Betuwenaar aanvankelijk er van weerhou
den hebben een onderduiker in huis te nemen. Het was omstreeks Juli '43, 
dat twee Utrechte studenten door de LO'ers in het district Veenendal 
geattendeerd werden op het grote, bijna nog geheel braak liggende ter
rein van de Betuwe. Zij gingen er heen en trekkend van dorp tot dorp, 
worstelend met de moeilijkheid, de materialistisch gerichte harten van 
de gemiddelde Betuwenaar voor een principiële zaak te winnen, gelukte 

Hendrikus P. Vermeulen 
( Henk van Kuilenburg) 

Distr. leid. LO-Betuwe. 
Gearr. 31-7-'44 door ver-

het hun, verschillende kernen van medewerking te stichten. Het is een raad van de koerierster 
Ruth. Zie pag. 244. 

typisch verschijnsel, dat de in de beginperiode voor het werk geïnteres-
seerden voor het grootste deel van oorsprong geen Betuwenaren waren. In Augustus '43 
stootten de twee studenten op Van Buren (Johannes van Zanten t), de vrijbuiter, die 
zijn onstuimige aard reeds onmiddellijk bij de eerste ontmoeting, die zij met hem hadden, 
demonstreerde. Het onderhoud verliep aanvankelijk niet zo vlot. Van Buren had als op
zichter van de Nederlandse Heidemaatschappij verschillende onderduikers bij werken van 
de maatschappij ondergebracht en hij had contacten bij enkele distributiekantoren. Maar 
hij wilde in groter verband werken en daarom had hij deze bespreking gewenst. Kortaf 
en abrupt stelde hij alle mogelijke vragen en hoewel de beide studenten hem volkomen ver
trouwden, waren zij niet bereid hem onmiddellijk van hun gehele doen en laten op de 
hoogte te stellen. In het vuur van het gesprek schoof Van Buren telkens een stukje op zijn 
stoel naar voren, tot hij bij een onstuimige beweging te ver ging en op de grond gleed ... 
Maar de samenwerking kwam tot stand en later werd de keet van de Nederlandse Heide
maatschappij in Geldermalsen een zeer belangrijke plaats van samenkomst. 
Dit waren de districten in het Oostelijk deel van de provincie, die langs verschillende 
wegen onder de invloed van de organisatie van Frits de Zwerver waren gekomen. Het 
Westelijk deel werd door een andere organisatie bewerkt. 

Het zal omstreeks April-Mei van het jaar '42 geweest zijn, dat Hugo, een onderwijzer in 
Den Haag, zijn vriend Ruurd, een kantoorbediende in Utrecht, - zij kenden elkaar als 
bestuursleden van de Christelijke Korf balbond - een brief schreef: ,,Kom eens met me 
praten". En Ruurd ging. Hugo had financiële moeilijkheden: hij moest geld hebben voor 
de verzorging van Joodse onderduikers door zijn in opkomst zijnde organisatie in Den 
Haag, en hij vroeg Ruurd hem hierbij te helpen. In een café'tje op het stationsplein in 
Utrecht bespraken Hugo, Ruurd en twee anderen de mogelijkheden om de hulpverlening 
aan de vervolgde Joden meer organisatorisch op te zetten en in de oude Domstad herleefde 
de geest van Utrechts schutspatroon, Sint Maarten, de weldadige, die met een bedelaar 
zijn mantel deelde. Eén van de vier mannen, die in Harmelen woonde, begon daar; een 
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ander haalde het geld uit de plaatsen benoorden Utrecht en in de stad zelf werkte al spoedig 
een aantal mensen, die in de schaduw van de Domtoren, waarop eens boven het dubbele 
kruis Sint Maartens vergulde ruiterstandbeeld schitterde, moeizaam, soms gulden voor gul
den het geld bijeenbrachten, dat door alle eeuwen diep veracht en fel begeerd een even 
belangrijke rol speelde in de strijd tegen de verwaten heersers aan de Maliebaan, als het 
meest verheven idealisme. In het Westen van de provincie, met als hoofdplaats Harmelen, 
werkte één van de vier mannen, die in de vergadering op het stationsplein te Utrecht be
gonnen waren met georganiseerde hulp aanJoden. Ook dit district breidde zich langzaam 
maar zeker uit en werd door het aantrekken van nieuwe medewerkers steeds intensiever 
bewerkt. 
De Vechtstreek tenslotte heeft naast het voorbereidend werk van enkele pioniers voor een 
groot deel het bestaan te danken aan een tot dit doel bijeengeroepen classisvergadering der 
Gereformeerde Kerken op 11 Juni '43, waarop door één dezer pioniers naar aanleiding van 
Mattheus 25 : 34-36 gesproken werd; een bijbelgedeelte culminerend in de tekst: ,,Voor 
zoveel gij dit een van deze Mijne minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan". 
Na afloop stond een der toehoorders op en zei: ,,Zijn de heren het ook niet met mij eens, dat 
we eigenlijk niet anders kunnen?" De bereidheid, die bij alle 21 aanwezigen was gegroeid, 
vormde het hechte fundament, waarop dit district gebouwd zou worden. 

Zo lagen ongeveer de districten, toen Ruurd op 11 November '43 provinciaal leider van 
de LO in Utrecht werd, een functie, die hij, als een van de weinigen onder de provinciale 
leiders, zou bekleden tot de bevrijding. Maar aan die benoeming was heel wat voorafgegaan. 

DE ONTWIKKELING 

In Zeist had Cary onvermoeid gewerkt aan de uitbreiding van de organisatie. Hij legde 
verband tussen verschillende meubelmakers in het gehele land en trachtte ook zijn broers, 
bv. in Ede en Enkhuizen, in te schakelen. Zijn werkzaamheden hadden zich zo uitgebreid, 
dat hij stilzwijgend als provinciaal leider van de LO werd geaccepteerd en daarnaast was 
hij een figuur van landelijke betekenis geworden. Hij onderhield dan ook het contact met 
de Beurs. 
In de stad Utrecht ging het minder goed. Door het contact van Hugo, die in Zuid-Holland 
werkte, en Ruurd, was de verbinding van Zuid-Holland en het Westelijk deel van de pro
vincie Utrecht steeds nauwer geworden, en zoals in het Oostelijk deel van de provincie de 
organisatie van Frits de Zwerver door het onvermoeide werk van Cary zich met de dag 
uitbreidde, groeide in het Westen de organisatie van Hugo tot steeds hechter verband. 
Door arrestaties in Den Haag moest Hugo echter op 1 Januari '43 in Utrecht onderduiken, 
en enkele maanden later, op 26 Maart, ontsnapte Ruurd, die in een te groot vertrouwen aan 
een meisje iets over een PB had verteld, ternauwernood aan een arrestatie. Het meisje was nl. 
fout en waarschuwde de SD. Ruurd verdween enige tijd van het Utrechtse toneel. Een week 
later, op 31 Maart, betrok Hugo een nieuw duikadres in Zeist en op 4 April '43 ontmoetten 
Cary en Hugo elkaar voor het eerst. 
De ontmoeting van deze twee betekende het begin van een samenwerking, die voor de 
organisatie van het LO-werk in de provincie van het grootste belang is geweest. Hugo werd 
LO'er, d.w.z. hij sloot zich aan bij de organisatie van Frits de Zwerver, en deze samensmel
ting voltrok zich vrij snel. Door de uitbreiding van het werk en de vergroting van het aantal 
medewerkers werd het ontbreken van een regelmatig weerkerend contact tenslotte als 
een zo groot gemis gevoeld, dat een provinciale vergadering werd ingesteld, die iedere 
week onder leiding van Cary in de Zuiderkerk te Utrecht zou plaats vinden. In het begin 
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Klaas v. d. Bor 
(Nic) 

Als Eng. vaarder vertrok
ken. In '43 gedropt en 
gearr. Datum en plaats 

onbekend. 

Rijk Hooijer 
Gearr. 7-3-'42 door 

provocatie van 
Johnny de Droog. 

Pieter Vijge 
Gearr. 7-3-'42 door 

provocatie van 
.Johnny de Droog. 

Deze 3 personen behoorden met Frans Tromp tot de pioniers van de 
LO-Veluwe. Zie pag. 206 en 234. 

Jan H.Beute 
( De Baas) 

Gearr. 18-1-'45 verm. 
door verraad. 

Dries Klooster 
(Oom Loe) 

Tevens: Groep Hein. 
Op 17-4-'45 bij bevrijding 

door granaat gedood. 

Albert van Meerveld 
(Prins) 

Tevens: Groep Hein. 
Gearr. 8-12-'44 ten 

huize van een mede"werker, 
die werd gezocht. 

Wouterus van Dam 
LO-Harderwijk. 
Tevens: RvV. 

Gearr. 26-1-'45 vermoede
lijk t.g.v. and. arr. 

Jan J. v. d. Top 
Tevens: RR. 

Gearr. 18-1-'45 bij 
huiszoeking i-.v.m. werk

zaamheden voor RR. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Barneveld. 

Dirk Kuijper 
LO-Harderwijk. 

Tevens: Trouw, !tl.AR. 
Gearr. 15-2-'45. Oorzaak 

onbekend. 

Jacob Veerman 
Tevens: RR. 

Gearr. 24-2-'45 t.g.v. 
arr. in RR. 

Fekko J. Ebbens 
LO-Tiel. 

Matthijs van Ommeren 
LO-Tiel. 

Engelinus P. van Ooyen 
Pl. leid. LO-Aalst. 

Jacobus M. van Tuyl 
LO-Zaltbommel. 

Gearr. 14-10-'44 door 
verraad. 

Gearr. 28-10-'44 tijdens 
crossingswerkzaamheden. 

Tevens: !tl.AR. 
Gearr. 10-2-'45 waar
schijnlijk door verraad. 
Door mishandeling over/. 

Op 16-2-'45 door granaat 
gedood. 
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werden deze vergaderingen vrij druk bezocht; de geruchten over arrestaties hadden nog 
niet zo de ronde gedaan en door het ontbreken van de vrees voor een SD-overval, werd de 
voorzichtigheid verwaarloosd. Soms waren er ongeveer 40 mensen bijeen en een grote 
groep fietsen was het stille maar welsprekende bewijs van deze bijeenkomst. Een ieder, die 
maar een beetje in de ilkgale melk te brokken had, was aanwezig, tot vertegenwoordigers 
van andere groeperingen toe. Daar was bv. een vertegenwoordiger van de Oranje Vrij
buiters, een groep, die zich bezig hield met de verzorging van Joden en ook min of meer als 
voorloper van de latere KP is te beschouwen. Deze qualificatie: voorloper van de KP, 
spreekt wel zeer sterk, als men weet, dat Cary, na de ontmoeting met Hugo, via diens men
sen in Utrecht contact met de OV kreeg en een afspraak met hen maakte, dat hij van de 
bonkaarten, die ze zouden kraken, een gedeelte zou ontvangen. 
Daarnaast werkte in de stad Utreçht onder leiding van Bitter, een rooms-katholiek adjudant 
onderofficier, nog een zeer actieve groep, die uit de OD was voortgekomen en zich reeds 
vrij vroeg op het gebied van de onderduikersverzorging bewoog. Zij onderhield nauwe 
relaties met de LO in Utrecht en kan als een van de oudste groeperingen ter plaatse 
beschouwd worden. 
Deze groep - en dit illustreert hoe grillig de contacten soms door het gehele land ver
spreid lagen - had rechtstreeks contact met de LO'er Ds de Groot (Ds Rinze Douma t) 
uit Emmer Compascuum. 
Zo was de provinciale LO-Beurs in de Zuiderkerk te Utrecht dus een brandpunt van de 
activiteit op het terrein van het onderduikerswerk. Langzaamaan begon er tekening in het 
werk te komen: Cary en Hugo hadden elkaar gevonden. Beiden beschikten over een aantal 
medewerkers, die allen in meerdere of mindere mate bezig waren met de opbouw van een 
district, terwijl door het streven naar bundeling de zelfstandig werkende groepen werden 
opgespoord en ingeschakeld. Zo ontstonden in ruwe vorm de districten, die hun vertegen
woordigers zonden naar de Zuiderkerk in Utrecht. Ook het probleem van de financiën 
werd nu opgevangen in e_en regeling, waarbij was bepaald, dat elke plaats een bedrag moest 
opbrengen, berekend naar het inwonertal. 
Maar met de opbouw en uitbreiding van de organisatie kwamen de eerste arrestaties. Op 
21 Juni '43 moest Karel den Houter, de ziel van het verzet in Driebergen, zich als officier 
melden voor de terugvoering in krijgsgevangenschap. Hij dook onder, vertrok naar Eind
hoven, maar werd reeds twee maanden later, op 19 Augustus, in de trein gearresteerd, 
verdacht van zwarthandel bij het overhandigen van bonkaarten. Na een lange lijdensweg 
door verschillende concentratiekampen overleed hij in Maart '45 in Bergen-Belsen. Het 
kan slechts een man met een buitengewoon karakter zijn als men - zoals een zijner mede
gevangen - later van hem zegt: Hij was als de Here Jezus tijdens zijn omwandeling op 
aarde ... 
Andere arrestaties volgden in Driebergen, maar het werk kon worden voortgezet. Frank, die 
inmiddels in Driebergen was komen onderduiken, volgde Karel als districtsleider op. Pre
cies een week na Karel's arrestatie sloeg de SD andermaal toe, nu in Utrecht. De gehele 
groep van de Oranje Vrijbuiters werd opgerold en daarbij ook één van de LO'ers, die 
het contact met haar onderhield. Deze slag kwam dubbel ongelegen, omdat op 27 Augustus 
een vergadering was belegd, waarop met de hierboven genoemde "losse" groep plannen 
tot een fusie met de LO zouden worden besproken. De vergadering ging natuurlijk niet 
door, maar in October werd toch een gedeelte van deze groep bij de LO ingeschakeld. 
Het werk ging voort, maar regelmatig rukten de arrestaties medewerkers uit het verband. 
Op 10 September werden in Zeist vader Stomp en zijn zoon Wim, Cary's broer, door ver
raad gearresteerd,· waardoor Cary genoodzaakt werd onder te duiken. 
Omstreeks deze tijd vond op de periodieke provinciale vergadering, die uit veiligheids-
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Arris Bronk 
(De Wit) 

Tevens: NSF. 
Gearr. 22-4-'44 bij 

huiszoeking. 

Benjamin Blankenstein 
(Ben) 

Gearr. 5-6-'44 i.v.m. 
Jodenhulp. 

Hendrik Kolkman 
Tevens: OD, NSF. 

Gearr. 23-11-'44 op een 
door SD bezei adres. Bij 
ontvluchtingspoging dodelijk 

gewond. 

Wubbo Sikkema 
(Wim) 

Gearr. 20-11-'44 op 
duikadres bij huiszoeking 

door landwacht. 

Deze 4 personen behoorden tot de LO-Amersfoort. 

Cornelis v. d. Brink 
Gearr. 27-11-'44 i.v.m. 

pilotenhulp. 

Arend Q31elle 
(Bobbel) 

Gearr. 4-6-'44 bij 
huiszoeking. 

Deze 3 personen behoorden tot de LO-Soest. 

Gerrit van Doornik 
LO-Maarssen. 

Gearr. 27-3-'44 t.g.v. 
doorslaan gearr. onderduiker 

Wil(y H. Hems 
Koerierster LO-Maarssen. 
Op 5-5-'45dodelijkgewond 
bij gevechten tussen BS en 

Duitsers: 
De volgende dag over!. 

Nicolaas Kroon 
LO-Vinkeveen. 

Op 5-5-'45 gesn. bij be
vrijding in gevecht met 

Duitsers. 

Jacob Simonse 
( Simon) 

Gearr. 2-6-'44 op door 
SD bezet adres. 

Sybrandus P. G. J. van 
Angeren 
(Bram) 

Pl. leid. LO-Soesterberg. 
Gearr. 5-3-'45 bij 

huiszoeking naar wapens 
door Feldgendarmerie. 

Hendrik v. d. Spoel 
LO-Lopik. Tevens: OD. 

Gearr. 4-10-'44 t.g.v. arr. 
waarbij brief met z'n naam 

werd gevonden. 

Willem van Beek 
(Nol) 

LO-Woudenberg. 
Tevens: RvV. 

Gesn. 24/25-8-'44 nasab. 
actie in vuurgevecht met D. 

Jacob L. van Helden 
LO-Baarn. 

Gearr. 28-7-'44 in de trein 
bij PB-contr6le. 

Pieter Veenendaal 
(Bart) 

LO-Scherpenzeel. 
Tevens: RvV. 

Gearr. 15-12-'44 door 
verraad van evacuée. 
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overwegingen inmiddels sterk was ingekrompen en nu beperkt bleef tot één vertegenwoor
diger per district, een bespreking plaats met een tweetal vertegenwoordigers van het NSF, 
Van Tuyl (Walraven van Hall t) en de Utrechtse provinciale vertegenwoordiger. Zij de
den de hun geld met moeite bijeenschrapende LO'ers het fantastische voorstel, de ver
zorging van de gezinnen der onderduikers geheel voor rekening van het NSF te doen 
komen, een voorstel, dat samenhing met het overleg dienaangaande van de Top-LO en 
de leiding van het NSF. Aanvankelijk stonden de Utrechtenaren enigszins huiverig tegen
over dit voorstel, temeer daar men een bezwaar zag in de invulling van de zgn. schade 
enquête-formulieren. Later waren deze bezwaren geheel verdwenen en bestond er op 
financieel gebied een nauwe samenwerking. 
Cary zou de verdere opbouw van de LO echter niet meer meemaken. Op 19 October '43, 
kort na de bespreking met het NSF, arresteerde de SD in Hoorn een aantal leidende figuren 
van de LO, waaronder ook Cary. 1) Door enkele aantekeningen in zijn zakboekje werden
de volgende dag in Utrecht nog vier LO'ers gearresteerd, terwijl de SD tevens een poging 
deed de provinciale vergadering op te rollen. Daar de aantekeningen hieromtrent echter 
niet volledig waren, deed zij een inval in de verkeerde kerk en daardoor was prompt de 
Utrechtse organisatie gealarmeerd. Toch waren de gevolgen van de arrestaties in Hoorn 
al erg genoeg; Cary's onvermoeide perso.onlijkheid kon in de Utrechtse LO moeilijk gemist 
worden. Hugo nam nu het provinciaal leiderschap tijdelijk waar, doch na enkele weken 
werd onder zijn leiding op 11 November '43 bij Oma in Zeist - een tot in Zuid-Holland 
bij de LO bekend contactadres - een vergadering gehouden, waarop Ruurd tot provin
ciaal leider werd benoemd. Het was niet in een gemakkelijke tijd, dat Ruurd deze taak 
op zich nam. De ontwikkeling van het werk in de gehele provincie eiste de grootste aan
dacht en alle werkkracht, terwijl de arrestaties telkens weer vertrouwde, goed ingewerkte 
krachten uitschakelden. In Amersfoort bv. was op 26 October '43 een van de twee advo-

. caten gearresteerd; het feit, dat hij tijdens zijn vervoer kans zag te ontsnappen was een 
gelukkige omstandigheid, die echter niet kon verhinderen, dat de regelmaat van het werk 
door dergelijke incidenten werd geschaad. Een ander terrein, dat de voortdurende zorg 
bleef vragen, was de Betuwe, hoewel Van Buren - die dit pseudoniem zeer tegen zijn zin 
voerde - meer en meer een werker van formaat bleek te zijn, die gedreven door een flinke, 
maar niet abnormale dosis heerszucht, wel eens wat al te hardnekkig trachtte alle tien zijn 
vingers in de illegale pap te houden. Zijn onrustige, opbruisende vrijbuitersgeest bracht 
hem al spoedig tot KP-werk, maar hij dacht er niet aan zich op dat gebied te specialiseren 
en zijn werk op LO- en ander gebied over te dragen. In November '43 wist een van de 
eerder genoemde twee studenten -- de andere was intussen bij een PB-contröle in de trein 
gearresteerd - een derde aan te trekken. Deze man ging de Bommelerwaard organiseren, 
niettegenstaande de concurrentie van de Brabanders, die dit gebied bij Den Bosch wilden 
voegen. Toch kreeg men hier vaste voet aan wal en de eigenaardige uitbouw, die het Betuwe
district aan de provincie Utrecht vormt, werd hierdoor weer verdiept. 

GEOGRAFIE DER DISTRICTEN 

Deze uitbouw is wel te verklaren. De LO is in de Betuwe een import-artikel of anders 
gezegd, de Betuwe is vanuit het gebied boven de rivieren voor de LO veroverd. Krachtens 
de historische ontwikkeling maakte Gelderland aanspraak op Tiel en het gebied ten Oosten 
hiervan, terwijl Utrecht Westelijk van Tiel was binnengedrongen. De goede spoorwegver
binding met Utrecht speelt hierbij ook een zeer belangrijke rol. 
Verdere uitbreiding naar het Westen, voorbij Gorinchem en Leerdam, was niet mogelijk 
2) Zie pag. 52 e.v.
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Hendrikus E. Doosje11 
( André) 

Distr. leid. en 
Koerierscentrale. 

LO-Utrecht-Stad. 

Hendrik A. Knipschild 
(Kleine Henk) 

LO-Utrecht-Zuil en. 

Teunis 0. Oudho( 
(Teus) 

LO-Westbroek. 

Peter S. M. Ste/laard 
( Lange Piet; 

/,0-Utrecht-Stad. 

Gearr. 27-9-'44 in de Vechtstreek door landwacht. Zwaar mishandeld en dezelfde dag gef. Zi<' pag-. 244. 

Dirk Baan 
(Vita) 

Gean. 14/ 15-4-'44 t.g.v. 
and. arr. 

Leendert Edelman 
( Leen) 

Gearr. 31-7-'44 dooi 
,,erraad , .. koerierster Ruth. 

Gerhard ten Have 
(;,arr. 13-3-' 45 bij 

huiszoeking. 

Karel. de Mildt 
(;earr. 6-7-'44 in A'dam, 

,,e,-m. bij straatconlr. 

Deze .'i personen hehoorden tot de LO-Zeist. 

.7 acob Enge/aan 
(.Jaap) 

Albert Mn 't Ri;,f 
( Dorus} 

LO-Veenendaal. Tevens: Groep Albrecht. 
Gearr. 21-11-'44 i.v.m. arr. in Gr. Albrecht. 

Adriaan Th. Vim, 
(Ted) 

Pl. leid. LO-Maarn. 
Gearr. 14-2-'45 t.g.v. ver
raad door zwarthandelaar. 

r:orne/is mn Dijk 
(De Lange) 
LO-Leersum. 

Gem. 5-5-'45 bij Doom in 
,;evecht met SS, die zich 
. niet wilde overgezoen. 

]an Schep 
(;earr. 15-8-'44 door 

prar,ocatie van SD' er. 

Frans },". van Dijk 
(Jaap) 

LO-Doom. 
Gem,. 28-2-'45 l.g.,·. an., 
waarbij een brief van hem 

werd gevonde11. 
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zonder op Zuidhollands gebied te komen. De mogelijkheden tot een uitbreiding van het 
werk lagen dus alleen in de nog niet georganiseerde Bommelerwaard. 
Geografisch bezien wekt ook het district Amersfoort de belangstelling. Behalve het om deze 
stad liggende gebied, behoorde hiertoe ook een gedeelte van de Vel uwe. Hier werkte, 
zoals we reeds eerder hebben gezien, De Ruiter II, die na enige tijd zijn naam had veran
derd in Jos. Later - we lopen hier even op de geschiedenis vooruit - sloot Jos zich aan bij 
de LO en werd de grenslijn van het district Amersfoort gelegd over de Vel uwe langs de 
plaatsen Barneveld, Garderen, Elspeet en Harderwijk. Het Noordelijk deel van de Vel uwe 
kwam toen voor rekening van Overijse!. 
De langgerekte, a.h.w. tegen de Oostgrens van Utrecht aangedrukte vorm van het district 
Veenendaal, is te verklaren uit het feit, dat Veenendaal zelf een grensplaats is. Toen om
streeks Januari '43 Frits de Zwerver daar sprak, waren ook vertegenwoordigers uit Wage
ningen en de Betuwe aanwezig. Het is logisch, dat een van Veenendaal uitgaande activiteit 
in beide richtingen - Utrecht en Gelderland - zou plaats vinden. Bij een latere herziening 
van de provinciale- en districtsgrenzen kwamen Wageningen en het Oostelijk deel van de 
Betuwe onder Gelderse leiding en werd het district Veenendaal teruggebracht tot een 
Utrechts overblijfsel. Driebergen en Zeist, beide brandpunten van het verzet, zouden door 
de vandaar uitgaande activiteit, hoofdplaatsen van de naar hen genoemde districten worden. 
Zeist "annexeerde" op normale wijze de omliggende plaatsen en drong daarbij hoofdzake
lijk in Noordelijke en Zuidelijke richting door, terwijl Driebergen zich a.h.w. voortzette 
langs de grote straatweg Utrecht - Arnhem, waaraan het gelegen is, en die, mede door de 
tram die er langs liep, een gemakkelijke verbinding met de verderop liggende plaatsen 
vormt. Het district Utrecht kenmerkt zich door een brede uitbouw naar het Zuiden, waar
aan de activiteit van de illegale AR en de op de stad Utrecht georiënteerde groepen wel 
niet vreemd zal zijn. 
Van het district Vechtstreek werd reeds iets verteld, terwijl tenslotte het district Harmelen 
geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen geeft. Dit district is door een normale, naar 
alle zijden uitgolvende activiteit tot de bestaande vorm gekomen. 

CONSOLIDATIE EN ARRESTATIES 

Toen Ruurd op 11 November '43 in de vergadering bij Oma in Zeist tot provinciaal 
leider werd benoemd, volgde hierop onmiddellijk een wijziging van het provinciale beleid. 
De provinciale vergaderingen werden nu nl. niet meer gehouden, doch het conta"ct bleef 
bestaan door persoonlijke bezoeken van Ruurd, een regeling, die in geen enkele andere 
provincie is toegepast. Wat betreft de financiën, werd Cary's oude methode om elke plaats 
een bedrag te laten opbrengen berekend naar het inwonertal, in dier voege gewijzigd, dat 
voor elke bonkaart aan de provinciale leiding een bepaald bedrag moest worden afgedragen. 
De onderduikerskwestie werd nu zodanig geregeld, dat van de onder te brengen personen 
opgaven omtrent het aantal werden ingediend, waarbij de beroepen vermeld moesten 
worden. Van het laatste zag men echter spoedig af, omdat vele werkgevers te kieskeurig 
waren en niet zozeer aan het algemene, dan wel aan hun persoonlijk belang dachten. 
Door het wegvallen van de provinciale vergaderingen spreekt de verdere ontwikkeling 
van de LO in de provincie Utrecht niet meer uit de organisatorische arbeid van de provin
ciale leiding: de periode van opbouw was afgesloten; de groei van de districten en de zich 
steeds verhogende activiteit van de medewerkers bepaalden nu het beeld. In alle delen 
van de provincie had zich de vroeger of later door verschillende oorzaken uit de gang van 
het dagelijks leven losgewortelde illegaliteit verbonden tot één organisatorisch geheel, dat 
op haar beurt weer gevoegd was in het landelijk verband. 
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Het tempo, waarin het werk zich ontwikkeld had, spreekt misschien het duidelijkst uit 
enkele cijfers, die alleen de stad Utrecht betreffen: 

October '43 
December '43 
Maart '44 

benodigd aantal bonkaarten 
per maand 

70 à 80 
700 

3500 

met geld te steunen 
gevallen 

40 
300 

2000 

Maar hoe snel de organisatie zich ook ontwikkelde, telkens weer kwamen de arrestaties: 
in November '43 sloeg de SD toe in Driebergen; in Februari '44 werd de districtsleider van 
Harmelen gearresteerd. Maar ook de LO sloeg toe, want in Januari '44 lieten twee LO'ers 
Ruurd weten, dat ze 8400 bonkaarten voor hem hadden; ,,waar hij ze wou hebben?" Ze 
hadden op eigen houtje het postkantoor van Maartensdijk gekraakt, de kans was te mooi ... 
In het voorjaar van '44 kwam er een nieuwe noot in het LO-werk, die een overgang naar 
de KP zou betekenen. De districtsleider van de LO in Driebergen, Frank, ontvouwde zijn 
plannen voor de Burgerlijke Verzetsgroepen, die hoofdzakelijk uit LO-gelederen gerecru
teerd zouden worden. Dat deze gedachte in LO-kringen niet helemaal nieuw was, bewees 
bv. Hess, de districtsleider van Zeist, die omtrent de invasie geheel op eigen houtje uit 
LO'ers en anderen een sabotageploeg van plm. zestig man had samengesteld, met welke 
ploeg hij bij een eventuele Duitse terugtocht daadwerkelijk wilde optreden. 

Op 2 Juni '44 arresteerde de S,D een tweetal van de oudste LO-figuren in Amersfoort: 
Jaap, de advocaat, en Spijker, de koster. Beiden waren bijna onmisbaar in de oude garni
zoensstad, maar onder leiding van Jos ging het werk door, een werk, dat behalve voor de 
onderduikers ook voor twee andere grote groepen van belang geweest is: de gevangenen 
van het kamp Amersfoort en het spoorwegpersoneel. De verzorging van de gevangenen 
in het kamp Amersfoort geschiedde onder dekmantel van het Rode Kruis, in samenwerking 
met een groep uit Zeist, die zich speciaal op dit werk had toegelegd. Men reserveerde 
maandelijks een aantal bonkaarten, waarvoor levensmiddelen werden aangeschaft, die 
dan in de vorm van belegde boterhammen enz. werden verdeeld onder de gevangenen, die 
elke dag naar Soesterberg, waar zij moesten werken, werden vervoerd. Bovendien steunde 
de LO-Amersfoort het Rode Kruis met bonkaarten ten behoeve van diens eigen werk. 
De plaats, die Amersfoort in het Nederlandse Spoorwegnet inneemt - knooppunt van 
verschillende lijnen en de aanwezigheid van een uitgestrekt emplacement - veronderstelt 
een groot aantal spoorwegbeambten. En inderdaad heeft de LO in Amersfoort na Septem
ber '44 ongeveer 2000 gevallen te behandelen gehad, een uitgebreide en zeker geen gemak
kelijke taak. Een voordeel was, dat alle personeelskaarten in handen van de LO kwamen, 
zodat niet één overgeslagen werd. Behalve vele gaven in natura, werd uit bronnen van het 
NSF aan het spoorwegpersoneel in Amersfoort gedurende de winter '44- '45 f 2. 700.000.
uitgekeerd. 

Naast de incidentele arrestaties, die door de gehele provincie plaats vonden, bracht de 
zomer van '44 enkele grote slagen. Het begon met de arrestaties op de N.Z. Voorburgwal 
te Amsterdam op 13 Juni '44 1). Daar werden ook enkele medewerkers uit Utrecht gearres
teerd, w.o. Jouke (Jouke de Boert), de assistent van Ruurd. 
In de vroege morgenuren van 30 Juli '44 overviel de SD een groot aantal adressen in Zeist, 
tengevolge waarvan wonder boven wonder slechts twee LO'ers in handen der Duitsers 
1) Zie pag. 82. 
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vielen. De oorzaak behoefde niet ver gezocht te worden. Onder de koeriersterstaf van 
Ruurd bevond zich een meisje, Ruth, dat wegens het verkwanselen van aan haar toever
trouwde bonnen door Ruurd uit zijn kring van medewerkers verwijderd was. Misschien 
door een lichtelijk hysterische aanleg had zij amoureuze connecties met een SD'er aange

Jouke de Boer 
(Jouke) 

Plv. prov. leid. LO-Utrecht. 
Gearr. 13-6-'44 in A'dam 

bij overval op PBS. 

knoopt, welke connecties na haar ontslag bij Ruurd werden bestendigd. 
De SD hield haar enkele dagen vast en ze sloeg prompt volledig door. 
Alle haar als koerierster bekende adressen, niet alleen in Zeist, maar ook 
in Utrecht, Bussum en Culemborg, deelde ze aan de SD mede. Nauwe
lijks een week later pleegde een koerierster van de Top-LO, Edith, ver
raad, waardoor o.m. in Utrecht de Top- en provinciale koeriersters
centrale werd opgerold; talrijke arrestaties werden daar verricht 1).
Op 27 September volgde voor de stad Utrecht nog een zware slag. De 
districtsleider en een drietal anderen - w.o. een van de mannen, die 
reeds in '42 de vergadering met Hugo en Ruurd op het stationsplein had 
bijgewoond - waren op zoek naar een belangrijke brief, die bij de koe
riersdienst naar de Vecht verloren was gegaan. Zij vielen echter met 
hun auto in handen van de landwacht, die hen met touwen achter 
de wagen bond en honderden meters over de weg voortsleepte. Nog 
diezelfde middag werden zij op fort De Bilt gefusilleerd. 

Maar ondanks dit alles zou Sint Maarten's geest blijven spreken uit het werk van de 
Utrechtse LO en weer kunnen misschien enkele cijfers, duidelijker dan vele woorden, demon
streren, hoe in een tijd van "lotswissel en meenigerley geval" het apparaat zich had uitge
breid: 

October '43 . 
September '44 . 
Bij de bevrijding 

In provinciale kas 

f 

" 

325.-

? 
,, 30.000.-

Benodigd aantal bonkaarten 
per maand voor de provincie 

1.200 
14.000 

Bij het aantal bonkaarten zijn niet geteld de hoeveelheden, die de plaatselijke afdelingen 
van de LO op vervalste en echte inlegvellen rechtstreeks van de plaatselijke distributie
diensten betrokken. De hierboven genoemde getallen betreffen dus de hoeveelheden, die 
de provinciale LO van de Top ( of het illegale CDK) betrok. 
In September '44 raakte het werk van de LO in Utrecht aanvankelijk sterk op de achtergrond. 
De spoedig verwachte bevrijding deed alles wat in de LO maar enigszins gemist kon worden 
overgaan naar het gewapend verzet. Zo kon het gebeuren, dat verschillende districtsleiders 
van de LO later teruggevonden werden als districtscommandant of chef-staf van de Binnen
landse Strijdkrachten of een andere rang in deze organisatie bekleedden. Ruurd ging over 
naar de CID en maakte deel uit van de provinciale KP-staf. Daar door de langzame vor
deringen van de geallieerde legers het front weer stabiel werd en het werk in BS-verband 
nagenoeg uitsluitend bestond uit het verrichten van sabotagedaden, werd het langzamer
hand weer noodzakeltjk de aandacht op het specifieke LO-werk te richten; temeer daar de 
LO een belangrijke taak te vervullen had bij de verzorging van het ondergedoken spoor
wegpersoneel en hun gezinnen. Door de grote aderlating, die de LO in de provincie Utrecht 
ten behoeve van de BS had moeten ondergaan, was het echter vrij moeilijk het apparaat 
weer geheel op gang te krijgen. De scheiding tussen BS en LO was bijna niet meer te maken, 
met dtzondering van Amersfoort, waar men deze scheiding tot de bevrijding steeds streng 
1) Zie pag. 98. 
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heeft doorgevoerd. Indien het voor het provinciale LO-werk echter nodig 
was en de krachten niet meer uit de BS losgemaakt konden worden, 
werden nieuwe medewerkers aangetrokken. De bonkaartenvoorziening 
kwam bijna geheel te vervallen en maakte plaats voor verstrekking in 
natura. In verschillende districten vormden zich hiertoe op eigen ini
ti'atief zelfstandige lichamen. Ook hierbij was de BS in de meeste gevallen 
ten nauwste verbonden, een omstandigheid waaraan het overleg tussen 
LO- en BS-leiding betreffende de voedselvoorziening van de BS d'.)or 
de LO wel niet vreemd geweest zal zijn. Nog een zware slag trof in die 
laatste winter de LO. Bob (Gerrit Westdijk t), de man, die het district 
Utrecht van Cary's arrestatie in October '43 af tot September '44, toen 
hij overging naar de BS, op voorbeeldige wijze had bestuurd, werd op 
22 November '44 tegelijk met een groot gedeelte van het Gewestelijk 
BS-commando in de Kamer van Koophandel te Utrecht gearresteerd. 
Op 2 December werd hij met enkele anderen te Apeldoorn gefusil
leerd ... 

Gerrit Westdijk 
(Bob) 

Distr. leid. LO-Utrecht. 
Gearr. 22-11-'44 in 

Utrecht bij overval op Gew. 
BS-verg. in de Kamer van 

Koophandel, 

,, .. .lotswissel en meenigerley geval", zegt Hooft in zijn Nederlandse Historiën en die 
oude woorden worden weer nieuw als we ons alles herinneren. 

,,D'inboorling onder zweep gebracht en gedreeven tot de wapenen ... 
Alle oorden van Europa vervult met ballingen . . . 
Wetten, herkomsten en handvesten met voeten getreeden ... 
Meenighte van mensen, omgekomen door beuls handen, ter zaake van 't geloof ... 
Afkoomst en middelen voor misdaaden gereekent ... 
Niet zoo onvruchtbaer een'tydt is 't nochtans van deughden geweest, 
oft zij heeft ook stichtelijke exempelen voortgebracht. 
Goedt en bloedt, van den eenen broeder bij den anderen opgezet. 
Erntfeste trouhartigheit aan persoonen van verschillende gezintheyt beweezen. 
Zamelpenningen uit het diepst der borze gewilligh opgebraght, ter liefde van 't landt 

[ en de vryheit. 
Brandt van yver tot Godsvrucht en goede werken. 
Verlaaten van huis en hof, om voor het best gekooren verstandt. 
De doodt, en wat in aller pynen maght was, standtvastelyk geleeden ... 
Derwyze dat veele eeuwen herwaarts geen' stoffe geleevert hebben, die rijker zy in 
allerley leeringen van 't beloop der wereldsche dingen, oft wonderlycker, oft waarnee
mens waarder; tot onderwys van Vorsten en volken." 
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