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door Ad Goede 

1. DE BEURSGESCHIEDENIS VAN DE LO

EEN DOMINEE VLUCHT UIT HEEMSE 

De dominee van Heemse (Ambt Hardenberg) in het Overijsselse land, dat dicht aan het 
aole Drente grenst, maar naar het Oosten in Duitsland blikt, heeft een wilde, wapperende 
haardos. Als ge hem bij de weg ontmoet, zult ge zeker in hem niet de zieleherder van de 
Gereformeerde Kerk van Heemse ontdekken. Hij is een zoon van het Aole Lantschap, een 
land, dat eeuwenlang vergeten en verlaten scheen, doch waar een geslacht groeide van 
mensen in wier dikwerf kleine gestalte een onafhankelijkheidsgevoel wortelt, even onver
murwbaar als van de vele zwerfstenen, welke ge in hun land vindt. Zeker, de Drenten van 
de zandgrond zijn voorzichtige lieden; onbuigzaam, maar meer nog bedachtzaam; meer 
gemeenschapsmensen dan figuren, die onafhankelijk een eigen koers varen. In de streek 
waar deze dominee van Heemse geboren werd, ligt dat echter anders. Hij komt uit 
Ruinerwold, het gebied om Meppel, waar pioniers al vroegtijdig hun arbeid aanvingen. 
Daar is een geslacht gegroeid, dat niet de sterke bindingen kent van de oer-oude Drentse 
dorpsgemeenschap waarin het zich veilig verschanst. Ge kunt het telkens weer lezen in de 
geschiedenis van het Meppeler verzet, hoe de mensen uit deze streek uitermate zelfstandig 
optreden. Ze kennen geen aarzeling, pakken door en staan voor hun daden. Sterk leeft 
bij hen het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en op hun woord kunt ge aan. Met de 
Drent van het zand hebben zij echter de sterke vrijheidszin gemeen. 
Die vrijheidszin is te waarderen in een mens, ook al is hij dominee. Maar die wilde haren, 
daarover moet menigeen in Heemse toch wel eens het hoofd schudden. Dominee is 
onvoorzichtig. En dat is gevaarlijk in een tijd, waarin men zich moet bukken voor vreemde 
machten. Dominee zegt dingen van de kansel, die, als de SD er de reuk van zou krijgen, 
meer dan voldoende zouden zijn om hem naar het ergste concentratiekamp te zenden. 
Natuurlijk, het is goed als der waarheid getuigenis wordt gegeven. Maar zo? Dominee, 
dominee, ge zoudt er goed aan doen Uw opbruisende natuur wat aan banden te leggen. 
't Kan met een tikje minder toch ook wel. En er zijn dingen, die ge beter op een andere 
plaats kunt zeggen dan juist op de kansel. De kerkdeuren staan voor iedereen open en ge 
kunt nooit weten wie daar op een kwade dag naar binnen stapt. En dan is Heemse in last! 
Als men in een leeuwenkuil terecht komt, is het toch maar beter de leeuwen niet aan hun 
staart te trekken. 
En als er gemeenteleden zijn, die zo spreken, trekt de dominee eens extra hard aan z'n 
pijp; in z'n bolle ogen komt nog meer glans, dan er gewoonlijk al in ligt. Dan kan hij kin
derlijk verbaasd de mensen aankijken. Als er dingen zijn, die gezegd moeten worden, 
zouden ze dan niet juist op de preekstoel gezegd moeten worden? Moet Christus' Kerk 
aan de volgelingen van het heidendom vragen wat ze wel en niet mag zeggen? 
En dan vertelt Frits de Zwerver (een naam waaronder deze dominee eerst later bekend 
wordt, doch welke wij gemakshalve reeds nu gebruiken) wat men verwachten mag van het 
nationaal-socialisme, dat met zijn bruine en groene sprinkhanen-zwermen de landen 
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kaalvreet; niet alleen de stoffelijke welvaart vermaalt, maar ook de geestelijke vrij heid 
zal vernietigen. 
Zal het zo'n vaart niet lopen? 
Dominee weet er iets meer van dan ge misschien bij een plattelandspastor zoudt vermoeden. 
Hij heeft aan de Theologische Hogeschool te Kampen gestudeerd en daar waren ook 
studenten van de Alt Reformierte Kirche uit de Graafschap Bentheim, die in eenzelfde 
kerkverband zijn opgenomen als de Geref. Kerken in Nederland. Eén hunner werd zelfs 
zijn vriend en toen dominee in 1930 zijn eerste standplaats Nieuwlande in Drente verliet 
om de roepstem naar Heemse te volgen, ontstond al spoedig weer een nauw contact met 
deze studievriend. Er zijn zelfs vele Duitsers uit Wieler, die in Hardenberg ter kerk komen, 
omdat dit dichter bij is dan hun eigen kerkgebouw. Er zijn sterke familiebanden tussen 
vele gezinnen in de gemeente van Frits de Zwerver en de Duitse gezinnen over de grens. 
Toen het Hitler-regime aan het bewind kwam, mochten de mensen niet meer over de 
grens. Vele bekende figuren gingen mee met het Nazi-regime en het kerkbezoek liep zien
derogen achteruit. Voordien namen de Duitse predikanten wel eens een beurt voor de 
dominee van Heemse waar en deze op zijn beurt bediende meermalen het Woord in 
Emlichheim of Nordhorn, waar nog altijd in het Nederlands gepreekt werd. En op de 
meetings van de Duitse Geref. jeugd was de Hollandse dominee van Heemse een graag
geziene spreker. Zo maakt Frits de Zwerver de opkomst van het nationaal-socialisme mee. 
Het raffinement van de propaganda en het bij druppel-na-druppel vergiftigen van de 
volksgeest ziet hij van nabij. En de kerkelijke toestanden zijn hier zo, dat deze propaganda 
gemakkelijk voedsel vindt. Het Calvinisme heeft er niet zo diep wortel geschoten als in 
ons land. Als de moeilijkheden voor de Duitse Geref. Kerken gaan komen, leeft Frits de 
Zwerver erin mede als betrof het zijn eigen Kerk. Hij verheugt er zich over, dat men aan
vankelijk weigert de Hitlergroet te brengen. En hij strijdt mede tegen de infiltratie in 
Gods Kerk als hij in Duitsland spreken en getuigen mag. Doch niet overal in Nederland 
ziet men het zo. De Geref. Kerken in Nederland schieten schromelijk tekort in hun taak 
ten opzichte van de kerken in Bentheim. Veel kwaad doet vooral Dr v.d. Vaart Smit, die 
de Belijdeniskerk in de rug aanvalt, en het advies van Prof. Dr H. H. Kuyper inzake het 
uitsteken van de hakenkruisvlag werkt funest. (We bedoelen hiermede uiteraard niet te 
zeggen, dat het optreden van deze beide theologen op één lijn te stellen is.) Op een kwade 
dag waait ook van de torens der Geref. Kerken in Duitsland de hakenkruisvlag; de eerste 
stap op de weg ten ondergang. Godsdienst en politiek, dat zijn twee dingen, die volkomen 
los van elkander staan, zo zeggen de Duitsers. De Kerk mag zich bezighouden met de 
abstracte begrippen van het hiernamaals, maar over het leven van alle dag regeert de 
Staat. En stukje bij beetje graaft het nationaal-socialisme de fundamenten weg van een 
Christelijke samenleving. Dat gaat zo sluw, dat één van de weinige mensen, die met 
Frits de Zwerver de gevaren ziet, eens opmerkt, dat de Duivel nog wat van Hitler zou kun
nen leren. 
Kan het zijn, dat God hem, Frits de Zwerver, hier op deze post, vanwaar men over de 
grenspaal heen het Duits'e land kan inzien, gesteld heeft, opdat hij straks in staat zal zijn te 
waarschuwen tegen de gevaren, die Gods Kerk bedreigen? 
Ja, zo leert Frits de Zwerver het zien. Hij heeft een taak, vooral nu Gods vijanden het 
eigen land vertrappen met zwaarbeslagen soldatenlaarzen. Gevaarlijker echter dan de 
Stiefeln en de kanonnen zijn de camouflagepakjes, waarmede de propaganda zich omkleedt. 
Frits de Zwerver staat al vroeg genoteerd op de abonnementenafdeling van een zestal 
nationaal-socialistische bladen. Doch gelukkig weten de heren van de rood-zwarte pers niet 
welke motieven daarbij voorzitten. Samen met zijn hulpprediker verzamelt Frits de Zwer
ver allerlei knipsels, die de ware aard van het nationaal-socialisme blootleggen. Dat wordt 
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de springstof, die de camouflage moet vermetigen en de bunkers van het heidendom in 
heel hun grauwe dreiging zichtbaar maken. 
Als de Anti-revolutionnaire partij verboden is en in het verborgen doorwerkt, is Frits de 
Zwerver bij degenen, die daaraan medewerken. Hij leidt zgn. theeuurtjes en helpt ijverig 
mee aan het verspreiden van de thesen, welke in druk verschijnen en telkens een bepaald 
onderdeel van onze Christelijke vrijheden belichten. Hij spreekt op bijeenkomsten van 
het CNV in verschillende plaatsen in het Oosten van het land. Maar bovenal zegt hij 
van de kansel en bij huisbezoek tot de mensen, dat zij alles achterwege moeten laten, wat 
het nationaal-socialisme zou kunnen bevorderen. De proef op de som komt wanneer de 
"Winterhulp" een beroep op het gehele volk gaat doen. Zowel in zijn preken als op de 
catechisatie, wijst Frits de Zwerver erop, dat geen Christen hieraan medewerking mag 
verlenen. Vooral bij de jeugd gaat dat er grif in. En het gebeurt, als vader of moeder 
nog wel bereid blijken om een dubbeltje Qf kwartje te offeren, de kinderen zeggen: ,,Dat 
mag u niet doen hoor, de dominee heeft het verboden." 
De "Winterhulp"-actie mislukt dan ook volkomen in Hardenberg, mede dank zij de 
houding van de Ned. Herv. Predikant, die reeds vroegtijdig met het concentratiekamp 
kennis maakt. Dat was het gevolg van verraad door een Duitse vrouw. Zij had hem de 
vraag gesteld of Hitler niet een gave van God was. En de dominee had daarop geantv:oord, 
dat zulks voor hem niet vaststond en hij ook wel een gave van de duivel kon zijn. 
Frits de Zwerver moet vanwege zijn felle actie op het matje komen bij de burgemeester, 
die hem erop wijst, welke noodlottige gevolgen dit alles voor de gemeente zou kunnen 
hebben. Doch de man, die een waarschuwende vinger opheft, moet uiteindelijk zelf luis
teren naar het herderlijk vermaan van de ter verantwoording geroepen predikant. 
De Duitse vernietigingsmachine heeft echter nog meer nodig dan de dubbeltjes en kwartjes 
der bevolking. Koper en tin moet er zijn voor de bestrijding van onze bondgenoten. De 
slappen en halven gaan en dragen het hunne bij in de strijd tegen . . .  eigen landgenoten. 
Onder hen zijn mensen, die eens leidinggevende figuren waren op allerlei terrein. Ook 
geestelijke leidslieden geven het voorbeeld en offeren op het altaar van de moloch. 
Als Frits de Zwerver op de dag van de inlevering de gang naar het inleveringslokaal maakt, 
is er een stil leedvermaak bij de "Baron", die als een gewillig werktuig van de Mof zich 
tot handelaar in tweedehandsmetalen heeft verlaagd. 
,,Ah, Dominee, komt U ook Uw koper inleveren?" 
,,Welneen, mijne heren. Ik kom alleen maar eens kijken wat er alzo ingeleverd wordt." 
Even is de Baron sprakeloos. Dan gaat hij tot de aanval over: 
,,Maar U hebt toch wel iets in te leveren?" 
"Als U dat denkt, dan komt Uzelf maar eens bij mij kijken.�- Nu kom ik alleen maar zien 
wat er ingeleverd wordt." 
Paars van woede belooft de "Baron" dan, dat hij het rapporteren zal. Maar de bevolking 
heeft al spoedig gehoord wat er gaande is en van degenen, die nog steeds hun knopen tellen 
om te weten of ze gaan zullen of niet, besluiten er verschillenden toch maar niet te gaan. 
De burgemeester heeft het niet gemakkelijk met die recalcitrante dominee. Hij ziet zich 
genoodzaakt de volgende morgen Frits de Zwerver op te zoeken en gramstorig vraagt hij 
wat dominee "nu weer uitgevreten" heeft. Er is nog maar één oplossing: onmiddellijk 
inleveren, anders zullen de Duitsers zeker niet nalaten hem te arresteren. 
Nu, van dat inleveren is geen sprake, al zorgt Frits de Zwerver er wel voor dat hij de 
volgende dag "uit f ietsen" is. 
Inderdaad worden die morgen mensen gearresteerd wegens het niet nakomen van hun 
inleveringsplicht. En de burgemeester vertelt de dominee, dat men hem nu verantwoor
delijk heeft gesteld voor de verdere daden van die onwillige dominee. Hij zal regelmatig 
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rapport moeten uitbrengen. Op 's burgemeesters verzoek is nog afgezien van zijn arres
tatie, omdat de burgemeester zulks voor de rust van het dorp niet wenselijk vond. 
Maar op 13 Juli 1942 ziet de echtgenote van de Hervormde predikant hetzelfde wagentje, 
waarmede men een half jaar tevoren haar man ophaalde, het dorp binnenrijden. Onmid
dellijk rijst bij haar het vermoeden, dat het nu wel om Frits de Zwerver zal te doen zijn. 
Zij ziet kans, nog vóór de Moffen de pastorie bereikt hebben, op te bellen en te waarschu
wen. Terwijl de arrestatieploeg reeds in het gezicht van de pastorie is, verlaat de dominee 
zijn huis en verbergt zich in de toren. 
Daar wordt hij niet gezocht, want de dienstmaagd is voor geen klein gerucht vervaard -
anders zou ze later geen koeriersdiensten hebben kunnen veirichten - en biecht prompt 
op, dat dominee die morgen met de trein van kwart voor acht vertrokken is. De "heren" 
trappen erin. Voor het geval ze nog aan het station gaan informeren, wordt de stationschef 
even geïnstrueerd over hetgeen hij te zeggen heeft als ze hem aan de tand voelen. 
De waarschuwing is te duidelijk, dan dat ze in de wind zou mogen worden geslagen. 
Frits de Zwerver moet van het toneel verdwijnen, althans van het toneel in Hardenberg. 
Een dominee vlucht uit zijn gemeente. 
Maar het is een vlucht, die de Duitsers berouwen zal. Deze vlucht wordt een agressie; 
het sein tot de aanval, die straks over het hele land zal worden ingezet en de teutonen tot 
wanhoop zal drijven. 
Zover is het echter nog niet. Nog lang niet. 
Dominee gaat "uit fietsen", voorlopig niet zo erg ver uit de buurt. De Ruurlose Broek is 
de eerste pleisterplaats van de predikant, die nu een zwerver is geworden en straks deze 
naam met ere zal dragen. De weken komen en gaan en met hen gaat de zomer naar het 
tijdstip, waarop de herfst zijn intrede zal doen. Uit het volle, actieve leven is deze werk
zame, agressieve natuur overgeplant in de gelijkmatige, rustige levensgang van de ambte
loze burger. Dat is op de duur niet uit te houden. Heel een land, heel een volk is in nood en 
dan gedoemd te zijn tot werkeloos neerzitten en wachten op de dag der bevrijding, wie 
weet hoe ver nog verwijderd, is niet vol te houden. Gestadig aan stijgt de drang om iets 
te doen. Maar wat? 
Even is er een kans: de Gereformeerde Jeugdverenigingen worden verböden en er is geen 
eenstemmigheid over de vraag of men nu alle activiteit zal staken of op andere wijze door
gaan. Zo is het ook in Vorden. En er wordt veel over gesproken. Op een Zondag merkt het 
meisje van Karel Overijsel, die uit Hardenberg af komstig i�, in de kerk de voortvluchtige 
dominee van Heemse op. Een uitnodiging voor het drinken van een kopje thee is er het 
gevolg van. 
En natuurlijk komt het verbod van de Jeugdverenigingen ter sprake. 
Daar leeft de dominee volkomen van op, want zijn verzet is niet gebroken en wacht slechts 
op de mogelijkheid weer actief te worden. 
Het oude vuur wordt weer vaardig over hem en als hij de jeugd wijst op haar roeping -
een roeping, die niet afhankelijk is van wat deze heidense machten van ons vragen, maar 
van hetgeen God ons gebiedt - is het pleit spoedig beslecht. De jeugd gaat door met haar 
beginselstudie, al zal dat ook omzichtig moeten gebeuren. 
Daarmede is de activiteit van de prediker tegen het nationaal-socialisme echter voorshands 
weer uitgeput. Het is zwaar, onzegbaar zwaar te weten, dat er zoveel arbeid wacht en niet 
te weten, hoe men die arbeid zal vinden en waar deze kan worden aangevat. Kan hij het 
tegenover God verantwoorden, dat hij, de herder, gevlucht is voor de wolven en de schapen 
aan hun lot overliet? Moet hij niet terugkeren naar zijn gemeente en rustig afwachten wat 
God over hem beschikt? 
Somber en mistroostig is het getij van de herfst van '42 over het Achterhoekse land gekomen. 
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De dagen kunnen zich nauwelijks meer losmaken uit de nachtelijke nevels. De huiver van 
mist en regenvlagen dringt tot in het merg van het gebeente. Zonder uitzicht zijn de dagen; 
zonder uitzicht schijnt het vastgelopen leven van deze verdreven prediker. 
Aan gastvrijheid ontbreekt het niet. En dikwijls spreekt Frits de Zwerver met Karel 
Overijsel, een man die ook niet stil kan zitten in deze dagen. Samen spreken ze over 
mogelijkheden, die er toch moeten zijn om iets te doen voor allen, die opgejaagd en ver
volgd worden. Maar het blijft alles nog vaag en zonder vorm. 

BIJ TANTE RIEK IN w INTERSWIJK 

Na Ruurlo is het Winterswijk, dat Frits de Zwerver onderdak biedt. Daar is het dat hij 
op een Zondag, na de kerkdienst tot zijn gastheer en gastvrouw zegt: ,,Ik geloof, dat ik 
weer naar mijn gemeente zal teruggaan. Dit leven van niets doen en afwachten verteert 
me. Ik heb geprobeerd te studeren. Het wil niet vlotten. En ik moet iets doen." 
God heeft echter andere plannen met deze man, die Hij enkele maanden op dood spoor 
gerangeerd heeft. En de vrouw, die op de achtergrond van het illegale werk al de oorlogsjaren 
door zo ontzaglijk belangrijk werk verrichtte, zal ook nu het middel in Zijn hand zijn om 
duidelijk en klaar de weg te wijzen, welke nog open ligt. 
Die vrouw is Tante Riek (Helena Th. Kuipers-Rietberg f .) Zij is een moeder in 
Israel, een moeder in eigen gezin niet alleen, maar ook in het verenigingsleven; zij zal ook 
de moeder zijn van een machtig verzet, dat reeds bezig is zich baan te breken in ons volk. 
De gastvrouw van Frits de Zwerver voelt, bij de klacht van de ondergedoken predikant, 
dat als iemand hem kan helpen en raden het Tante Riek is. ,,Je moet eens met Mevrouw 
Kuipers gaan praten", zegt ze eenvoudig. Maar ze weet niet van hoe groot gewicht deze 
woorden later voor ons volk zullen blijken te zijn. Zo ergens, dan geldt het hier: Veracht 
de dag der kleine dingen niet. 
Zo zit nog diezelfde dag Frits de Zwerver aan het haardvuur in de middenstandswoning 
van de familie Kuipers. Hij is er welkom, bij Tante Riek en Oom Piet. En meer dan dat: 
het duurt niet lang of men weet van elkaar, dat men over de moeilijke vraagstukken van 
deze dagen volkomen gelijk denkt. Ook zij weten iets meer van de gruwelen, welke over 
de grens geschied zijn dan de gemiddelde Nederlander. En dagelijks ergeren zij zich aan 
het groeiend aantal "grenslopers", dat arbeid in Duitsland verricht en zich niet bekommert 
om de vraag waaraan zij medehelpen, nl. de verbreiding van het heidendom en de onder
gang van eigen land en volk. Tante Riek staat vooraan in het verenigingsleven der Gere
formeerde vrouwen, ter plaatse niet alleen, doch ook als hoofdbestuurslid in de landelijke 
bond. Het verboden jeugdverenigingsleven moet voortgang hebben en als het aan hen 
ligt, zal van de Winterswijkse jongemannen er geen zich melden voor de verplichte Ar
beidsdienst. Maar ze weten ook, dat zulks niet vanzelf gaat; dat er voor gevochten zal 
moeten worden; dat de jongens aan een duikplaats geholpen zullen moeten worden. 
Dat alles wordt besproken. Het gesprek doet Frits de Zwerver goed. Hij vertelt van zijn 
moeilijkheden; van zijn besluit terug te gaan naar zijn gemeente. 
Daartegen komt het echtpaar Kuipers in verzet. Dat mag hij niet doen. Of meent dominee 
misschien, dat men hem nu verder wel met rust zal laten? Is de gemeente ermede gebaat, 
wanneer hij wordt opgepakt? Er is werk in overvloed. Vergaderingen zoals er in Vorden 
zijn geweest, zo zegt tante Riek, kunnen ook hier belegd worden. Ze zullen de mannen- en 
vrouwenverenigingen en de jeugdorganisaties bijeen roepen en Frits de Zwerver zal er 
zijn protest tegen het nationaal-socialisme laten horen. En dan moet hij het land in, want 
er moeten jongens onderdak, die niet naar de Arbeidsdienst willen. Ze heeft wel enkele 
contracten, waarmede iets te bereiken is. 
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Maar eerst moeten de vergaderingen te Winterswijk worden georganiseerd. Het worden 
er drie: één in de Geref. Kerk van Winterswijk, één in een boerderij in de buurtschap Miste 
en één in de buurtschap Huppel. Er is belangstelling te over voor deze geheime bijeenkom
sten. Niet alleen uit Gereformeerde kringen, maar ook van Hervormde zijde komt men om 
naar de verzetspredikant te luisteren. 
Dat geeft moed om voort te gaan op de ingeslagen weg. 

DE VERZETSPREDIKER OP PAD 

Doch ook het practische werk wordt onmiddellijk aangevat. Er zijn vier jongens;die in de 
Arbeidsdienst moeten en niet zullen gaan. Ze moeten onderdak hebben. Oom Piet kan 
er twee naar Heemse brengen, waar "Mevrouw de Zwerver" wel verder voor hen zorgen 
zal (in het huis van de gezochte dominee vindt zelfs nog een Jodin onderdak). Een broer 
van de dominee in Ruinerwold kan er ook wel één bergen. Bovendien is er reeds op be
scheiden schaal een uitwisseling van jongens, die niet in de Arbeidsdienst gaan, tussen 
Driebergen, Winterswijk en Friesland, ontstaan uit contacten, welke Tante Riek uit hoofde 
van haar lid zijn van het hoofdbestuur van de Bond van Geref. Vrouwenverenigingen 
heeft. Daar zal Frits de Zwerver een wel-toebereide aarde vinden. 
De uitwisseling wordt intensiever en plannen worden besproken om het werk op grotere 
schaal aan te pakken. Vergaderingen, waarin de mensen gewezen worden op de gevaren 
van het nationaal-socialisme, zijn nuttig en nodig, maar er moet ook een aanwijsbaar 
resultaat van dergelijke bijeenkomsten zijn; wie door zijn principiële houding in moeilijk
heden komt, moet de nodige steun vinden om in zijn houding te kunnen volharden. En 
daarvoor is het niet voldoende, dat er hier en ginds misschien wel iemand te vinden is, die 
helpen wil. Een wijdvertakte hulpactie moet deze mensen kunnen opvangen. 
Maár dat werk zal geld kosten. En er is wat onenigheid tussen Tante Riek en Frits de 
Zwerver wie zijn reiskosten zal betalen. Beiden achten zich verplicht daar zelf voor te 
zorgen. Doch al spoedig wordt daarvoor een oplossing gevonden. Eens zegt Tante Riek 
tegen Frits de Zwerver, dat er iemand is om hem te spreken. Het blijkt een textielfabrikant 
te zijn, die f 900.- overhandigt. Met 12 man had men een dinertje gehad en ieder had 

een bijdrage voor het werk onder zijn bordje gedeponeerd. ,,De Zwer
ver" ziet er Gods voorzienigheid in. En altijd weer kwam er uitkomst, 
als de financiën dreigden op te drogen. Dezelfde man bracht later nog 
eens f 400.-. Eens, in Kampen, zond iemand die geopereerd moest wor
den f 500.-, omdat hij zo lang werkloos zou moeten toezien en in de 
Wieringermeer stopte men Frits de Zwerver f 1700.-, de helft van de 
dankcollecte, in de hand. Altijd weer werd de vrees dat het werk zou 
moeten spaaklopen wegens gebrek aan geld, beschaamd. 
In Driebergen blijkt een kern van vastberaden mensen te zijn om de zaak 
fors aan te pakken. Een van de beste vrienden van de gastheer van de 
zwervende predikant is de meubelhandelaar Karel den Hou ter ( Cornelis 

Corn. B. Ninaber v. Eijben B. Ninaber van Eijben t) tijdens de oorlogsdagen reserve-kapitein bij
(Karel den Houter) 

Distr.leid.LO-Driebergen. het Nederlandse leger in de Peel. Deze man heeft na de capitulatie 
Gearr. 19-B-'43 in de tevergeefs getracht weer met dezelfde ijver als vroeger zijn zaak te drij
trein. Verdacht van zwart-
handel bij het overhandigen ven. Het wil hem niet lukken. NSB-relaties breekt hij af, buren, die "van 
van distributiebescheiden. het handje" zijn, worden genegeerd, Duitsers, die in de zaak komen, zo 
snel mogelijk afgepoeierd. Maar in de zomer van 1940 heeft hij een geheime bijeenkomst 
met de jongens van zijn compagnie in Eindhoven. ,,Ik vertel jullie, jongens", zo spreekt 
hij daar, ,,ik heb mijn eed aan de Koningin afgelegd en die eed zal ik nooit herroepen, 
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tenzij de Koning der Koningen mij daarvan ontheft." Ook in Driebergen worden voor
bereidingen tot verzet getroffen. Een clubje van 7 à 10 man vergadert er vrij regelmatig 
's Zaterdagsavonds en bespreekt de maatregelen van de bezetter op maatschappelijk, staat
kundig en geestelijk terrein. Men vindt ook al spoedig terrein, waarop actief geholpen 
kan worden; er moeten Joden en onderduikers voor de Arbeidsdienst geholpen worden. 
Natuurlijk komt de komst van de ondergedoken dominee ter sprake en op Woensdag
morgen, 25 November 1942, komt Karel den Bouter zijn kantoor binnen en zegt tot zijn 
winkelchef, die boven de meubelzaak woont: ,,Jan, nu moeten we even praten! Er is gister
avond een zwervende dominee aangekomen en we hebben afgesproken, dat die vanavond 
voor ons zal spreken. Daar moeten we voor hebben: mensen en een vergaderplaats." 
In het huis van Jan, boven de zaak, zou dat het best gaan. Nauwkeurig wordt nagegaan 
wie voor een uitnodiging in aanmerking komt. Het zijn er een twintig. De kamer wordt 
gedeeltelijk leeggeruimd; de verduistering nog eens extra gecontroleerd. De gasten hebben 
instructie zo onopvallend mogelijk te komen: een of twee tegelijk. Er zijn NSB-buren en 
-overburen. Door de achterdeur komen de groepjes naar boven, bukken even om de
verduisteringsgordijnen te passeren, spreken fluisterend met elkaar en zien nieuwsgierig
uit naar de dominee, die verjaagd van huis en haard als een paria door het land gaat. Er
heerst een wat zenuwachtige stemming. Alleen al het besluit om te gaan luisteren naar
een man, die opgejaagd wordt door de SD en altijd kans loopt ergens gevolgd te worden,
kost moed in deze dagen. De opening met gebed en schriftlezing, zoals deze mensen ge
wend zijn op hun bijeenkomsten, geeft echter al een zekere rust. De spreker wordt welkom
geheten, maar niemand verneemt zijn naam, aangezien de man, die hem hier introduceert,
daarvan niet op de hoogte is. Dan spreekt de dominee. Eerst wat kalmpjes aan, rustig, de
rechterwijsvinger draaiend in zijn horlogeketting. Doch steeds meer komt hij in vuur.
De wenkbrauwen trekken omhoog, de zachte, wat spottende ogen worden vol van een diep
vuur. Scherp stelt hij tegenover elkaar de beginselen van het nationaal-socialisme en het
Calvinisme. Strijd is geboden, nu en overal. Te lang zijn we lauw en laf geweest. Teveel
is er bij stukjes en beetjes al geofferd aan het Heidens Germaanse Hitlerdom. Nu wordt
weer een aanslag gepleegd op onze jeugd, die men in de Arbeidsdienst wil volstoppen met
de verderfelijke theoriën van het heidendom. We moèten ons verzetten. Niemand kan wor
den gemist in de strijd die komen gaat. De stem van de prediker wordt steeds luider. Hij
ziet geen verduisteringsgordijnen meer, vraagt niet of er wellicht buiten iets hoorbaar
wordt van zijn betoog.
De gastheer heeft met klimmende onrust gehoord hoe dominee alle registers van zijn wel
sprekendheid heeft uitgetrokken en neemt zo nu en dan een kijkje aan de buitendeur of
het huis nog niet omsingeld is. En Karel den Bouter waagt het eens de dominee schuchter
aan de mouw te trekken en hem erop attent te maken, dat men vlak aan de straat zit en
men hem buiten zal kunnen horen als hij niet een weinig zachter spreekt.
Doch dat is de spreker een onmogelijkheid. Als het vuur eenmaal brandt kan men het wel
aanwakkeren, doch niet blussen.
,,Als ik in vuur kom", zo zegt hij, ,,moet het hard gaan."
En het gaat hard. Al slaat menigeen wel eens een schichtige blik naar de deur of het raam,
de woorden van de spreker laten niet na diepe indruk te maken. Er moet iets gebeuren.
En van ieder der aanwezigen wordt verwacht, dat hij daartoe iets zal bijdragen.

DE COMMISSIE v AN ZANTEN 

Toch voelt men het als een opluchting, wanneer de spreker eindelijk achter een kopje koffie 
zit en men met hem van gedachten kan wisselen. 
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Dan komen de tongen los en schudt men het gevoel van onbehagen van zich af. Er worden 
plannen uitgestippeld. Er moet contact komen met andere plaatsen; daarvoor gaat de 
dominee op pad, maar anderen zullen het hunne daartoe moeten bijdragen - er moeten 
gelden bijeengebracht worden, joden en jongemannen moeten aan duikplaatsen worden 
geholpen. En in het debiteurenboek van Karel den Houter komen voortaan de gasten van 
deze avond voor met een teken, dat erop duidt, dat ze medewerker zullen zijn in de nieuwe 
organisatie. Leden van de" Commissie Van Zanten". Dit zal voortaan het wachtwoord zijn, 
waarmede men contact met elkaar zal opnem_en. Want de dominee zal voortaan leven 
onder de naam: ouderling Van Zanten. En de organisatie, welke hij sticht, wil er één zijn, 
die principieel verzet biedt, die de vervolgden wil helpen, de verdrevenen herbergen en 
de omzwervenden zal steunen, opdat zij zich niet behoeven te melden. 
De voor- en achterdeur van het perceel van de Traay in Driebergen openen zich beurte
lings om enkele bezoekers omzichtig door te laten. Als er een voorbijganger passeert, blijft 
de deur dicht, maar even later glippen er weer weg in het duister van de Novemberavond. 
Het zijn de eerste medewerkers van de organisatie, die eens als LO heel het land zal 
omspannen. Ze beginnen hun werk met een angstig hart, maar de wetenschap, dat ze niet 
anders mogen, geeft hun moed om door te gaan. 
Ouderling Van Zanten en Karel den Hou ter praten nog wat na en dan wordt de afspraak 

gemaakt, dat Karel dèn Houter ervoor zal zorgen, dat de volgende 
avond in Zeist een dergelijke vergadering bijeen zal komen. Karel den 
Houter heeft goede relaties onder zijn vakgenoten, die verenigd zijn in 
de Chr. Bond van patroons in het meubileringsbedrijf. Cary (Catharinus 
Stomp t) in Zeist is er één van en hij zal zeker bereid zijn tegen de 
volgende avond ouderling Van Zanten te ontvangen om ook daar de 
mensen aan te sporen mee te werken aan de arbeid van de Commissie 
Van Zanten. 
Zo zien wij de volgende dag op de Voorheuvel 29 te Zeist hetzelfde 
schouwspel als in Driebergen, doch ditmaal zijn ook enkele predikanten 
onder het gehoor van "ouderling Van Zanten". 

Catharinus Stomp Hoe vruchtbaar deze dagen zijn geweest voor de verdere groei van de 
(Cary) 

Prov. leid. LO-Utrecht. organisatie zal eerst later blijken. Wij mogen er hier wel even op vooruit 
Gearr.19-J0-'43inHoorn lopen. De gastheer van ouderling Van Zanten in Driebergen gaat er, 

op prov. Beursverg. 
Door Sondergericht veroor- evenals zijn bezoeker, op uit en legt o.a. contacten in Amerongen, Doorn 
deeld tot 8 Jr. tuchthuis. en Wijk bij Duurstede. Karel den Houter heeft in Brabant uitstekende 
relaties. De belangrijkste daarvan zijn Arnold (Johannes A. van Bijnen t) en Peter, die 
later als Frank en Peter-Zuid ook een belangrijke rol in de geschiedenis van de LKP 
zouden spelen. Zij zijn werkzaam op de Arbeidsbeurs en het Gemeentehuis van Bergen op 
Zoom en door hun diensttijd in de Peel hebben ze daar tal van relaties. Veel onderduikers 
gaan dan ook al spoedig de weg naar Brabant, hoewel daar voorshands nog geen sprake 
is van een georganiseerd verband. Van Driebergen uit komt ook het contact met Rotterdam. 
De schoonzuster van de Driebergse gastheer brengt ouderling Van Zanten in contact met 
Lagerveld in Rotterdam. En al duurt het even voor het tot stand komt - tot driemaal toe 
werd er een bijeenkomst uitgeschreven, waarvan het bericht ouderling Van Zanten niet 
bereikte - na korte tijd kwam ook daar de zaak op gang. 
Van Zeist uit wordt de lijn doorgetrokken naar Enkhuizen en Ede, waar broers van Cary 
het werk beginnen. En de lijn via de Chr. Meubelmakersbond, die in Driebergen bij 
Karel den Houter begon, gaat via Cary verder naar Hoogeveen, waar Arnold weer 
zorgt voor contacten met Meppel, Zaandam en Wormerveer. 
Cary Stomp is een buitengewoon actieve jongeman. Van de Gereformeerde predikant in 
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Zeist, die ook op de vergadering aanwezig was, krijgt hij een introductie, die hem in elke 
plaats, waar hij zich bij de Gereformeerde pastorie meldt, de deur zal openen. Men leide 
hieruit niet af, dat het werk zuiver tot de kring der Gereformeerde Kerken beperkt bleef, 
want Karel den Bouter was Hervormd en zijn medewerkers in Brabant Rooms-Katholiek, 
zodat het aanvankelijk in Gereformeerde kring begonnen werk reeds spoedig van breder 
omvang werd. 
Cary is geen nieuweling in het vak. Samen met zijn vriend Hess, evenals hij wijkhoofd van 
de Luchtbescherming, heeft hij zich reeds vroeg gemeld bij de OD, doch van die zijde 
nooit enige activiteit gemerkt. 
Tijdens de grote V-actie hebben ze samen 's avonds de straten volgestrooid met uit
geknipte V's en W's en later, toen de uitkamming der bedrijven begon, heeft Cary, 
die bij zijn vader in de zaak werkte, gezorgd, dat de jongens, die 
weg moesten een duikplaats vonden, waarbij hij contact kreeg met de 
voormannen uit de Chr. Meubelmakersbond, die al vroeg bereid bleken 
hulp te verlenen. Een ondergedoken student uit Meppel, Peter de Man 
(Pieter J. Kwint t) wordt zijn assistent, wanneer hij, ingeschakeld in 
de Commissie Van Zanten, zijn werk op grote schaal in de provincie 
Utrecht gaat organiseren. Cary wordt al spoedig het middelpunt van 
de actie in deze provincie en in de periode, dat alles meer organisato
risch wordt opgebouwd, wordt hij provinciaal leider van de LO in 
Utrecht. Peter de Man wijkt later uit naar Engeland. Hij wordt officier 
voor speciale diensten, doch bij een mislukte dropping vliegt het toestel, 
dat hem vervoert bij Makkum (Aug. '44) tegen de dijk, waarbij alle Pieter J. Kwint 

inzittenden omkomen. (Peter de Man) 

We moeten echter ouderling Van Zanten verder volgen op zijn eerste zendingsreizen. 
Hij keert terug naar Winterswijk, waar Tante Riek en Oom Piet niet hebben stil gezeten. Ook 
in de Achterhoek is het werk vlot gestart. Zowel in als buiten de plaats zijn er mensen 
gevonden, die willen meewerken. In Aalten moet echter een nieuw centrum komen. Tante 
Riek heeft er een vertrouwd adres, waarvan men weet, dat er reeds het nodige gedaan wordt. 
Het is een aannemer. Zo rijdt ouderling Van Zanten met de trein, die later het "rogge
broodtreintje" zal heten (vanwege de vele roggebroden, die daarmede hun weg naar het 
\Vesten vonden), van Winterswijk naar Aalten. De aannemer is niet thuis. Hij is op karwei 
bij de boer. Dat mag geen bezwaar zijn. Ouderling Van Zanten vindt hem met troffel en 
kalkbak op een boerenstee. Lang hoeven die beiden niet te praten. Al is Oom Jan een 
bekwaam metselaar, in deze dagen hanteert hij liever het zwaard dan de troffel. Hij zit al 
op de fiets en in minder dan geen tijd heeft hij allen, die hij 's avonds op de bijeenkomst 
met "ouderling Van Zanten" wenst, bereid gevonden om te komen. Eens zal Aalten met 
ere genoemd worden in de rij der plaatsen, die gastvrij elke onderduiker herbergden. 
Ouderling Van Zanten is niet meer dezelfde als de dominee, die een maand geleden mis
moedig wilde teruggaan naar z'n woonplaats. Z'n verlangen naar activiteit is ruimschoots 
bevredigd; z'n innerlijke spankracht wint bij de dag, nu hij ziet welke mogelijkheden hier 
sluimeren. Na Utrecht en de Achterhoek moet Drente, zijn geboortegrond, bewerkt worden. 
In z'n geboorteplaats heeft hij een broer, met wie hij slechts in zoverre verschilt, dat de 
één boer en de ander predikant werd. Beiden zijn even spontaan, even vurig, even princi
pieel. Met Oom Jan uit Ruinerwold loopt de zaak al spoedig gesmeerd. En in Hoogeveen 
is de zaak ook snel voor elkaar. Daar zit Arnold, een contact van de Chr. Meubelmakers
bond, hem door Cary opgegeven. 
Als ouderling Van Zanten het meubelmagazijn binnenstapt en daar de groeten van Cary 
uit Zeist brengt, is het ijs snel gebroken. En als men bemerkt, dat de man met de wilde 
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haren een Drent is, wordt men spoedig vertrouwelijk. Cary wil graag weten of er in Hooge
veen nog gelegenheid is om wat jongens te plaatsen. Daar is over te praten. En dan komen 
geleidelijk plannen ter tafel voor een steviger contact tussen de verschillende provincies. 
Natuurlijk wil ook Hoogeveen daaraan meedoen. Die vergadering met mensen, die voor 
de zaak voelen, komt voor elkaar. Daar moet ouderling van Zanten dan nog maar eens 
voor terugkomen. Vannacht is de logeerkamer tot z'n beschikking. 

Klaas de Raad 
(Koenraad) 

LO-Gron. en Drente. 
Tevens: Trouw, JU.AR. 

Gearr. 23-5-'44 in A'dam 
op door SD bezet adres. 

De datum van het tweede bezoek wordt vastgesteld en dan komt men 
bijeen in de kerkeraadskamer van de Chr. Geref. Kerk. De broeders, die 
toestemming voor deze vergadering verlenen, weten niet alles wat zich 
hier afspeelt en later nog staat te gebeuren, maar de koster is van alles 
op de hoogte en wordt één der beste medewerkers. Onder de mannen, 
die hier in deze eerste vergadering bijeen zijn, bevinden er zich drie, 
die straks in dienst van de goede zaak het leven zullen laten. Niemand 
die het weet, maar wel is men er zich van bewust, dat ieder met deze 
consequentie heeft rekening te houden. Daar zit de boer uit Nieuwlande, 
Johannes Post (t); hij kent die ouderling Van Zanten nog uit de tijd, dat 
deze predikant bij de Geref. Kerk van Nieuwlande was. AlsJodenhelper 
heeft hij reeds belangrijk werk gedaan en het is niet voor niets, dan men 
hem deze avond heeft uitgenodigd. Eens zal hij één der leidende figuren 
in de LKP worden; eens zal hijzijn werk met zijn levensbloed beze
gelen. En uit Hoogeveen zijn er Koenraad (Klaas de Raad t) en Albert 
(Alb. J. Rozeman t), mensen, die een rol van betekenis in het onderdui

kerswerk in Drente zullen spelen, maar evenmin als Johannes Post het licht der bevrijding 
zullen zien opgaan. Deze avond is beslissend voor hun verder levenswerk. Gegrepen 
luisteren ze naar de oproep tot ongehoorzaamheid aan de machthebbers dezer wereld, 
die van gehoorzaamheid aan Gods Woord niet willen weten; een ongehoorzaamheid, welke 
op één lijn ligt met die van de vroedvrouwen uit Egypte, Sifra en Pua, die, tegen het uit
drukkelijk gebod van de Farao in, de jongskes der Hebreën niet doodden, doch in het leven 
behielden. 

DE KRACHTCENTRA MEPPEL EN KAMPEN 

Het werk in Hoogeveen is gestart en met succes. Er is direct een vrucht
bare samenwerking tussen Gereformeerde, Ned. Hervormde en Chr. Ge
reformeerde geloofsgenoten. En Arnold, die een broer in Meppel heeft, 
legt contact met een belangrijke verzetsgroep daar, waarin zijn neef Juul 
een rol speelt. 
In de meeste plaatsen was het zo, dat er wel enig werk verricht werd, 
doch zonder organisatorisch verband. De brandstof lag klaar en ouder
ling van Zanten bracht de vonk, die de zaak in vlam zette. 
In Meppel echter was de situatie geheel anders dan in de plaatsen, welke 
tot nu toe door ouderling Van Zanten bezocht waren. Ouderling Van 

Albert ]. Rozeman Zanten had er reeds een contactman, wie hij opgedragen had de zaak te 
( Albert) organiseren, hem daarbij voorziende van allerlei nodige en onnodige 

Pl. leid. LO-Hoogeveen. 
Gearr. 20-3-'44 bij huis- adressen. Maar er was reeds een organisatie, die alles aangreep wat er 

zoeking. maar te doen was. En daarmede kreeg Van Zanten contact via Arnold 
uit Hoogeveen. Deze groep was voortgekomen uit de OD, doch het wachten op een taak 
na de bevrijding lag deze vurige kerels niet. Er was meer te doen. Zij organiseerden zelf 
een onderduikersverzorging en hun mensen trokken uit Meppel naar tal van plaatsen in 
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het Noorden, maar ook in het Zuiden, om contacten te leggen. Daarnaast had de sabotage 
hun aandacht en ze speurden overal naar wapens, die straks dienst zoudeu moeten doen om 
de vijand, overal waar mogelijk aan te grijpen. Er ligt een kenmerkend verschil met de tot 
nu toe gestichte commissies van de groep Van Zanten, die merendeels bestaan uit mensen 
van rijpere leeftijd; mensen, die in het verenigingsleven een rol spelen; mensen, die in il
legale politieke vergaderingen werden opgevoed tot het werk, dat hen thans wacht. En de 
groep van Meppel is niet bereid de leiding te erkennen van de "chef ", die Van Zanten 
in Meppel heeft aangesteld. De "jongelui" gaan hun eigen weg. Niet alleen in Meppel, 
maar ook daarbuiten en dat heeft later in de LO en de LKP nogal eens moeilijkheden 
gegeven. 
Met de inschakeling van Meppel dringt de jeugd naar voren, de jeugd, die nauwelijks een 
jaar later, geroepen zal zijn de fakkel van het verzet over te nemen uit de handen van de 
oudere generatie, die dan grotendeels in gevangenissen en concentratiekampen zal zuchten. 
J uul uit Meppel, die straks de eerste landelijke vergaderingen zal meemaken, is nauwelijks 
de schoolbanken ontgroeid. Hij is nog geen achttien en hij moet zich straks tussen al die 
veel oudere en wijzere mannen wel voelen als een leerling in een vergadering van leraren. 
Maar het hanteren van hetzelfde ambacht heft straks alle leeftijdsverschil op. De strijd is 
dezelfde en in de hitte van de strijd vraagt men niet meer naar jeugd of ouderdom, naar 
rang of stand, doch ziet men alleen naar de wijze, waarop bevelen worden opgevolgd, 
naar de moed, waarmede de wapens gehanteerd worden, naar het moreel van de soldaat. 
Uit Meppel zijn de jongemannen uitgezwermd om voor hun vrienden onderduikplaatsen 
te zoeken. Karel van Kampen (Kornelis Kraalt) is naar Groningen getrokken. En met 
de anderen gaat het evenzo. Dolf en Klaas, de beide zoons van Oom Hein, Vosje (Hendrik 
Veldhuis t), Bram en Juul, ze komen bijna overal in het land, tot 
in Zeeland en Brabant toe. Ze hebben al contact met Bob, de latere 
KP-leider van het Oosten. Ze brengen straks Bertus (Leendert M. 
Valstar t) uit het Westland, de latere KP-leider van het Westen, op 
de Beurs. Als Harry uit Assen in Brabant het onderduikerswerk gaat 
coördineren, doet hij dat met een zekere opdracht uit Meppel. 
En via Meppel komt ook het contact met Kampen tot stand. Als men 
in de Meppeler ploeg geen 1000 km per week aflegde, telde men eigen
lijk niet mee en werd er zo langs de neus weg gevraagd: ,,Wat doe jij 
nu eigenlijk?" 
Op het werk van verscheidene van deze Meppeler figuren komen wij later 
terug. Voor het werk van ouderling Van Zanten in de herfst en de winter Hendrik Veldhuis 

(Vosje) 
van 1942 is allereerst van belang de draad, welke naar Kampen leidt. LO-Meppel, VN, Trouw . 

Het is inmiddels December geworden als ouderling Van Zanten via Gearr. 14-6-'44 in Laren 

r. "l" l"d J (I k d H t) d d 
t.g.v. overval op PBS. 

een 1am1 1e 1 van acques zaä v. . orst , waarme e e verzets- Bij poging tot ontvluchting 

prediker contact kreeg, naar Kampen trekt, om daar het werk te star- dodelijk gewond. 

ten. Hij heeft aan de juiste deur geklopt. Jacques neemt Arend in vertrouwen en samen 
trekken ze naar Maas (Dr. Roelof J. Dam t), de man, die in alle opzichten in Kampen 
de ziel van het verzet is geweest; een man, die op kerkelijk en politiek terrein ontzaglijk 
veel werk verzette. En hoewel hij niet zelf het onderduikerswerk ter hand kon nemen, bleef 
hij steeds de raadsman van de LO ter plaatse. Hij zond de beide mannen door naar 
een collega, Douwe, die bereid bleek een bijeenkomst te organiseren, waarin ouderling 
Van Zanten zijn denkbeelden zou kunnen uiteenzetten. Doch niet op de wijze, zoals deze 
zich voorstelde·. Misschien kwam dit door het feit, dat Frits zich in Kampen, waar hij 
theologie gestudeerd had, veiliger voelde dan elders, in ieder geval wilde hij, dat er een 
bijeenkomst belegd zou worden, waarbij hij voor een gehoor van omstreeks 200 man over 
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het Calvinistisch verzet zou spreken. Douwe echter meende, dat naast de oprechtheid der 
duiven, de listigheid der slangen in deze tijd niet veronachtzaamd mocht worden. Er kwam 

Roelof]. Dam 
( Maas) 

Adviseur LO-LKP. 
Tevens: Trouw, lil.AR. 

Gearr.13-3-'45 in Loon bij 
straatcontróle landwacht. 
Trachtte bij verhoor door 
SD in Assen pistool van 
tafel te grijpen en onder
vrager neer te schieten. 
Mislukte. Kreeg zelf buik
schot. Na verwijdering van 
kogel in ziekenhuis, gefusil-

leerd. 

een vergadering, maar de 200 man, waarop ouderling Van Zanten 
rekende, heeft hij nooit onder zijn gehoor gekregen. 
De hele gang van zaken hier typeert duidelijk, hoe onvoorzichtig men 
in vele opzichten nog was. En er zou nog veel illegaal leergeld betaald 
moeten worden, voor men andere wegen ging bewandelen. Er verschenen 
mensen uit Kamperveen, die in Kampen een predikant ontmoetten, die 
min of meer als nieuwsgierig en loslippig bekend stond, doch hem on
middellijk de verklaring vo9r hun late aanwezigheid in de IJsselstad 
gaven door te vertellen, dat ze naar een geheime vergadering gingen. 
En het incognito van ouderling Van Zanten was wel zeer doorzichtig, 
want enkele maanden tevoren had hij er nog legaal op de kansel ge
staan. In het Calvinistisch bolwerk, dat Kampen is, pleitte Van Zanten 
warm voor een werkverband in Calvinistische kring. Na zijn uiteenzetting 
wilde ouderling Van Zanten de adressen, waarmede hij tot dan toe in den 
lande contact had, even mededelen, opdat men daarmede contact kon 
opnemen. Douwe, die zich bereid had verklaard de leiding in Kampen 
op zich te nemen, bracht hem echter aan het verstand, dat het beter 
was, als hij alleen deze kende. 
Kampen leverde een aantal mannen, die een grote rol in de verdere ont
wikkeling van de LO en LKP zouden spelen. Van hen noemen wij 
Arie (Hilbert van Dijk t) en Jacques, beiden gevallen in de strijd, 

die stond te ontbranden. 

ZWOLLE CENTRAALPOST 

Inmiddels heeft ouderling Van Zanten zich Zwolle als centraalpost uitgekozen. Door een 
leraar is hij in contact gekomen met "Houthakker" in Zwolle, waar hij zijn postadres heeft. 
Op gezette tijden komt hij daar, om de binnengekomen post in ontvangst te nemen en 
regelingen te treffen voor nieuwe expedities. Zo is ouderling Van Zanten al spoedig geen 
vreemde meer in het huis van "Houthakker". De kinderen vinden het heel gewoon als 
mijnheer Van Zanten weer eens mee aan tafel zit. 
Het dochtertje van twaalf jaar is op het Lyceum en heeft een schoolvriendinnetj� uit 
Hardenberg. 
"Moet U's horen, mijnheer Van Zanten", zegt ze op een keer, ,,daar in Hardenberg hadden 
ze een dominee, die helemaal niet bang was voor de Moffen. Hij zei op de preekstoel, dat 
je vooral niks voor de Winterhulp mocht geven. En toen de mensen hun koper moesten 
inleveren, ging 'ie kijken of er misschien nog lui waren, die wat gingen brengen. Dan zou 
hij ze wel vertellen, dat ze niet zo gek moesten zijn. Nou, en toen vroegen ze hem, wat of 'ie 
kwam doen. Toen zei die dominee doodleuk, dat hij eens kwam zien, wat er al zo ingeleverd 
werd. 
Later kwamen de Moffen om hem te halen, maar toen is hij in de toren geklommen en ze 
hebben hem lekker niet gevonden. Fijn hè, dat ze 'em niet vinden konden." 
Ja, met dat laatste kon ouderling Van Zanten hartgrondig instemmen. Maar hij heeft 
nooit gevraagd of dat scholiertje uit Hardenberg hem zelf het verhaal eens wilde komen 
doen, want het was een oud verhaal, dat hij allang en veel beter kende. 
Inmiddels is er een druk ruilverkeer ontstaan tussen Winterswijk, Aalten, Driebergen, 
Zeist, Hoogeveen, Meppel, Kampen en Zwolle met allerlei uitlopers naar andere plaatsen. 
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Want men zit niet stil en ieder bouwt in eigen omgeving voort aan het werk van de com
missie Van Zanten. 
Onderduikers trekken van Oost naar West, van West naar Oost en Noord. Er ontstaat een 
drukke briefwisseling tussen de verschillende plaatsen, en dikwijls maken de commissie
leden verre reizen om hun onderduikers op de plaats van bestemming te brengen. En als 
ze alleen komen, dan komen ze met de boodschap: ,,Ik kom van mijnheer Van Zanten." 
Hoe onvoorzichtig deze mensen, die nog totaal zonder illegale ervaring en scholing zijn, 
dikwijls waren, blijkt wel het best uit het volgende voorval. Eén van de contacten, een man 
die tot de meest voorzichtigen behoorde en het onverantwoordelijk achtte, dat anderen 
met notitieboekjes vol contactadressen rondliepen, maakte met Cary in Zeist een afspraak, 
dat hij hem een Jood, die moest verdwijnen, zou zenden. Hij zou de foto van de Jood naar 
Zeist zenden, dan wist men onmiddellijk als de man kwam, dat de zaak "recht zat". Voor
zichtigheidshalve heeft hij de hem bekende adressen in Latijnse letters genoteerd, doch als 
hij de hiëroglyphen raadpleegt, haalt hij 2 adressen door elkaar. En zo komt achter de 
naam Stomp in Zeist een straatnaam, welke daar niet bestaat. Als afzender vermeldt de 
brief alleen de naam: Van Campen. De brief gaat als onbestelbaar naar Den Haag, waar 
men de brief opent en aan de SD doorgeeft. Prompt daarop volgen huiszoekingen bij alle 
mensen in Zeist, die de naam Stomp dragen; alleen de woning van Cary sloeg men per 
ongeluk over, maar het gevolg was, dat deze toch maar enige weken ging "fietsen". En in 
Kampen zocht men in studentenkringen naarstig naar iemand, die de naam Van Campen 
droeg. Gelukkig had dat alles geen ernstige gevolgen en was het alleen een aanmaning tot 
voorzichtigheid. 
En Arend uit Kampen luisterde eens in de trein van Amersfoort naar Zwolle een gesprek 
af tussen een aspirant-duikeling en een medepassagier, waarbij de één de ander mededeelde, 
dat, wanneer hij geen onderduikadres kon krijgen, hij maar eens moest aankloppen bij 
mijnheer Arend in Kampen, waarbij z'n naam en volledige adres aan de openbaarheid 
werden prijsgegeven. 
Gezien het feit, dat het ouderling Van Zanten in korte tijd gelukte tal van actieve plaat
selijke commissies te stichten, zou men achteraf geneigd zijn te veronderstellen, dat dit 
werk in alle opzichten van een leien dakje ging. Zulks echter is allerminst waar. Uiteraard 
is het niet mogelijk de vele teleurstellingen, welke er waren, stuk voor stuk na te gaan, doch 
er zijn ook plaatsen, waar de zwervende dominee geen voet aan de grond en geen man in 
de commissie krijgt. Soms komen er een tiental mannen bijeen, van wie men mag veronder
stellen, dat zij het werk krachtdadig zullen aanvatten, maar de één na de ander trekt zich 
terug en de dingen blijven bij het oude. Menigeen kent in z'n angst of egoïsme geen ander 
doel dan zichzelf en z'n gezin er zo goed mogelijk door te krijgen. 
Eerst zal de hand van de vijand hun eigen gezinsleven moeten aantasten voor ze zullen 
ontwaken en er zijn er, die ook dan nog doordommelen. Soms blijft er van de oorspronke
lijke figuren een enkele over, die de strijd aanbindt, een ander maal vindt men langs een 
nieuw contact in dezelfde plaats wel mensen, die lijf en goed durven wagen in de strijd 
voor vrijheid en recht, voor God en Vaderland. Soms weet men van een plaats, dat er een 
organisatie, of althans enkele mensen moeten zijn, die prachtig werk verrichten, maar het 
lukt niet er contact mee te krijgen, of als dit wel gelukt, dan ontbreekt uit omzichtigheid 
wederzijds vertrouwen, zodat men langs elkaar heen blijft werken. Maar ondanks alle 
teleurstellingen, dikwijls juist daar, waar men het niet zou verwachten, groeit de organisatie 
gestadig. 
Bij de eerste vergadering in Kampen heeft Frits de Zwerver er reeds over gesproken, dat 
zijn pogingen om in Sneek vaste grond onder de voeten te krijgen, op niets zijn uitgelopen. 
Misschien kan Van Campen, die veel oude studiemakkers in het land heeft, er een begin 
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maken. Hij trekt op Oudejaarsavond van het jaar 1942 naar Leeuwarden en spreekt daar 
één der Gereformeerde predikanten, die bereid blijkt te zijn een bijeenkomst te beleggen, 
waar ouderling Van Zanten zijn plannen kan ontvouwen. 
Zo belt op Vrijdag 8 Januari 1943 de man met de wilde haren, waarin volgens "betrouw
bare" getuigen hier en daar wat hooisprieten hingen, die een ongevraagd getuigenis 
aflegden van 's mans zwerversbestaan, aan de pastorie in de Pelikaanstraat in de Friese 
hoofdstad. Behalve het hooi, bevestigen ook zijn gloedvol betoog en de hoeveelheid 
adressen, waarmede hij ter tafel komt, de woorden van de Kamper leraar, die hem introdu-· 
ceerde. Een zestal mannen gaat met hem in zee. 
Het plan is gerezen binnenkort in Zwolle eens bij elkaar te komen en één der aanwezigen 
neemt op zich daar voor Friesland te komen. Doch reeds de volgende dag heeft de Leeu
warder predikant een telefoontje, dat de man er maar liever vanaf ziet. Er gaat een berichtje 
naar Zwolle, dat de NV ontbonden is, maar, hoewel er meer zijn die afvallen, de kern blijkt 
toch stand te houden en de week daarop is Friesland vertegenwoordigd in Zwolle. 
Nu was het geen wonder, dat sommige bezoekers van de eerste vergadering in Leeuwarden 
de schrik om het hart was geslagen, want nog geen uur nadat ouderling Van Zanten ver
trokken was, kwam een hoofdagent van politie aan de pastorie met de mededeling, dat de 
predikant onmiddellijk bij de SS (zo noemde men in Friesland toen de SD) moest komen. 
Natuurlijk was de eerste gedachte, dat Van Zanten gearresteerd was en daar hij nog een 
van de Leeuwarder predikant afkomstig telegram in de zak had, zag men reeds in gedachten 
het hele complot ontmaskerd. Het viel mee. Dominee moest zich "alleen maar" verant
woorden voor een preek, waarvan men door een verklikker kennis had gekregen. Hij kwam 
er met enkele minder prettige uren en de schrik af. 

DE JEUGD TREEDT AAN 

Inmiddels is van Meppel uit de jeugd naar voren gekomen. Wij schetsten reeds hoe hier 
het verzet in handen lag van een zeer actieve groep van merendeels jonge mensen, die 

zelf in tal van plaatsen contacten legden. Eén hunner was Kornelis 
Kraal ( t), die onder de schuilnaam Karel van Kampen werkte. In De
cember 1942 komt voor hem het ogenblik, dat hij wordt opgeroepen voor 
werk in Duitsland. Hij gaat - hoe zou het anders kunnen in de Mep
peler groep? - natuurlijk niet. ,Maar hij zal zijn arbeidsveld moeten 
verleggen. Daarom vertrekt hij heel onopvallend samen met zijn zuster 
en een vriendin, als gold het een vacantiereisje, naar kennissen in Gro
ningen. In Groningen bezoeken ze, met een heel stel andere jongelui 
een Kerkconcert in de Martinikerk. Ze nemen er een hele bank in 
beslag en na afloop gaan ze in een lange rij met stijf ineengehaakte 
armen naar hotel "Boschhuis". Onderweg haakt er nog een enkele oude 

Kornelis Kraal kennis bij aan, om het evenwicht tussen het vrouwelijk en mannelijk 
(Karel van Kampen) 

k · LO-Meppel en Gron. Hfd. deel van het gezelschap te bewerkstelligen. Eén van die aangehaa ten 1s 
Afd. Gewapend verzet Nul- Jaap Kroon. Voor een ogenblik vergeten ze alle dreigende schaduwen van 

���. 
h Gearr. 3-6-'44 in Gron. oorlog, ellende en dreigend gevaar. Er wordt gelachen en gesc ertst. 

Een vriend verwachtende 's Avonds moeten een paar van de meisjes bij buurlui op de kinderen 
opende hij de deur voor de 

1 1 k sD. Vluchtte en werd passen en er wordt afgesproken, dat het he e ste zal mee omen. 
aangeschoten . Karel van Kampen weet nu wel ongeveer wat hij aan de aanwezigen 

heeft en al spoedig hebben hij en enkele Groningers de koppen bij elkaar gestoken en ver
telt hij van het werk in Meppel, van een zwervende dominee, die bezig is een organisatie op 
te bouwen en vraagt hij hen te helpen ook Groningen daarbij in te schakelen. 
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Er wordt die avond veel geschertst en gelachen, maar de Groninger jeugd laat er geen gras 
over groeien. Reeds de volgende avond vergaderen een zevental jongelui achter de schoen
winkel in de J.H. Jansenstraat. Onder leiding van Jaap Kroon zal het werk worden 
aangevat. 
De jeugd heeft de roepstem verstaan en blijft niet achter. Men maakt onmiddellijk een 
behoorlijk organisatie-schema. De provincie wordt in stukken verdeeld en ieder zal daarvan 
een deel organiseren. Daarmede is Groningen zijn tijd reeds vooruit, want nog nergens is 
de zaak organisatorisch aangevat als hier. 
Eén van de eerste werkers is Chris. Zijn broer, Nico (Evert H. J. Boven t) die deel uit
maakte van het bestuur van de Gereformeerde Jeugdcentrale te Groningen, moest in 
September verdwijnen, omdat men het bevel van de moffen, in Juli gegeven, dat het werk 
der Geref. Jeugdorganisatie moest worden gestaakt, niet had opgevolgd. Hij vertrok naar 
Arnhem en nam later zijn intrek bij een oom, die in Oosterbeek het Rusthuis ,,'t Hemeldal" 
bewoonde. Met de jaarwisseling bezoekt Chris hem daar en spreekt natuurlijk met hem over 
het prachtige en noodzakelijke werk, waaraan beiden reeds één en ander gedaan hebben, 
maar dat nu in groot verband kan worden aangevat. Via Karel van Kampen wordt een 
afspraak gemaakt en op 4 Januari 1943 krijgt Nico ten huize van "Hout
hakker" te Zwolle contact met "Ouderling Van Zanten", die hem vraagt 
het werk in Arnhem en omgeving aan te vatten. Hij krijgt de nodige 
contactadressen en Nico vangt vol enthousiasme zijn werk aan, een 
werk, dat heel Gelderland zal gaan omvatten en ,,'t Hemeldal" tot één 
der meest bekende illegale centra zal maken. 
Enkele andere, zeer verdienstelijke leden van de jeugdige Meppeler groep, 
Vosje (Hendrik Veldhuis t) en Willy (Gerrit de Boert), trekken om
streeks Februari 1943 naar Twente, leggen daar via een dokter in En
schede, die zij kennen, contact met een aantal mensen, die bereid zijn op 
een vergadering te komen, waar Ouderling Van Zanten zal spreken. 
Het is het begin van het LO-werk in Twente. 
En nog weer later - maar daarmede lopen we enigszins op de geschie
denis vooruit - is het Harry uit Assen, die op instigatie van de Mep
peler ploeg in Brabant organisatorisch werk gaat beginnen en er al 
spoedig in slaagt hier een hechte band met de Landelijke te leggen. Wij 

Gerrit de Boer 
(Willy) 

LO-KP-Meppel. !ll. pers. 
Op 24-12-'44 bij overval 
pol. bur. Meppel neerge-

schoten. 

hebben dit alles hier echter even opgesomd, omdat hieruit wel afdoende blijkt, hoe vooral 
door toedoen van Meppel de jeugd bij het werk betrokken raakte, een ontwikkeling, welke 
korte tijd later over heel het land was waar te nemen. 

"DE BEURS" ONTSTAAT 

Met de groei van het werk komt ook het probleem van de werkwijze steeds sterker naar 
voren. Tot in December 1942 -Januari 1943 heeft men volstaan met elke nieuwe commissie 
de adressen der overige commissies te verschaffen, waarna men onderling contact zocht. 
Op de duur bleken daaraan echter teveel bezwaren verbonden te zijn, dan dat men op 
deze wijze zou kunnen voortgaan. Daarom komt Arnold uit Hoogeveen met het voorstel de 
belangrijkste contacten eens bijeen te roepen in Zwolle voor een bespreking. Dat geschiedt 
in de eerste weken van Januari 1943 in het huis van een leraar aan de Emma wijk. 
Het huis is zeer gunstig gelegen aan een stille straat. Aan de overzijde ligt een parkje en 
een weiland. Weliswaar woont de Beauftragte voor de provincie daar ook, doch de deel
nemers komen in kleine groepjes binnen en via de achteruitgang komt men vier huizen 
verder weer op straat. Bovendien zijn de bewoners van het blok alle betrouwbaar. 
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De practijk is tot nu toe geweest, dat de meeste medewerkers met een van de opgegeven 
adressen een innig contact hebben onderhouden, doch met de overigen hoogstens eens 
correspondentie gevoerd hebben in de bij de Chr. Meubelmakers gebruikelijke termen, 
waarbij onderduikers als schommelstoelen en wandkastjes werden aangeduid en verder 
over termijn van aflevering en bestemming gesproken werd. De aanduiding of men lichte 
of donkere bekleding wenste, was voor de geadresseerde wel voldoende om te weten, of het 
al of niet een J odengeval betrof. 
In het huis aan de Emmawijk vinden al die leveranciers en afnemers van ouderwetse en 
modérne meubelen elkaar. 
Daar zijn Tante Riek en Oom Piet uit Winterswijk. Tante Riek is een vrouw, die weet wat 
zij wil, een stevige, middelmatig grote verschijning. Haar ogen hebben een vastberaden 
uitdrukking, zonder dat het echt vrouwelijke daardoor in de verdrukking komt. Zij is meer 
dan huismoeder alleen. De huiselijke beslommeringen hebben haar volle aandacht, maar 
zij gaat er niet in onder; blijft erboven staan en heeft steeds en overal belangstelling voor 
de geestelijke belangen van ons volk. Ze is geen vrouw, die gaarne haar eigen stemgeluid 
hoort, maar weet op het juiste ogenblik zakelijk en goed-geargumenteerd te zeggen hoe zij 
erover denkt. En dan spreekt zij met een gezag, dat de mannen onmiddellijk aanvaarden. 
Later zal blijken, dat, in belangrijke vragen, wanneer de mannen het niet aandurven een be
paalde beslissing te nemen, tante Riek onmiddellijk de consequenties durft trekken. Zij dringt 
zich nooit op de voorgrond, maar, zodra zulks nodig is, spreekt ze een gezaghebbend woord. 
We vinden er de stoere figuur van Oom Jan uit Aalten, de aannemer en metselaar, een 
man, blakend van ijver en toewijding voor de goede zaak, die geen stap opzij zal doen als 
het er om gaat een goede en rechtvaardige zaak te verdedigen. Als weinig anderen heeft 
hij vat op de bevolking van zijn woonplaats en verre omgeving. Hij is meer gekomen omdat 
anderen hem nodig hebben, dan om zelf steun bij zijn werk te vinden. Want het duurt niet 
zo heel lang, of hij kan met recht zeggen "de Beurs" niet meer nodig te hebben. Als alle 
gezinnen in een plaats reeds een onderduiker hebben, dan begin je eenvoudig overal met 
het plaatsen van een tweede. 
Ginds zit een tweede Oom Jan, de broer van Frits, de Drentse boer op z'n Zondags, met 
bef en zwarte glimmende pet (maar die hangt nu aan de kapstok). Ge hebt aan beide 
oren nauwelijks genoeg om zijn rad gesproken Drents te volgen en als de beide broers 
elkaar soms eens in de haren vliegen ( en dat gebeurt al op de eerste vergadering) dan kan 
een buitenstaander wel raden wat er gesproken wordt, maar niet verstaan. Als het er op 
aan komt en de Beurs een overschot aan onderduikers heeft, zegt Frits laconiek: ,,Stuur ze 
maar naor mien breur", wat natuurlijk heftige protesten tengevolge heeft. Maar als de 
jongens "bij de Sparwinkelier" in Ruinerwold komen, of op de boerderij "bij de school 
naast, de Dijksmanweg", dan heeft Oom Jan altijd gezorgd, dat ze onderdak kwamen. 
Het is een gezellig "onderonsje", die eerste vergadering, waarbij niet op een "evenredige 
vertegenwoordiging" gelet wordt. Sommigen rekenen Kampen onder de dode steden aan 
de Zuiderzee, maar hier zijn de mannen van de IJsselmond met z'n drieën aanwezig. 
Daar is Hilbert van Dijk, de banketbakker en kok, de handige zakenman, die er van droomt 
eens in Kampen hotelhouder te kunnen worden. Hij heeft zijn aspiraties voorlopig opzij 
gezet. Er is thans ander en beter werk te doen; werk dat geen geld opbrengt, alleen 
geld kan kosten, maar waaraan hij zich met hart en ziel geeft. Al heeft hij dan nog 
geen hotel, mensen onderbrengen kan hij wel. Hij is spoedig een geziene figuur, kan met de 
mensen omspringen, wint de harten door zijn jovialiteit, heeft altijd connecties, die wel 
iets voor elkaar kunnen brengen en zorgt dikwijls voor een extraatje, waarop allen in deze 
schaarse tijden verzot zijn. Op de Noord-Veluwe heeft hij vele contacten, die in een later 
stadium trouw naar "de Beurs" komen. 
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Naast hem zit Jacques v.d. Horst, de tot in de puntjes verzorgde notarisklerk, met plus-fours 
en witte schapenwollen kousen. Hij mist de flair en de gemoedelijkheid, welke Hilb€:rt 
kenmerken, maar is een man, die het leven overal en allereerst principieel beziet. Het 
beginsel gebiedt hem dit werk te doen, dan zal hij het ook aanvatten en met Gods hulp zo 
goed mogelijk volbrengen. Hij is een omzichtig man, niet spontaan als Hilbert, maar steeds 
weloverwogen en bedachtzaam. Zijn moeilijke jeugd, waarin hij zonder hulp van een 
moeder, in een groot gezin opgroeide, heeft een stempel op zijn leven gedrukt. Maar met 
een ijzeren wil om te slagen, heeft hij zich van kappersbediende tot notarisklerk opgewerkt 
en eens hoopt hij zich als notaris te kunnen vestigen. 
En als derde zit daar Douwe uit Kampen, de leraar in oude talen, die echter niet zozeer 
in zijn studie van dode talen opgaat, dat hij de taal van zijn tijd niet meer zou verstaan. 
Via hem zijn verscheidene vroegere studiegenoten ingeschakeld. Hij heeft niet alleen con
tact met Friesland gelegd, maar ook in Zutphen een collega bereid gevonden een commissie 
op te richten en in Wageningen heeft een collega, Piet van Wijngaarden, zich opgemaakt 
om erop uit te trekken en de gedachte van de organisatie verder uit te dragen. 
Over dit werk mag hier wel iets meer gezegd worden. Piet is een man, die door zijn scholing 
de zaken breed ziet. Meer dan in het algemeen door de overige Beursleden geschiedde, 
brengt hij systeem in het werk. Hij is de man, die de landkaart voor zich neemt en nagaat 
waar de witte plekken in het netwerk van contacten zitten. Hij gaat ook na, welke gebieden 
door geïsoleerde ligging het meest geschikt zijn voor het opnemen van onderduikers. Hij 
trekt er als commis-voyageur op uit. In de winter van 1942-'43 heeft hij o.a. de volgende 
streken op zijn programma staan: het land van Kuinre in Friesland, de N.O. Veluwe, 
het land van Maas en Waal, West-Brabant, als springplank naar de eilanden, het Land 
van Altena en de Biesbos, het land tussen Lek en Merwede en de Bommelerwaard. Dit 
werk groeide later zo uit, dat van Wageningen uit zeker tien man daarbij medewerkten, 
doch in die periode kwam de nadruk steeds meer te liggen op het werk in het land tussen 
de rivieren. 
Deze methode van opbouw, die zeker de aangewezene was, werd door velen in de begin
periode gevolgd en leverde rijke vruchten op. Anderzijds werkten de dwarsverbindingen 
door het land heen lange tijd remmend na in de systematische opbouw van de LO. 
Keren we terug tot de beursbezoekers. 
Het blozend gezicht met de haren erboven, waarvan ge niet onmiddellijk kunt uitmaken, 
of ze nu blond zijn of het wit van de ouderdom gaan vertonen, is dat van Arnold uit Hooge
veen. Hij is een man, die weet wat hij wil. Als hij op z'n wat kort-afgebeten Noordelijke 
wijze "neen" zegt, dan moet ge niet denken, dat het nog eens "ja" zal zijn. Hij heeft een 
scherp inzicht en heeft in de Drentse gemeenschap geleerd wat een hechte organisatie 
vermag. Op organisatorisch gebied wordt hij een man met gezag. 
"Houthakker" uit Zwolle is een man, die het militaire ligt. Hij bekleedt een belangrijke 
functie in de gewestelijke OD. Zijn huis is de electrische centrale, waar de draden samen
komen, welke de "commissie" Van Zanten: bijeenhouden. In enkele maanden tijd zal hij 
de organisatie in Zwolle zover brengen, dat alles vlot kan verlopen. Dan is zijn rol uitge
speeld. Zijn functie in de OD wordt reeds in April ' 43 aanleiding tot zijn arrestatie. Maar in 
deze eerste maanden zijn Zwolle en zijn huis de spil, waarom het wiel zich wentelt. 
Er gaat geen Beursdag in Zwolle voorbij, of het huis van "Houthakker" is vol gasten en 
mee-eters. En ook na de arrestatie van de heer des huizes vinden velen er de tafel gedekt 
en het bed gespreid. Temidden van al deze mensen van rijpe ervaring zit ook de jeugdige 
J uul uit Meppel. En al lijkt hij wat ouder dan hij in wezen is, hij weet hier kennelijk met 
zijn lange uit de kracht gegroeide figuur geen raad. Hij vindt moeilijk zijn woorden, zegt 
bescheiden dat hij toch eigenlijk niet in deze kring past, maar daartegen komen de 
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anderen in verzet. De jaren doen er minder toe, de geest en activiteit, daar komt het op aan. 
En ook zo gezien is hij zeker niet "beneden de maat". Hij zit hier voor Meppel en de 
organisatie daar heeft bewezen uitermate actief te zijn. 
Ouderling Van Zanten moet maar voorzitter zijn. Dat ligt hem eigenlijk minder, dan erop 
uit te trekken en de mensen tot activiteit aan te sporen. Zolang hij alleen het woord heeft, 
kan hij de zaken knap baas, maar om ieder op het juiste ogenblik het zijne te laten zeggen, 
zonder dat de vergadering het karakter van een Poolse landdag krijgt, daarin slaagt hij 
niet altijd even goed. Later schaft hij zich dan ook een voorzittershamer aan, doet er de 
overjas bij uit en maant hèrhaaldelijk tot orde. Doch dat alles baat niet voldoende. Maar 
de zaken waarom het gaat komen toch wel terecht. En dat is de hoofdzaak. 
In deze eerste vergadering wordt besloten, dat men elke Zaterdag in Zwolle zal bijeenkomen. 
Ieder heeft dan de gelegenheid de onderduikers, welke zich in de afgelopen week bij hem 
of zijn contacten in de omgeving gemeld hebben en waarvoor hij nog geen plaats gevonden 
heeft, met de andere bezoekers uit te wisselen. Het moet een soort illegale Arbeidsbeurs 
worden: een Beurs, die de mensen niet naar Duitsland zendt, doch ze bij goede vaderlan
ders onderdak helpt. Doch daarvan is de naam "Beurs" toch niet afgeleid. Deze ontstond 
doordat iemand eens de opmerking maakte, dat het wel een Beurs leek, vanwege de vraag 
en het aanbod. 
Allereerst gaat het om de jongens, die in de Arbeidsdienst moeten, doch - en daar hamert 
Ouderling Van Zanten telkens weer op� men moet vooral ook aan de Joden denken, het 
volk, dat tot de dood toe vervolgd wordt. Algemeen is men het erover eens, dat het voorts 
alleen om principieële onderduikers gaat. Zij mogen niet aan hun lot worden overgelaten. 

GEESTELIJKE HER-ORIENTERING 

Er moet nog veel tot klaarheid komen in deze eerste Beurstijd. Zeker, men is er stuk voor 
stuk van overtuigd, dat men het goddeloze nationaal-socialisme bestrijden moet waar men 
kan, maar deze mensen wensen allereerst te leven in gebondenheid aan Gods ordinantiën. 
En zo kan het niet anders, of men bespreekt uitvoerig en diepgaand tal van vraagstukken, 
die in deze tijd rijzen. Daar is het probleem van de leugen. Het rechtlijnig denken van de 
meesten verzet zich tegen het gebruik van de leugen in de strijd tegen de vijand. Er ligt 
ook iets heroïsch in het liever willen zwijgen, dan het bedenken van een leugen, als men in 
de handen van de vijand valt. Maar men voelt ook, dat zwijgen verraad aan de goede zaak 
kan betekenen. Men gaat inzien, dat zwijgen dikwijls tot de onmogelijkheden zal behoren. 
IJverig speurt men in de Heilige Schrift naar voorbeelden, waarin de leugen te baat werd 
genomen om een goede zaak te redden. Daar is Rachab, die de verspieders verbergt en de 
achtervolgers op een dwaalspoor brengt. Daar zijn de vele krijgslisten. En bracht zelfs de 
Christus de Emmaüsgangers niet op een dwaalspoor? Langzaam komt men los van de 
oude begrippen. 
Daar is het vraagstuk van de gehoorzaamheid aan de over ons gestelde Overheden, die 
immers van God verordineerd zijn. 0, niemand kan ertoe komen om deze Duitsers, die 
alle rechten met voeten treden als een rechtmatige overheid te erkennen. Maar met zulk 
een negatief standpunt heeft men geen vrede. Kan men als Christen met de Schrift in de 
hand inderdaad de gehoorzaamheid opzeggen? Is men in eigen conscientie ten volle over
tuigd? Uitvoerig staat men stil bij hetgeen daarover door voormannen op theologisch en 
politiek terrein gezegd en geschreven werd. 
Nee, deze mensen storten zich niet hals over kop in het avontuur. Ze zetten niet in een dag 
vastverankerde oude stellingen overboord. Moeizaam komt een heroriëntering in de prin
cipiële gedachtenvorming tot stand. Daar zijn vele vergaderingen en talloze uren mee 
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gemoeid. Maar langzaamaan gaan deze dingen zich kristalliseren, worden ze gemeenschap
pelijk uitgangspunt, waarbij ieder in eigen geweten ten volle verzekerd is. 
Elke week komen de mannen nu naar Zwolle, waar ze in particuliere huizen, in de Emma
wijk en in de Alexanderstraat, welwillend door de bewoners beschikbaar gesteld, of in het 
huis van "Houthakker" aan de Westerstraat bijeenkomen. En er gaat ook bijna geen 
Zaterdag voorbij, of er komen nieuwe gezichten bij. 
Reeds de week daarop is Friesland, waar de aanvankelijk gemaakte afspraak niet onmiddel
lijk kon worden nagekomen, met drie man aanwezig. Daar zijn Jaap Zwartgrond uit 
Leeuwarden, de Korte uit Akkrum en Peter uit Wolvega. Douwe uit Kampen heeft het 
bij zijn eerste poging in Friesland niet gelaten en later in Wolvega contact gezocht. Via 
de plaatselijke predikant is hij bij een gewezen boer Peter terecht gekomen, die reeds in 
1941, toen de eerste veevorderingen plaatsvonden, z'n hele boerenbedrijf door de notaris 
liet verkopen, omdat hij er niets voor voelde de Moffen ook maar een pond vlees te leveren. 
Dat is een heel ding voor een man, die een mensenleven doende is geweest om een model
bedrijf op te bouwen, die alleen tbc-vrij stamboekvee op stal heeft staan en op zijn akkers 
alleen zaai- en pootgoed, d.w.z. sterk geselecteerde gewassen kweekt. Hij popelt om iets 
te kunnen doen, waarin hij al zijn energie kan geven, voor het principieel verzet. Het 
illegale werk van de AR-partij leidt in Friesland al spoedig tot actieve hulp aan onder
duikers. En ook Peter, die als hoofdbestuurslid van de Chr. Boeren- en Tuindersbond in 
Friesland vele contacten onder de plattelandsbevolking heeft, wordt al spoedig bij dit werk 
ingeschakeld. Als Douwe uit Kampen via de plaatselijke predikant met hem in aanraking 
komt, is hij direct bereid naar Zwolle te komen. Als de Friezen echter daar tot de ont
dekking komen, dat ze met z'n drieën It Heitelan vertegenwoordigen, stellen ze voor om 
van elke provincie één afgevaardigde naar Zwolle te laten komen, die tevoren op een pro
vinciale vergadering zijn opdrachten krijgt en in de volgende verslag van zijn bevindingen 
uitbrengt. Daar is men het goed mee eens. En zo zal voortaan Peter, die het kortst bij Zwolle 
woont, Friesland op de Beurs vertegenwoordigen. 
Dat zenden van één vertegenwoordiger voor elke provincie is een schoon plan - en er zal 
later nog dikwijls door andere provincies op worden aangedrongen, 
maar in de practijk houden slechts enkelen zich eraan, omdat er dikwijls 
nog geen sprake is van een behoorlijk provinciaal verband en ieder nu 
eenmaal graag dicht bij het vuur zit, waar men zich het best warmt, 
ofwel: de meeste onderduikers kan slijten. 
De huiskamers in Zwolle worden langzamerhand te klein om de vele 
Beursbezoekers te kunnen bevatten. Hilbert brengt mensen van de 
Noord-Veluwe aan, een neef van Tante Riek uit Zutphen, die door zijn 
vrouw van haar werk gehoord heeft en zich onmiddellijk bij het door 
Douwe gelegde contact aansloot, Oom Karel, behoort tot de nieuwe be
zoekers. Twente, waar Vosje en Willy uit Meppel de weg voor Frits 
geëffend hebben, komt met Gerrit uit Enschede, Henk uit Hengelo, Roelof Blokzijl 

met Max (Roelof Blokzijl t), Marcus (Wieger Mink t) en Henk de (Max) 
Distr. leid. LO-Almelo. 

Vries naar voren. En dan is Groningen, dat aanvankelijk door Karel van 
Kampen vertegenwoordigd werd, nog niet eens meegerekend. 
Meestentijds komt men in Zwolle bijeen. Eenmaal wordt de vergadering in 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 23-9-'44 door ver

raad. 

Kampen gehouden, doch daartegen rijzen de nodige bezwaren. Men kan Kampen moeilijk an
ders binnenkomen, dan met het treintje van Zwolle en moet altijd de IJssel brug passeren.Je 
kunt in Kampen eigenlijk niets op touw zetten, of de bevolking weet, dat er iets bijzonders 
aan de hand is. De Kampenaren vormen een hechte gemeenschap, maar voor vergaderin
gen als deze is de Ijsselstad minder geschikt. Men vergadert er in de Burgwalkerk. En er 
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is ook ditmaal, zoals bijna altijd weer een nieuweling, die ter Beurze komt; het is een tabaks
koning uit het Utrechtse. Ouderling Van Zanten deed er een beetje geheimzinnig mee. Hij 
zou hem op het station opwachten met een giro-enveloppe in de hand. (Die rose giro
enveloppen hebben later een belangrijke rol gespeeld, want dikwijls werden deze in de 
illegale wereld als herkenningsteken gebruikt). Frits stond er demonstratief mee voor de 
borst, met beide handen de enveloppe vasthoudend. Hoe klein de wereld is, bleek toen ech

Wieger Mink 
( Marcus) 

Distr. leid. LO-Enschede. 
Op 31-3-'45 door verraad 
Huschka op verg. adres 
overvallen en onmiddellijk 

gefusilleerd. 

ter weer, want op de vergadering stevende Douwe op de nieuweling toe, 
die hij zich uit de groentijd herinnerde en zei omzichtig: ,,Je moet me 
geen Mietje noemen. We krijgen straks allemaal wel een lekkere sigaar, 
niet?" Nu, dat kwam voor elkaar. Maar het bleek alweer, dat het geen 
eenvoudige opgave was incognito te blijven. 
Vierentwintig man kwamen er bijeen in de Kerkeraadskamer van de 
Burgwalkerk in Kampen. En, hoewel men de afspraak gemaakt had, 
dat bij een eventuele overval deze vergadering was bijeengeroepen ter 
bespreking van de gerezen geschillen in de Gereformeerde Kerken, 
begrepen de Kampenaren, die "gezegend" waren met een felle NSB
commissaris van politie, dat het beter was deze vergadering niet weer 
in Kampen uit te schrijven. 
Op de laatste Zaterdag van Februari '43 vergadert men in Meppel. Men 
heeft Groningen nu uitgenodigd met eigen vertegenwoordigers aanwezig 
te willen zijn. Daar zijn dan Jaap Kroon en Wiebe voor gekomen. Aan
vankelijk komt men bijeen ten huize van Juul's vader in de Prinsen
straat, doch later trekken de bezoekers naar de consistorie van de Geref. 

Kerk. Evenals Friesland heeft gedaan, bepleiten ook de mensen van Groningen al spoedig 
ertoe over te gaan niet meer dan één vertegenwoordiger per provincie te zenden. Maar 
hoeveel voordelen daaraan ook verbonden zijn, de organisatie in de overige gebieden laat 
nog niet toe zulks strak door te voeren. 
De koster met het houten been, die de zaken in de Westerkerk behartigt, staat er op post, 
om ongewenst bezoek te voorkomen. 

HET VVV- BOEKJE 

Men is dan al zo ver, dat er wat meer systeem is gekomen bij het uitwisselen van de onder
duikers. Jacques heeft in Kampen een drukker gevonden, die zich beschikbaar heeft gesteld 
voor het vervaardigen van illegaal drukwerk en hij heeft hem opdracht gegeven een aantal 
bonboekjes te maken met geperforeerde bladen. Het zijn fleurige boekjes met een oranje
gele omslag, waarop in sierlijke letters VVV prijkt. In die boekjes kan de hele doopceel 
van de duikelingen worden opgeschreven, waarbij men er al spoedig toe overgaat de 
leeftijd met een bepaald aantal jaren op te voeren, zodat een eenvoudig rekensommetje de 
juiste leeftijd aangeeft. De aanduiding "met of zonder diner" geeft aan of de onderduiker 
wel of niet over bonkaarten beschikt. 
Die boekjes zijn handig en er is veel vraag naar, maar Kampen is er zuinig op. De Beurs
bezoekers kunnen ze kopen en de Kampenaren zeggen humoristisch: wie een onderduiker 
van ons opneemt, krijgt er één cadeau. Dikwijls verschijnt er een volslagen vreemde in de 
vergadering. Dan kijken de regelmatige bezoekers wat argwanend naar de nieuwlichter, 
die wat bedremmeld en schuw komt binnenglippen. Ouderling Van Zanten is er dan al 
snel bij om te verklaren, dat het helemaal in orde is en hij de man heeft uitgenodigd. Zo 
komen er mensen uit Elburg, Dedemsvaart, Dalfsen en nog veel meer plaatsen, die stuk 
voor stuk niet voldoende achterland hebben om hun bezoek aan de Beurs te rechtvaardigen. 
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In één van de eerste bijeenkomsten verscheen iemand uit de Achterhoek met een jongen, 
die uit de Arbeidsdienst ontsnapt was. Ouderling Van Zanten spant zich ervoor om de 
jongen meteen een plaatsje te bezorgen. ,,De man is absoluut betrouwbaar", verklaarde 
hij, maar dat werd de meesten toch wat al te grijs. Men kon ook al te goed van vertrouwen 
zijn. En het zou toch al te gek 
worden, als iedereen zijn on
derduikers ook nog ging mee
voeren naar de Beurs. Dat was 
dus eens en nooit weer. 
Op Zaterdag 6 Maart 1943 
vergadert men opnieuw in 
Zwolle, weer in het gastvrije 
huis aan de Emmawijk. De 
gastheer heeft op een uitge
breid gezelschap gerekend, 
zodat hij ook zijn buurman 
reeds van een deel van zijn 
meubilair heeft afgeholpen, 
doch via het voorportaal in 
de \'\Testerstraat, waar men het 
vergaderadres kan vernemen, 
komen er steeds weer nieuwe 
gasten door de tuin de achter
deur binnen. Hij is niet bang 
deze man; reeds meerdere ma
len heeft hij de commissie Van 
Zanten gastvrijheid verleend, Het VVV-boekje 

maar bijeenkomsten van een 
dertig man kunnen op de duur niet onopgemerkt blijven, en hij vestigt er ten overvloede 
nog eens de aandacht op, dat aan de overzijde van de straat "de Beauftragte" van de 
Rijkscommissaris woont. 
Wat praat men over "Beauftragte ?" Daar zijn de mannen van Kampen. Wat glunderen 
die kerels en Douwe draagt warempel een grote taart, natuurlijk uit de banketbakkerij van 
Hilbert afkomstig. Ze zien er uit of ze op verjaarsvisite komen, in plaats van op een illegale 
vergadering. Ze stevenen op "Ouderling Van Zanten" af, die ze nu al gemeenzaam als 
Frits betitelen. Op de een of andere manier - misschien wel door het kerkelijk jaarboekje 
- zijn ze er achter gekomen, dat hun voorzitter op 5 Maart z'n verjaardag gevierd heeft.
Misschien heeft hij het gedaan met de stichting van een nieuwe afdeling; in ieder geval
zal er niet veel huiselijkheid bij zijn geweest. Maar dan zullen zij hem eens tracteren. Hil
bert heeft de f ijnste spullen genomen, welke er nog in de banketbakkerij te vinden waren
en een taart gebakken om van te watertanden. En Douwe, als de oudste, mag het geval
dragen en overhandigen. Dat is een verrassing voor "Frits de Zwerver", waarop hij niet
gerekend heeft. Och, die taart op zichzelf is wel aardig en zeker wel smakelijk, maar de
geest die eruit spreekt, ontroert hem. Ze kennen elkaar nog maar enkele maanden, deze
mannen en er is een saamhorigheid, een kameraadschap gegroeid, zo hecht en sterk, als
men anders in een mensenleeftijd nauwelijks ziet groeien. Dan kan die goeie ouwe Frits
er zo kostelijk overrompeld en verwonderd uitzien. Terwijl z'n wenkbrauwen hoog op
trekken en z'n ogen groot en rond worden als van een verrast kind, stamelt hij: ,,Is dat
voor mij?"
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Er worden meer van die kleine attenties bewezen op die eerste Beursvergaderingen. Henk 
uit Twente laat geen keer voorbijgaan of hij heeft een kleine versnapering voor TanteRiek 
bij zich, een appeltje of een paar koeken, en, als de snoepbon het toelaat wat bonbons, of 
suikerwerk. Die verdient Tante Riek ook dubbel en dwars, want het is een prestatie op 
zichzelf, elke week weer naar die rookholen te trekken, waar pijpen, sigaren, sigaretten en 
shagjes van eigen teelt van het begin tot het eind hun dampen uitslaan, zodat je kleren er 
nog dagenlang van doortrokken zijn. Soms smullen ze allen van de paling, welke Hilbert, 
die de buffetten aan boord van de Urkerboot gepacht heeft, vandaar meeneemt. Hij moet 
daarvoor dikwijls de controle om de tuin leiden, maar daarin is hij een meester. Die paling 

gaat naar gevangenissen en concentratiekampen, maar de Beursmensen 
krijgen er toch ook wel eens een pakje van. De advocaten Hans enJaap 
(Mr. Jacob de Graaf t) in Amersfoort, die later hun kantoor ter be
schikking stelden van de Beurs, konden ervan meepraten, want ze 
vonden eens hun wetboeken met palingvellen gelardeerd. De verlokkende 
geuren brachten zelfs de poes ertoe wat meer belangstelling voor deze 
dorre en droge lectuur aan de dag te leggen. 
De gezellige treinreisjes voor en na de vergadering waren verademingen 
in een week, overkropt van werk. Want van 's morgens bij het ontbijt 
totdat 's avonds de verboden tijd intreedt, staat de bel bij geen van deze 
mensen stil. Als er iemand met een koffer op de stoep staat, weten ze 

Jacob de Graaf al hoe laat het is. En als hij geen koffer bij zich heeft, is het al niet veel 

Plv. dis/{;;'j_) LO-A'frt. beter, dan moet de Beurs eraan te pas komen. ,,Houthakker" heeft in 
Gearr. 2-6-'44 door verraad Zwolle via de verzetsgroep van "de Groene" een goede relatie gevonden, 

van zijn typiste. die elke week voldoende brood kan leveren voor de hongerige "Beurs-
mensen", die reeds gedoken zijn en niet over bonnen beschikken. Evenmin staat hen een 
ruime beurs beschikbaar. Ze betalen hun reiskosten en hun maaltijd zelf. Het is voor het 
goede doel en verder zien ze de Zaterdagse reizen maar als een welkome ontspanning. 
Wat kunnen ze een schik samen hebben, die mensen van zo uiteenlopende af komst en 
milieu. Och, vette vingers krijg je allemaal als je paling eet, of je nu boer bent of leraar, 
dominee of klerk, onderwijzer of banketbakker, student of huismoeder. Ze noemen elkaar 
bij de voornamen, Jaap en Peter, Hilbert en Jacques, Frits en Henk, of hoe ze meer mogen 
heten of zich laten noemen. En de ouderen krijgen er de eretitel Oom of Tante bij, even 
gemoedelijk en vertrouwelijk als eens de hechte gemeenschap van Zuid-Afrikaanse boeren 
het deed in de tijd, toen ze tegen de "rooineks" vochten. 
Wat hebben ze dikwijls een schik om die spontane en gulle Oomjan uit Ruinerwold. Eens, 
op weg naar Zutphen, met andere vertegenwoordigers uit het Noorden, reizen er twee naar 
de eisen des tijds gelakte en geblondeerde dames mee, zo van het slag dat zich te goed voor 
de derde klas acht, maar geen geld genoeg heeft voor de tweede. Onder de reis haalt Oom 

Jan een groot, met grauw papier omwikkeld pak uit de jaszak en breekt er voor ieder tussen 
duim en wijsvinger een heerlijk stuk boerenleverworst af. Een stuk voor Juul en één voor 
Arnold, asjeblieft. En of de juffers ook wat blieven? Je ken 't gerust oanpakken hoor. \\Tie 
hebt pas 'slacht". De dames bedanken gereserveerd. En Oom Jan, in 't minst niet van z'n 
stuk gebracht: ,,dan moe je 't sulf maor wete". Als ze na afloop van de Beursvergadering 
gezamenlijk in de stationswachtkamer eten, wordt het verhaal natuurlijk in geuren en 
kleuren verteld, maar het gelach wordt homerisch, als Oom Jan de ober, die liefst drie 
bordjes boven op elkaar voor hen heeft klaargezet, vertelt, dat ie er gerust twee kan weg
halen, want dat ie er "thuus ook maor iene" krijgt. Die "grosigheid" is niks voor Oom Jan. 
Overmoedig wordt de stemming als ze later op het terras van het Zutphense station een 
glas bier drinken. Er strijken ook twee Duitse officieren neer, die eveneens bier bestellen. 
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HET CEMENT VOOR HET GEBOUW 

Alleen de, wat men zou kunnen noemen, ,,algemene beschouwingen" van Frits genieten 
de onverdeelde belangstelling. Zij zijn het cement, waardoor dit hele gebouw is samen
gevoegd. Ze sterken de mensen in de komende week, waarin weer van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat gezwoegd moet worden. Als er één moedeloos besluit geen Joden meer te 
helpen, omdat ze bijna niet te plaatsen zijn, komt hij op dat besluit terug, als hij Frits 
hoort pleiten voor dit ten dode toe vervolgde oude Bondsvolk. Ook tegenover hen hebben 
wij een Christenplicht van naastenliefde. Meer dan aan iemand anders zullen wij aan 
hen moeten bewijzen wat het zeggen wil Christen te zijn. Als Christus voor hen bidt: ,,Vader 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen", zullen wij dan aan de zijde van het 
nationaal-socialisme gaan staan om mee te helpen hen te stenigen? Soms zijn er debatten 
over de te volgen weg. Zo eens over de vraag, of men niet verstandig zou doen te pogen de 
jongens, die voor de Arbeidsdienst opgeroepen worden, afgekeurd te krijgen. Dat brengt 
het voordeel mee, dat ze niet behoeven te duiken. En de keuring is vrij zwaar, zodat 
verscheidene jongens op deze wijze zich heel gemakkelijk aan de dreigende gevaren kunnen 
onttrekken. Als Frits daartegen in het geweer komt, is hij op z'n best. Ons verzet is 
een principieel verzet, zegt hij, en dan moet je nooit proberen het op een accoordje 
te gooien, ook al lijkt de uitkomst niet kwaad. Wie ter keuring gaat erkent daarmede 
het recht van de oproepende instantie. En dat recht betwisten wij juist. Het is een 
weg, die door angst ingegeven wordt; angst dat wij niet aan onze plicht om deze 
jongens te helpen, zullen kunnen voldoen. Maar met Gods hulp is alles mogelijk; zeker 
als wij in gehoorzaamheid doen, wat Hij vraagt. Nog enkele maanden geleden leek het 
onmogelijk te doen, waartoe wij nu in staat zijn. Deze oplossing is geen oplossing, maar 
een erkenning van onmacht en wij zijn er om te bewijzen, dat bij God niets onmogelijk is. 
Ten besluite vertelt Frits dan van de jongen met een bult, die opgeroepen werd voor de 
keuring van de Arbeidsdienst. Er was geen twijfel mogelijk, hij zou zeker worden afgekeurd. 
Maar die jongen erkende het recht hem daartoe op te roepen niet. Hij weigerde ter keuring 
te gaan en moest onder moeilijke omstandigheden onderduiken. Dat was een principiële 
houding waarvan we nog wat kunnen leren. 
En als later de vraag van het al of niet accepteren van Ausweise ter sprake komt, gaat 
Frits op dezelfde gronden daartegen in. Wie bereid is vijf mijlen mee te gaan op een ver
derfelijke weg, gaat straks ook tien mijlen mee en loopt hem tenslotte geheel af. Alleen het 
besluit geen stap op dat pad te zetten, geeft een oplossing. 
Het is geen wonder, dat, wie eens de Beurs bezocht, alle pogingen om tot vermindering 
van het aantal bezoekers te komen ten spijt ( er komt zelfs een commissie tot beperking van 
het aantal deelnemers, doch zonder resultaat) er regelmatig wil zijn. Het aantal verzoeken 
aan Frits, om in een bepaalde plaats te komen preken, neemt steeds toe. Als men ergens 
er niet in slaagt een behoorlijk contact te leggen, dan is dit het juiste middel. Weet men via 
een bevriend Kerkeraadslid een preekverzoek voor Frits te krijgen, dan komt de zaak wel 
voor elkaar. Natuurlijk zijn er ook veel Kerkeraden, die er niet aan denken om zo'n 
zwervende dominee te laten optreden. Die prediker verdwijnt weer, zodra hij van de 
kansel is, maar zij zullen met de gevolgen zitten. In Winterswijk heeft men er indertijd ook 
niets voor gevoeld om hem te laten optreden, want zijn preken over de plicht tot ongehoor
zaamheid en de als de bliksem uit de hemel ·vallende satan, hebben reeds in 1942 in het 
Overijsselse en Gelderse land een zekere vermaardheid gekregen. Maar nu overal in het 
land goede illegale contacten komen, gaat er toch haast geen Zondag voorbij .of Frits 
spreekt zijn profetisch woord op een der kansels in de Geref. Kerken. Hij is geen prediker, 
die onmiddellijk het volle gehoor heeft. Hij moet altijd eerst wat op toeren komen, voor 
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het juiste contact met de hoorders er is, maar als hij in vuur komt, is er geen houden meer 
aan. 
Hij speelt niet met diepzinnige theologische verhandelingen, maar komt met de 
directe en klare eis van Gods Woord voor elke dag. De eis tot gehoorzaamheid aan Gods 
geboden kan er één zijn - en is het thans - van ongehoorzaamheid aan de bevelen der 
mensen, die dwars tegen Gods geboden ingaan. En in deze dagen klemt temeer het Schrift
woord om de herbergzaamheid niet te vergeten. Er zijn er zovelen, die gezocht en vervolgd 
worden, die daarop een beroep doen, dat niemand zich daaraan meer mag onttrekken. 
En in de 79e Psalm vindt de redenaar een keur van verzen, die geschreven zouden kunnen 
zijn in deze tijd. 
Nooit kan een gemeente ze zo uit het diepst van haar hart gezongen hebben als juist nu: 

Hoe lang zult Gij in gramschap zijn ontstoken? 
Zal 't hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken? 
Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren, 
Op volken, die Uw grote naam niet eren; 
Want Isrel, door hun macht 
Verschrikkelijk omgebracht, 
Ligt in zijn bloed verdronken. 
Zijn woning, al de troost 
En lust van Jakobs kroost, 
Gelijkt thans naar spelonken. 

Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis kwijnen; 
Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen; 
Bevrijd hen, die, gedreigd met doodsgevaren, 
Op Uwe hulp met smekend'ogen staren. 
Vergeld de wrede smaad, 
Waarmee des nabuurs haat 
Uw mogendheid dorst schenden; 
Geef hun, o Opperheer, 
Die zevenvoudig weer; 
Zie neer op onz' ellenden. 

Het is voor de gemeente een verademing in deze Psalmverzen haar diepste gedachten te 
kunnen vertolken en men zingt met een overgave en vuur, als verwacht men, dat daardoor 
de muren van het moderne Jericho zullen ineenstorten. Maar er is ook een toepassing op 
de preek en deze nabetrachting wordt niet altijd door allen zo gretig aangehoord. 
Na afloop van de dienst vraagt dominee in de kerkeraadskamer hem een aantal vertrouwde 
mensen bijeen te roepen, die bereid zullen zijn in de practijk te brengen, wat vanmorgen 
in theorie werd beleden. Soms dezelfde dag, soms de dag erop vindt dan een bijeenkomst 
plaats, meestal in besloten kring, maar als het aan Frits ligt mag het ook een openbare 
bijeenkomst zijn - daarover moet hij nog wel eens iets horen - waarin hij vertelt van 
de practische mogelijkheden, welke er zijn om de helpende hand te bieden aan allen, die 
door de vijand gezocht worden. Naar werk behoeft men niet te zoeken; een lijstje met te 
plaatsen onderduikers heeft dominee wel bij zich. Wat Zaterdag nog met een vraagteken 
onder de predikbeurten in de Kerkbode vermeld stond, is niet langer een vraagteken; het 
is een uitroepteken geworden, een appèl aan het Christelijk geweten, waarlangs niemand 
meer heen kan. Er zijn er gelukkig bijna altijd, die er niet meer langs heen willen. Maar 
anderen blijven terzijde staan. 
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DE BEURS - ,,ZOETE INVAL" 

En intussen gaan de vergaderingen van de Beurs rustig verder. Even wordt men opgeschrikt 
door de arrestatie van "Houthakker" in Zwolle op 28 April 1943. Gelukkig bleek deze 
arrestatie niet in verband met het onderduikerswerk te staan, doch geschiedde deze wegens 
de activiteit van "Houthakker" in de OD. De tegenwoordigheid van geest van "Hout
hakkers" vrouw voorkwam verdere gevolgen voor de organisatie van Frits. Toen de SD 
de overval pleegde, lag er juist het eerste valse PB voor Frits, verzorgd door Vosje uit Meppel, 
en de post voor hem klaar. Mevrouw "Houthakker" vroeg de "heren" permissie een koffer
tje voor haar man te pakken en toen dit werd toegestaan, zag zij kans het PB, dat boven 
klaar lag, in veiligheid te brengen. De post lag echter op het dressoir in de kamer waar de 
SD zich bevond. Een vriend, die juist op bezoek kwam, knoopte daarop een gesprek met de 
Duitsers aan en loodste ze al pratend, de gang in. Op dat ogenblik had Mevr. ,,Houthakker" 
gewacht, want tegelijkertijd verdwenen de bezwarende stukken tussen haar kleren. 
Het bleef dus bij een kleine schrik, zodat men kort daarop al weer te Zwolle durfde te 
vergaderen. Intussen was men wel zo verstandig geweest niet meer elke week in Zwolle 
bijeen te komen. Men trok enkele malen naar de consistorie in Zutphen (voor 't eerst op 
8 Mei 1943), vergaderde in het oude mannen- en vrouwenhuis te Arnhem of in de consis
torie der kerken in Amersfoort en Utrecht, terwijl ook het reeds genoemde advocatenkan
toor in Amersfoort met een bezoek vereerd werd. In Arnhem was het al heel gemakkelijk. 
Daar was de vergaderplaats vlak naast de Ortskommandantur en men behoefde van het 
station de Wehrmachtswegwijzers maar te volgen, om op de juiste plaats terecht te komen. 
Gelukkig, dat de SD in deze tijd nog weinig activiteit ten opzichte van het werk toonde, 
want het was een kleine moeite om de vergaderplaatsen te vinden. In Zutphen gebeurde 
het, dat een onbekende de bijeenkomst binnenkwam. Toen men hem vroeg hoe hij de 
vergadering had kunnen vinden, vertelde hij, dat hij van het station af maar achter mensen 
was aangelopen, waarvan hij vermoedde, dat ze er ook moesten zijn. 
Het grote aantal bezoekers leidde aanvankelijk tot plannen om de zaak te splitsen. Frits 
zou 's Vrijdags in het Westen een bijeenkomst leiden en 's Zaterdags in het Oosten de 
mensen bijeenroepen. In de practijk is daarvan weinig terecht gekomen, 
omdat het aantal contacten in het Westen in die tijd nog te gering was en 
het bezoek in het Oosten er nauwelijks minder van werd. Wie voor het 
eerst kwam, vond het hele gedoe vrij roekeloos en voelde zich niet be
paald veilig, maar aldra kwam er, door de sfeer van vertrouwen, welke 
er heerste en het geestelijk volkomen gelijk-gericht zijn, een zeker gevoel 
van "hier-kan-niets-verkeerds-onder-schuilen". Slechts eenmaal had men 
een zeker gevoel van onbehagen, omdat een van de bezoekers een Joods 
illegaal werker had meegebracht ( een man, waarop niets was aan te 
merken en die ook prachtig werk verrichtte). Men had een volkomen 
ongemotiveerd wantrouwen tegen hem en men voelde zich niet eerder 
veilig, voor hij niet meer ter vergadering verscheen. Aan de andere kant Jacobus Stomp 

Pl. leid. LO-Zeist. 
kon men .toch. oo;t<__ maar niet goedkeuren, dat iemand z'n halve familie Gearr. 9.9.•43 t.g.v. door-
meenam. Dat moest Cary·horen,toen hij eens met zijn vader (Jacobus slaangearr. onderduiker. 

Stomp t) en een broer ter Beurze verscheen. De zaak�t. zo, dat Cary, die voor 
zijn vader een zaak in Zeist beheerde, al zijn tijd aan het illegale werk besteedde, hetgeen 
de zaak uiteraard niet ten goede kwam. Aanvankelijk had Cary zich nog wel eens met 
een clandestien handeltje afgegeven en dit zinde vader Stomp allerminst. En wellicht 
mede daarom zag hij niet zonder zorg de weg, die Cary ging. 
Op een gegeven ogenblik dreigde het zelfs spaak te lopen, daar vader Stomp zijn zoon 
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niet meer financieel wilde steunen. Cary zag als enige uitweg dat hij zijn vader eens 
mee naar de Beurs kon nemen. En Frits vond dat onmiddellijk goed. Frits was nu eenmaal 
niet krenterig met zijn uitnodigingen voor de Beurs. Maar Cary verscheen niet alleen met 
zijn vader, doch ook met zijn broer. Sommigen was dat familiebezoek maar matig naar de 
zin en één van de Noordelijke bezoekers "draaide" Frits voor de vergadering op, dat hij 
er iets van moest zeggen, daar het Noorden anders nooit meer ter vergadering zou ver
schijnen. Zodoende kreeg Cary de wind van voren, maar de gasten mochten blijven en 
vader Stomp kwam zo onder de bekoring van het werk, dat hij één der ijverigste medewer
kers van zijn zoon werd. 

HET WESTEN VOLLEDIG INGESCHAKELD 

Hoe heeft het contact met het Westen zich inmiddels ontwikkeld? Over Utrecht behoeven 
wij niet meer te spreken. Daar was de zaak onder leiding van Cary behoorlijk opgezet. 
Doch hoe was het in Zuid- en Noord-Holland? Met Rotterdam was er - wij wezen er 
reeds in 't kort op - contact gekomen via Driebergen. Maar vlot liep het allerminst. Tot 
drie maal toe werd een vergadering belegd, waarvoor de uitnodiging Frits te laat bereikte. 
Omstreeks Januari 1943 komen er echter enkele vergaderingen aan de Stationssingel tot 
stand, waar omstreeks 20 tot 30 man aanwezig zijn. Er wordt heel wat geschermutseld 
over het advies van de Synode der Geref. Kerken over de Arbeidsdienst, dat zo weinig 
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positief is, dat niemand daaraan houvast heeft. Frits verzet zich daar 
fel tegen, maar tot activiteit komt het niet. Van Rotterdam-Zuid echter 
begint de victorie. Eén der bezoekers vertelt op een illegale AR-verga
dering van de bijeenkomsten met Frits de Zwerver. Bol en Ds Hantje de 
Jongh (t) nodigen Frits uit ook eens bij hen te komen spreken en dan 
is de zaak in eens voor elkaar. Aanvankelijk bezoekt Lagerveld de 
Beursvergaderingen, doch al spoedig neemt Bol deze taak over. 
Het was juist in de tijd van de razzia's op middelbare scholieren, toen 
de vergaderingen op de Stationssingel werden gehouden. De deur van 
het huis waar vergaderd werd bevond zich in een portiek, waarop nog 
drie andere deuren uitkwamen. De SD onderzocht toen huis voor huis, 
maar juist de vierde deur, waarachter de vergadering plaats vond, werd 
overgeslagen. 
Overigens was de eerste vertegenwoordiger van Rotterdam een der wei
nigen, die slechts korte tijd op de Beurs kwam. Lagerveld -een electro
technicus- kreeg "de tegenwoordige wereld" lief en nam Wehrmachts

werk in Oostenrijk aan. En dat was moeilijk te rijmen met het Beurswerk. Maar in Bol kreeg 
de Beurs een hele steun, want hij en zijn mensen bouwden het werk niet alleen in Rotterdam 
in korte tijd uit, maar ook verder in Zuid-Holland, op de eilanden en in West-Brabant. 
In de Aprilmaand van 1943, komt eindelijk het zo vurig gewenste stevige contact met 
Noord-Holland tot stand. Tot dat ogenblik is het er alleen via Cary uit Zeist, wiens broer 
in Enkhuizen en wiens zakenrelatie in Wormerveer via hem met de Beurs in verbinding 
staan, maar er is nog geen sprake van een provinciale organisatie. Men heeft wel iemand 
op het oog, wie men gaarne de opdracht zou verlenen de zaak in Noord-Holland aan te pak
ken, maar het is nog niet gelukt hem daartoe te bewegen. Ook ditmaal speelt de Bond 
van Chr. Patroons in het Meubileringsbedrijf daarin een rol. Arnold uit Hoogeveen liet 
geen bestuursvergadering van zijn Bond ( die ook ·een illegaal bestaan leidde) voorbijgaan 
om zijn collega uit Z)landam, Klaas, te bewegen aan het werk deel te nemen. Hij vertelt 
van de zwervende dominee, die de leiding heeft bij illegale vergaderingen, waar onder-
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duikers worden uitgewisseld eri dringt erop aan, hem eens uit te nodigen in Zaandam op te 
treden. Doch Klaas, die zich zijdelings wel met illegaal werk inlaat - hij behoort tot de 
AR kern te Zaandam, die regelmatig vergadert en heeft een zoon van Arnold, die moest 
duiken, gehuisvest - heeft er aanvankelijk weinig oren naar. De verhalen van de dominee 
-in wie hij zo langzamerhand een tweede Rode Pimpernel gaat zien-imponeren hem niet,
want hij heeft geen avontuurlijke aanleg, maar als hij ziet hoe het net van de onderdrukker
steeds meer jonge mensen vleugellam dreigt te slaan, geeft hij toe aan de
op hem geoefende aandrang, eens een Beursvergadering te bezoeken.
Vooraf wordt dit evenwel besproken op de bijeenkomst der AR kern
te Zaandam, die Klaas en v.d. Brink (Willem Brinkman t) officieel af
vaardigen, naar deze bijeenkomst. Het is Dinsdag 20 April, als
Brinkman en Klaas de Beursvergadering in Arnhem bijwonen. En
daar ervaren ze, dat de zwervende dominee wel geen Rode Pimpernel
is, maar evenmin een Onvindbare Pimpernel wil zijn, althans niet voor
mensen, die om des gewetenswille met hem willen samenwerken. En wat
het vuur betreft, waarvan men hen gesproken had, door deze prediker
aan de dag gelegd bij het bepleiten van de goede zaak, daarvan blijkt
hun de helft nog niet aangezegd. Wim Brinkman zegt dan ook tegen 
Arnold: ,, Wat is dat een mannetjesputter". Ze maken daar ook kennis 
met Cary uit Zeist, over wie ze al veel hebben gehoord. En ze zien in hem 
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valse inlegvellen, waarvan alleen de kleur niet helemaal klopt en 
iedereen bedelt bij hem om bonkaarten. Ze weten dan nog niet, dat diezelfde inlegvellen 
in de Zaanstreek gedrukt worden en via Zeist hun weg naar Arnhem vinden, en dat het 
niet heel lang zal duren, of het wordt hun taak deze schakel te vormen. Nog dezelfde 
avond brengen de beide Zaandamse afgevaardigden verslag uit aan de AR kern in 
Zaandam en dan valt het besluit ook in Zaandam met de Commissie Van Zanten samen 
te werken. 
De week erna is Zaandam weer op de Beurs present en dan wordt Brinkman als vertegen
woordiger voor Noord-Holland aangesteld en krijgt hij met Klaas de opdracht zo snel 
mogelijk een behoorlijke organisatie op te bouwen. Op Zaterdag 1 Mei wordt de zaak ter 
Beurze nogmaals bezien en wordt het contact gelegd tussen de nieuwe Prov. vertegenwoor
diger en de broer van Cary in Enkhuizen. En Klaas wordt op 8 Mei in Zutphen de eerste 
penningmeester van de Commissie; dat is een mooie baan, want geld is er niet. Hij mag 
ervoor zorgen, dat het er komt. Maar dan marcheren de zaken in het Westen al. Een ver
tegenwoordiger in schoenen uit Amsterdam, die zich in hoofdzaak met de inzameling van 
gelden bezighoudt, heeft in Amsterdam een begin gemaakt, doch wordt al spoedig vervan
gen door De Ridder (Hendrik Dienske t), de man, die reeds op eigen houtje in Amsterdam 
voortreffelijk werk gedaan heeft. 
In de loop van de maanden April en Mei '43 komt de zaak in het \!\Testen keurig voor 
elkaar. Brinkman en Klaas uit Noord-Holland organiseren tal van spreekbeurten in Noord
Holland voor Ouderling Van Zanten, die nu algemeen als Frits wordt aangesproken. Ook 
in Zuid-Holland, waar Klaas de nodige relaties heeft, gebeurt dit. Half Mei trekt Frits 
naar Zeeland, waar hij op 14 Mei een vergadering te Goes leidt en de Zondag daarop één 
van zijn verzetspreken houdt. 
Inmiddels zijn pogingen om een studentengroep van de Vrije Universiteit, die onder 
leiding van één der Professoren werkt, in te schakelen, mislukt. Omstreeks April wordt een 
bespreking gehouden tussen Frits, Brinkman en Klaas enerzijds en de Prof., Dirk en van 
Lienden anderzijds. Maar tot overeenstemming komt men niet. Men heeft al het één en 
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ander gehoord over die dominee met z'n wilde haren en acht de beveiliging in de organisa
tie-Frits onvoldoende. En het hartstochtelijk appèl van Frits loopt hier dood op de nuchtere 
argumenten van de wis- en natuurkundigen. Later werkte de groep echter zeer nauw samen 
met de LO-Amsterdam en maakte daar uiteindelijk ook deel van uit. 

DE GROEP-TEUS INGESCHAKELD 

Cary uit Zeist had meer succes met de inschakeling van een bestaande organisatie en dat 
werd van grote betekenis voor de ontwikkeling in het Vv esten. 
Het is de groep van Teus (later Hugo) uit Den Haag, een organisatie met belangrijke 
vertakkingen, voornamelijk in Zuid-Holland en Utrecht. 
Heeft de organisatie van Frits zich in hoofdzaak langs de contacten van de Chr. Meubel
makers bond ontwikkeld, die van Hugo heeft dat in vele opzichten gedaan met :riensen 
van de Chr. Korfbalbond; is bij de mensen van Frits de Arbeidsdienstplicht verzetsmotief 
geweest, bij de mannen van Hugo heeft hulp aan Joden een belangrijke plaats ingenomen. 
Hugo was onderwijzer aan één van de Chr. scholen in Den Haag, waar de verzetsgeest reeds 
vroeg zeer levendig was. En bloc hadden de onderwijzers er geweigerd de Joden verklaring 
te tekenen. Al vroeg begon men met het inzamelen van gelden voor de gezinnen der gijze
laars, Indisch-gasten enz. Dat geschiedde onder leiding van D. Vrijenhoek (t), die om
streeks de jaarwisseling 1942-43 gegrepen werd. 
Omdat het niet mogelijk bleek het grote aantal personen in Den Haag dat steun behoefde 
financieel behoorlijk te verzorgen, zocht men reeds omstreeks Juli 1942 contact met 
Utrecht, om daardoor het jachtterrein te kunnen uitbreiden. Daarbij waren o.a. Ruurd en 

Jan uit Harmelen, twee mensen, die later in de LO een belangrijke rol zouden spelen. In 
die tijd was het zo, dat de gelden er met guldens en rijksdaalders bijeen moesten worden 
gebracht. Kreeg men een groter bedrag, dan wist men niet of men droomde of waakte. 
Zo gebeurde het Hugo eens, dat hij in een gesloten enveloppe een geldbedrag overhandigd 
kreeg. Toen hij de enveloppe opende, bleek er een briefje van honderd in te zitten. Die 
dag heeft hij onder de les, telkens als er maar even gelegenheid toe was, verstolen blikken in 
de enveloppe geworpen, om te zien of het wel "echt en genechtig" waar was. Zo en passant 
verzamelde men op het platteland ook wat levensmiddelenbonnen, om de gezinnen, 
waarvan de man was weggevoerd eens een extraatje te bezorgen. 
Een der onderwijzers, een gymnastiekleraar, zat tevens in een spionnagegroep en de 
financiën van de groep van Vrijenhoek dienden ook om deze te financieren. Zo werd er in 
Sept. '42 een post van honderd gulden uitgetrokken voor de bouw van een zendertje. De 
groep exploiteerde ook een weg naar Zwitserland, waar men terecht kwam door onder de 
trein te kruipen, die van Amsterdam naar Parijs reed. In normale correspondentie uit 
Zwitserland, werd door bepaalde woorden elke week doorgegeven, of de weg Parijs
Zwitserland veilig was. 
Zo had de groep reeds een vrij behoorlijke illegale ervaring, toen in het najaar van 1942 
de Jodenvervolging in al haar hevigheid uitbrak. Avond aan avond waren de mensen op 
sjouw om Joden uit Den Haag naar het platteland te brengen. De stamkaarten werden 
ingenomen en begin September had men reeds een contact bij de Distributiedienst, die 
toen voor 325 ingeleverde inlegvelbonnen bonkaarten leverde. 
Omstreeks October kreeg men ook contact met de sabotageploeg van Thorn (Joris D. 
Pronkt), Piet Groen (Pieter G. Blaauw t) enJohnny, mensen, die ook later in de LO-Den 
Haag een rol van belang speelden. 
De ondergebrachte Joden gingen veel naar Westbroek, Breukelen, Zeist, Driebergen, later 
ook dikwijls naar Friesland. 
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Verscheidene van de contacten kwamen tot stand via de Chr. Korfbalbond, want Hugo was 
hoofdbestuurslid van de CKB en redacteur van "Lichaamsoefening", zodat hij in deze 
kringen veel relaties had. 
Prachtig werk deden deze jonge sportsmen. In de Kerstvacalltie van '42 trokken Hugo, 
Ruurd en Jan er op de fiets op uit. Ze bezochten Driebergen, Westbroek en Tienhoven en 
brachten er 27 Joden onderdak. Toen ze in Januari '43 een toc.ht naar Friesland maakten 
en daar via een Geref. predikant trachtten mensen te plaatsen, vernamen ze voor het eerst 
iets van een bestaande organisatie, welke daar voor onderduikers werkte. Op de mannen 
van de "Commissie Van Zanten" zouden ze later nog meermalen stuiten. Hugo was per 
1 Januari '43 ondergedoken. Reeds in September '42 was er een huiszoeking bij hem ge-: 
weest en op 2 Januari kwam men opnieuw. De leider der organisatie was toen reeds 
samen met een tweetal Joden gegrepen, en men had bij hem niet alleen een twaalftal 
nummers van "Vrij Nederland" gevonden, maar ook vijf valse PB's. Bovendien vond men 
er tekeningen van Duitse versterkingen enz. Vermoedelijk was er een lek in de Zwitserse 
lijn. Op 21 Januari verscheen de SD opnieuw, thans om Hugo te arresteren, doch zijn 
vrouw zond de heren naar de school, waar hij al in drie weken niet meer kwam, en ver
dween intussen eveneens. Toen de heren terugkwamen was ook de vrouw natuurlijk ver
trokken. 
Aanvankelijk dook Hugo in Overschie, doch in Februari trok hij naar Eemnes, waar hij 
door toedoen van Lex (Hendrik A. van Wilgen burg t), later van de PBS, een plaats kreeg 
bij een molenaar, een adres waar de LO'ers later veel kwamen. Zo was Hugo de eerste 
onderduiker, welke door Lex verzorgd werd. Daar blijft hij en krijgt uiteraard vele contac
ten in het Gooi. Op 31 Maart breekt hij daar echter op en vertrekt naar Zeist, waar hij 
bij "Oma" onderdak vindt. Het duurt niet lang of zijn koerier komt bij hem met de mede
deling, dat hier blijkbaar iemand woont, die ontzaggelijk veel voor onderduikers doet; 
hij schijnt deel uit te maken van een organisatie, aan het hoofd waarvan een dominee 
staat. Met die man moet men eens praten. 
Hugo stapt de meubelwinkel binnen, welke men hem als die van Cary heeft aangewezen. 
En als hij naar Cary vraagt, wijst men hem naar het kantoor, waar hij wel kan binnengaan. 
Hij behoeft zich niet lang af te vragen, wat deze meubelhandelaar nog meer doet dan zijn 
zaak drijven. Er liggen bonkaarten, nummers van "Trouw", Persoonsbewijzen. Hugo 
schrikt een beetje ervan en neemt de beweeg'lijke jongeman voor zich eens goed op. Het 
gezicht van de man, die daar voor hem op de stoel zit te wippen, staat hem best aan, maar 
dat hij tegenover een vreemdeling onmiddellijk zo volkomen open kaart speelt, staat hem 
minder aan. Het verhoogt in geen geval zijn vertrouwen in de organisatie van Ds. Frits. 
Hij bemerkt ook welk een grote illegale practijk Cary erop na houdt. Het loopt af en aan 
en telkens heeft hij iets van al die illegale paperassen nodig. 
,,Man je hebt het veel te druk", zegt Hugo. ,,Je kunt het alleen; niet meer af." 
,,Druk?", zegt Cary, ,,dan moet je vanavond thuis eens een kijkje komen nemen." 
Dat doet Hugo en het blijkt, dat hij niet teveel gezegd heeft. De één na de ander wipt er 
binnen en Hugo maakt er kennis met mannen als Hess en Ad, de sigarenfabrikant uit de 
Gelderse vallei, en nog vele anderen van de organisatie Frits en natuurlijk wordt er krach
tige aandrang op Hugo uitgeoefend zich aan te sluiten bij de Commissie Van Zanten. Hugo 
zal er met zijn mensen over praten. Natuurlijk heeft hij bezwaren, maar anderzijds ziet 
hij ook klaar de voordelen, die samengaan bieden. De moeilijkheden om het steeds toe
nemende aantal duikers te plaatsen en om aan voldoende bonkaarten te komen, worden met 
de dag groter. Een groot landelijk verband kan veel bezwaren opheffen. 
Een week later, op 8 April, roept hij zijn voornaamste medewerkers in Utrecht bijeen; 
het zijn er een dertig, uit Rotterdam, Den Haag, Utrecht en vele tussenliggende plaatsen. 

33 



De bijeenkomst vindt plaats bij Kees in het huis van diens ouders aan de Tolsteegsingel. 
De mensen hebben 16 kinderen, maar zoals het meer gaat, waar plaats voor 16 is, kunnen 
er altijd nog meer bij. De 34 man van de organisatie van Hugo zijn er hartelijk welkom. 
Men besluit nog niet direct tot samengaan, hoewel men er zeker ook niet afwijzend tegen
over staat. In ieder geval zal men het contact met Cary handhaven. 

DE MEI-DAGEN 1943 VAN DOORSLAGGEVENDE BETEKENIS

Op 20 April 1943 gaat Hugo naar Friesland om daar nog eens een poging te wagen wat 
Joden te plaatsen. De zaken staan er dan niet bepaald florisant voor. Het wordt steeds 
moeilijker Joden onderdak te krijgen, aan de beperkte geldmiddelen worden steeds hogere 
eisen gesteld en de vorige dag had Hugo op het station Utrecht de bekendmakingen zien 
aanplakken, waarbij alle militairen werden opgeroepen zich opnieuw voor krijgsgevangen
schap te melden. Dat zou, zo dachten ze toen in een zwaarmoedige bui, de nekslag voor 
hun werk zijn. Zeker 80 % van de medewerkers zou nu aan eigen veiligheid moeten gaan 
denken, inplaats van hulp te kunnen verlenen aan anderen. Als Hugo in Friesland aankomt, 
maakt hij daar de Meistaking mee, welke een diepe indruk op hem maakt en nieuwe hoop 
wekt in zijn hart. Intussen maakt deze staking het hem onmogelijk voor 8 Mei weer naar 
Utrecht terug te keren. De dagen zijn nu vol spanning. De Duitsers voelen, dat de angst, 
waarin het volk gevangen lag, gaat wijken en dat de tegenwerking zienderogen groeit. 
Met drastische maatregelen pogen ze te redden, wat er te redden valt, doch elke nieuwe 
maatregel jaagt meer Nederlanders tegen hen in het harnas. Men voelt, dat de voorspelling 
der Joden, dat wanneer de vijand met hen afgerekend heeft, hij zal proberen met de 
Nederlanders hetzelfde spelletje te spelen, in vervulling gaat. En de illegale werkers gaan 
inzien, dat gemeenschappelijk optrekken meer dan ooit geboden is. De groep van Hugo 
is reeds herhaalde malen op vertakkingen van de organisatie van Ds. Frits gestuit, onlangs 
nog in Rotterdam, waar Bol de zaak organiseert, nu weer in Den Haag-Loosduinen, waar 
een bijeenkomst is gehouden om het werk te starten (27 Mei 1943). Na overleg met Cary 
in Zeist wordt besloten, dat Hugo de Landelijke Beursvergadering, welke op Zaterdag 
29 Mei te Zwolle wordt gehouden, zal bijwonen. 
Die vergadering maakt op Hugo een grote indruk. Wel verwondert hij zich over de weinig 
omzichtige wijze, waarop men ter vergadering komt, maar als hij tussen de Drentse en 
Friese boer gezeten, hoort wat er alzo "verhandeld" wordt, komt hij tot het inzicht, dat 
er op deze wijze veel te bereiken moet zijn. Practisch geheel Nederland boven de rivieren 
is hier vertegenwoordigd en waar de één geen oplossing weet, daar kan de ander die bren
gen. De organisatie is dan al zo geperfectionneerd, dat verscheidene provincies en districten 
zelf regelmatig een soortgelijke Beurs houden als hier in Zwolle geschiedt, en op de Lande
lijke Beurs alleen die zaken behandeld worden, welke op de Districts- en Provinciale 
Beurzen niet tot een oplossing kunnen worden gebracht. De meeste van die kleine Beurzen 
worden de dag tevoren gehouden, zodat de afgevaardigden naar "de Landelijke" de 
volgende dag onmiddellijk met hun zaken ter tafel kunnen komen. 
Jaap Kroon van Groningen, die PTT-ambtenaar is, bepleit op die vergadering, zoals hij 
meermalen deed, de instelling van een behoorlijk functionnerende geheime PTT-dienst. 
In het Noorden en Oosten bestond een dergelijke dienst al verscheidene maanden. Onder
duikers, zo betoogt hij, moeten niet in de verleiding komen om op normale wijze te corres
ponderen, omdat ze in dat geval meestal niet zullen zwijgen over hun verblijfplaats en men 
geen controle heeft op hetgeen ze misschien over de organisatie verklappen. In de provincie 
Groningen kunnen de onderduikers hun post aan de plaatselijke leider afgeven, die deze 
weer doorgeeft aan de districtsleiding en via de provinciale man komt die post ter Beurze, 
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waar ieder z'n deel kan krijgen om door te geven aan de geadresseerden. Door het nazien 
van deze correspondentie had hij een behoorlijk inzicht in de mentaliteit van de verzorgde 
onderduikers. 
Was er één de kluts kwijt, dan kon de plaatselijke verzorger met de man spreken of tijdig 
zijn maatregelen nemen. Maar op de Landelijke Beurs kreeg Jaap de wind nogal eens van 
voren, waarbij de wind meestal uit het Westen woei, omdat de meeste brieven voor het 
Westen bestemd waren en niemand er voor voelde enkele honderden brieven te gaan 
bezorgen. Aanvankelijk had alles prachtig gelopen en de opzet bood vele voordelen, maar 
de uitwerking was niet eenvoudig en nam uiteindelijk te grote omvang om het te kunnen 
blijven volhouden. 

DE SAMENWERKING IN ILLEGAAL VERBAND 

Langdurig spreekt men over de vraag hoe de organisatie van Hugo in het verband moet 
worden opgenomen. Er zijn verscheidene plaatsen, waar zowel Cary als Hugo hun contact 
hebben. Ook in Zuid-Holland is dat het geval. Cary vindt het nogal eenvoudig. ,,Mijn 
man moet de leiding houden," zegt hij. En Hugo, ook niet van gisteren, repliceert: ,,Om 
in dezelfde stijl te blijven, ik weet niet of mijn man daarmee genoegen neemt." Kees van 
Gelder, de man, die door Nico, die zichzelf bescheidenlijk te jong achtte om de leiding in 
Gelderland te hebben, naar voren was gehaald, breekt een lans voor het standpunt, dat de 
meest bekwame man met de leiding belast zal worden. 
De practijk wees later uit, dat bepaalde figuren vanzelf naar voren kwamen, zodat ver
scheidene mensen van Hugo in de latere LO een belangrijke rol speelden. Maar de eerste 
tijd was er nog wel eens geharrewar over. En niet alleen in dit geval. Dat gebeurde met 
meerdere groepen, waarmee men contact maakte. Zo o.a. met de groep van Van Dam uit 
Utrecht, die met name in West-Friesland een behoorlijk apparaat had opgebouwd en zelfs 
een penetratie in Groningen had. Aanvankelijk kon men met hem moeilijk tot overeen
stemming komen, zodat ook hij uitgenodigd werd eens ter Beurze te verschijnen. Hierbij 
speelde ongetwijfeld ook een rol, dat deze groep een geheel andere geestelijke ligging had. 
Deze tegenstellingen (met name ten aanzien van socialistische groepen, zoals in Amsterdam 
en Twente) zijn altijd blijven bestaan en kwamen in het laatst van de oorlog, na de begin
selverklaring van LO en LKP nog sterker naar voren. Ze werkten ook in de na-oorlogse 
illegaliteit nog door. In de practijk kwam het er echter op neer, dat men, omdat men weder
zijds de belangen van het werk op de voorgrond stelde, toch bleef samenwerken, waarbij 
uiteindelijk de factor, dat de LO steeds meer het orgaan werd, dat over voldoende bonkaar
ten kon beschikken een niet onbelangrijke rol speelde. Ondanks het feit, dat de LO bij de 
uitbreiding van het werk trachtte in elke groep der bevolking medewerkers te vinden, 
wenste zij haar principieel karakter niet prijs te geven en dit heeft tot het einde haar stempel 
gedrukt op de landelijke leiding, waarbij natuurlijk plaatselijk wel situaties ontstonden, 
welke daarvan afweken, vooral toen later door arrestaties tal van de oorspronkelijke mensen 
wegvielen en anderen hun plaatsen moesten innemen. Hiermede wil niet gezegd zijn, dat 
met name van socialistische zijde, niet ved gedaan zou zijn voor het onderduikerswerk. 
Vooral de groep-Bakker en de Vrije groepen, die in de grote steden werkten en zich in 
1944 bundelden en waarmede later werd samengewerkt, hebben veel op dit gebied gedaan. 
Gedeeltelijk gingen zulke groepen dikwijls in de LO op, gedeeltelijk bleven zij ook zelf
standig, waarbij men elkaars gegevens uitwisselde en elkaar bijstond in de verzorging der 
onderduikers. De moeilijke omstandigheden waaronder gewerkt moest worden, leidden 
er natuurlijk toe, dat de vraag over al of niet principiële organisatie niet in alle instanties 
voldoende kon worden doorgesproken. Er zijn plaatsen geweest, waar men tot het laatst 
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toe gebleven is bij de aanvankelijke opzet, welke geheel in Prot. Chr. kring lag. In andere 
plaatsen had men onmiddellijk contact met de RK kringen. 
Na de samenvoeging met de RK duikorganisatie in het Zuiden ontstond vrijwel overal een 
hechte ban'd tussen Prot. en RK werkers, terwijl er ook vele plaatsen zijn geweest, waar men 
zonder uitzondering ieder aantrok, die op dit gebied iets kon presteren, zodat er zelfs plaat
sen zijn geweest waar communisten in de LO waren opgenomen. Hun aantal is echter zon
der twijfel zeer gering geweest, waaraan de oorspronkelijke houding der communisten in 
deze oorlog en de twijfel aan hun vaderlandse gezindheid zeker niet vreemd zijn geweest. 

NAAR STERKER ORGANISATIE-VORM 

Zoals reeds gezegd, waren de Meidagen van '43, waarin het uiteindelijk gelukte heel 
Nederland boven de rivieren te organiseren, zeer bewogen. Het zijn ongetwijfeld dagen 
geweest, welke van doorslaggevende betekenis voor de uitbreiding der organisatie werden. 
Toen de maatregelen tegen de militairen werden aangekondigd, bestond er tussen de 
Beursbezoekers als enige contactmogelijkheid alleen nog maar de wekelijkse Beurs en men 
was er niet op ingesteld bij zich voordoende belangrijke vraagstukken onmiddellijk te 
kunnen ingrijpen. Toen dan ook op Donderdag de bekendmaking afkwam en spontaan de 
Meistaking uitbrak, waren de verschillende provinciale en plaatselijke commissies ge
noodzaakt zelf haar houding te bepalen. 
Ongetwijfeld hebben verscheidene LO-mensen een niet te onderschatten rol gespeeld bij 
het stimuleren van deze staking. Vooral in Friesland was dit het geval. Er werden pamfletten 
verspreid, waarin tot staking werd aangespoord, de werkers trokken er zelf op uit om overal 
waar men niet meedeed, aan te sporen om mee te doen en gaven zelf het goede voorbeeld. 
Doch er was geen sprake van, dat men over het gehele land één lijn trok. Er waren ook 
provincies en plaatsen, waar men het onjuist achtte tot staking over te gaan en waar 
men, beducht voor de gevolgen, zich afzijdig hield, of waar men op consignes van de 
organisatie of uit Engeland wachtte. 
Toen de daarop volgende Zaterdag de Beurs bijeenkwam, was dit natuurlijk hèt onderwerp 
van gesprek. De tijd om definitieve richtlijnen te geven was toen echter voorbij. Bovendien 
achtte men zich toen nog niet gerechtigd zonder ruggespraak met andere instanties de 
juiste gedragslijn vast te stellen. In ieder geval was toen reeds duidelijk, dat het onver
antwoord zou zijn de staking in dit stadium, toen gebleken was, dat ze over het gehele 
land genomen zeker niet algemeen meer was en de Regering geen consignes voor algemene 
staking had gegeven, nog verder aan te moedigen. Wel besloot men te trachten contact 
op te nemen met officiële persoonlijkheden, wier oordeel bij voorkomende gelegenheden 
van belang zou kunnen zijn voor het bepalen van het eigen standpunt, terwijl tevens een 
vast koeriersadres in Zwolle werd aangewezen, via welk adres men met elkaar in contact 
zou kunnen treden, wanneer onmiddellijk overleg geboden zou zijn. 
En wat de hulp aan de militairen, welke werden opgeroepen, betreft, stelde men zich al 
spoedig op het standpunt, dat deze verstandig deden niet onmiddellijk en bloc onder te 
duiken. Dat zou een belasting voor de organisatie vormen, welke niet te verwerken zou zijn. 
De vijand zou zeker niet in staat zijn 500.000 landgenoten ineens weg te voeren. Wacht 
rustig af, vraag geen Ausweis, dan zal bovendien blijken, dat men niet beschikt over de 
gegevens van onze militairen. Vergroot niet nodeloos het leger der onderduikers en blijkt 
zulks toch wenselijk, tracht dan zelf een plaats te vinden. Zo werd geadviseerd. Die ge
dragslijn is dringend noodzakelijk, want reeds op 4 Mei komt de meldingsplicht af voor 
de studenten, die niet tekenden, op 7 Mei gevolgd door de meldingsplicht voor de 18 - 35 
jarigen en kort daarop kunnen de 18 - 20 jarigen zich al moeilijk meer in het openbaar 
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vertonen, omdat zij allen zich in Duitsland moeten bevinden. Alleen met behoorlijke 
papieren kunnen zij zich nog op straat vertonen. Daardoor neemt het werk van de organi
satie-Frits een omvang aan, zoals men zich enkele maanden tevoren niet had kunnen 
dromen. Gelukkig is de bereidheid om te helpen naar evenredigheid gestegen en staat in 
vrijwel elke plaats een organisatie klaar om de jongens te helpen. Velen, die tot nu toe aan 
de kant hebben gestaan, stellen nu hun krachten in dienst van het illegale werk. De vijand 
heeft zijn tactiek van langzame infiltratie laten varen, toont nu zijn ware gelaat. Elke 
Nederlander voelt zich bedreigd en vooral onder de jeugdigen, die zien aankomen, dat 
het weldra ook met hun rust gedaan zal zijn, stijgt de bereidheid tot de strijd. Radio-Oranje 
laat in deze dagen geen onzeker geluid horen en de bezettende macht tracht de stem van 
strijdend Nederland te smoren door de inlevering van alle radio-toestellen te bevelen, 
een maatregel zo drastisch, als alleen in een deel van Noorwegen, doch overigens nergens 
elders in Europa toegepast. Wel een bewijs hoe ernstig men het neemt met de ontwaakte 
dadendrang in het Nederlandse volk. Al deze maatregelen hebben echter een averechts 
gevolg. Niemand behoeft nu meer in het onzekere te verkeren omtrent de bedoelingen van 
Hitler, Seyss-Inquart, Mussert en hun volgelingen. En al blijft het aantal dergenen, die 
actief zich willen verzetten, verhoudingsgewijs gering, het volk is ontwaakt en staat, de 
bladen en op eigen lijfsbehoud bedachten uitgezonderd, achter de mensen van het verzet. 
De redevoeringen van onze dappere Koningin in ballingschap zijn voor de verzetters even 
zovele aansporingen om niet te versagen en moedig voorwaarts te gaan. 
Groepjes jonge mensen trekken er op uit om hier en daar een revolver of pistool te bemach
tigen. Ze zullen zich zelf de bonkaarten, persoonsbewijzen en Ausweise verschaffen, als 
men hen deze wederrechtelijk onthoudt. Landverraders zullen aan den lijve ondervinden, 
wat het zeggen wil zich tegen het eigen volk te keren. En de radio's, door beangste landge
noten ingeleverd, ze zien ze liever in vlammen opgaan, dan naar Duitsland verzonden. 
Hans (Theodorus Dobbe t) en zijn mannen hebben reeds in October 1942 bewezen, 
dat het mogelijk is distributiebescheiden op grote schaal machtig te worden; dat ambacht 
wordt nu van meer dan één zijde ter hand genomen. Dikwijls neemt de LO daartoe het 
initiatief, zoekt mensen, die bereid zijn zulke karweitjes op te knappen; andere keren 
speurt men, na een bekend geworden kraak, net zolang tot men contact heeft met de 
krakers. 

DE KP GAAT ZICH ROEREN

Reinoud, een ondergedoken student uit Groningen, krijgt in het begin van de maand 
Juni '43 contact met Daan en Koos (de gebroeders Pieter en Jacob P. Gootjes t), die het 
Distributiekantoor te Langweer overvallen hebben. Hij weet iets van het werk van Ds. 
Frits en zijn schare en onmiddellijk neemt hij zich voor althans een deel van de buit voor 
deze organisatie in handen te krijgen. 
Hij gaat op zoek naar de ondergedoken dominee en het gelukt hem in Zwolle contact 
met hem te krijgen. Hij vertelt van het werk van zijn vrienden in Groningen en natuurlijk 
is Frits er als de kippen bij hierin een oplossing te zoeken voor het bonkaartenprobleem, 
dat door de geweldige toename van het aantal onderduikers steeds nijpender wordt. 
Als de Beurs op Zaterdag 26 Juni '43 in het Oudeliedenhuis te Arnhem bijeenkomt, heeft 
ook Reinoud de wegwijzers naar de Ortkommandantur gevonden en belandt daar tussen 
al die op bonkaarten beluste medewerkers van de Commissie Van Zanten. 
Het is er warm in het Oudeliedenhuis en telkens is er één, die de ramen opengooit wegens 
de warmte en de rook. Maar steeds is er een andere hand, die de vensters weer sluit, 
want de gedachtenwisseling is nu en dan zo geanimeerd, dat men vreest, dat de Duitse 
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schildwacht, die op korte afstand bij de Ortskommandantur staat, ervan zal kunnen mee
genieten. 
Men wil in Reinoud niet alleen de reddende engel voor de ogenblikkelijke nood zien, doch 
ook de man die in de toekomst deze taak blijft vervullen. Men weet, dat er steeds meer 
kraken gepleegd worden, doch dat de buit dikwijls plaatselijk of provinciaal verdeeld wordt. 
Reinoud moet erop uit om dergelijke groepen op te sporen en de buit in handen te krijgen, 
opdat men overal in het land daarvan zal kunnen profiteren. Het is een noodzakelijke 
aanvulling van hetgeen men tot nu toe op de valse inlegvellen, welke via Cary uit de Zaan
streek gekomen zijn of langs andere kanalen, in handen gekregen heeft. Reinoud, die zich 
tijdens de discussies daarover, zijn gewoonte getrouw, onledig heeft gehouden met één van 
zijn haarlokken afwisselend links en rechts om zijn wijsvinger te draaien, staakt even zijn 
draaierijen, om zich daarmede accoord te verklaren. Dat is het simpele begin van een 
uitgebreide dienst, die later de veelzeggende naam van "het illegale CDK" (Centraal 
Distributiekantoor) zal dragen. 
Het is ook op deze Arnhemse Beurs, dat Bob, de latere KP-leider van het Oosten, door 
Kees van Gelder en Nico geïntroduceerd, voor het eerst met de LO-mensen kennis maakt. 
Nauwelijks enige maanden later zal hij een der oprichters van de LKP worden. 
Het duurt niet lang of Reinoud is niet meer de enige, die met bonkaarten ter Beurze komt, 
al schakelt men hem dikwijls in voor het vervoer naar de Beurs. De LO van Kampen, met 
Jacques en Hilbert aan het hoofd en Reinoud als "vervoerder", komt op 31 Juli '43 in 
Zwolle met de buit van IJsselmuiden, waarbij de Oranje Vrijbuiters, een zgn. ,,wilde" 
kraakploeg, die o.a. in Epe, Utrecht en Woerden zetelt, hun medewerking hebben ver
leend. Hugo en Cary komen met bonnen van de kraak in Huizen, waarbij, behalve de 
Oranje-Vrijbuiters, een studentengroep uit Amsterdam haar diensten heeft verleend. 
De eerste koeriers en koeriersters vangen hun werk aan. Hilbert verschijnt met enkele 
Urker meisjes ter Beurze, die aanmerkelijk slanker worden, wanneer ze het vrachtje bon
kaarten, dat onder hun wijduitstaande rokken verborgen was, op de plaats van bestemming 
hebben gebracht. 
Uit Drente komt twee weken achtereen een harmonicaspeler met de bonnen, die in Stap
horst gekraakt zijn door een combinatie van Meppel en Hoogeveen. Beide plaatsen hadden 
hun deel van de buit gekregen. De ene week leverde Hoogeveen zijn portie af op de Beurs 
en de andere week kwamen de jongens uit Meppel, die elders ondergedoken waren, met 
hun deel. De man met de trekharmonica had zich zelfs rustig laten opbrengen, toen men 
zijn papieren wilde onderzoeken. Voor zijn instrument toonden ze echter niet de minste 
belangstelling. En er zat toch werkelijk "muziek" in, wat wel bleek, toen hij ter Beurze er 
een duchtig pak bonkaarten uit tevoorschijn haalde. 

HET LEGER DER GEZOCHTEN 

Er gaat geen week meer voorbij, of er komen plannen voor nieuwe kraken ter tafel, er 
wordt gerapporteerd over contact, dat men met een kraakploeg heeft opgenomen, of van 
een nieuwe buit, welke men achterhaald heeft. Van het één komt het ander. De bezadigde 
burgers, die aanvankelijk alleen maar iemand onderdak hielpen, zijn lieden geworden, 
die met revolvers sjouwen, op valse abonnementen reizen, handelaars in valse papieren, 
reizigers in bonkaarten. Onder hen zijn er, die eens met een angstig hart ergens een illegaal 
blaadje in een brievenbus stopten; nu reizen ze van de Beursvergadering naar huis met 
pakken bonkaarten op hun buik, zodat de nietjes, waarmede de kaarten gebundeld zijn, 
nu en dan in hun huid blijven haken. Eens gingen ze omzichtig en met een kloppend hart 
naar een geheime bijeenkomst, waar men zorgvuldig het verboden aantal van twintig 
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man vermeed. Nu gaan ze zonder blikken of blozen elke week weer naar vergaderingen, 
waar veel meer dan 20 mensen bijeen zijn en waar het zondenregister van elk der aanwe
zigen de SD wel bijzonder zou geïnteresseerd hebben. Het zijn geen helden; verre van dat. 
De eerste stap heeft velen hunner moeite gekost; met vreze en beving hebben ze hun plicht 
gedaan. Nu is er geen meer, die terug wil. En ze begrijpen niet, dat ze ooit terzijde hebben 
kunnen staan. Maar ze weten ook, dat zij hier niet zitten als de mensen, die het werk 
doen, al hebben de meesten hunner al moeten besluiten hun zaken aan anderen over 
te laten, of hun betrekking eraan te geven, want achter hen, in elke plaats, zijn mensen als 
zij, die niet naar voren komen, de naamlozen, de onbekenden, wier naam niemand ooit 
zal weten, die hun werk mogelijk maken; de mannen, de vrouwen, de jongens en meisjes, 
die elke dag weer een strijd moeten voeren tegen eigen landgenoten, die lauw en laks zijn, 
die geen verdrevenen willen herbergen; de honderden en duizenden, die aankloppen aan 
de uit het lood gezakte deur der armen en aan de glanzend geverniste deuren der rijken, 
om hen aan hun plicht te herinneren; de zwoegers, die moeizaam de guldens bijeen schooien 
om het werk mogelijk te maken; de idealisten, die zich niet laten afschrikken door scherp
zinnige of geraffineerde betogen, waarmede men een afwijzend antwoord bemantelt; 
de doorzetters, die, alleen omdat het moet, zichzelf een taak opleggen, die eigenlijk te 
zwaar voor hun schouders is; de onbaatzuchtigen, die niet afschuiven, wat door allen had 
moeten worden gedragen; de vindingrijken, die, al zien ze er geen gat in, elke opdracht 
accepteren en steeds weer succes boeken. 
Hun namen staan niet geschreven in de geschiedenis, maar wie deze geschiedenis leest 
moet steeds weer bedenken, dat zij het waren, die de organisatie droegen; dat zij het waren, 
die het werk van de hogere leiding mogelijk maakten; dat zij evengoed recht zouden 
kunnen doen gelden op een plaats in de Landelijke Beursvergadering als degenen, die er 
nu zitten. Omdat ze van dezelfde geest doordrongen waren, even plichtsgetrouw hun werk 
deden, omdat ze de energie opbrachten, die het mechanisme lopend hield, de olie om 
de lamp brandende te houden. 
En, zo ze gevallen zijn in de strijd, eren wij hun nagedachtenis. 
Zijn ze vergeten en onbekend weer naar hun dagelijks handwerk teruggekeerd, dan staan 
deze regelen er om hen te danken voor hun werk. 
In dit tweede half jaar van 1943 komen problemen ter tafel, waarvan deze vreedzame bur
gers nooit hadden kunnen dromen, dat zij eens daarover zouden moeten beraadslagen. 
Het verraad loert langs de wegen, in dorpen en steden. Het zoekt steeds meer naar de 
geraffineerdste methoden om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En de vraag dringt 
zich op, of, nu er geen instantie is, die dezulken straft, sterker, nu zulk verraad aangemoedigd 
en beloond wordt, men het recht in eigen hand mag nemen. Daar stappen ze niet licht
vaardig overheen, deze mensen. Het zijn altijd gezags- en wetsgetrouwe burgers geweest, 
mensen met respect voor het leven van de naaste. Maar de wurgende vingers van het ver
raad knijpen steeds klemmender om de keel der goede vaderlanders; het sluipt op kousevoeten 
in het duister; het komt in de vermomming als hunner één of het slaat met brute vuist wie 
zich niet wil buigen, neer. 
Men wikt en weegt. Eens zal weer recht in deze landen wonen en zullen allen, die onrecht 
pleegden ter verantwoording worden geroepen. En is het niet beter onrecht te lijden, dan 
onrecht te doen? De voorlichting in de illegale pers wordt er zorgvuldig op nagelezen. Elk 
woord van Londen wordt gewikt en gewogen. Maar ze moeten zelf hun weg zoeken. 
Spreekt ook de rechter niet vrij, wie uit zelfverdediging een ander het leven nam? Als de 
bewijzen er zijn, dat eigen of anderer leven gevaar loopt, mag men dan aarzelen om toe 
te slaan? Maar wie zal de verantwoording dragen? 
Eén van de LO-mensen komt met een jongeman op de Beurs, ,die een aanslag gepleegd 
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heeft op een Directeur van een Arbeidsbureau. Het is een bloedbad geworden in de huis
kamer van 's mans eigen huis, een aanslag onder de ogen van zijn echtgenote. De jongen 
is er zelf volkomen door ontredderd, wordt vervolgd door de gruwzame aanblik van zijn 
eigen werk. Als het nodig is zo op te treden, zal iemand er de verantwoording voor moeten 
durven nemen. En dan spreekt Tante Riek, de vrouw, de moeder van deze mannen, in het 
nauw gebracht door het verschrikkelijke probleem. Moet de vrouw, die geschapen is om 
kinderen het leven te schenken, het verlossende woord spreken, nu het erom gaat anderen 
het leven te nemen? Ja. Wij mogen, zo zegt zij, de verantwoordelijkheid voor dergelijke 
daden niet van ons afschuiven. Die moeten wij gezamenlijk durven dragen. Als het nood
zakelijk is - maar dat moet eerst onomstotelijk vaststaan - dan ligt het op onze weg ge
zamenlijk daarvoor ons verantwoordelijk te stellen. Evenzeer als wij de verantwoordelijk
heid durven dragen voor de overvallen op distributiekantoren, arbeidsbureaux en bevol
kingsregisters -iets wat wij in normale tijden zeker nooit zouden doen - moeten wij ook 
hiervan de consequenties trekken. 
Ook het probleem van de financiën is niet eenvoudig. Hoe komt de landelijke penningmees
ter aan geldmiddelen, wanneer ieder in eigen district al moeite heeft de eindjes aan elkaar 
te knopen? De ideale oplossing is natuurlijk elke provincie voor een bepaald bedrag aan 
te slaan, maar het is moeilijk veren plukken van een kikker. Toch moeten de bonkaarten 
dikwijls betaald worden. Het zijn geen zwarte prijzen, verre van daar. Enkele guldens per 
stuk, om de ploeg, die het kraakwerk verrichtte van geldmiddelen te voorzien. Meppel 
wil daar aanvankelijk om principiële redenen niets van weten, doch uiteindelijk accepteren 
ie het toch, omdat de jongens toch moeten leven. Als Johannes Post in Apeldoorn bij zijn 
arrestatie de geldmiddelen van de ploeg moet achterlaten, springt Hoogeveen bij met de 
opbrengst van de ter Beurze gebrachte bonkaarten. 
Wanneer de landelijke penningmeester zijn afnemers nu iets meer laat betalen, dan hij 
afdraagt aan de knokploegen - een gulden per stuk bv. - kan hij nu en dan een centje 
opzij leggen, maar meer dan f 5000.- per keer is dat toch niet. En de districten, die veel 
onderduikers opnemen, maken uiteraard bezwaren tegen de prijs van de bonkaarten, die 

Antoon P. P. Schweigmann 
(Toontje Berger) 

Gearr. 13-6-'44 in A'dam 
bij overval op PBS. 

van één tot vijf gulden varieert, want principieel wil men niet, dat de 
onderduikers voor de kaart betalen, al is men daartoe in veel districten 
wel overgegaan. De gebieden, die veel onderduikers opnemen, worden 
daardoor financieel zwaar belast. Herhaaldelijk stelt Frits dan ook op 
aandringen van Brinkman, de eis, dat iedere provincie maandelijks een 
vast bedrag in de kas zal storten, maar in dat opzicht zijn de heren 
nog wel eens Oost-Indisch doof. Eerst later wordt elk district een aan
slag opgelegd, in evenredigheid met de omvang van het district. Toen 
kreeg men voldoende middelen, om daaruit ook de KP te kunnen finan
cieren. Het ideaal: een eigen KP, stond de Beursmerisen reeds in het 
midden van 1943 voor ogen. En de idee bleef hangen in de hoofden 
van Hilbert en Jacques, de beide Kampenaren. 
Ook met de valse inlegvellen gaat alles naar wens. De actieve mensen 
van Hugo, die geheel in de organisatie zijn opgenomen (Hugo is provin
ciaal leider van Zuid-Holland geworden) krijgen contact met een ge

wezen referendaris van het Departement van Onderwijs, bekend onder de naam Toontje 
Berger (Antoon P. P. Schweigmann t). Deze man - zelf ook Rooms-Katholiek - heeft 
een uitgebreide kring van relaties, merendeels in RK kringen. 
O.a. werkt hij samen met Pater Jan (Kapelaan Johannes H. Campman OS.Cr.t) uit Velp
en hij ziet kans duizenden inlegvelbonnen voor bonkaarten om te wisselen. Een tweede
belangrijke contact is Kees-CDK, die op het Centraal Distributiekantoor te Zwolle werkt
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en met medewerking van enkele distributiekantoren in het land, Buitenpost en Epe, 
bestelformulieren voor bonkaarten inzendt naar drukkerij Enschede in Haarlem. Door 
een handige manipulatie weet hij te voorkomen, dat deze extra bestellingen bij de controle 
ontdekt worden. En zo gaan er enkele maanden 3000 kaarten extra naar de genoemde 
kantoren, die ten goede komen aan de illegaliteit. Het systeem is voor uitbreiding vatbaar 
en men speurt naarstiglijk naar meerdere kantoren, die willen meewerken om deze extraat

Johannes H. Campman 
(Pater Jan) 

LO-Velp. 
Gearr. 7-1-'44 door gepraat 

van plaatsgenoten. 

jes in de wacht te slepen. De zaak loopt echter mis, doordat de distri
butieambtenaar Koos (Jacobus J. v.d. Boogert t) uit Epe, die daaraan 
meewerkt, huiszoeking krijgt. Die huiszoeking houdt verband met 
een J odenzaak, doch de man meent, dat de hele zaak van de bonkaarten 
bekend is en valt door de mand, waarmede het gehele plan verder on
bruikbaar is. Kees-CDK, zijn helpster en zijn opdrachtgevers uit 
Kampen moeten duiken. Koos, die ook een gedropte agent verborgen 
had gehouden, kwam later in Vught om het leven. Er komen plannen 
ter tafel om zelf bonkaarten te drukken. Doch het blijft bij voornemens, 
die nooit verwezenlijkt worden. 
Toch komt het reeds in Juli '43 eenmaal zover, dat men zich gaat be
raden ave� de vraag, wat men met een eventueel overschot aan bon
kaarten zou moeten doen. Het is op de Beursvergadering te Zutphen, 
waar Hilbert met een behoorlijke hoeveelheid bonkaarten aankomt en 
Jaap Kroon een serie toeslagkaarten voor zware arbeid ter tafel brengt. 
Bovendien heeft Peter een partijtje blanco PB's meegebracht, zodat de 

lief hebbers te kust en te keur terecht kunnen. Met het oog op de toekomst besluit men op 
overtollige kaarten voorraden in te slaan voor de kwade dag, want men weet niet of op 
een maand met een teveel er niet één zal volgen met een tekort. 
Voor de vrolijke noot in deze vergadering zorgen Frits en Klaas uit Zaandam. Klaas 
vindt Frits genoeg'lijk genietend van een bord warme pap en hij wil wel eens weten, waar
om Frits zich zo tegoed zit te doen. Met een verongelijkt gezicht kijkt Frits van zijn dampend 
bord op. ,,Ik heb last van mien maag, kerel". Nu, daar heeft Klaas ook 
juist last van. Hij geeft Frits een ferme klap op de schouder: ,,Jij al
leen pap eten? Niks hoor, ik ook". Na een kwinkslag over en weer, zit 
de Zaankanter al spoedig naast de Drent, gebogen over de dampende 
pap. Een zelden voorkomend verschijnsel, twee maagpatienten met een 
goed humeur. 
Voor Douwe uit Kampen heeft deze vergadering minder prettige 
gevolgen. Douwe en een vijftal anderen, hebben die Zaterdag in Zut
phen ook nog een bespreking gehad met Douwe's collega in de klassieke 
letteren, Piet van Wijngaarden uit 'vVageningen. Omdat deze pas in 
de namiddag in Zutphen had kunnen zijn, was de bespreking in het 
stationsrestaurant gehouden; en wel over het uitbreidingswerk in het 
land langs de grote rivieren, dat Piet, van Wageningen uit, onder 
handen had. 

Jacobus ]. v.d. Boogert 
(Koos) 

LO-Epe. Tevens: Parool. 
Gearr. 16-10-'43 door arr. 

Douwe is daarna met Hilbert naar Apeldoorn vertrokken, vanwaar ze van Joodse onderduiker.

met een auto via Epe naar Kampen teruggaan. In Epe worden besprekingen gevoerd 
over brandbommen, nodig voor een aanslag op het Kamper bevolkingsregister. Enkele 
dagen later wordt Douwe door de Kamper politie opgesloten en moet hij vertellen, 
wie de chauffeur was geweest, wat hij die Zaterdag gedaan had en waar hij geweest 
was. Het enige bruikbare alibi was het Zutphens station en de ontmoeting met Piet. Met 
Piet, en met Piet alleen, omdat hij met deze een oude afspraak had lopen, dat ze in nood-
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gevallen eventueel zouden verklaren over hun beider dissertatie-studies gesproken te hebben. 
De Kamper politie belt naar Wageningen en de NSB-commissaris aldaar laat Piet op
halen. Deze blijkt, ook nadat men zijn huis doorzocht had, werkelijk niet thuis. Hij was 
nl. die dag op het LO-pad. 
De Wageningse LO, gewaarschuwd door Piets vrouw, vangt hem 's avonds op en loodst 
hem naar een slaapadres. Een contact bij de politie weet te vertellen, dat de commissaris 
'm hebben moest over "zijn reizen van de laatste tijd". Die avond wordt er nog voor allerlei 
"onschuldige" alibi's in de lande gezorgd. De volgende morgen komt via Maas bericht 
van Douwe door, waarop Piet besluit zich bij de commissaris te melden. Ingeval de com
missaris hem zou willen vasthouden, zou hij zich losrukken, naar buiten vliegen, op zijn 
fiets springen - die hij naast de bureaudeur zou neerzetten - en aan de haal gaan. Mede
werkers zouden in de buurt zijn en eventueel hem achtervolgende agenten "per ongeluk" 
voor de wielen rijden. Het verhoor is scherp, maar het lukt Piet de commissaris met veel 
latijn en quasi-geleerdheid aan het verstand te brengen, dat het onderhoud in Zutphen 
hun beider actie voor de Calvinistische Vereniging voor Wijsbegeerte gold. Of die Kamper 
meneer soms illegaal werk deed, dat Piet gemerkt had? Nee, dat bestond niet, zegt Piet. 
Daarvoor kent hij zijn Kamper collega veel te goed. En daarvoor was hij als volbloed 
Fries ook veel te "oprecht!" Enfin, Piet moet ter beschikking blijven, maar mag gaan. 
Toen hij op zijn fiets wilde stappen, bleek het slot erop te zitten. In zijn nervositeit had 
hij dat onbewust er zelf opgedaan ... Intussen kloppen de verklaringen niet ten volle. 
Maar Douwe kletst het in Kampen- ook met veel latijn en geleerdheid- toch voor elkaar. 
En als Piet, die dat "ter beschikking" aan zijn laars gelapt heeft, de volgende namiddag 
in Kampen bij Maas in huis zit, gaat de bel over en ... staat Douwe op de drempel. Uit 
de nor! - Zo liep dat geval met een sisser af. 
De vijand was dicht bij de Beurs geweest; ,,heet" zelfs. Maar, toch nog net mis. Doch 
sindsdien beperkt Douwe zich tot de Kamper illegaliteit. Het loopt te Kampen teveel in 
het oog, als mensen, die nooit reizen, elke Zaterdag op stap gaan. En Kampen heeft in 
Jacques en Hilbert waardige vertegenwoordigers. Ieder van de Beursbezoekers heeft nu 
een organisatie achter zich staan, minstens zo groot als de gehele organisatie was op het 
ogenblik, dat de Beursvergaderingen aanvingen. En de contacten groeien met de dag. 
Eind Juli·'43 verschijnt een predikant uit het Zuiden als vertegenwoordiger van Noord
Brabant en met name van Noord-Brabant-West ter Beurze. Frits was met hem in contact 
gekomen in Maassluis, waar hij door een familielid van Klaas uitgenodigd was voor een 
spreekbeurt. Diezelfde Zondag preekt daar ook de West-Brabantse pastor en er wordt een 
afspraak gemaakt voor een vergadering in Sprang-Cappelle. Bol uit Rotterdam heeft 
inmiddels van Rotterdam uit ook reeds stevige contacten met West-Brabant en Harry, die 
met een opdracht van Meppel uit, in Brabant is gaan werken, belandt via Den Bosch 
eveneens bij de predikant van Sprang. Er komen enkele provinciale vergaderingen in 
Sprang en in Den Bosch, waar Frits en Bol de Beurs vertegenwoordigen. En voortaan 
komen voor Brabant de dominee of Harry op de Landelijke Beurs. 
Op 31 Juli '43 komen ook de eerste Zeeuwse afgevaardigden. 
Herhaaldelijk heeft men reeds geruchten gehoord over een uitgebreide organisatie in 
Limburg, die zelfs tot over de grenzen van het eigen gewest is uitgegroeid, doch waarmee 
de Beurs nog geen contact heeft kunnen krijgen. Het Westen, dat vrij laat is ingeschakeld, 
(waaruit men niet mag concluderen, dat daar niet hard gewerkt werd; alleen de organisa
torische aansluiting liet lang op zich wachten) is in enkele maanden tijds tot een prachtig 
sluitende organisatie geworden. Henk Dienske, de harde werker uit Amsterdam, is de man, 
die via een groep ambtenaren uit Amsterdam en in nauw contact met Trouw en een ver
valsersgroep uit de Zaanstreek, allerlei falsificaties ter Beurze brengt. Hugo legt belangrijke 
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contacten met de Katholieken in het Westen en met de mensen van het Nationaal Steun
fonds, wat in beide gevallen straks zal uitgroeien tot een hechte samenwerking. Straks 
zal ook het Katholieke verzet voor een groot deel worden ingeschakeld. 

HET KATHOLIEK VERZET 

Voor wij beschrijven hoe een groot deel van het Katholiek verzet organisatorisch in de 
landelijke organisatie werd opgenomen, is het zeker noodzakelijk hier 
iets meer te vertellen over de groei van het verzet in Katholieke kringen. 
Men mag nl. uit het feit, dat in de tot nu toe geschetste ontwikkeling 
van het principieel verzet hoofdzakelijk de aspecten in het Protestantse 
kamp naar voren kwamen, niet afleiden, dat van RK zijde op dit terrein 
niets gebeurde. Er is echter een kenmerkend verschil in ontwikkeling 
tussen deze beide takken van het principieel verzet. Door het optreden 
van Frits de Zwerver is het verzet van Protestantse zijde reeds vroeg 
gebundeld en organisch gegroeid. In Katholieke kringen is het verzet 
ongeveer gelijktijdig geboren, doch door het ontbreken van een saam
bindende figuur als Frits de Zwerver - alleen in Limburg kende men 
van Katholieke zijde dergelijke figuren: Van Doorn (KapelaanJacobus 
]. Naus t) en Ambrosius (Johannes J. Hendrikx t) - miste het Katho
lieke verzet de landelijke binding. 

Johannes J. Hendrikx 
( Ciel Ambrosius) 

Top-LO. Int. prov. leid. 
NBr. Limb. Zeeland. Prov. 

leid. LO-Limb. Het Katholieke verzet vindt z'n ontstaan, evenals dat van Protestantse 
zijde, hoofdzakelijk in het jaar 1942, wanneer de principiële vragen sterk Gearr. 21-6-'44 door ver-

op de voorgrond treden. Natuurliik is er voordien wel incidenteel ver- raad op prov. verg. 
� te Weert. 

zet, doch van enige massaliteit is geen sprake. Limburg maakt hier 
in zoverre een uitzondering, dat het herbergen van ontsnapte Franse krijgsgevangenen 
hier al tot een zekere organisatie-vorm leidt. Vandaar ook dat Limburg, zodra het 

Jacobus J. Naus 
(Van Doorn) 

Gewest. leid. LO-Limburg. 
Gearr. 21-6-' 44 door ver-

raad op prov. verg. 
te Weert. 

principieel verzet aan de orde komt, al spoedig als een hechte orga
nisatie naar buiten kan optreden. Het Katholieke verzet in de overige 
delen des lands geschiedt grotendeels in de parochies. Daarbij wordt 
dikwijls gebruik gemaakt van kernen van Sint-Jozephs-gezellen, de 
Katholieke Jeugd-actie en de RK Werklieden-vereniging. Ook de 
Katholieke kernen uit de Nederlandse Unie spelen, vooral in het Zui
den, hierbij een rol. Zo groeit het werk sterk gedecentraliseerd, zonder 
sterke landelijke bindingen en zonder veel contact met andersdenken
den. Men weet buiten de eigen kring dikwijls weinig van het Katholieke 
verzet en dikwijls hoort men dan ook de mening verkondigen, dat er 
geen Katholiek verzet bestaat. 
Toen door de aanraking met de LO de gedachte ingang vond, dat het 
verzet alleen vruchtbaar zou kunnen zijn, wanneer in groter verband 
werd samengewerkt, bleek wel duidelijk, dat slechts de organisatorische 
vorm gevonden moest worden, doch dat de krachten reeds grotendeels 
gemobiliseerd waren. Duidelijk bleek dit bv. in Rotterdam. Daar wisten 

enkele geestelijken van elkaar, dat zij het onderduikerswerk deden, doch toen in Augustus 
1943 de noodzakelijkheid van bredere basering gevoeld werd en men contact met elkaar 
opnam, was de uitbouw volgens een bepaald werk-schema over alle 25 parochies van de 
stad het werk van een paar dagen, omdat overal al gewerkt werd. En zo was het practisch 
overal. In Den Haag, Leiden, Delft en vele andere plaatsen, lag het al niet anders. In de 
dorpen, waar uiteraard een wat sterkere band bestond tussen verschillende volksgroepen, 
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was de situatie dikwijls anders. Daar was niet zelden van meetaf aan een hechte samenwer
king tussen de Protestanten en de Katholieken. Toch was ook dit sterk afhankelijk van de 
plaatselijke samenleving. Leefde men voor de oorlog in streng gescheiden kampen, dan bleef 
deze scheidslijn ook in de oorlogsjaren lange tijd of zelfs geheel gehandhaafd. 
Omstreeks midden 1943 lag de situatie dus zo, dat in Limburg een hechte Katholieke 
duikorganisatie bestond, in vele andere plaatsen parochieel veel werk werd verzet en elders 
reeds een nauwe samenwerking tussen Protestant en Katholiek was ontstaan. 
Wederzijds is er in de zomermaanden van 1943 een zoeken naar organisatorische samen-

êrp1itcht terneer geveld, eroof<l, bedreigd, gekweld, e .. ·· nteenl, Lot as verbrand, , Zo was :.'t in 't. vrije Nederland. TócnJrokkken z' op en vochten, Het legei;.der. gezochten. 
HunIJgeit��:oCid�ntot een macht; . Het onrecht ,�cktc op tot kracht, . Tot offerdaad, to{ <Jffermoed, Tot offci;çn van ,goect en bloed. Zo. lr. · · · z':op. en:>vochten, pet ........ r gez?<;!rten. 
Hun legerr telgen i;ang noch stan<i. 't Nel'.8fhityi�J,vcg\ slechts ééne .band Verbond .hé .oot en klein. Zij wi s zijn. . zo· t ten, Het. 

ineen. onverstoord yi.aght'ge druk yerstoord, ·· en vochten, gezochten. 

Frontsector 

: 'Al duurd' .. de strijd nog maanden lang. ,'Al werd het om hen heen zo bang, ··�· 'Al zagen zij geen uitkomst meer, Toch i.vaagden zij hun leven weer.Zo trokken z'-óp.en vochten,. Het leger der gezochten, 
Eens zullen. zij ,den vijaµd Eens breek,t de d;lg der Eens· heefthup, yoorste um,.,M1rnu 
g:� ]!:.1eJ!�tJjfl���hten,Het 1egerdlfl\g�zoch,ten, 

/ Na de àrrestatie van een aantal..:·· m,�ewerkers, besl\lit geni:imen was: On,da:t!tk's..· . alles, we gaan voort! 

werking. Degenen onder Katholieken en Protestanten, die in eigen omgeving reeds samen
werken, zoeken naar wegen om nauwer samen te gaan. De moeilijkheid hierbij is dat er 
van Protestantse zijde wel een centraal punt is: de Beurs, doch van Katholieke zijde niet. 
Zodoende ontstaan er tal van aanrakingspunten met het Katholiek verzet, doch duurt het 
vrij lang voor men tot meerdere eenheid komt. 
Kort na de Zutphense Beurs, het is op 21 Juli 1943, vinden in de witte villa van een sigaren
fabrikant in het midden des lands de eerste besprekingen plaats tussen enkele vertegen
woordigers van het Protestantse en Katholieke verzet. Daar zijn o.a. Hugo en Mees uit 
Zuid-Holland voor de Protestantse groep en Toontje Berger en Henri uit Bilthoven voor 
de Katholieken. Henri ontvouwt daar plannen om in elke parochie het werk te organiseren. 
Hij heeft een aanbeveling van de Aartsbisschop en wil in elke plaats een Katholiek verzets
centrum stichten. In diezelfde bijeenkomst dragen Mees en Toontje Berger eigen verzets
gedichten voor. Mees leest er vol vuur en overgave zijn: ,,Voorwaarts Vaderland" en 
Toontje declameert, terwijl hij met de ene hand de kachelpook grijpt en z'n onafscheidelijk 
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mormeldiertje, waarvan hij beweert, dat het een hondje is, onder de ander knelt, zijn 
"Leger der gezochten". Ze worden met andere liederen gebundeld en in 30.000 exemplaren 
gedrukt, onder de titel: ,,Frontsector". Vosje van "Trouw", die destijds tot de eerste 
Beursbezoekers behoorde, zorgde ervoor, dat het gedrukt werd. Het werd een nieuwe bron, 
waaruit de organisatie haar geldmiddelen kreeg, doch de landelijke penningmeester 
bleef er koud van, Zuid-Holland kon het geld zelf te goed gebruiken. 

HEEL HET LAND IN EEN ORGANISATIE 

Op de Beursvergadering van 7 Augustus 1943 in een Makelaarskantoor aan de Citadellaan 
te Den Bosch komt de definitieve samenwerking tussen Protestant en Rooms-Katholiek 
en tussen Zuid en Noord tot stand. Doch de besprekingen daarover spelen zich in 
hoofdzaak af in een zijkamertje van het vergaderadres, waar namens de RK Henri 
uit Bilthoven, Toontje Berger, Ambrosius en Pater Holleman uit Nijmegen aanwezig zijn. 
Toontje Berger heeft contact met verschillende Katholieke groepen in het land. Henri, 
die door een toevallig gesprek in de trein met Cary in aanraking kwam en later met sanctie 
van de Aartsbisschop op pad ging om Ka
tholieke verzetskernen te stichten, heeft zijn 
contacten. Harry en Hans ( door Meppel 
daartoe aangespoord) hebben in Brabant een 
organisatie opgebouwd, waarin het Katho
liek element niet ontbreekt, van Driebergen 
uit hebben Frank en Peter-Zuid al in Brabant 
geopereerd. 
In Limburg is echter het hart van het Katho
liek verzet. Van Venlo uit is daar vooral onder 
leiding van kapelaan Naus en van Am
brosius, een onderwijzer, een duikorganisatie 
uitgebouwd, die in de zomer van 1943 in 
provinciaal verband bijeen komt. Ook hier 
wordt de organisatie gebouwd op het fun
dament der bestaande plaatselijke activiteit, 
die in Limburg vooral ontstond ten behoeve 
van de gevluchte krijgsgevangenen. Geestelijk 
vader van het Limburgs verzet is de secretaris 
van de Bisschop van Roermond, Oom Leo 
(Jan L. Moonen t). Contacten met deze Ka
tholieke duikorganisatie in Limburg zijn er 
meerdere. Ambrosius heeft op uitnodiging 
van Mees uit Zuid-Holland reeds een provin
ciale Beurs daar meegemaakt. Hij heeft ook 

VOORWA:ARTS VADERLAND! 
Voor:waarts Vaderland! 
Hoog de oude vaan.· '. 
De stormklok luidt de opstand. 
De Geuzen breken baan: 

:Par-ti-sant 
Voobwaarts Vaderland! 
Nu geldt (•én • gebod. 
Gejaagrl door éénen- vijand, 
Gelouterd tot één lot: 

!Pa-tri-ot! 
Voorw,iarts Vade.rland ! 
Eén voor één rebel. 
Het davt-"l"I door. de kampen. 
Het ècho't in de cel: 

Groot-appèl! 
Voorwaarts V:1derlandl · 
Riem om de kin. 
Met God door bloed en trarien 
Een schoner tijdperk in: 

Ko-nin-gint 
Voorwaarts Vaderland! 
Laaien gaat de vlam. 
Dit is de dag der wrake 
Om.wat men ons ontnam: 

Rot-ter-dam! 
Voor,w-aarts Vaderland! 
Vult de bandelier. 
De klok luidt stormend verder. 
Wij volgen Uw banier: 
. ,Ze-ge-vier! . 

Naar aanleiding van de rede 
van ·· Van Geelkerken, die de 
tegenterreur aankondigde .. 

contacten met de groep van pater Holleman 
uit Nijmegen, die weer innig contact onder- Frontsector 

houdt met Wageningen en Arnhem. Aanvankelijk probeert ieder zulke contacten aller
eerst dienstbaar te maken voor het werk in eigen provincie, voor men de nieuwe partners 
als gelijk gerechtigd in de landelijke bundeling brengt. 
Maar nu eindelijk in Den Bosch komt het er, vooral op initiatief van Wageningen, toch 
van. 
In Wageningen opereerde vrij zelfstandig een ploeg werkers, die van meet af inzag, 
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dat, wilde het ondernomen verzetswerk werkelijk effectief functionneren, er geen "witte 
plekken" op de kaart van Nederland mochten blijven. Zo'n "onontgonnen" gebied 
was aanvankelijk ook het land tussen en langs de grote rivieren, globaal gezegd de streek 
tussen Nijmegen en Dordrecht. Omdat ze bovendien in het bonte academische milieu van 
Wageningen al vroeg voeling hadden met verzetsgroepen van allerlei overtuiging en 
daaronder met de pater-missionaris Holleman, die landbouwstudent was en die nauwe 

Jan L. Moonen 
(Oom Leo) 

Adviseur 
LO-KP-Limburg. 

Gearr. 10-8-'44 bij huis
zoeking. 

relaties onderhield met Toontje Berger, werd de bewerking van het 
gebied tussen het zo verschillend geaarde en overtuigde Noord en 
Zuid qua overbruggingsactie als dubbel belangrijk opgevat. 
Met de uitbreidingen van de begintijd was het, op uitzonderingen na, 
meestal zo gegaan als met de spreekwoordelijke olievlek op het water. 
Van Wageninge� uit werd meer stelselmatig te werk gegaan; er werden 
,,agenten" in bepaalde gebieden "gedetacheerd" - verschillende stu
denten werkten mee, ook Nico en Chris namen deel in deze actie - en 
als eerste steunpunten werden vooral oud-academici benaderd; artsen, 
juristen, predikanten enz. Begrijpelijkerwijze rees zodoende de bezin
ning en discussie over de samenwerking van overtuigingen boven het 
practische vlak uit en kwam op principieel niveau. 
Nu was er, zoals verteld, op de "witte villa-conferentie", waar Katholieke 
en Protestantse verzetsleiders bijeen waren, het plan gelanceerd van 
een afzonderlijke, overeenkomstig de kerkelijke structuur in te richten, 
RK verzetsorganisatie. Al groeide de practische samenwerking met de 

dag, dit plan lag er nog. En die zaak moest principieel uitgepraat worden. Dit werd de 
reden waarom Wageningen, in overleg met de Beursvoorzitter en met medewerking van 
Toontje Berger, deze Beurs in Den Bosch belegde. 
In een zijkamertje van het kantoor, voor de meerderheid der bezoekers vrijwel onopge
merkt, is deze zaak uitgepraat. Zo min de RK overtuiging ooit voor de militaire lands
verdediging op afzonderlijke RK legercorpsen aanspraak had gemaakt, evenzo weinig zin 
had het nu in het nationale burgerverzet apart te willen staan. Ook principieel moest en 
kon men één organisatie vormen, waarbij de RK in het Noorden en de Protestant in het 
Zuiden in volle rechten zou inwonen. Het bleek, dat de auteur van het RK-plan zelf reeds 
tot deze oplossing was gaan overhellen en na een grondige discussie gaf hij thans het plan 
definitief op. In Brabant was er aanvankelijk enig bezwaar, doch ook hier kwam de 
samenwerking tot stand. 
Zo leverde deze Beurs een principieel sluitstuk op. Aan de vervollediging van de practische 
samenwerking stond nu niets meer in de weg en de door Henri onder schuilnaam bij de 
RK pastorieën rondgezonden twee pamfletten effenden deze weg nog meer. In feite is er 
sindsdü;n van een principieel afzonderlijk marcheren van Katholiek en Protestant nimmer 
meer sprake geweest. 
Het blijkt, dat de Katholieke organisatie in Limburg van een voorbeeldige structuur is. 
Het wordt een nieuwe krachtbron voor de LO. Brabant ontwikkelt zich van dit ogenblik af 
in toenemende mate. En Henri zet zijn werk in de RK parochies in het Westen voort. Tot 
tweemaal toe gaan zijn brieven uit aan RK contacten, waarin tot daadwerkelijke actie 
wordt aangespoord. Hij ondertekent de ene keer met Miles, de andere met Praccedes. 
Deze laatste naam koos hij, omdat hij zijn werk begonnen was op de feestdag van de 
Heilige Pré:.ccedes, een vrouwelijke heilige, die in de eerste tijden van het Christendom aan 
de vervolgde Christenen hulp en onderdak verschafte. Weinigen zullen echter de symboliek 
van deze naam hebben verstaan. Deze brieven effenden ook voor de Protestantse mede
werkers dikwijls de weg naar de Katholieke geestelijkheid. 
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Zo gebeurde het in een plaats, waar men op deze wijze contact had gekregen, dat een 
bespreking met vijf man werd gearrangeerd. De fietsen stonden achter in de gang, waar 
op een piedestal een groot Mariabeeld stond. Bij het vertrek moest één van de Protestantse 
bezoekers zijn fiets draaien om deze te kunnen wegrijden. Daarbij stootte hij tegen het 
voetstuk, waardoor het beeld wankelde. Men kon er niet bijkomen om het voor vallen te 
behoeden. Ontsteld staarden allen naar het beeld en ieder verwachtte, dat het aan stukken 
zou vallen. Verlicht ademde men op, toen het beeld weer in z'n oorspronkelijke stand 
terugkwam. Buiten, in de druilerige regen, was de veroorzaker van de schrik nog achter z'n 
adem. In gedachten had hij met het Mariabeeld al de hele samenwerking zien wankelen. 
Dat duurde tot z'n vriend hiklachend uitbracht: ,,Jij ... jij ... jij bent ... waarachtig 
nog een beeldenstormer." Toen verdween de schrik in een bevrijdend lachen. Maar dit 
voorval toont wel duidelijk hoe angstvallig men er voor waakte elkander niet in z'n heiligste 
gevoelens te krenken. 
Hoe sterk in deze bezettingsjaren de band tussen Katholieken en Protestanten is geworden, 
wordt het best verstaan als men weet, dat na de bevrijding Frits de Zwerver, de Gerefor
meerde predikant, en Pater Lodewijk (Lodewijk Bleijs t), de Katholieke priester, samen op 
tournee door Nederland gingen en op vele plaatsen voor 't eerst in de geschiedenis een 
Katholiek priester op de kansel van een Protestantse kerk verscheen. Na de dood van Pater 
Lodewijk, die bij een auto-ongeval om het leven kwam, nam Pater Victor diens plaats in. 
En zo kon het gebeuren, dat men in Bodegraven tegen de Katholieke Priester Ds. Victor 
zei en Frits de Zwerver begroet werd als Pater Frits. 
Wat de uiteindelijke gevolgen van deze hechte vriendschapsbanden zullen zijn zal de 
geschiedenis uitwijzen. Vast staat in elk geval, dat mede hierdoor - en vooral ook door 
de geestelijke steun, welke men elkander in concentratiekampen en gevangenissen ver
leende - de toon der discussie tussen Katholieken en Protestanten na de bevrijding veel 
milder is geworden, dan ze voor deze ooit was. 

,,DE LANDELIJKE" 

"De Landelijke", ja, zo wordt de organisatie midden 1943 genoemd. Niemand weet waar 
de naam vandaan komt. Men heeft hem niet zelf gekozen. Mensen waarmee men in 
contact kwam, gebruikten deze naam, waarschijnlijk, omdat men overal in het land weer 
op dezelfd� organisatie stuitte. Mogelijk was het ook een afkorting van "De Landelijke 
Beurs". In ieder geval kreeg deze naam in de kortst mogelijke tijd burgerrecht. Het was 
een naam die volkomen juist was; een erenaam ook, waarmede anderen de waarde van 
de organisatie vaststelden. Zo groeide wat eens de Commissie Van Zanten was en later de 
organisatie-Frits genoemd werd (het was een piloot, die deze naam voor 't eerst bezigde 
toen hij in Brabant om hulp vroeg en vertelde, dat hij de organisatie-Frits zocht) tot "de 
Landelijke", waaraan men later toevoegde "organisatie voor hulp aan onderduikers". 
Het duurde echter niet lang, of de afkorting LO verkreeg overal in het land burgerrecht. 
In de naam Landelijke eren wij ook het pionierswerk van zovele kleine landelijke plaatsen, 
waar het werk gestart werd en vanwaar het zich als een olievlek uitbreidde, waarbij het 
platteland de grote steden annexeerde. Van het verachte platteland is het begonnen en 
duizenden onderduikers hebben in deze jaren de juiste betekenis van de veel misbruikte 
woorden: geborgen zijn in de eigen volksgemeenschap, ervaren. Het platteland heeft ze 
opgevangen en geborgen. 
Och, die onderduikers, er is veel over gekibbeld en dikwijls geharrewar over geweest op 
de Beurs. Ieder wilde er graag evenveel kwijt als hij er opnam, maar de toevloed uit de 
grote steden was, vooral in de eerste tijd, groter dan men zelf kon opnemen, zodat de 
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steden dikwijls met een overschot bleven zitten. Dat kwam, omdat men aanvankelijk meen
de, dat onderduiken in de stad niet wel mogelijk was. Nu was de bereidheid bij de grote
stadsbevolking ook veel minder groot. De gastvrijheid op het platteland was aanmerkelijk 
groter, terwijl daar ook het voedselprobleem minder nijpend was. Ook het vraagstuk van 
de tewerkstelling lag daar anders. Daarin kwam wijziging ... toen de grote klopjachten 
op het platteland begonnen. Maar als het erop aan kwam, liet men de grote steden niet 
in de steek. In October 1943 kwam Rotterdam met 500 man gemeentepersoneel, dat naar 
Duitsland moest, en nu ging de plaatsing niet zo spontaan als men wellicht zou denken. 
Het platteland werd het wel eens beu, dat de steden steeds maar meer onderduikers 
aanvoerden en zij maar moesten zien zowel voor hun eigen mensen als voor de stedelingen 
onderdak te vinden. En dan 500 ineens. Frits moest dan ook ingrijpen en wees ieder een 
deel van de 500 mannen toe. De trek naar het platteland bleek toen echter al wat bekoeld. 
Velen van de 500 verschenen nooit op de aangegeven adressen. Vooral de kantoorbe
dienden waren in de eerste tijd moeilijk te plaatsen, zodat er aldra sjaggeraars waren, die 
hun kantoorbedienden tot elk gewenst handwerk bedreven maakten. Al naar de vraag 
was, maakten ze er bakkers, slagers, kappers of iets anders van. Als de man eerst maar 
geborgen was. Met verwondering hoorden ze dan later de klachten over onbekwame vak
mensen aan. Ook Joden werden er zo wel tussendoor gesmokkeld, zodat wel eens de vraag 
gesteld werd: ,,Het is toch geen Christen met een kromme neus?" Steeds meer ging men 
echter inzien, dat het niet juist was, de duikers zover mogelijk van huis te brengen. Reeds 
in het voorjaar van 1943 was daarop aangedrongen. De jongens vielen daar door hun spraak 
en uiterlijk dikwijls veel meer op dan gewenst was en in het najaar van '43 kwamen de 
meeste plaatsingen dan ook via Districts- en Provinciale Beurzen tot stand, waarmee een 
belangrijk deel van de oorspronkelijke Landelijke Beurswerkzaamheden verviel. 

DONKERE WOLKEN 

De eerste week van Augustus 1943 wordt een zeer bewogene. In de laatste week van Juli 
hebben een groot aantal overvallen plaats gehad. Alleen het Politieblad meldt er in een 
week tijds een tiental, vrijwel alle in het Noorden en Oosten des lands. Vooral in Drente 
treedt de KP steeds driester op. Het Distributiekantoor van Ruinerwold wordt gekraakt, 
in Havelte worden 2 WA-mannen doodgeschoten, een boerderij van een NSB-er gaat in 
vlammen op, er wordt een aanslag op mensen in dienst van de Duitse Wehrmacht gepleegd. 
Dat wordt de Duitsers blijkbaar te erg. Over Drente breekt een ware terreur los. Oom Jan 
uit Ruinerwold ontkomt ternauwernood bij een overval op zijn boerderij. 
Onder die verwarde omstandigheden wordt de laatste maal de Beurs in Zwolle gehouden. 
Het is de eerste Beurs, waarop ook Zeeland vertegenwoordigd is. Het wemelt van Grüne 
Polizei in de stad en de jeugdige bezoekers van de Beurs kunnen alleen via een goederen
loods de stad inkomen. Juul uit Meppel hoort daar van de Zeeuwen, dat de zaak bij hen 
is opgerold door toedoen van de provocateur v. d. Waals en daarbij zijn ook relaties van 
zijn Oom Arnold uit Hoogeveen, die wegens de moeilijkheden in het Noorden afwezig is. 
Hij waarschuwt onmiddellijk zijn oom, dat het in Zeeland mis is en hij beter van huis kan 
gaan. Zo ontspringt Arnold nog juist de grote razzia, welke kort daarop in Hoogeveen 
plaatsvindt en waarbij drie mensen worden neergeschoten. 
Inmiddels is er een reisverbod naar de Noordelijke- en Oostelijke provinciën aangekondigd. 
Onderduikers trachten in verwarring naar het Westen te ontkomen, omdat zij vrezen, dat 
de Duitsers deze provinciën afsluiten, om de onderduikers systematisch op te pakken. 
Op de Beurs wordt natuurlijk het vraagstuk van de verboden grensoverschrijding der 
Oostelijke provinciën druk besproken; men komt zelfs tot het plan de Beurs te splitsen 
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in twee afzonderlijke bijeenkomsten voor Noorden en Oosten en het overige deel des 
lands, doch tot doorvoering daarvan is het nooit gekomen. Deze Beurs is echter wel het 
sluitstuk van de landelijke vergaderingen in het Oosten. Voortaan komt men in Arnhem, 
Utrecht of Amersfoort bijeen. 
De terreur in Drente wordt druk besproken. Moet men de Duitsers en landverraders met 
gelijke munt betalen? Moet terreur met tegenterreur beantwoord worden? In ieder geval 
zal men niet stilzitten. Kees van Geld er zegt: ,, We moeten nog meer triefelen, roven en 
stelen", en Peter roept uit: ,,deden we tot nu toe overvallen met vier man, dan moet het 
nu met minstens acht gebeuren. En vooral veel schieten". Men besluit uiteindelijk vooral 
zijn kracht te putten in het op nog grotere schaal vervaardigen van valse Ausweise en 
papieren. Dat wapen is doeltreffender dan geweld tegenover geweld te stellen. Enkele dagen 
later vindt bij het station Zwolle een schietpartij plaats tussen de Meppeler KP en de 
Duitsers. Door verraad zijn ze in de val gelokt en een groot deel van de dappere Meppeler 
jongens valt in handen van de SD. 
Noodgedwongen verlegt men het centrum van het werk nu naar het Westen. Maar ook 
het Zuiden krijgt nu een kans, want op 7 Augustus 1943 komt men voor het eerst op een 
makelaarskantoor in Den Bosch bijeen. Vermoedelijk is het een eerste poging geweest om 
twee Beurzen te houden, doch bij deze ene poging is het gebleven. 

DE OPRICHTING v AN DE LKP 

De volgende week ontmoet men elkaar dan ook op het Advocatenkantoor in A:qiersfoort 
en dit wordt één van de meest belangrijke Beursvergaderingen in de geschiedenis van de 
LO. Reinoud en Hilbert reisden samen en onderweg kwam de verhouding tot de knokploe
gen weer ter sprake. Reinoud had nu enkele weken gewerkt om overal contact te krijgen 
met de verschillende ploegen. Dat was in diverse gevallen gelukt. Hij kende enkele Drentse 
ploegen, de ploegen in Groningen, de Oranje Vrijbuiters en deed al zijn best deze aan de 
LO te binden, trachtte voor hen aan wapens en benzine te komen, bracht hun gelden voor 
afgeleverde kaarten, maar enige binding of controle op hun werk was er niet. Het was 
afwachten en toehappen, of er naast grijpen als er weer een· kraak had plaatsgevonden. 
Ze komen samen tot de slotsom, dat er een eigen ploegverband moet komen, vooral ook 
omdat de ploeg van Meppel, waarmee men een stevig contact heeft gelegd, is uiteenge
slagen. 
De stemming op de vergadering is aanvankelijk wat geagiteerd. Oom Jan en Arnold zijn 
zwervende, kunnen zich niet meer in Drente vertonen en men verkeert in grote ongerustheid 
over Frits, die nooit een vergadering verzuimt en nu niet komt opdagen. Maar gelukkig 
blijkt hij zich alleen maar verlaat te hebben en is alle bezorgdheid voor niets geweest. 
De vraag of er een eigen KP opgericht moet worden kon niet op een geschikter ogenblik 
gesteld worden. Vosje heeft in het Westland een contact gevonden en bracht hem ook mee 
ter Beurze, die daarmee onmiddellijk instemt. Het is Bertus, de man, die later een zo 
belangrijke rol zou spelen in de LKP-geschiedenis. Samen met Hilbert en Jacques zal hij 
deze zaak ter hand nemen. De tijd is er rijp voor. Tante Riek heeft een ondergedoken 
politieman, die een pistool met twaalf patronen ter beschikking heeft en Hugo kan ook 
enkele mensen leveren. De anderen zullen in hun omgeving uitzien naar geschikte KP'ers. 
Daarmede is het geboorte-uur van de Landelijke KP geslagen. 
Arnold uit Hoogeveen, die niet meer naar Drente kan terugkeren, zal namens de Beurs
vergadering contact met Overijssel onderhouden en als afgevaardigde de provinciale 
vergaderingen van Overijssel gaan bijwonen. 
De eerste voortekenen zijn er, dat de eigen vertrouwde kring van medewerkers weldra zal 
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zijn uiteengerukt. Houthakker uit Zwolle was de eerste, die gegrepen werd. Daarna was 
het lange tijd rustig. Nu zijn Oom Jan en Arnold nauwelijks aan arrestatie ontkomen; 
ze moeten zwervende blijven. Nog in dezelfde Augustus-maand wordt de vader van Cary 
door verraad gearresteerd, Brinkman uit Zaandam valt in handen van de moffen wegens 
Jodenhulp. Hij weet zich er echter gelukkig uit te praten en wordt weer op vrije voeten 
gesteld. Klaas moet naar Zuid-Holland uitwijken. 
Karel den Hou ter, zelf in Brabant ondergedoken, valt in de trein bij Eindhoven in handen 
van de moffen. De groep van de Oranje Vrijbuiters, waarmee men zo nauw contact 
onderhield, wordt opgerold en op enkele mensen na weggemaaid. Het wordt be
nauwend donker. De wolken pakken zich samen en in de verte gromt het onweer. Nu 
hier, dan daar treft de bliksemschicht één der uitlopers van de organisatie. Maar men gaat 
door, de tanden op elkaar en biddend om Gods bijstand. De strijd zal zwaarder worden, 
naarmate de tijd voortschrijdt. Dat hebben ze altijd wel geweten. Ze zullen er ook naar 
handelen. 
Er gebeurt nog iets in die Augustusmaand van 1943 en het schijnt niet de moeite er hiervan 
melding te maken. Op Koninginnedag plegen vier jonge mensen een overval op de politie
post te Hoogkarspel om ... een zwarthandelaar te bevrijden. De LO staat er volkomen 
buiten en toch zal dit straks het begin blijken van een volkomen omwenteling in het orga
nisatieleven van de LO. Het zal tot midden October duren, voor de fatale gevolgen van 
deze overval aan het licht treden. 
De strijd op het papieren front is, ingevolge het besluit van de Zwolse Beurs, inderdaad in 
hevigheid toegenomen. Ieder houdt zich nu in meerdere of mindere mate met falsificaties 
op. In Zuid-Holland heeft men een belangrijk contact gelegd met Zwarte Jacques (Jacobus 
J. de Weert t), die in Den Haag een falsificatie-centrale heeft. Hij kan verscheidene
stempels en andere vervalsingen leveren. Hugo zorgt voor de financiën, welke hij nodig heeft,
en op zijn beurt verschaft hij de LO wat deze behoeft.
Zaterdag 9 October 1943 brengt opnieuw de Beursbezoekers in Amersfoort bijeen. Aan
vankelijk is de vergadering in de Westerkerk te Utrecht uitgeschreven, doch in Utrecht
ontvangt men een waarschuwing, dat de zaak niet pluis is en dies trekt men naar Amersfoort.
Ditmaal ontbreekt Bol uit Rotterdam. Hij is op 2 October gearresteerd in verband met
arrestaties in de Ambtenarengroep te Amsterdam en in de vervalsingsgroep van Dirk
Kleiman (t) uit de Zaanstreek. Weer is een der oude getrouwen uitgevallen. De rust,
waarmee men eens bijeenkwam is voorbij. Men ziet elkaar aan. Wie zal de volgende
zijn, die in handen van de vervolgers valt? Besloten wordt nu niet meer dan één vertegen
woordiger per provincie tot de Beurs toe te laten. Hilbert, Jacques en Bertus, versterkt met
Bob, hebben de zaken grondig aangepakt. Van de vorming van een eigen KP, ergens op
de Veluwe heeft men afgezien, maar Bertus en Bob hebben, de één in het ·westen, de
ander in het Oosten, zelf het kraakwerk aangepakt en Jacques en Hilbert onderhouden het
contact met de LO en gaan mee om de ploegen in een landelijk verband bijeen te brengen.
Juist Woensdag tevoren heeft Bertus Capelle a.d. IJssel gekraakt en deze buit komt in zijn
geheel voor de Beurs beschikbaar. Men besluit nu, eens en voorgoed een einde te maken
aan het laten betalen voor de betrokken bonkaarten. Om de kosten te dekken, zal iedere
provincie en elk district voor een bepaald bedrag worden aangeslagen. Bovendien moet
er een overzicht komen van het aantal bonkaarten, dat elk gewest denkt nodig te hebben,
opdat er een leidraad voor de KP kan worden opgesteld, zodat deze weet voor hoeveel
kaarten elke maand gezorgd moet worden. Er wordt een commissie benoemd, welke deze
zaken met de verschillende provincies zal regelen, bestaande uit Cary uit Zeist, Arnold uit
Hoogeveen en Klaas uit Zaandam. Na één dier Beurzen te Amersfoort, vermoedelijk was
het die, waarin de wetboeken met palingvellen versierd werden, reisden enkele van de
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bezoekers gezamenlijk terug . .Al de gebeurtenissen van die Beursvergaderingen passeerden 
toen even de revue. En één hunner maakte toen de opmerking: ,,Daar moest je later een 
boek over kunnen schrijven". Het was de eerste uiting in deze richting, welke later door 
vele anderen werd gevolgd en thans vorm kreeg door het verschijnen van dit werk. Maar 
niemand heeft toen kunnen bevroeden hoeveel er nog stond te gebeuren voor zulks werke
lijkheid zou worden, hoevelen hunner dat boek nooit zouden lezen en hoeveel moeite en 
inspanning het zou kosten om de stof, die toen voor het grijpen lag, weer bijeen te brengen, 
te ordenen en te schiften tot een sluitend geheel. 

DE INVALIDE-WAGEN 

Als men een week na de vergadering in Amersfoort in Den Bosch bijeenkomt, het is Zater
dag 16 October 1943, blijkt, dat er in de LO-Enkhuizen arrestaties verricht zijn. Ze zijn 
het gevolg van de eerder gememoreerde overval op een politiepost te Hoogkarspel, waar 
op Koninginnedag een zwarthandelaar bevrijd werd. Een der gearresteerden is een door 
de LO verzorgde onderduiker, die aan de overval had deelgenomen. Meerdere arrestaties 
zijn het gevolg, maar niemand kan nog vermoeden, welke catastrophale gevolgen dat alles 
zal meebrengen. Integendeel, deze vergadering is een hoogtepunt, één die niemand der 
bezoekers ooit zal vergeten. De buit van Capelle a.d. IJssel komt ter Beurze! 
En hoe! 
De vergadering wordt weer in het verzekeringskantoor gehouden en op een gegeven ogen
blik stuiven allen naar de ramen, want er is iets merkwaardigs te zien. Er is al iets gemom
peld over een invalidewagentje, waarmede bonkaarten zullen aankomen. Nu is het 
in aantocht. En Reinoud, die sinds half Augustus wegens ziekte is uitgeschakeld geweest, is 
de man die het geval voortbeweegt. Dat heeft met zijn ziekte niets te maken, wel echter 
met de koffer, welke hij vervoert, want daarin zitten de bonkaarten van . . .  Capelle a.d. 
IJssel. Die hebben in Rotterdam gelegen en de SD heeft er de lucht van gekregen, zodat 
men tot bijzondere middelen zijn toevlucht heeft moeten nemen om de kaarten naar Den 
Bosch te krijgen. Het wagentje is geleend van een jongeman, die kinderverlamming heeft, 
en Reinoud heeft nauwkeurig bestudeerd hoe zijn benen moeten slepen als hij uit het wa
gentje stapt. Heel de reis door heeft hij van ieder - zelfs van de Wehrmacht - alle moge
lijke hulp ondervonden, maar hij is zielsblij, als hij eindelijk zijn krukken kan weggooien 
en de trappen van het verzekeringskantoor kan oprennen. Men raakt er niet over uitge
praat. Dat invalidewagentje is het klassieke voorbeeld geworden van illegaal bonkaarten
vervoer. 
Ieder krijgt zijn deel van de buit, maar dan wordt er een dringend beroep gedaan op de 
aanwezigen te zorgen, dat binnen de kortst mogelijke tijd 160.000 gulden bijeen gebracht is, 
om enkele mensen vrij te kopen (o.a. bestemd voor de Meppeler KP'ers, die in Zwolle 
gearresteerd werden en de gearresteerde Ambtenaren-groep in Amsterdam). Er zal een 
zware wijs opgaan, om dat op zo korte termijn bijeen te brengen, zo meent men, doch 
dezelfde avond nog presteert Mees, de assistent van Hugo het, bij een rijke Nabal een lening 
tot dit bedrag af te sluiten. Maar daarvoor moet dan ook een officieel contract worden 
afgesloten. En in dit geval vraagt men zich maar niet af, of het geld ook wel helemaal van 
collaboratie-smetten vrij is. Helaas kwam er van de afkoop niets terecht en uiteindelijk 
werd een deel van dit geld bestemd als kas voor de KP en verhuisde van Amsterdam, waar 
het aanvankelijk terecht was gekomen, naar een safe in Kampen. 
Frits moet de volgende dag in Heerde preken, doch krijgt een waarschuwing, dat hij beter 
kan wegblijven. Maar Frits zal toch preken. Hij zegt tegen de dominee van Brabant-West: 
"Preek jij voor mij in Heerde, dan neem ik jouw beurt in Sprang wel waar." Met de auto 
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gaat de Brabantse pastor naar Sprang om zijn vrouw te waarschuwen en een preek te halen 
en tot verwondering van de kerkeraad in Sprang komt Frits er de volgende dag om de 
plaatselijke herder en leraar te vervangen. 

DE SLAG VALT

Intussen vermoedt daar in Den Bosch niemand nog iets van het zwaard van Damocles, 
dat nog slechts door een zijden draad vastgehouden, boven hun hoofden hangt.'s Maandags 
daarop wil Arnold zich naar Alkmaar begeven, om samen met Klaas en Cary in Noord
Holland de vraag te bespreken hoeveel bonkaarten men nodig heeft en wat men financieel 
kan bijdragen. 's Morgens belt echter zijn vrouw op, dat hij niet op reis moet gaan, daar 
op de stations in Drente de persoonsbewijzen worden gecontroleerd, of zijn naam er ook 
op voorkomt. Arnold, die in Leeuwarden vertoeft en eerst op informatie uitgaat, mist 
daardoor de trein naar Holland en gaat daarom eerst de volgende dag. Die dag, 19 October 
1943, vindt in Hoorn ook de provinciale vergadering van Noord-Holland plaats. Deze 
zou eerst in Enkhuizen hebben plaats gevonden, doch in verband met de daar plaatsge
vonden arrestaties had men deze naar Hoorn verlegd. Omdat Klaas als provinciaal leider 
toch naar deze vergadering moest, gingen Cary en Arnold met hem mee en zo werden 
allen gevangen in de netten van de SD, die blijkbaar door een in hun handen gevallen brief je 
op de hoogte was van deze bijeenkomst. Negentien mensen werden daarvan het slachtoffer, 
waarvan vier vooraanstaande figuren van de Landelijke Beurs. Want ook Brinkman komt 
op deze vergadering en loopt in de handen van de SD. Reeds de volgende dag vinden 
eveneens arrestaties in de provincie Utrecht plaats. De klap was raak en hard. De commissie 
heeft nooit rapport uitgebracht. Maar dat was niet het ergste, erger was dat alle 
drie de leden in het concentratiekamp terecht kwamen, vanwaar Cary niet terugkeerde. 
Men heeft op een vulkaan gedanst en de lavastroom dreigt nu de organisatie te overspoelen. 
De SD weet meer dan men heeft kunnen vermoeden. Bij dè verhoren vraagt men de arres
tanten of ze Ds van Zanten kennen. Nee, die kennen ze niet, ze zijn allen Gereformeerd 
en dat is zeker geen Geref. predikant. Of ze dan Ds Slomp kennen? Men weet, dat deze 
verzetspreken houdt. ,,Er spricht immer vom Teufel", zegt de SD, daarmee blijkgevend, 
zijn preek over de Satan, die als een bliksem uit de hemel valt, te kennen.Ja, die kent Arnold 
wel, dat was een klant van hem toen hij nog in Nieuwlande stond. Maar dat was zo'n 
boertje, dacht men nu heus, dat die de leiding van een verzetsorganisatie op zich zou nemen? 
Gelukkig ziet Arnold kans een brief je naar zijn vrouw te zenden, waarop staat: ,,Laat 
Frits oppassen met de kou en niet naar buiten komen en laat de kinderen niet uit logeren 
gaan bij Dr Magerman in Utrecht". De vrouw van Arnold begrijpt er eerst niet veel van, 
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maar de naam Frits doet haar toch wel vermoeden, dat het een waarschuwing voor Frits is 
en als deze het onder ogen krijgt, weet hij� dat de SD hem zoekt en Utrecht als vergader
plaats niet meer veilig is. 
Het is een harde les, maar gelukkig toont men haar te begrijpen. 
's Zaterdags daarop is er een vergadering op het kantoor van Toontje Berger aan de Singel 
in Amsterdam. Ambrosius vertelt, dat hij door inschakeling van Brabantse fabrieken veel 
belangrijke artikelen kan leveren voor de illegale hulpacties, als: zeep, jenever (voor 
omkopen), steenkolen, wollen dekens en knijpkatten (vooral dit laatste is van belang), 
maar men schenkt er nauwelijks aandacht aan. 
Dan verschijnt Frits ten tonele. Men herkent hem nauwelijks. Hij is zwaar gecamoufleerd. 
Zijn wilde rossige haren zijn nu ravenzwart en achterovergekamd en volgens zijn Persoons
bewijs is hij meubelhandelaar Roelofsen uit Oosterbeek. Hij draagt een leren jas en een 
pet dekt zijn hoofd. Hij zal nu voorgoed van het toneel moeten verdwijnen. Hij wordt te 
zwaar gezocht, dan dat men door zijn aanwezigheid anderen in gevaar mag brengen. 
De organisatie zal op geheel andere wijze geleid moeten worden. Grote vergaderingen als 
tot nu toe gehouden, moeten vermeden worden. Consistories van kerkgebouwen zijn als 
vergaderplaats bekend, ze komen niet meer in aanmerking. Voortaan zal men 's nachts 
en met een beperkt aantal mensen bijeen zijn. 
De Landelijke Beursvergaderingen hebben een einde. De groep van stoere werkers is 
uiteengeslagen (korte tijd na de overval in Hoorn, 19 October 1943, wordt ookJaap Kroon 
van Groningen naar aanleiding van de liquidatie van Fergonet, gegrepen). Een jaar lang 
is Frits hen voorgegaan, hebben zij samen een organisatie gesticht, die haars gelijke niet 
kent. Hun taak is ten einde, de uitvoering moet op andere leest geschoeid worden; maar het 
werk gaat door, even verbeten, even onverzettelijk, meer in het verborgen nog, maar, 
naar de resultaten te oordelen, niet minder intensief. 
En Frits, al is zijn grote rol uitgespeeld, en al leeft hij nu meer als een ondergedokene, kan 
het oude handwerk niet vergeten. Nu duikt hij hier, dan daar op, preekt eens een keer 
voor zijn jongens of in een gemeente, die hem de kansel beschikbaar stelt, knapt kleine 
klusjes op, duikt nog een keer op een nachtelijke Topbijeenkomst op, maar zijn werk wordt 
voortgezet, zonder respijt, zonder krachtsvermindering. 
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