
2. DE TOP-GESCHIEDENIS VAN DE LO

Het is merkwaardig hoe lang een mens met oogkleppen voor zonder verontrust te worden 
zijn weg kan gaan. Hij ziet duidelijk de weg, welke hij te gaan heeft, doch daar het uitzicht 
terzijde hem wordt belet, gaat hij, zonder zich bewust te zijn van dreigende gevaren, zijn 
weg ... tot er een hand is, die hem de oogkleppen wegrukt. Dan staat hij, als het paard 
dat plotseling zich van vele dreigingen omringd ziet, een ogenblik schichtig en kopschuw 
aan zijn plaats genageld. Het is of het uitzicht op de weg hem plotseling ontnomen is. Nu 
zijn er alleen nog maar zichtbare en vermoede dreigingen terzijde, die hem beangstigen. 
Men is verbijsterd over eigen kortzichtigheid en onvoorzichtigheid. 

NA DE CATASTROPHE VAN HOORN 

Zo is de situatie in de LO na de catastrophe van Hoorn. 
Men is even het stuur kwijt, vraagt zich af waar dit op uit moet lopen. Want na Hoorn zijn 
onmiddellijk arrestaties in Utrecht gevolgd, de LO-man uit Veenendaal is in handen van 
de SD, een LO-vergadering in Utrecht deelt bijna het lot van die in Hoorn, de advocaat 
uit Amersfoort, op wiens kantoor men wel vergaderde, wordt gegrepen en ook in Groningen 
gaat het mis, wanneer, na de liquidatie van de verrader Fergonet, de LO-leider Jaap 
Kroon in handen der mensenjagers valt. Ook Friesland staat een ogenblik aan de rand 
van de afgrond. Arnold, die in Hoorn gepakt is, heeft een brief van Leeuwarden voor Zeist 
bij zich. Gelukkig hoort men in Leeuwarden door een toevallige omstandigheid van de 
catastrophe, zodat nog tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. De kleine verschuivingen 
in de sneeuwvelden hoog in de bergen zijn tot een lawine geworden, waarvan het donde
rend geweld nu hoorbaar is in de nog vredige dalen. Zal niet alleen de vlucht nog redding 
kunnen brengen? Zoudt gij het "schuldig" hebben durven uitspreken over mannen, die 
onder zulke omstandigheden allereerst aan eigen lijfsbehoud, aan eigen gezin, aan eigen 
zaak, gedacht zouden hebben? 
Ge behoeft die vraag niet te beantwoorden, want die mannen zijn niet op de vlucht ge
slagen. Er werd geen post verlaten gevonden na die rampspoedige 19e October van het 
jaar 1943. Na de eerste verbijstering stond het voor ieder vast, dat er geen "terug" kon 
zijn. Maar de camouflage van de posten was verre van afdoende gebleken. Daaraan moest 
nu allereerst aandacht besteed worden. Er moest een nieuwe methode van werken komen. 
De zorg voor eigen veiligheid en daarmede die voor de organisatie als geheel, diende ver
dubbeld te worden. Elk onnodig risico moest vermeden. De bezinning, die door de vaart 
van het illegale werk zo dikwijls te wensen overliet, moet nieuwe, veiliger wegen wijzen. 
Het is de tragedie van het illegale werk, dat deze bezinning dikwijls alleen mogelijk bleek 
na harde slagen, welke de SD toebracht. Het klinkt hard zulks te moeten zeggen; het is

ook hard. De paden der illegaliteit zijn sneller platgetreden en daarmede - in tegenstel
ling tot andere paden - juist minder bruikbaar geworden. Met het vallen der verzets
vrienden ziet men op eenmaal klaar en duidelijk hun en eigen fouten. En het tragische is, 
dat juist het wegvallen van figuren op bdangrijke posten de mogelijkheid schiep tot het 
bewandelen van nieuwe wegen. Men behield daarbij altijd de bittere gedachte, dat 
doeltreffender werk eerst mogelijk werd door hun wegvallen en licht is men geneigd daaruit 
de conclusie te trekken, dat zij hun werk niet op de juiste wijze verrichtten; dat zij zichzelf 
hadden overleefd en eerder plaats hadden moeten maken voor anderen. Maar zo is het 
beslist niet. Hun fouten waren de onze. En had ons het lot getroffen dat hen beschoren was, 
zij zouden niet anders gehandeld hebben. Ook zij zouden onze fouten hebben gezien en 
alles in het werk hebben gesteld om die voortaan te vermijden. Zo is het pad der illegalen 
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het pad van vallen en opstaan, van een wijle toeven bij het lichaam van hem die werd 
neergeveld, van priemende smart om zijn wegvallen, maar dan van het zich losscheuren 
uit de smart, het leren van een harde les en voortgaan, met gereviseerd kompas; schijnbaar 
hard en harteloos, maar altijd en overal één met hen die werden weggevaagd door het 
geweld van de vijand. En als zij de eindstreep haalden, was het niet, omdat zij de lessen 
beter leerden dan hun vrienden, omdat zij zoveel ervaring opdeden, dat de achtervolger 
geen vat meer op hen kon krijgen. Want bij alle correctie bleef ook hun werk stumperig, 
onbeholpen. Slechts God, die geen rekenschap van Zijn daden geeft aan ons, nietige men
sen, weet, waarom gene moest vallen en deze erdoor kwam. 
De eerste les, welke men na Hoorn leert is, dat vergaderen met een zo groot aantal personen 
niet verantwoord is. Zelfs het bijeenkomen van één vertegenwoordiger uit elke provincie 
zal de omvang der vergaderingen onvoldoende reduceren. Kerkeraadskamers en andere 
min of meer openbare gebouwen zullen taboe zijn. Men zal de gastvrijheid van particulieren 
gaan inroepen, om daar onopgemerkt te beraadslagen. En dan in het nachtelijk uur. In 
het grauw van de avond, die vroeg valt nu, zal men ter vergadering gaan en eerst in de 
morgen zal elk zijn weg vervolgen. Men ziet daarin een betere beveiliging en tijdwinst, 
welke het dagelijks werk ten goede zal komen. Het werkmoetgespreid worden. Interprovin
ciale vergaderingen zullen voor een belangrijk deel het werk van de Beursvergaderingen 
moeten overnemen en slechts de leiders van deze interprovinciale vergaderingen mogen 
op de Topvergaderingen komen. 

ÛNDER NIEUWE LEIDING 

De eigen naam van Frits de Zwerver blijkt nu bij de SD bekend te zijn. Nog altijd ligt 
daar het besluit van de Beursvergadering, dat hij die door de SD gezocht wordt, zich, 
om het werk niet in gevaar te brengen, daaruit zal moeten terugtrekken. Daartegen zal 
niemand wie dit treft wel enig bezwaar kunnen maken, zo denkt ge wellicht. Niets is 
minder waar. Het moet met klem onder de aandacht van Frits de Zwerver gebracht 
worden, dat zijn taak hier afgelopen is. Hij blijft behoren tot het leger der gezochten, maar 
in de voorste linie is geen plaats meer voor hem, daar de scherpschutters zijn gestalte ken
nen en zijn aanwezigheid de plaats der weerstandshaarden zal verraden. Voor de betrok
kene zelf is zulk een ogenblik wel mee van de zwaarste. Hij moet zich losscheuren van een 
plaats, waar zijn wortels in korte tijd diep in de aarde zijn gedrongen. 
Daar moet een ander zijn om zijn plaats in te nemen. Men is gewend in Frits allereerst 
de geestelijke leidsman te zien. Het werk is ook allereerst als geestelijk verzet opgekomen. 
Men is zo vertrouwd met het feit, dat het ook een predikant is, die de leiding in handen 
heeft, dat men bij de keuze van een voorzitter van de Topvergadering onmiddellijk denkt 
aan de tweede predikant, die uit de oude Beursvergaderingen is overgebleven. En men 
begaat daarmee helaas een fout. Het heeft geen zin zulks te verdoezelen; het illegale werk 
was een aaneenschakeling van fouten en dit boek werd niet geschreven om aan te tonen hoe 
feilloos deze organisatie werkte, doch om te laten zien, hoe ondanks vele menselijke fouten, 
God wasdom en vrucht gaf. Zeker, Jan uit Brabant heeft als leider van vergaderingen veel 
voor op Frits, die de vergaderingen niet altijd in zijn macht had, maar hij is als vertegen
woordiger van het Zuiden onvoldoende representatief voor dit gewest, dat juist in deze 
dagen door het gelegde contact tussen Brabant en Limburg z'n definitieve vorm gaat 
vinden. Men schakelt daarmede het Zuidtn, dat zeker aanspraak op een Katholiek ver
tegenwoordiger mag laten gelden, in zekere zin uit. En dat, ondanks de aanwezigheid van 
Ambrosius op de vergadering te Amsterdam, waar hij ondubbelzinnige blijken van organi
satietalent heeft gegeven. Het zal dan ook niet lang duren of deze keuze zal moeilijkheden 
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met zich brengen. Niet om de figuur van Jan als zodanig. Hij weet de juiste toon in dit 
gezelschap uitnemend te vinden. Ook hij is, als Frits, niet allereerst dominee. Anders zou 
men hem geen Jan hebben durven noemen. En populair is hij ook, want hij is een geboren 
humorist. Maar hij is niet een man, die zich geheel kan geven aan dit werk. Hij laat wel 
eens verstek gaan als kerkelijke zaken zijn aandacht opeisen en continuïteit in de leiding 
is er niet. 
Zo hebben dan in de eerste Top van de LO zitting: 
Jan uit Brabant, voorzitter, vertegenwoordiger voor Limburg, Brabant en Zeeland; 
Hugo voor Zuid-Holland; 
Henk Dienske voor Noord-Holland en 
Kees van Gelder voor Gelderland en Overijssel. 
Daar het contact met het Noorden verbroken is moet daarmede opnieuw contact worden 
opgenomen. 
Als vertegenwoordiger van de KP zal Jacques (Izaäk v. d. Horst t) de vergaderingen 
bijwonen. 
En waar Jacques en Arie (Hilbert van Dijkt) veel samenwerken, komt het erop neer, 
dat ook Hilbert meer dan eens ter vergadering is. 
Dikwijls is ook Lex (Hendrik A. van Wilgen burg t), die later de leiding van de PBS kreeg, 
aanwezig, terwijl ook de LO-afdeling, die als gastheer optreedt, één of meer vertegenwoor
digers ter vergadering heeft. 
Het contact met het Zuiden is zeer effectief. 
En verder dient contact met het Noorden gezocht te worden. Ambrosius toont weer grote 
voortvarendheid. Samen met Harry uit Brabant reist hij in die dagen her-en-der om de 
verbroken contacten te herstellen. 
Op de eerste Topvergadering in Arnhem is voor het Noorden Ds de Groot (Ds Rinze 
Douma t) uit Emmercompascuum, die reeds eerder met Jaap Kroon ter Beurze was, 

Rinze Douma 
( Ds de Groot) 

Gearr. 31-5-'44 op station 
in A'frt. Verdacht omdat 
een kennis uit een passerende 
troep gevangenen hem groette. 
Bij fouillering il!. beschei-

den op hem gevonden. 

aanwezig. Vooral over de verhoudingen in het Noorden wordt veel 
gesproken. De zaken liggen hier zeer moeilijk. Er is in Groningen een 
strijd tussen verschillende groepen, die menen, dat zij ieder voor zich 
het recht hebben een vertegenwoordiger te zenden en het contact tussen 
de provincies onderling is uiterst zwak. Ds de Groot is niet de figuur, 
die zich als vertegenwoordiger van het Noorden wil opwerpen, maar 
wel kan hij het contact met verschillende groepen tot stand brengen. 
Jan en Jacques zullen naar Groningen gaan, om te zien of zij tot een 
redelijke oplossing kunnen komen. Henk Dienske is door ziekte verhin
derd de vergadering te Arnhem bij te wonen, maar hij heeft zijn broer 
gezonden, die bij het werk zijn rechterhand is, en hem een deel van 
het geld mee teruggegeven, dat men in Amsterdam getracht had aan 
te wenden voor het vrijkopen van de Ambtenarengroep uit Amsterdam 
en de drukker Dirk Kleiman uit de Zaanstreek, die in handen van 
de SD vielen. Die poging is helaas mislukt en het geld, dat daardoor 
beschikbaar bleef, wordt bestemd als kas voor de KP. Jacques neemt het 
mee naar Kampen, waar het in de safe gaat. Er moet veel organisato

risch werk geregeld worden en met belangstelling luistert men naar de rapporten van 
Jacques over de vorderingen, welke het organiseren van de KP's maakt. En dan 
wordt er natuurlijk uitvoerig gesproken over de ervaringen bij het werk van alle dag. 
Er wordt teveel gepraat door de illegale werkers, vindt men. Het ware wel wenselijk, 
dat ieder de spreuk van Louike de Koster uit Limburg boven zijn bed had hangen, die 
luidt: 
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"Van de kwezels en babbelkonten 
en de wandelende gazetten, 
verlos ons, o Heer." 

En dan ontbreekt er nogal eens wat aan de wachtwoorden, die men meekrijgt. Mees, in 
Rotterdam, kreeg eens een adres met het wachtwoord "Deurknop". Maar op het opgegeven 
adres kreeg hij prompt tot bescheid, dat hij verkeerd was, want dat de deurknop prima 
in orde was. En op een ander adres, waar hij vertelde gehoord te hebben, dat men steun 
nodig had, was het antwoord, dat men gesteund werd door het Nederlands Arbeidsfront. 
Hij maakte er zich toen maar af met de mededeling, dat hij van de Volksdienst kwam, 
maar de zaak dan blijkbaar al in orde was. 
En er wordt natuurlijk smakelijk gelachen om grappige voorvallen, zoals elke illegale 
werker er ettelijke heef t meegemaakt. In Leiden bracht men een Jood en een Jodin, die 
men van een trouwboekje van een gemengd huwelijk had voorzien, naar een nieuw adres. 
De mensen hadden niets met elkaar uit te staan, dan alleen, dat zij beiden onderduikers 
waren. Maar de nieuwe hospita, die het trouwboekje gezien had, zette prompt een twee
persoonsbed voor de gasten klaar. 
Men is het er algemeen over eens, dat de nieuwe regeling van de kleinere vergaderingen en 
in het nachtelijk uur een grote verbetering is. De bijna niet meer te verwerken stroom onder
duikers loopt nu over de interprovinciale vergaderingen. De Top gaat uitsluitend leiding 
geven. Men kan nu veel rustiger werken en meer aandacht aan algemene problemen 
schenken. Bovendien zijn de vergaderingen gezelliger en de sfeer is intiemer. Men voelt 
zich in een wat kleiner gezelschap en in een particulier huis ook veel beter op zijn gemak. 
Het 's nachts vergaderen geeft tijdwinst en men acht het ook veiliger. 
Er resten nog enkele uren voor de nieuwe werkdag aanbreekt en die uren zijn wel nodig 
om wat op krachten te komen. Maar van slapen komt niet veel. Jan, die behalve een 
voortreffelijk voorzitter een getapt humorist is, slaapt met z'n garibaldi op. Slapen is het 
woord eigenlijk niet, want daar staat de kleine gestalte tegen de muur, hij drukt de rand 
van z'n hoed tegen de wand en dan klapt het hoofddeksel op en neer boven z'n schedel. 
Een tafreel, dat men zich altijd weer herinnerde als men hem later ergens met een garibaldi 
op ontmoette. 
Daarna ontfermt hij zich over het valse gebit van Ds de Groot en hij deponeert het de 
volgende morgen naast het ontbijtbordje van zijn confrater, die zich - het was bij een 
deftige familie - zonder gebit niet aan het ontbijt durfde vertonen. 
Dan keert ieder weer naar het terrein der eigen werkzaamheid. Niet om eerst eens rustig 
uit te slapen, doch om rusteloos bezig te zijn, opdat alle activiteit goed verlope. Pasjes 
worden uitgeschreven en doorgezonden. Koeriers ontvangen hun instructies. Er gaan con
vocaties uit voor interprovinciale en provinciale vergaderingen. Waarschuwingen gaan 
het land in, dat de SD van zeer veel op de hoogte is. Straks is er weer een bespreking om 
te trachten iemand te bevrijden. Kraken worden voorbereid, nieuwe contacten gelegd, 
bonkaarten verspreid en opgaven ingezameld hoeveel elke plaats nodig heeft. En dan zijn 
er ook nog die, zo goed en zo kwaad als het kan, hun zaken gaande houden en tien keer 
per dag moeten overschakelen van legaal op illegaal en omgekeerd. 

's MAANDAGNACHTS .... ERGENS IN NEDERLAND 

Maar iedere Maandagnacht trekt men naar een plaats, ergens in Nederland, om opnieuw 
te beraadslagen. En men zorgt er wel voor, dat men niet tweemaal achtereen naar dezelfde 
plaats gaat. 
Op Maandag 15 November 1943 is men de gast van Nicodemus in de Leopoldstraat in de 
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Maasstad. Men zit er vijf hoog in een flat met veel glaswerk aan de buitenzijde. Ware de 
angstvallig goed-verzorgde verduistering er niet, dan zou men het gezicht hebben op de 
gevangenis aan het Haagse Veer, waar de oude Beursman Bol zit. Natuurlijk gaan de 
gedachten naar hem en de andere gevangenen uit. Men bespreekt de mogelijkheid om 
iets voor hen te doen. Inderdaad worden er in December pogingen gedaan om de groep
Hoorn, die van Amsterdam naar Den Haag zal worden vervoerd, te bevrijden. Dat wordt 
door Zeist en Doorn georganiseerd. De auto's voor de overval staan klaar, doch op het 
laatste ogenblik blijkt, dat men het transport vervroegd heeft en alle moeite vergeefs was. 
Ook de besteding van de voor af koop bestemde f 160.000 komt opnieuw ter sprake en de 
KP-kas wordt opnieuw versterkt met een deel van deze gelden. Harry zal uit Den Bosch 
moeten verdwijnen. Johannes Post is gearresteerd, zo vertelt men, doch zijn broer zal zijn 
werk voortzetten. Dat blijkt later niet juist, doch hieruit ziet men weer, hoe onvolledig 
de verkregen inlichtingen dikwijls waren. 
Punt van ernstige bespreking is de gang van zaken met de PB's. De zegswijze: ,,Als je een 
PB kwijt wilt, moet je naar de groep-Frits gaan," moet de wereld uit. Alles moet gedaan 
worden om de PB-affaire tot een goede oplossing te brengen. Jan vertelt van een treinreis 
in Brabant, toen hij, volgestopt met bonkaarten, Ausweise, e.d., een nummer van de 
"Katholieke Illustratie" uit het net gevist had. Het bleek een vooroorlogs nummer met 
foto's van het Koninklijk gezin te zijn, hetgeen een NSB'er tot de nodige kritiek uitlokte. 
En Jan had zich koest moeten houden vanwege z'n grote kwetsbaarheid op ander gebied. 
Hij is nog nijdig op zichzelf, dat hij die vent niet van katoen heeft kunnen geven. Mees 
en Clara zijn er als gastheer en gastvrouw en Clara heeft heel wat te redderen als de ver
gadering om vier uur gesloten wordt. Er ligt een stapel verscheurde PB's, Ausweise, pasjes 
en andere rommel, die in de vuilnisemmer verbrand worden, omdat de flat een centrale 
verwarming heeft, die vernietiging op andere wijze uitsluit, daar men dit compromitterend 
materiaal natuurlijk niet in de officiële vuilnisafvoer kan laten verdwijnen. 
Clara is een wel zeer bijzonder type. Ze heeft permanent een cigaret tussen de lippen. En 
als ze er geen heeft, vraagt ze wel iemand om een "pineut". Ze schenkt koffie, en met de 
cigaret in een mondhoek hangend en wat as morsend, vraagt ze: ,,Moet jij suiker, moet jij 
melk?" Mees wordt door haar altijd aangesproken als "het stomme dier". Maar als 
koerierster is ze onbetaalbaar. 
Henk Dienske, die reeds tijdens de Beursvergaderingen Ausweise-specialist was, heeft nu 
ook de behartiging van de :financiën, welke voordien bij Klaas berustte, toegewezen ge
kregen. 
De data en de gang van zaken op de eerste Topvergaderingen zijn ons bekend uit bewaard 
gebleven dagboeknotities, wat helaas met de latere niet het geval is. Hoewel hierdoor het 
gevaar ontstaat, dat de nadruk wat eenzijdig op de eerste Topvergaderingen valt, lijkt 
het ons toch wenselijk, teneinde een zo volledig mogelijk beeld van deze vergaderingen 
te scheppen, uitvoerig hierover te schrijven. 
De van later gehouden vergaderingen bekende bijzonderheden zijn te onvolledig om 
daarover uitvoerig te kunnen zijn. 

DE PB's IN EIGEN HAND 

Op Maandag 22 November 1943 komt de Top in Laren bijeen. Het is een regenachtige 
dag en er is geen behoorlijke verbinding meer van het dichtstbijzijnde station naar Laren. 
Vijf van de Topleden huren aan het station een oude sjees met een nog oudere hit, maar 
de Laarderweg blijkt voor het aftandse beestje met deze vracht aan "zware jongens" on
neembaar. Halverwege moeten de heren uitstappen en het geval wordt met vereende 
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krachten over de hindernis heengeholpen. Alleen Jacques heeft de afspraak aan het station 
gemist en moet in de regen geheel op eigen kracht naar Laren komen. 
Deze Topvergadering is georganiseerd door Lex, die reeds enige tijd een nauw contact met 
de Top onderhoudt. Zijn huis was het eerste onderduikadres van Hugo, toen deze uit 
Den Haag moest verdwijnen en samen met De Gooyer (Johannes Hessels t) is Lex één 
der leidinggevende figuren in het Gooi geworden. Ook op de eerste Topvergadering na de 
catastrophe van Hoorn was hij aanwezig, waar hij de naam "De mollen
vanger van Laren" kreeg, daar hij kort tevoren getracht had één der 
medewerkers uit het politiebureau te bevrijden door het graven van 
een gang onder de celmuur door, hetgeen prompt mislukte, omdat de 
houten vloer, welke men verwachtte te vinden, van andere constructie 
(cement) bleek te zijn. De bijeenkomst heeft plaats ten huize van De 
Gooyer, de latere provinciale leider van Noord-Holland, en de organi
satie is puik in orde. De verstandhouding met het politiecorps schijnt 
aanmerkelijk verbeterd sinds de vergeefse pogingen om het politie
bureau te ondermijnen. Men vergadert althans met de geruststellende 
gedachte, dat buiten door betrouwbare politiemensen de wacht wordt 
gehouden en men tijdig van dreigend gevaar zal worden verwittigd. 
Opnieuw is één der hoofdpunten van bespreking de moeilijkheid om 
snel en afdoende de steeds meer groeiende stroom van PB-aanvragen 
te verwerken. Tot nu toe is de situatie zo, dat ieder in eigen rayon 

Johannes Hessels 
(De Gooyer) 

Prov. leid. LO-Nrd. Holi. 
Gearr. 13-6-'44 in A'dam 

bij overval op PBS. 

zoveel mogelijk tracht een oplossing te vinden en de gevallen, waarvoor men geen oplos
sing heeft, doorgeeft aan de Top, waar Henk Dienske ze in ontvangst neemt en in 
Amsterdam overhandigt aan de Persoonsbewijs-Centrale (PBC) van Bolhoed (Gerrit 
Jan van der Veen t), met wie hij regelmatig contact onderhoudt. 
Deze werkwijze heeft echter vele nadelen. De weg, die een PB heeft af te leggen, is 
lang en moeilijk. Het moet via een relatie bij een plaatselijk LO-man komen, die het 
meeneemt naar zijn Districtsvergadering. De Districtsleider gaat ermee naar de Provinciale 
vergadering en vandaar komt het via de Interprovinciale op de Topvergadering, om na af
handeling, die ook niet altijd even vlot gaat, weer langs dezelfde weg terug te gaan. Die 
omslachtige weg zal men moeten blijven bewandelen, maar men wil het behandelen der 
PB's wat meer in eigen hand trachten te houden. Bovendien zijn de vervalste PB's dikwijls 
verre van veilig. Een deskundig oog ziet vrij spoedig, dat er aan geknoeid is. De vergadering 
in Laren wordt in zoverre een mijlpaal, dat hier voorstellen aan de orde komen om een eigen 
PB-afdeling in het leven te roepen, die deze gehele materie zal behandelen en, ter on
derscheiding van de PBC, die een zelfstandige organisatie is, Persoonsbewijs-Sectie zal 
heten. 
In overleg met Henk Dienske komt Lex met zijn plannen ter tafel. Hij is geen deskundige 
op het gebied van vervalsingen, maar hij zal zich de medewerking van enkele kerels ver
zekeren, die er het nodige van weten en dat zullen in hoofdzaak gemeente-ambtenaren zijn, 
die alle voorschriften betreffende PB's door en door kennen. En met hun hulp zal men zeker 
kunnen komen tot uitgifte van PB's, die de toets der critiek kunnen doorstaan. PB's van 
overvallen afkomstig, zullen moeten worden vernummerd, maar men wil trachten via 
contacten op de gemeentehuizen niet-gesignaleerde PB's te krijgen. Men krijgt op deze 
wijze enkele categorieën PB's, die meerdere of mindere veiligheid bieden en al naar de 
behoefte zal men dan een eerste, tweede of derde soort kunnen uitreiken. Natuurlijk blijft 
het zaak het contact met de PBC te handhaven en zoveel mogelijk van haar diensten ge
bruik te maken. 
Ook de PBS is er nooit in geslaagd de klachten ten aanzien van de PB-verstrekking volkomen 
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te doen verstommen, daarvoor waren de moeilijkheden te groot, doch het was een eerste doel
bewuste stap op het gebied der decentralisatie, een weg die helaas te weinig bewandeld werd. 
Overigens waren de omstandigheden waaronder met het werk van de PBS werd aange
vangen niet ongunstig. Met enkele medewerkers kon al spoedig in een perceel aan de 
Noolseweg te Blaricum met het werk begonnen worden. Van groot voordeel was daarbij 
het contact met Albert, een Duitser, die zijn sporen op het gebied der illegale drukkerij 
ruimschoots verdiend had. 

NAAR BETERE ORGANISATORISCHE OPBOUW 

De toestand in Groningen baart, blijkens mededelingen op deze Topvergadering, nog 
steeds zorgen. Er is enkele malen een deputatie naar het Noorden geweest. Men heeft 
contact opgenomen met Oom Henk in Bedum, want Ds de Groot blijkt niet de figuur, 
die het Noorden bl�jvend kan vertegenwoordigen. Er begon zich toen in Groningen een 
meer blijvend contact tussen verschillende groepen te ontwikkelen en de vertegenwoordigers 
dezer groepen gingen ermede accoord, dat Oom Henk hun vertegenwoordiger in de LO 
zou worden. Op een interprovinciale bijeenkomst der drie Noordelijke provincies werd 
Oom Henk later als afgevaardigde naar de Top benoemd. Daarmede waren, voor wat het 
contact met de Top betreft, de moeilijkheden opgelost. In werkelijkheid bleef er nog veel 
te wensen over, doch het is hier niet de plaats daarop dieper in te gaan. 
Te Laren is het ook, dat het eerste nummer van Contra-Signaal, waarin verraders en 
provocateurs werden gesignaleerd, wordt uitgedeeld en verspreid. Dit was samengesteld 
door Zwartejacques (Jacobus]. de Weert t), de man, die een belangrijke rol speelde in de 
totstandkoming van de Falsificatie-Centrale, die door het werk van Ambrosius eveneens 
een officiële LO-instantie werd. 
Met de PBS deed deze zeer belangrijke FC haar intrede in de LO. Men kan echter niet 
zeggen, dat deze twee het resultaat waren van een doelbewust streven naar organisatorische 
opbouw. De illegale werker leefde grotendeels van de improvisatie; hij handelde naar de 
omstandigheden. Merendeels waren het werkers, die bouwden met het materiaal, dat 
zij bij de hand hadden. Slechts een enkele zag verder, hield niet alleen de practijk in het oog, 
maar trachtte ook een theorie te ontwerpen, die een dusdanige opbouw kon waarborgen, 
dat aan de practische eisen zo goed mogelijk zou kunnen worden voldaan. 
Hoewel Henk Dienske niet in alle opzichten kon gelden als een man, die een open oog had 
voor de voordelen die het volgen van een bepaald systeem bood - daarvoor kon hij te 
weinig uit handen geven - toch was hij het, die bij de oprichting van de Kern omstreeks 
de jaarwisseling een belangrijke rol speelde. Hij nam een zeer werkzaam aandeel in de 
totstandkoming van de Kern, waartoe Van Tuyl (vValraven van Hall t) van het NSF 
het initiatief nam. Deze Kern werd het eerste doeltreffende contact tussen allerlei illegale 
organisaties. En Henk Dienske was de man, die verscheidene groepen aantrok en in de 
Kern samenbracht. De Kern was aanvankelijk een hoofdstedelijke aangelegenheid en 
bedoelde zaken van practische aard te bespreken en te regelen. Omstreeks December '43 
vindt een eerste contact in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam plaats, waarbij vertegen
woordigers van het NSF, het Nationaal Comité, de PBC, Trouw en de LO aanwezig zijn. 
En al spoedig wordt dit eerste contact gevolgd door wekelijkse bijeenkomsten, waarin 
allerhande vragen aan de orde komen. 

HET VOORBEELD VAN DE VERZETSMAN 

In Hendrik Dienske zien wij het sprekende voorbeeld van de man, die wel organisatorisch 
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dacht, maar in de illegaliteit geen kans zag zich aan een systeem te houden. En hij was 
waarlijk niet de enige. Deze man, boordevol energie, geladen met een heilig vuur, zag 
zo helder als wie ook op elke sector van het front de te verrichten taak. En met schier 
bovenmenselijke kracht zette hij op elk gebied, dat zijn krachten vroeg, zijn schouders 
eronder. Hij verzamelde een keur van medewerkers om zich heen, maar in zijn ijver ver
mocht hij geen grenzen meer te zien van de verschillende gebieden. Hij was LO-man, 
contactman van de illegale AR-partij, Trouwmedewerker, man van het Schoolverzet en 
wat niet al. En met zijn medewerkers was het al niet veel anders. Enerzijds zag hij al vroeg, 
dat het noodzakelijk was het werk te leiden vanuit een minder kwetsbare plaats dan de 
eigen woning, zodat hij zich een kantoor in de Waalstraat zocht (vandaar zijn naam: ,,de 
mijnheer uit de Waalstraat"), anderzijds beging hij de grote onvoorzichtigheid steeds 
tassen vol bezwarend materiaal mee te slepen. 
In dit alles was hij specimen van de doorsnee-verzetsman. Kerels die geen "nee" konden 
zeggen, als de plicht riep, die de zekerheid wilden hebben, dat het ook goed gedaan zou 
worden, die zichzelf nooit ontzagen, die links en rechts activeerden, maar in korte tijd zo 
vergroeid raakten met allerlei werk, dat ze zelf wel de touwtjes in handen moesten houden. 
Tijd voor bezinning was er in hun leven niet meer. Met diep respect moet men vervuld 
zijn, wanneer men ziet welk een open oog zij hadden voor de gevaren, die de godsdienst 
en het vaderland bedreigden; van bewondering moet men vervuld zijn voor hun moed en 
werkkracht. Maar daarnaast is het verbijsterend te zien hoe roekeloos zij soms te werk 
gingen. En dan haalt de man, die niet in het verzet zijn plaats vond de schouders op en 
zegt: avonturiers, onverantwoordelijke elementen, waaghalzen, die eigen en anderer leven 
op het spel zetten. Maar wie zelf een plaats had in de rijen der verzetsmensen weet beter. 
Hij heeft de drift om de vijand afbreuk te doen in eigen bloed ervaren. Hij weet hoe gering 
in aantal de krachten waren, die werkelijk zich gaven. Hij heeft doorleefd hoe dit werk 
heel de mens opeiste. Hem werd het duidelijk, dat deze rusteloze activiteit krachten opriep, 
waar men ze niet vermoed had. Maar niet minder heeft hij gezien, hoe het dagelijks 
verkeren in de grootste gevaren de waakzaamheid deed verslappen. Er was geen tijd om 
rustig te overleggen, welke veiligheidsmaatregelen genomen moesten worden. Het werk 
schreeuwde immers om zijn krachten. Wat in een uur moest gebeuren mocht geen twee 
uren vorderen. Zeker, men mocht niet roekeloos zijn, maar vielen er van de voorzichtigen 
minder in handen van de vijand? Er was immers geen systeem denkbaar, dat de gevaren 
ophief. En wat men gisteren nog als een gevaar ervoer, werd heden door het regelmatig 
weerkeren ervan een normaal gebeuren. Och, men bouwde wel een veiligheidssysteem op, 
wees er elkaar op, dat men er zich aan houden moest, maar zodra het werk er een zekere 
remming van ondervond stapte de één voor, de ander na er luchtigjes overheen. Men wist 
immers, dat men met één been reeds in de gevangenis stond en dat het meestal factoren 
waren, die men zelf niet in de hand had, die ertoe konden leidden, dat men er ook met het 
andere been in terecht zou komen. Bij velen werd dit een soort fatalisme. Doch niet minder 
groot was het aantal van hen, die zich geborgen wisten in de veilige hoede des Aller hoogsten, 
die hun ziel ook in kerker en folterkamer, op executieveld en in concentratiekamp, ja ook 
in het dal van de schaduwen des doods, niet zou verlaten. Wat roekeloosheid scheen, was 
veelal zich in vertrouwen geven in de hand des Heren. Hun is Psalm 91 tot een richtsnoer, 
zodat zij niet vrezen voor de schrik des nachts; voor de pijl, die des daags vliegt; voor de 
pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op de middag verwoest. 
Zij vertreden de jonge leeuw en de draak. Want sprak God niet, dat, dewijl Hij hen zeer 
bemint, Hij hen zal uithelpen? 
Keren wij nog een ogenblik weer naar de Topvergadering aan de V eldhuizerweg te Laren. 
In het nachtelijk uur zijn de organisatorische vragen besproken. Men heeft dat niet gedaan 
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zonder Gods zegen te vragen. Deze mensen leven niet in voortdurende angst en vreze. 
Daar is altijd plaats in hun leven voor wat vrolijkheid. De Gooyer, die een uitnemende 
stem heeft, zingt liederen, zichzelf op de piano begeleidend. Kees van Gelder, de meest 
zakelijke uit het gezelschap, tracht, samen met Ambrosius (Johannes J. Hendrikx t), de 
meest zwijgzame, tweestemmig het lied van het meisje uit Noord-Scharwou te zingen, 
hetgeen kunstzinnig bezien geen onverdeeld succes is. Maar de boog, die dagenlang gespan
nen is geweest, moet even ontspannen zijn. De één doet dat door een lied aan te heffen, 
de ander door een partijtje billart. Lex en Jacques staan in de laatste uren van de nacht 
die tot werkdag is geworden, in hemdsmouwen en met slaperige gezichten aan het billart. 
Dan gaat men weer uiteen om onverpoosd te arbeiden tot heil van land en volk. 
De volgende Maandagnacht treffen we de Topleden van de LO in een rusthuis voor ... 
Ouden van Dagen "Het Hemeldal" te Oosterbeek. Het is de duikplaats van Nico (Evert 
H. J. Boven t), de provinciale leider van Gelderland, die Kees van Gelder als zodanig is 
opgevolgd. Daar wacht hun een verrassing, want Frits de Zwerver, wie men bezworen 
heeft van het toneel te verdwijnen en die dit ook, zij het schoorvoetend, heeft gedaan, komt 
plotseling ter vergadering. En dat vindt men helemaal niet leuk. Niet, dat ze Frits niet 
graag mogen, maar men heeft nu eenmaal het besluit genomen, dat hij verdwijnen moet 
en kan zich over zijn aanwezigheid niet verheugen. De zaken marcheren op het ogenblik 
geheel naar wens en niemand voelt ervoor gevaren op te roepen, die niet noodzakelijk zijn. 
Maar Frits heeft het in de eenzaamheid en de gedwongen rust niet kunnen harden. De 
natuur werd hem sterker dan de leer. Nu de Top zo dicht bij zijn duikplaats bijeenkomt 
en hij er via Nico de lucht van gekregen heeft, is het hem te machtig geworden. Maar hij 
krijgt de wind niet zo zuinig van voren. Het wordt de laatste landelijke LO-vergadering 
voor de bevrijding die hij mag bijwonen. Hij legt er zich bij neer, maar al spoedig zwerft 
hij weer door het land, voornamelijk door Gelderland, waar hij nu hier, dan daar weer 
opduikt om één van zijn verzetspreken te houden. 

CRITIEK UIT DE PROVINCIES 

Blijft in Oosterbeek de Top volledig heer en meester van het terrein, de week daarop 
breekt van alle kanten de kritiek los op het beleid van de Top. Er is een interprovinciale 
vergadering in het Zuiden gehouden van de provincies Limburg, Brabant, Zeeland en 
Utrecht, waar men zich beklaagt over de onvoldoende voorlichting, die de provinciale 
leiders ontvangen. Voorheen was iedere provinciale leider in staat zelf de Topvergade
ringen bij te wonen en kreeg hij zijn gegevens uit de eerste hand. Nu is men aangewezen 
op hetgeen via de interprovinciale leiders doordrupt. En aangezien men de gewoonte 
heeft niets op papier te zetten, ontstaat er wel eens een misverstand. En dan heeft men 
altijd de gedachte, dat degenen die het dichtst bij het vuur zitten zich het best warmen. 
Men heeft bezwaren tegen de figuur van de interprovinciale leider voor het Zuiden. In 
Brabant hebben Protestanten van boven de rivieren het coördinatiewerk ter hand genomen, 
maar zij hebben zelf ingezien, dat de leiding hier in RK handen moet blijven. Niet Jan, 
maar Ambrosius, die weliswaar meermalen de Topvergaderingen bijwoonde, doch niet 
als officiële vertegenwoordiger van het Zuiden, moet de interprovinciale leider zijn. Er 
zijn in Brabant moeilijkheden bij de steunregeling met het NSF. Wel heeft de Top te 
kennen gegeven, dat men overal met het NSF moet samenwerken, doch Brabant acht het 
systeem van het NSF onaanvaardbaar. En men slikt maar niet zonder meer, wat de Top 
beschikt. In het Noorden ligt het onderling contact volkomen in de soep. Daar denkt 
men er zelfs over elke verbinding met de Top te verbreken. Gelukkig wordt de pap niet 
zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Maar men moet er toch rekening mee houden. 

62 



dat er eerst geblazen moet worden, wil men de mond niet branden. Want meningsver
schillen zijn er nog al enkele geweest. Niet zo zuinig. En tot een oplossing kon men lang 
niet altijd komen. De situatie in de Top was daarvan mede oorzaak. Het was geen ver
eniging met een gekozen bestuur, waarin men bij meerderheid van stemmen besliste. 
En machtsmiddelen om een genomen beslissing door te zetten, had men in zeker opzicht 
wel, doch men wilde die niet gebruiken om de zo nodige eenheid niet in gevaar te brengen. 
De voorzitter klaagde altijd, dat hij geen beslissing kon forceren en de vergadering bleef 
nooit in gebreke om hem te vertellen, dat hij er alleen maar was om de vergadering te 
leiden en dat het daarbij moest blijven. 
Zo dreigde de Top wel eens in een praatcollege te ontaarden. Het was allerminst een aan
gename bezigheid als voorzitter van de LO-Top te mogen fungeren. Het vereiste een ont
zaglijke inspanning, want de agenda was altijd overladen met belangrijke en onbelangrijke 
zaken. Meermalen togen de Topleden huiswaarts met het lijstje van punten die zij ter 
sprake hadden willen brengen niet half afgewerkt nog in de zak. Dat betekende niet, dat 
er zo weinig afgedaan was, maar de agenda was zo uitgebreid, dat men er eenvoudig niet 
door kon komen. En nu hing het maar van het beleid van de voorzitter af, of inderdaad alle 
belangrijke zaken besproken waren en de discussie zo zakelijk mogelijk gevoerd was. 
Geen wonder, dat de voorzitter steeds een veel-gekritiseerde figuur was. Frits, de eerste 
voorzitter, was, bij al zijn deugden, een voorzitter geweest, die in geen enkel opzicht de 
touwtjes in handen kon houden. Jan beschikte wel over voldoende vergaderroutine, doch 
de continuïteit in de leiding was bij hem zoek. Meermalen ontbrak hij op het appèl en 
dan moest Kees van Geld er hem vervangen. Toen Jan dan ook omstreeks Februari 1944 
van het toneel verdween, werd Kees zijn opvolger. Aanvankelijk werd het voorzitter
schap aan Henk Dienske aangeboden, doch deze meende, dat het bij Kees in betere 
handen was. Kees had als voorzitter veel voor op zijn voorgangers. Hij was een zakenman. 
En het instinctieve gevoel, dat men een man met primair-zakelijke inslag nodig had, 
bracht hem op de voorzittersstoel. Niet zo zeer waardering voor zijn bijzondere geestdrift 
of grote getaptheid. Integendeel, Kees was weliswaar in de persoonlijke omgang een vrien
delijk en gemoedelijk man, maar hij had iets droogs en was weinig gemeenzaam. 
De sfeer in de aanvangstijd was ten naaste bij te karakteriseren als een mengeling van een 
kerkeraad en een jongelingsvereniging; toegewijde, oprechte, hard-werkende Christenen
van-de-daad, die evenwel aan een groene tafel licht breedsprakig en gewichtig werden 
met - gelukkig - veelvuldige doorbraken van humor en goedlachsheid. Dat strookte 
wonderwel met een periode van werving, van beroep op de gewetens, een tijd van "God 
wil het!". Maar het verzet was nu op gang en was geleidelijk in zijn tweede phase getreden, 
de phase van innerlijke coördinatie en consolidatie. De pionier en de profeet moesten 
plaats maken voor de organisator en de administrateur, de enthousiaste vervoering voor 
het berekenend verstand. 
Plaatselijk en gewestelijk was er in deze richting al veel bereikt; en Gelderland kwam in 
deze ontwikkeling zeker niet achteraan. Kees vertegenwoordigde Gelderland, en mede 
dank zij de geweldige werkkracht van zijn adjudant Nico, liepen de zaken daar zeer be
vredigend. Maar nu moest deze zakelijkheid ook in het hoogste college geëffectueerd 
worden. Zo kwam Kees op zijn troon, een troon, die maar een heel klein troontje was! 
Een troontje, bestemd voor een alléén-maar-voorzitter en helemaal geen leider! Kees had 
het niet gemakkelijk. Maar wat men aan genoeglijkheid inboette, won men aan efficiency. 
Zeker, de oud-Indischman, reserve-officier en aan grote zelfstandigheid gewende ver
zekerings-inspecteur, had wel eens moeite om geduldig te blijven wanneer gevoelsargu
menten en verwarde praterij de discussie doorkruisten. Maar onder zijn leiding wonnen 
de Topdiscussies en daardoor weer de Topbesluiten, steeds meer aan betekenis. De Top 
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zelf, die vroeger een soort contact- en uitwisselingsontmoeting van vaak in hoge mate 
onafhankelijk opererende plaatselijke en gewestelijke acties was geweest, ontwikkelde zich 
nu in versneld tempo tot de centrale instantie, waar men accoorden bereikte en beslis
singen nam, die weer als richtlijnen, zo al niet als lastgevingen, naar de lagere instanties 
afdaalden. Kees' voorzitterschap was van deze phase exponent en factor tegelijk, en onder 
zijn praesidium is de LO geworden tot de wel-doortimmerde, ja, vergeleken met andere 
organisaties, de best gestructureerde verzetsorganisatie in Nederland. Kees' aandeel in 
deze ontwikkeling beperkte zich niet tot zijn voorzitterschap. Hoewel het feit, dat de 
agenda's nu goed voorbereid waren en zo veel mogelijk ontdaan van on- of minder belang
rijke kwesties, een grote vooruitgang betekende, hoewel zijn onvermoeide, attente leiding 
lange nachten door op zichzèlf al verdienstelijk was, de interne af bouw vroeg heel vaak om 
leiding in ruimer zin dan alleen het Top-praesidium. En extern werd steeds veelvuldiger 
optreden van de LO vereist bij andere organisaties, contacten, instanties. Aanvankelijk 
nog voornamelijk intern, later ook naar buiten, zette Kees zijn energie in. 
Het is deze verschuiving van intern naar extern, die in de naaste toekomst de gang van 
zaken gaat typeren en die van ingrijpend gevolg is geweest voor Kees' plaats in de organi
satie. Wanneer de interne inrichting straks een zekere mate van afronding heeft verkregen, 
zal men bespeuren, dat het zwaartepunt der aangelegenheden zich onderwijl ongemerkt 
en geleidelijk verplaatst heeft naar de externe positiebepaling. En dan zal Kees moeite 
krijgen. Hij, een man, trouw aan zijn principes, maar geen diep kenner ervan en de gees
telijke soepelheid, de aanleg en de tijd missend om zich op korte termijn in kwesties van 
levensbeschouwing en politiek in te werken, hij zal dan moeite hebben om de consequenties 
van eigen uitgangspunten te doordenken; hij zal. onzeker worden. Bekwaam als inrichter 
van het schip, zal hij dan als kapitein bij de koersbepaling in verlegenheid raken en van 
anderer advies afhankelijk worden, waar hij vroeger zelfstandig eigen inzicht ontwikkelde. 
De man, die organisatorisch-intern zijn wereld kent, staat onkundig in een buitenwereld 
van straks snel aan kracht toenemende politieke en andere machtsstromingen. De derde 
phase zal in plaats van administratie en constructie, directie en diplomatie vragen. Dat doet 
intussen niet af aan de grote verdienste van Kees' leiding, zoals die hier geschetst is, voor 
de voortgaande opbouw van de LO. 
Evenwel, al deze dingen liggen in het vroege voorjaar van 1944 nog in de schoot der toe
komst. Nu treedt in Kees een voorzitter op, die zakelijk denkt en werkt en die uit 
eigen ervaring de voordelen van goede gezagsverhoudingen kent en op prijs stelt. 
De zakelijkheid was welkom; wat de gezagsverhoudingen betreft, wil de LO bij de eigen, 
oude stijl blijven. Om gezagsverhoudingen lachte men in de LO. Men was wel bereid het 
inzicht te aanvaarden van iemand die blijk gaf het beter te weten, maar je moest diezelfde 
kerel even later eens heerlijk in het zonnetje kunnen zetten, hem de rand van z'n hoed 
over de ogen kunnen slaan. Dat deden de Topleden elkaar en dat moest een Toplid ook 
van z'n koerier kunnen verdragen. 
De LO was geen leger met sterren, balken en epauletten. De meerdere was hij, die meer 
deed, groter enthousiasme voor de zaak had en vooraan ging in het gevecht. Er ging een 
hoongelach op, toen iemand eens betoogde, dat de LO zich in de overkoepelende organi
saties moest doen vertegenwoordigen door mensen met titels. Daarvoor had men een 
souvereine minachting. Ze waren welkom, de mannen met ingenieurs- en doctors-titels, 
maar alleen als kameraad. Bleken ze, naast kameraden, voortreffelijke illegale werkers 
en mensen met inzicht, dan kwamen ze vanzelf naar voren. Maar nooit alleen omdat ze 
een titel hadden. Daarvoor hadden teveel lieden met klinkende namen en belangrijke 
posities de schuilkelder opgezocht. 
Het oordeel over de laatstgenoemde lieden is beslist niet mild. Daar heb je de officieren 
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van de Nederlandse Arbeidsdienst. Ze hebben zich in allerlei bochten gewrongen om maar 
zo lang mogelijk hun posities te kunnen behouden. En nu blijkt op deze vergadering in 
Arnhem, dat ze wel gaarne willen onderduiken. Blijkbaar omdat nu de Hitlergroet formeel 
is ingevoerd. Nu willen ze graag geholpen worden. De Top zegt, kort en krachtig: neen. 
Dat betekent echter ook weer niet, dat er géén geholpen zal worden. Daarvoor spitst de 
strijd zich nu al te veel toe. Eens heeft men ook besloten dat alleen de principiële onder
duiker gesteund zal worden. En men blijft er in z'n hart ook zo over denken. Maar als 
men dan ziet dat de vijand af breuk te doen is, dan helpt men toch, al is het dan ook met 
verachting in het hart voor de kerels, die eerst te laf waren om "neen" te zeggen en later 
te laf zijn om de bommen te trotseren, die in Duitsland vallen. 
Veertien dagen later treffen we de Top aan op een bovenhuis in de Oudestraat te Kampen, 
bij de hospita van bonnen-Gerrit. Gerrit is een schriel kereltje, maar dat ligt waarlijk niet 
aan het kosthuis dat hij heeft. Dat heeft menige illegale werker zelf kunnen constateren. 
Er wordt hem altijd iets extra's toegestopt. Maar aan Gerrit is geen eer te behalen. Met de 
Top is dat anders. Men maakt altijd van de bijeenkomsten gebruik om er eens goed van te 
eten. Toen Ambrosius de Top in Venlo ontving, was er een zo overvloedige maaltijd aan
gericht, dat het bezit van één maag per persoon niet meer voldoende bleek. Men had zich 
rond gegeten, toen er nog een heerlijke taart ter tafel verscheen. Maar niemand was in 
staat er nog een hap van te eten, hetgeen de heren de volgende dag nog ettelijke spijtbe
tuigingen ontlokte. 
Lex brengt op de vergadering in Kampen rapport uit over de werkzaamheden van de 
PBS. De zaak marcheert en er is contact opgenomen met de PBC. Men is op de goede weg. 
Toch zal het nooit zover komen, dat de LO haar slechte naam op dit gebied kwijt raakt. 
Daarvoor blijft het verkrijgen en verwerken van PB's een te moeilijke zaak. En de vraag 
naar PB's is als een rivier die buiten haar oevers treedt. Vele illegale werkers verlangen 
ieder ogenblik een nieuw PB en ook onder de onderduikers wordt de vraag naar nieuwe 
PB's schromelijk overdreven. 
Het blijkt, dat het reizen met de trein nu aanmerkelijk gevaarlijker wordt. Op de terugreis 
is er tot drie maal toe controle. Eerst in Kampen, daarna in Zwolle en tenslotte nogmaals 
op de Veluwe. De spullen verdwijnen dan tussen de zittingen van de treincoupé. Lex 
knoopt in de trein een gesprek aan met de vrouw van een zeeman, die voor de geallieerden 
vaart. De vrouw heeft al in 2 1/2 jaar geen schoenenbon gehad. Lex weet er onmiddellijk
raad op. Hij is distributie-ambtenaar en heeft tot taak juist dergelijke gevallen op te sporen, 
zo zegt hij. Er komt een schoenenbon uit zijn portefeuille, die echter nog afgestempeld 
moet worden door de plaatselijke distributiedienst. ,,Waar komt U vandaan?" - ,,Uit 
Winterswijk" - ,,Prachtig, dan gaat U maar naar mijnheer X (de man van tante Riek), 
die maakt het dan wel in orde met de distributie." En prompt krijgt de dame het adres van 
de LO-man uit Winterswijk, die wel contact met de distributiedienst zal opnemen om er 
een stempeltje op te krijgen. 
Het is illegaal zeker niet verantwoord. Maar wel blijkt hieruit duidelijk, hoe diep men 
begaan is met de noden van het volk en hoe gaarne men wil helpen. 

MEDEWERKERS V00R HET "GERICHT" 

In deze maand komt ook de zaak voor van de mensen die in Hoorn gepakt zijn en de 
Ambtenaren-organisatie uit Amsterdam, waarmee Henk Dienske zo nauw contact onder
hield. De poging, van Zeist en Doorn uit ondernomen, om Cary en zijn vrienden te ont
zetten, is helaas mislukt. In spanning heeft men het verloop van het proces gevolgd. Men 
vreest het ergste, doch gelukkig vallen er geen doodstraffen. En aangezien men optimistisch 
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is over het verloop van de oorlog, neemt men aan, dat dit de redding zal betekenen van 
de veroordeelden. Men ziet hierin een verhoring van het gebed, dat elke Topvergadering 
weer wordt opgezonden voor hen, die in 's vijands handen vielen. 
0, ze hebben het zo zwaar gehad bij de verhoren. Uit de stukken blijkt, dat het verhoor 
van Klaas anderhalve dag in beslag heeft genomen. Dan behoeft men niet ver meer te 
zoeken naar de oorzaak van verschillende verklaringen, waarin Klaas toegeeft provinciaal 
leider van Noord-Holland geweest te zijn. Geboeid aan de centrale verwarming, die gloeiend 
heet gestookt is, heeft men hem verhoord. De verdediger maakt van deze wetenschap een 
handig gebruik. Hij weet, dat hij deze dingen niet in de openbare rechtzitting naar voren 
moet brengen. In de ochtendzitting zit Klaas schuin op één kant van zijn stoel, de hand 
onder het hoofd, en de president schreeuwt, dat de kerel niet in een kroeg is en er behoorlijk 
bij moet zitten. In de pauze gaat de verdediger naar de president en vertelt hem, dat er 
bij het verhoor van Klaas dingen gebeurd zijn, die hij, als rechter, zeker niet zal kunnen 
goedkeuren. De advocaat wijst op de duur van het verhoor, die uit de stukken blijkt en 
voegt eraan toe, dat verdachte daardoor dingen heeft bekend, die niet waar zijn. Daarmee 
is de weg gebaand voor Klaas om verschillende verklaringen uit zijn verhoren, die uiterst 
bezwarend voor hemzelf zijn, terug te nemen. 
Nog mooier maakt de advocaat het in de zaak tegen één van de mensen uit de Ambtenaren
groep. Hij vertelt, hoe de jongen door een professor is voortgeholpen en hoe deze professor 
hem later allerlei dingen gevraagd heeft, waarvan hijzelf de draagwijdte niet kende, maar 
die allemaal betrekking hadden op het illegale werk. En de jongen durfde geen neen te 
zeggen. De compagnon van de advocaat zegt na afloop tegen zijn confrère: ,,Ik wist niet, 
dat het zo'n lamstraal was, die cliënt van jou," en als de advocaat later even zijn cliënt 
spreekt, trekt deze hem aan zijn jasje en zegt: ,,Ik heb het wel echt gedaan, hoor." Het 
pleidooi was zo overtuigend geweest, dat de straf gelijk aan het voorarrest werd en de 
jongeman in vrijheid kwam. 
Uit de stukken is de LO via de advocaten wel te weten gekomen, dat de SD aardig op de 
hoogte is van de organisatie der LO. In het ambtenaren-proces was een stuk van drie 
foliovellen aan elkaar en daarop zaten allerlei portretten, met lijntjes aan elkaar verbonden. 
Er zaten wel figuren tussen die niet in het schema pasten, maar voor zeker 7 5 % was het 
juist. Alleen was alles - echt Duits - volgens het Führer-principe geschetst. Da alles 
op vrijwillige samenwerking berustte wilde er bij de heren blijkbaar niet in. Volkomen 
ten onrechte meenden de Duitsers, ook blijkens een verklaring van Rauter, na de oorlog 
afgelegd, dat de grote fout van het verzet was, dat het geen leider had; niet militair ge
organiseerd was. De geest waardoor verzetsmensen gedreven werden hebben ze nooit 
gepeild. 
Dikwijls gelukte het de advocaten ook boodschappen aan de gevangenen over te brengen, 
zodat ze wisten wat wel en wat niet verklaard mocht worden. En zelfs kwam het voor, dat 
men een gesprek met mensen die men noodzakelijk moest ontmoeten, tot stand kon bren
gen. Zo gebeurde het, dat een advocaat het klaarspeelde, dat iemand zijn testament mocht 
laten opmaken. De notaris kwam met twee getuigen, maar één van hen was de man met 
wie hij noodzakelijk enkele dingen moest bespreken. En Prof. Mr Victor H. Rutgers ( t), 
die gegrepen werd bij zijn poging naar Engeland over te steken, kreeg in de Gans
straat in Utrecht bezoek van de tandarts, vergezeld van zijn assistente. Maar die assistente 
was ... zijn eigen dochter, die zo de gelegenheid had nog even met haar vader te spreken. 
Eind December '43 zijn de zaken afgehandeld, waarbij zo vele LO'ers waarmede we in de 
Beursgeschiedenis kennis maakten, betrokken zijn. Bol uit Rotterdam, Klaas en Brinkman 
uit Zaandam, Cary Stomp uit Zeist en Arnold uit Hoogeveen, Jaap Kroon uit Groningen, 
allen vooraanstaande figuren uit de Beurstijd, worden naar gevangenissen en concentratie-
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kampen overgebracht. Van hen keren Cary en Brinkman niet weer. Zij hebben de hel der 
concentratiekampen niet overleefd. En ook de drukker Dirk Kleiman uit Zaandijk, een 
man die de zestig reeds naderde. toen hij voor zijn rechters stond en daar zo'n kloek 
getuigenis liet horen, keerde niet weer. Als Kleiman voor zijn rechters staat, ziet hij zijn 
familie en groet hen met het V-teken. Er wordt lang en breed gesproken over de valse 
Ausweise, waarbij de beklaagden zich zoveel mogelijk trachten schoon te praten. Niet 
alzo Kleiman. Ronduit vertelt hij 5000 bruine Ausweise te hebben gedrukt. De president 
vraagt hem of hij ook blauwe Ausweise gemaakt heeft. ,,Neen", antwoordt Kleiman, ,,de 
vraag naar bruine Ausweise was zo groot dat ik daarvoor geen tijd overhield." 

ONGEBROKEN VOORWAARTS 

Het werk gaat door. Niet met gebroken kracht. Maar intensiever en met meer medewerkers 
dan ooit. Zo spoedt het jaar 1943 ten einde. 
De zaak der geallieerden lijkt niet langer hopeloos. Italië telt niet langer mee in de rij der 
As-mogendheden. De legers der Verenigde Volkeren staan weer op Europese bodem. Wel 
is de terreur van de vijand heviger dan ooit, wel staan nu de verraders van volk en land met 
de wapenen in de vuist tegenover het eigen volk, wel moeten steeds meer strijders voor de 
goede en grote zaak vrijheid en leven offeren, maar lang kan de strijd niet meer duren. 
Alles wijst er op, dat weldra de grote slag om de kusten van West-Europa zal ontbranden. 
Nog is het nacht en duister. Maar de dageraad komt, onafwendbaar. 
Doch het diepste duister van die nacht staat nog voor de deur. Meedogenlozer dan ooit 
zal de strijd worden tegen allen, die de knie voor Baäl Hitler niet willen buigen. Soms 
zal het schijnen of men nog maar alleen is overgebleven. Maar telkens weer zal blijken, 
dat het er meer dan 7000 1) zijn, die nog de schier hopeloze strijd strijden. Er is nu geen
plaats meer in Nederland, waar niet één of meer LO-mannen dag en nacht bezig zijn om 
het leger der onderduikers op te sporen, uit te breiden en te provianderen. Het volk krijgt 
moed. Men weet uit de illegale pers, uit gesprekken met anderen, dat het geen onmogelijk
heid is in Nederland onder water te gaan. Men weet ook, dat de bonkaart op één of ande;:e 
wijze wel komt. Er zijn allerlei kanalen en kanaaltjes, waarlangs brief jes en persoonlijke 
boodschappen wel op de juiste plaats terecht komen. En op een goede dag komt er een 
onbekende aan de deur - en dikwijls is het geen onbekende - die de zo begeerde bonkaart 
komt brengen. Voor velen die werken willen is er al evenzeer uitkomst. Wat eens een daad 
van moed was, is nu een vrij gewone zaak geworden. Waar men maandenlang tevergeefs 
aanklopte kan men nu wel een onderduiker kwijt. Financiëel gaat alles ook heel wat ge
makkelijker. Ter illustratie de cijfers van de inzameling uit Bloemendaal. In October 1943 
startte men daar het winnen van vaste maandelijkse bijdragen. Het resultaat van f 97 .
was niet denderend. Maar in November kwam men op f 341.-, in December op f800.-, 
in Januari 1944 overschreed men de f 1.000.- en enkele maanden daarna steeg dit bedrag 
tot f 3.000.-. 
Overal heeft men nu contact met goede ambtenaren, die zo veel mogelijk distributiebeschei
den clandestien verstrekken. Inleveringsbewijzen van lieden, die naar Duitsland gingen, 
worden clandestien gelicht. Er wordt op de gemeentesecretarieën met Persoonsbewijzen 
geknoeid. Razzia's komen meestal niet meer onverwacht, want de goede elementen bij de 
politie zorgen voor tijdige waarschuwing en dan doet de organisatie de rest. Maar dat alles 
is niet voldoende. Overal in het land zijn nu de Knokploegen in de weer om kraakjes te 
zetten op Distributiebureaux en Bevolkingsregisters. En men weet haarf ijn hoeveel bon
kaarten er elke maand nodig zijn. Elke LO-man geeft maandelijks het kwantum op, dat 
1) 1 Kon. 19:18
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hij nodig heeft. Die gegevens worden per district en per provincie verzameld en dan zal 
de KP wel zorgen, dat ze er komen. 

DE LO GROOTSTE VERZORGINGSORGANISATIE

Dat alles loopt natuurlijk niet altijd even vlot. Er zit steeds een serie mislukkingen en tegen
slagen tussen. Soms is er teveel en soms te weinig. Maar ze komen er, al is het dikwijls op 
het laatste nippertje en dan moeten de LO'ers zich haasten om de kaarten nog uit te zetten 
voor de bonnen verlopen. Soms kunnen ze nog juist een deel van de kaart, dat officieel 
reeds verlopen was, bij vertrouwde winkeliers inleveren, zodat de levensmiddelen gereser
veerd blijven. En het gebeurt ook wel, dat men bij een teveel aan kaarten sommige duikers 
van een dubbele kaart voorziet met de mededeling, dat men rekening moet houden met 
de mogelijkheid, dat er volgende maand geen zal zijn. Hier en daar komt het voor, dat 
men te royaal met de kaarten omspringt en maar dubbel uitreikt, terwijl anderen er om 
zitten te springen. En zelfs worden er nu en dan gevallen gesignaleerd van lieden, die zich 
niet ontzien een handeltje te drijven met bonkaarten die voor de onderduikers bestemd zijn. 
Het is ook uiterst moeilijk daarop enige controle te houden. Maar de organisatie wordt 
in 1944 dusdanig geperfectionneerd, dat er althans enige controle mogelijk is. De wegen 
der bonkaarten zijn dikwijls zo wonderlijk. De min of meer officiële LO-contacten worden 
nog altijd doorkruist door alle mogelijk oude illegale relaties van voorheen. Er gaan 
kaarten uit Groningen naar Utrecht en omgekeerd, zodat de LO-man ter plaatse nooit 
de zekerheid heeft, dat alle uit te reiken kaarten via hem lopen. Er zijn onderduikers, die 
daar van profiteren en van meer dan één zijde een kaart ontvangen. Zo komt men er in 
LO-kringen toe, het consigne uit te geven, dat de kaarten plaatselijk alleen via de LO-man 
mogen lopen. De man uit Purmerend die ook kaarten naar Zevenhuizen zendt moet via 
een pasje, dat door de districtsleiding wordt doorgegeven, zijn collega in · Zevenhuizen 
op de hoogte stellen van de adressen, waar kaarten nodig zijn. Zo komt er althans enige 
orde. Men krijgt het er nooit helemaal uit, maar er komt toch meer lijn in. En in de grote 
plaatsen, waar aanvankelijk iedere verzorger zo z'n eigen klantjes door heel de stad had, 
gaat men de zaak in wijken verdelen, waardoor de kans op dubbele uitreiking aanmerkelijk 
vermindert. 
De LO is onbetwist de grootste verzorgingsorganisatie geworden. Toch zijn er plaatselijk 
nog wel belangrijke groepen, waarmede rekening moet worden gehouden. Daar is in 
Groningen de Groep de Groot, in Amsterdam de VGA (Vrije Groepen Amsterdam). 
In de zomer van 1944, als men de methode met de valse puntjes ( de bonnetjes van het 
inlegvel) gaat organiseren en de buit eerlijk moet worden verdeeld over de distributie
kringen, neemt men contact op met deze groepen. Men wil ook hen van bonkaarten voor
zien, doch vraagt enige garantie. Men heeft ook van de eigen verspreiders in de grote 
steden lijsten gevraagd met enkele gegevens van het PB van de betrokkene, zo opgesteld, 
dat het vinden ervan geen gevaar kan opleveren. Daarover is men het ook in eigen kring 
lang niet eens. De illegale werker heeft een instinctieve af keer van het zetten van gegevens 
op papier. Doch waar een organisatie zo veelomvattend wordt, is daaraan niet meer te 
ontkomen. Het geeft veel strubbelingen, vooral in Amsterdam. Maar Amsterdam wordt, 
wat betreft de bonkaarten, een ontzaglijke slok-op en men moet wel aannemen, dat er 
heel wat kaarten in de zwarte handel verdwijnen. De LO-Amsterdam neemt een proef 
met het merken van de aan een bepaalde groep buiten de LO om uitgereikte kaarten en 
controleert dan op de zwarte markt of er gemerkte kaarten bij zijn. Dat is inderdaad het 
geval. Er worden er enkele van opgekocht en dan heeft men het bewijs in handen, dat er 
in een bepaalde groep individuen moeten schuilen, die de kaarten ten eigen bate verkopen. 
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Bij dit alles zit de gedachte voor, dat er geen smet aan dit werk mag kleven. De kaarten 
worden met levensgevaar verkregen, vervoerd en verspreid. Bovendien worden niet meer 
kaarten gekraakt dan strikt noodzakelijk is, omdat men de voedselvoorziening niet in gevaar 
wil brengen. En dan is iedere kaart, die in de zwarte handel komt, gestolen van een Neder
lander, die zonder blijft zitten. 
Het zou dwaasheid zijn en tevens in strijd met de waarheid, in dit boek te beweren, dat er 
nooit kaarten van distributiekraken afkomstig in de zwarte handel zijn gekomen en dat de 
verdeling altijd volkomen regelmatig en rechtvaardig geschiedde. Maar wel mag worden 
vastgesteld, dat men alles heeft gedaan om onregelmatigheden te voorkomen en als gevolg 
daarvan en zeker niet minder door de betrouwbaarheid van het grootste deel van het 
apparaat, het overgrote deel der kaarten - en dat percentage ligt toch niet zo heel ver 
van de 100 - kwam waar het behoorde te komen. Wel gebeurde het in sommige gevallen, 
dat de illegale werker een enkele kaart extra voor zichzelf gebruikte. En men kan achteraf 
wel erover discussiëren of dit toelaatbaar was of niet, of daarmede het hek niet van de 
dam was, een feit is, dat de Top zelfs dit niet verantwoord achtte. En het merendeel der 
werkers heeft zichzelf nooit zo'n extraatje bezorgd. Maar niemand heeft het recht een blaam 
te werpen op hen die dit wel deden. ,,Wie aan de tafel dient, zal van de tafel eten", zegt 
het spreekwoord, en als één spreekwoord niet voldoende is, een tweede "Wie appelen vaart, 
zal appden eten", zegt het nogmaals. Met de rokerskaarten was het echter altijd een lijdens
geschiedenis. Het aantal verkregen kaarten was bij lange na niet voldoende om de onder
duikers te kunnen voorzien. Zo nu en dan kon men hen eens met een rokerskaart verblijden. 
En hiervan bleef ongetwijfeld meer aan de strijkstok hangen. Dat was nog wel eens een 
strijdvraag tussen KP en LO. De KP'ers hadden practisch allemaal de beschikking over 
meerdere rokerskaarten. En ook in de LO waren de werkers er erg op gebrand. De span
ning, waarin men leefde deed de zucht naar tabak onrustbarend stijgen. Daarenboven 
gebruikte men de rokerskaarten veel voor het omkopen of zoethouden van mensen die men 
nodig had voor allerlei doeleinden. En daar het toch niet doenlijk was alle onderduikers 
van een rokerskaart te voorzien, stond de Top toe, dat de illegale werkers een rokerskaart 
extra kregen. De rokerij werd voor de illegale werker iets noodzakelijks. Hij kon zijn werk 
niet naar behoren verrichten als het rokertje ontbrak. Dat bleek wel zonneklaar toen men 
later aangewezen was op de "fleur de matras" of bukshag van eigen bodem. In zekere zin 
was dat met iedereen in bezettingstijd zo en de redenering, dat de rokerij voor de onder
duikers als een zekere luxe moest worden gezien, klopte dan ook niet helemaal. Ze kunnen 
zich echter troosten met de gedachte, dat ze, ook al zouden de illegale werkers nooit een 
tabakskaart extra, gehad hebben, ze toch niet regelmatig de beschikking over een rokers
kaart hadden kunnen krijgen. 
De lezer moet ons deze uitwijding over allerlei onderwerpen niet euvel duiden. De ter 
beschikking staande gegevens van de vergaderingen zijn zo onvolledig, dat men geen goed 
beeld van de situatie krijgt, door ze op de voet te volgen. Men moet nu en dan sommige 
zaken globaal gaan bezien en zich dan realiseren, dat elke vergadering weer gevuld was 
met discussies over zaken, die met dit alles verband hielden. Nergens geven de vermelde 
bijzonderheden over de gehouden vergaderingen een volledig beeld. Het zijn brokstukken, 
waaruit men even de sfeer proeft. Het behoort tot de onmogelijkheden van week tot week 
na te gaan hoe de stiuatie zich ontwikkelde, wat elk der Topleden in zo'n week meemaakte 
en wat er zo al in de grote LO-familie plaats greep. Elk steentje voor dit bouwsel is moei
zaam opgegraven uit losse notities, losgewrikt uit herinneringen, die zo wonderlijk dooreen 
liggen als alleen de herinneringen van een tijd toen elke dag boordevol gebeurtenissen van 
betekenis was dat kunnen. Gesprekken met de weinige overgeblevenen zijn uitermate 
verwarrend. Men kent de samenhang der dingen niet meer en loopt het gevaar stenen, die 
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in de top van de gevel horen ergens op het fundament te plaatsen. Er zullen ook in dit 
verhaal wel stenen, die in een binnenmuurtje behoren, gemetseld worden in de voorgevel 
en prachtige gave stenen, die daar behoorden, zal men tevergeefs zoeken. Ze zijn verloren 
gegaan, verzonken in het watervlak der vergetelheid, waar zelfs geen rimpel de plaats 
meer wijst. En hoevele dingen volgden hen die ze meemaakten in het graf. Men kan hun 
bestaan vermoeden, maar ze niet reconstrueren. Daarom zal dit bouwsel slechts een flauwe 
weergave vermogen te zijn van de werkelijkheid, want ook de stenen waarmede wij het 
uiteindelijk gewaagd hebben te bouwen zijn niet meer gaaf en symmetrisch. Daar moesten 
voegen afgebikt en brokstukken weggeworpen, waarvan het aansluitend deel ontbrak. 
Maar ook aan de ruïnes van wat eens grootse bouwwerken waren, zal men altijd iets blijven 
zien van de oude glorie. Men kan de dikte der muren en de gaaf heid van het materiaal 
nog bewonderen. En dit verhaal wil U iets bijbrengen van de geest en werkkracht, die 
onder moeilijke omstandigheden nooit versaagde. Nu en dan staat men verrast voor een 
enkel fragment, dat ongerept bewaard bleef. Als wij dit met het schrijven van deze ge
schiedenis mogen bereiken, is ons werk niet tevergeefs en de moeite rijkelijk beloond. 

EEN HUIS MET "SCHNEIDIGE" DUITSERS 

De eerste Topvergadering in het jaar der invasie ('44) is een zeer bijzondere. A,mbrosius 
is gastheer in het gastvrije Venlo. We vermeldden reeds terloops, hoe men er onthaald 
werd. De reis in de verduisterde treinen is verre van aangenaam en de tocht door de straten 
van de onbekende stad wordt alleen verlicht door het flauwe schijnsel van een knijpkat, 
die nu en dan piepend een zwak lichtstraaltje produceert. Hoe verbaasd zijn deze lieden, 
die in de duisternis wandelen om werken des lichts te kunnen doen, wanneer Ambrosius 
hen in een huis brengt, waar de muren vol hangen met de beeltenissen van "schneidige" 
Duitsers. Daar lopen de griebels je even van over de grauwels. 
En toch is er geen veiliger vergaderplaats denkbaar. De bewoner van het huis - een mof, 
vanzelfsprekend - is in militaire dienst en zijn vrouw heeft het verblijf in de Heimat ver
kozen boven haar huis in het Limburgse, waar men niet op "Prusen" gesteld is. De buren 
kregen de sleutel om de plantjes van water te voorzien. En Ambrosius, die daar achter
kwam, had niet veel moeite om die sleutel in handen te krijgen, zodat hij in dit kleine 
stukje van "das Grosse Reich" zijn illegale vrienden kan ontvangen. Geen wonder, dat 
de stemming in Venlo uitstekend is. Want er is bovendien nog de mededeling, dat er in 
een Wehrmachtsopslagplaats in Utrecht 3000 rokerskaarten voor verlofgangers zijn buit 
gemaakt. Blijkbaar wordt op deze vergadering ook besloten om de bijeenkomsten niet 
langer op Maandag te doen plaats vinden, doch op Donderdag. Op deze wijze kan een 
vlottere afwerking van zaken plaats vin.den met de interprovinciale en provinciale verga
deringen. Het zwaartepunt komt nu meer aan het eind van de week te liggen. De nacht
vergaderingen zijn zwaar en "the day after the night before" nog zwaarder. 
Dezejanuari-maand wordt er één van grote betekenis. De bezetter heeft aan den lijve 
ondervonden, dat er een groot georganiseerd verzet in Nederland bestaat. Een verzet, 
dat het volk moed schenkt. Hij stelt alles in het werk om arbeidskrachten naar Duitsland 
te deporteren, maar de eerste schrik is eruit. Wat er uiteindelijk gaat, is maar een klein 
percentage van hetgeen men nodig heeft. De Arbeidsbureaux zijn voor een deel onbetrouw
baar. Wat zich meldt wordt voor een belangrijk deel afgekeurd of komt niet opdagen voor 
de afreis. En van degenen, die wel afreizen, komt slechts een gedeelte in Duitsland aan, 
omdat men een kaartje in de zak heeft voor een tussengelegen station en er daar uitknijpt. 
Dit systeem is in overleg met de LO georganiseerd. Het voordeel is, dat deze jongens door het 
GAB als vertrokken naar Duitsland kunnen worden geboekt, zodatn3,vraag voorkomen wordt. 
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En wat met verlof uit Duitsland komt, geeft er voor een goed deel de brui aan. Ze keren niet 
weer. Zelfs komt het voor, dat van Nederland uit om dringende redenen verlof voor hen 
wordt aangevraagd. Maar de verlofpas wordt op eigen gelegenheid voor onbepaalde tijd 
verlengd. De schrik, die men er aanvankelijk inbracht door de mensen van distributie
bescheiden te beroven, is er al lang uit. Op een of andere wijze krijgen ze hun kaarten toch. 
De stempels op de stamkaarten hebben niet geholpen, want die verschenen er op onver
klaarbare wijze toch op. De lijsten met de nummers van geblokkeerde stamkaarten helpen 
ook al niet. De distributie-ambtenaren hebben geen gelegenheid ze te controleren, of ze 
willen het niet. En waar men de zekerheid heeft, dat foute ambtenaren het wèl zullen doen, 
daar worden de kaarten door een contact van de illegaliteit achterom uitgereikt. De in
voering van inlegvellen heeft ook al geen resultaat gehad, want wie er niet langs officiële 
weg aan kwam, kreeg ze wel op een andere wijze en daarbij vroeg men er niet naar of ze 
van de officiële drukkerij of van de geheime persen kwamen. 

DE TWEEDE DrsTRIBUTIESTAMKAART (TD) 

Maar nu heeft men een vernuftig systeem uitgedacht, dat alle onregelmatigheden zal 
moeten uitsluiten. Zo'n oude stamkaart, die reeds voor het uitbreken van de oorlog is 
uitgereikt, wordt aftands. Er staan al veel hiëroglyphen op en vele lieden zijn er niet bepaald 
zuinig op geweest. Men zal nieuwe gaan uitreiken. Dat is het smoesje, waarachter de 
Nederlandse autoriteiten, die deze maatregel moeten doorvoeren, zich verschuilen. Maar 
er zit meer aan vast. Ieder zal deze kaart persoonlijk in ontvangst moeten nemen. Hij krijgt 
een groene oproepingskaart, moet daarop zijn gegevens invullen en die kaart moet worden 
overgelegd bij het afhalen van de Tweede Distributie-stamkaart, die al spoedig de naam 
,,TD" krijgt. Het persoonsbewijs moet erbij worden overgelegd en dan komt op het per
soonsbewijs een zegeltje met het nummer van de distributiekring en op de stamkaart een 
corresponderend zegel. Het mes snijdt dan van twee kanten. Misschien wel van drie. 
Niemand zal meer op straat kunnen verschijnen zonder het controlezegel op het PB. 
Niemand zal meer distributiebescheiden kunnen halen zonder nieuwe stamkaart en ten
slotte kan uit de groene oproepingskaarten een tweede bevolkingsregister worden opge
bouwd, want het schijnt, dat er in het officiële bevolkingsregister reeds duchtig geknoeid is. 
Natuurlijk heeft de illegaliteit al kennis van deze plannen voor ze wereldkundig worden 
gemaakt. Er zijn altijd nog wel goede ambtenaren, die tijdig willen waarschuwen. En een 
gewaarschuwd man telt voor twee. 
Omstreeks de jaarwisseling van 1943-'44 peinst men reeds over een oplossing. Men ziet 
zeer goed in, dat dit de nekslag voor het illegale werk kan betekenen, maar men geeft 
zich niet zonder meer gewonnen. 
En nu bl�jkt alweer, dat lang niet alle belangrijke initiatieven van de Top uitgaan. De LO 
in Overijssel heeft de zaak grondig bezien en Kees van het officiële CDK heeft in Zwolle, 
Kampen en Den Haag talrijke besprekingen om deze hele zaak te torpederen. Men zal op 
het juiste moment een vervalste CDK-circulaire verzenden, waarin wordt medegedeeld, 
dat de hele zaak van de baan is. En de instructies daarbij moeten zodanig zijn, dat ter 
plaatse alle voorbereidingen moeten worden ongedaan gemaakt en alle gegevens, daarop 
betrekking hebbende, moeten worden vernietigd. Maar dat eist de nodige voorbereiding. 
De enveloppen zijn reeds bij het CDK weggehaald. Met een drukker in Kampen zijn 
besprekingen gevoerd over het te bezigen lettertype en hij is erin geslaagd dat te krijgen. 
De circulaires worden gereed gemaakt, doch op het laatste ogenblik voert het CDK op 
alle correspondentie een zegel in. Men krijgt ook het zegel te pakken en de nodige handte
keningen. En dan wordt plotseling het papier veranderd. Men gaat gebruik maken van 
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papier waarin resetten verwerkt zijn. Opnieuw is al het werk voor niets geweest. 
En dat alles was het gevolg van wel goed bedoelde, maar minder bekookte pogingen van 
een andere zijde om de zaak te torpederen. Er zijn blijkbaar telegrammen aan de distribu
tiekantoren en gemeentehuizen verzonden, waarin wordt medegedeeld, dat de zaak van 
de baan is. Mogelijk zijn er circulaires verzonden, die, onvoldoende voorbereid, onmiddel
lijk argwaan wekten. En het CDK is er als de kippen bij om maatregelen te nemen, die 
herhaling van dergelijke falsificaties voorkomen. 
Intussen wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. De uitvoering van de 
TD-beschikking eist, vooral op de gemeentehuizen, een enorme voorbereiding. 
In de eerste weken van Januari kan de Kern-vergadering in Amsterdam, waar nu Nationaal 
Comité, NSF, RvV, PBC, Trouw, LKP en LO bijeenkomen, de zaak bespreken. Men 
ziet dan nog verscheidene lichtpunten. Amsterdam zal met de voorbereidingen zeker zes 
weken bezig zijn. En om de registratie in de war te doen lopen, wordt geadviseerd de 
papieren allemaal met een klein foutje in te vullen. Dan zal de administratieve rompslomp 
zo groot worden, dat de tijd van voorbereiding aanzienlijk gerekt moet worden. Er wordt 
nog dikwijls over de TD gesproken. Het is hier niet de plaats daarop in de finesses in te 
gaan, maar uiteindelijk wordt de hele TD-actie een fiasco voor de bezetter en een over
winning voor de illegaliteit. 
Alles moet wachten op Amsterdam, dat vreselijk lang werk heeft vanwege het incomplete 
bevolkingsregister, dat destijds door Bolhoed (Gerrit Jan v.d. Veen t) c.s. in brand werd 
gestoken. En als Amsterdam klaar is, is de illegaliteit ook klaar. Er moet extra personeel 
worden aangenomen voor de uitreiking en van dat personeel zijn er heel wat, die in ver
binding staan met de illegaliteit. Zij versterken het leger der goede ambtenaren en zo 
worden er heel wat Tweede Distributiestamkaarten uitgereikt aan lieden, die er wel een 
gepast gebruik van zullen maken. En met die zegeltjes op de PB's liep het nog veel 
mooier. 
De eerste zegels die in Amsterdam aankwamen gingen onmiddellijk naar de PBC, die ze 
namaakte. De nagemaakte zegels waren echter volkomen onbruikbaar. Doch het grootste 
leed was geleden, toen de KP op 25 Januari '44 erin slaagde in Tilburg 105.000 zegels voor 
de LO te kraken. Jacques van de KP vertelt het goede nieuws aan Hugo van de Top tijdens 
een billartpartijtje bij Heek in Utrecht. - ,,Goed nieuws, jö ... goeie stoot. Over de 
honderduizend ... jammer, iets te dun. - In Tilburg, ja ... carambole. - Nu zijn we 
uit de brand ... dat is een serie die je me niet verbetert!" 
Zegeltransporten zijn voortaan kostbaar, want elke zending gaat nu onder politiegeleide 
naar de plaats van bestemming. 
Het is de tijd van hoogconjunctuur voor de illegaliteit. Heel het land schreeuwt om zegel
tjes. Maar op ieder zegel moet het nummer van de desbetreffende distributiekring. Die 
moeten eerst worden opgescharreld. Doch iedere kring gebruikt zijn eigen cijfermateriaal. 
Er zijn cijfers van allerlei type, in ovale omlijsting of met een rechthoekje erom. Die moeten 
allemaal weer verzameld. Natuurlijk kan elke plaatselijke LO-man de blanco-zegels, die 
hij krijgt, wel bedrukt krijgen met het juiste cijfer, maar de onderd-uikers, die van elders 
komen, moeten een zegeltje hebben met het nummer van de eigen distributiekring, zodat 
de Top centraal een heel stempelarchief moet aanleggen en elke plaats de zegels kan aan
vragen die men graag wil hebben. Dat geeft een werk van je welste. 't Is niet meer bij te 
houden. 
Maar de zegelovervloed is zo groot, dat uiteindelijk iedereen met een serie in zijn 
portefeuille of portemonnaie loopt. En als men dan op de PB's van de onderduikers de 
woonplaats verandert, wat vrij eenvoudig is, kan men gemakkelijk de zegeltjes van de 
eigen distributiekring er op plakken. 
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STRIJD OP ALLE FRONTEN 

Maar druk is deze tijd als geen andere. Men verzamelt hoekjes van oude stamkaarten, 
omdat die ingeleverd moeten worden om nieuwe te krijgen. Er worden er zelfs bijgedrukt. 
Er komen in deze tijd ook nieuwe Ausweise uit, wat handen vol werk geeft aan de FC. 
De strijd is over het gehele front ontbrand. De Duitsers zinnen op allerlei maatregelen, 
die het illegale afweerfront machteloos moeten maken. In Februari '44 komt het Z-kaarten
probleem het geheel der moeilijkheden completeren. Dat wordt een netelig geval. De 
aanbevolen tegenmaatregel is, zoveel mogelijk gefingeerde aanvraagformulieren in te 
vullen. Dan gaat men over tot het uitreiken van voorlopige valse ontvangstbewijzen en 
tenslotte knoeit men nog in de registers. De Kern gaat zelfs over tot het instrueren van een 
aantal specialisten uit het gehele land, want deze zaak is een zeer ingewikkelde. Het wordt 
bijna een officiële samenkomst in het provinciehuis te Arnhem, waar de voorzitter van de 
LO de zetel van de "Commissaris der provincie" bekleedt. Voor het eerst sinds lange 
tijd wordt die zetel weer bekleed door een trouw dienaar der Koningin. Toch wordt de 
actie inzake de Z-kaarten geen onverdeeld succes, zoals die met de nieuwe stamkaarten 
en de PB-zegels. Daar behaalde de illegaliteit een klinkende zege. Op het terrein van de 
Z-kaarten is de zaak echter zo verward, dat niemand er uiteindelijk meer wegwijs uit
kan worden. De Duitsers zelf ook niet. Maar men mag dit fiasco niet op rekening van de
afweermaatregelen schrijven, zodat we maar zullen aannemen, dat het remise werd.
Alleen op het punt der ontvangstbewijzen slaagde de illegaliteit. Voor de definitieve kaart
werd geen algemene oplossing gevonden, hoewel incidenteel aardige resultaten geboekt
werden. In ieder geval bereikten de Duitsers hun doel niet. En daar ging het maar om.
Deze eerste maanden van '44 zijn in alle opzichten een tijd van hoogconjunctuur. De
KP werkt op volle toeren en nu grotendeels in vrij goed overleg. In Januari zijn er niet
minder dan 30 geslaagde overvallen en Februari doet er niet veel voor onder. Op de
Topvergadering van 4 Februari komt zelfs een zeer ongewone klacht naar voren. Er zijn
teveel ... bonkaarten. Sommigen willen de onderduikers twee kaarten uitreiken, maar
men wil niet het praatje verwekken, dat je beter onderduiker kunt zijn dan normaal burger.
Ook kan men voorraden gaan vormen op de overgeschoten kaarten, maar dat brengt
morele gevaren mee voor de medewerkers, terwijl zulke depots licht oorzaak van arrestaties
kunnen worden. Alleen de koeriers en de mensen die veel bij de weg zijn mogen een extra
kaart hebben; men kan plaatselijk wellicht iets aan ziekenhuizen, gevangenissen, concen
tratiekampen en doktoren verstrekken, maar het overschot zal men ... verbranden. Wel
een bewijs hoe serieus men zijn taak opvat.
De successen van de KP laten anderzijds niet na invloed uit te oefenen op de mentaliteit
der LO'ers. Op de provinciale vergadering van Zuid-Holland op 10 Januari '44 vragen
alle districtsleiders om meer munitie. Mees maakt z'n collega's lekker met de mededeling,
dat hij nog 1000 kogels heeft. Hij is bereid er aan liefhebbers 3 te leveren, mits ze voor
elke kogel een mof inleveren. Maar Hugo houdt een ernstig pleidooi voor het op eigen
terrein blijven. Men moet het gewapend verzet aan de KP overlaten om het werk niet in
gevaar te brengen. Maar het komt bij de LO'ers hoe langer hoe meer in zwang om met
vuurwapenen rond de wandelen. De Top doet daaraan echter niet mee, hoewel men
elkaar wel graag de loef afsteekt met sterke verhalen.
Ambrosius meent, dat Limburg het best bewapend is. Men heeft daar het arsenaal zelfs
met een kanon kunnen uitbreiden. Er was wel geen munitie bij, maar dat hinderde niet zo
erg. Ze hadden een groot gat in het land gespit, maar konden de loop niet wegwerken.
Toen hebben ze het geval weer opgegraven en in een kippenhok opgesteld. Maar het bleef
modderen met de loop. Tenslotte hebben ze het werktuig gedemonteerd en in een taxi
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weggebracht. Er wordt smakelijk gelachen om dit verhaal. Stel j_e voor, dat je straks de 
Duitsers zou gaan arresteren met een kanon in je zak. 0, wat kan die Ambrosius lachen 
bij zulke verhalen. Hoe dicht liggen echter in deze dagen de vreugd en de smart naast 
elkaar. Men kan zich dat nu zo moeilijk indenken. Wie in de concentratiekampen verbleef, 
zal echter onmiddellijk toegeven, dat de humor één van de grote gaven is, die de mens in 
tijden van nood en leed op de been houdt. 
Ze is geen uitvloeisel van het negeren van het leed, geen eenzijdig zich richten op de aange
name zijde van het leven Ze is het enige pantser, waarmede het gevoelig gemoed zich 
nog kan omringen. Ds J. Overduin zegt dat ook in zijn boek over de: Hel en Hemel van 
Dachau. Het geloof en de humor hielden de mensen staande. En in zekere zin is het in het 
illegale werk niet anders. Daar is geen vergadering, die niet begonnen wordt met een 
ootmoedig gebed voor hen die zich in 's vijands hand bevinden; voor hen, die eenzaam 
achterblijven. Men vertelt elkaar, wie uit de rijen wegvielen. De ernst der tijden, de ernst 
van eigen besluit om in die rijen te staart, wordt welh,:tast te zwaar. Maar dan zijn er het 
geloof en de humor, die kracht schenken. Ze hebben zich gesterkt in het gebed en de 
spanningen ontladen zich in de gulle lach, de uitbundige vrolijkheid. Daarom is dit alles 
geen uiting van niet-verantwoorde lichtzinnigheid, geen dansen op de vulkaan. Het is 
een zich krampachtig vastklemmen aan het leven, het niet willen prijsgeven van het men
selijk geluk in een wereld, waarin de wurgende hand steeds dichter zich nijpt om de keel 
van het volk. 
Hoe intens er in deze maanden gewerkt wordt, moge wel blijken uit enkele notities van 
Hugo, die samen met Ruurd, de Utrechtse LO-leider, bij Oma in Zeist is ondergedoken. 

Marinus Westerbeek 
(Jan Oosterhof) 

Plv. int. leid. LO-Gron. 
Fr. Dr. 

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

's Morgens komt Jan Oosterhof (Marinus \'Vesterbeek t) er met 12 
revolvers. Nog geen half uur later arriveren 22.000 valse inlegvellen en 
even later stapt Jacques er binnen met een heel bevolkingsregister, een 
partij PB-zegels enz. En zulke huizen zijn er meer. Een dag later 
komen in Laren twee grote kisten per van Gend & Loos. ,,Breekbaar" 
staat erop. Het zijn 17.000 bonkaarten, die naar Amsterdam moeten. 
Lex wordt met een verbonden been in een ziekenauto gedragen, als vlag 
die de lading moet dekken. 
In die dagen is het, dat de TO-club naar voren komt, een ambtenaren
organisatie, die van mening is, dat "het wilde en misdadige werk van 
de KP beëindigd moet worden". Men maakt veel te veel rumoer en 
alles kan via de TO-club op geruisloze manier. Als de LO volledige 
lijsten van onderduikers verstrekt, zal de TO-club de nodige bonkaarten 
geruisloos verstrekken. En als men ten antwoord geeft, die lijsten niet 
te kunnen verstrekken, dan oreert de TO-vertegenwoordiger: ,,Dan 
hapert er iets aan Uw organisatie." 

Men blijft het antwoord niet schuldig; Jacques repliceert: ,,en blijkbaar ook iets aan Uw 
hersenen". Er wordt nog dikwijls contact gezocht met de TO-club, doch de heren komen 
de afspraken niet na. In feite doet trouwens de LO zelf reeds al het mogelijke om via de 
ambtenaren zoveel mogelijk bonkaarten geruisloos te verkrijgen. Plaatselijk komt het soms 
wel tot goede samenwerking met de TO-club, maar landelijk blijft het altijd geharrewar. 
Als men op 20 Januari '44 te IJsselmuiden vergadert, is daar Hakmeijer, de man die de 
Noord-Oostpolder vol met onderduikers heeft gestopt en die nauw contact met de LO 
onderhoudt. Hij garandeert, dat 95 % van de arbeiders in de NOP onderduikers zijn, 
maar er moet een nieuw systeem komen voor de aanmelding, want het loopt de spuigaten 
uit. Elke veertien dagen zullen de jongens zich met een nieuw wachtwoord moeten melden. 
Twente komt op deze vergadering met de vraag of het geoorloofd is kleding te stelen uit 
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een textielfabriek, want het tekort aan kleding begint nijpend te worden. �n Ambrosius 
heeft een nieuw snuf je, dat belangrijk is voor het onderling contact buiten de vergaderingen. 
Via telefoonmensen uit Sevenum is hij erachter gekomen, dat het mogelijk is allerlei 
plaatsen in Nederland automatisch te draaien. In het kort komt het hier op neer, dat men 
het kengetal van een andere plaats draait, daarna een 9 en dan kan men opnieuw een 
kengetal draaien, dat van daar uit bereikbaar is, om tenslotte het verlangde nummer te 
kunnen bereiken. 

ONVOLDOENDE CONTACT MET HET NOORDEN 

Het contact met het Noorden heeft altijd veel moeilijkheden gegeven. Ds de Groot is 
enkele malen op de Top geweest, zoals o.a. op de vergaderingen van 8 Nov. en 19 Dec. '43. 
Eenmaal is er een vertegenwoordiger uit Groningen van de oude groep van Jaap Kroon 
verschenen ( op de vergadering van 6 Dec '43, waar zoveel ontevredenheid tot uiting kwam). 
De moeilijkheden die er toen in Groningen waren, deden het ergste vrezen voor het vol
komen verbreken van het contact. Maar op 27 Januari '44 gaat de Top zelfs in Bedum bij 
Oom Henk vergaderen. Men dineert tevoren in een deftig restaurant in Groningen. De ober 
is een en al voorkomendheid, tot het ogenblik dat Oom Henk binnenkomt met een 
NSB-speld op de revers. Dan keurt hij het gezelschap geen blik meer waardig. En dit 
is eigenlijk een kleine illustratie van de moeilijkheden, welke men in Groningen met de 
figuur van Oom Henk heeft. Hij heeft zich ingedrongen in NSB-kringen en wordt daar 
serieus genomen. Op deze wijze kan hij belangrijke dingen te weten komen. Maar ander
zijds verspeelt hij er het vertrouwen van vele illegale werkers mee. Men weet niet, wat 
men aan hem heeft, behalve zijn zeer intieme vrienden natuurlijk. Hij îs een figuur die 
buiten het normale type der LO'ers valt. Dat zijn geen mensen met een spionnen-mentali
teit. Zo heeft Hugo eens op de dag, dat het proces van Cary c.s. in Den Haag voorkwam, 
in een cabaret op het Leidseplein in Amsterdam een onderhoud gehad met een SD-typiste. 
Hij overhandigde haar een enveloppe met f 2000.- en daarvoor zou zij regelmatig gege
vens verstrekken. Ze deelde toen mee, dat practisch alle namen van de leiders der LO 
bekend waren en dat men ook verschillende adressen wist, doch dat men wachtte met toe
slaan tot alles ineens opgerold kon worden. Een week later zou ze opnieuw komen en 
meer vertellen, maar het was eigenlijk een opluchting voor Hugo toen ze niet verscheen. 
Dit werk lag de LO-man in het geheel niet. En het is verklaarbaar, dat een figuur als 
Oom Henk, die een dubbele rol speelt, hier uit de toon valt. Het is een van de oorzaken -
daarnaast zijn er natuurlijk nog vele andere - van de moeilijkheden in Groningen. Zelfs 
heeft de Top-LO na de bevrijding Oom Henk officiëel moeten rehabiliteren, omdat zijn 
NSB-lidmaatschap hem in moeilijkheden bracht. 
Er wordt vanzelfsprekend veel en lang over de Groningse moeilijkheden gesproken, maar 
of er uiteindelijk één der Topleden geweest is, die volkomen begreep, waar het om ging, 
valt te betwijfelen. Verder wordt uitvoerig over de TD-kwestie gesproken, die toen echter 
nog niet tot een oplossing kwam. 
Inmiddels blijft Oom Henk de vertegenwoordiger van het Noorden, doch hij laat zich 
verder vertegenwoordigen door Jan Oosterhof, een lange knaap, die als onderduiker naar 
het Noorden was gekomen en na lang aandringen door Oom Henk als medewerker was 
aangenomen. Hij blijft voor de Top eigenlijk altijd een onbekende. Men kent zijn schuil
naam, wordt eens gewaar, dat hij scheidsrechter van de KNVB is, maar in wezen is hij 
meer rapporteur voor Oom Henk dan actief Toplid. Men mag hem graag. Hij is een goed 
kameraad, maar zijn aanwezigheid versterkt het contact met het Noorden zeker niet. 
Men komt door hem weinig te weten van de verhoudingen in het Noorden, hetgeen hem 
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niet euvel te duiden is, daar zijn enige taak is Oom Henk op de hoogte te houden van de 
besluiten van de Top. Oom Henk heeft het te druk met zijn eigen groep en moet in April 
1944 geheel uit Groningen verdwijnen. Jan Oosterhof blijft echter ook voor de nieuwe 
provinciale leider van Groningen naar de Top gaan, tot hij op 23 Juni 1944 bij de overval 
op de PBS aan de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam gegrepen wordt. Wel bleek telkens 
weer, dat ook het onderling contact van de Noordelijke provincies veel te wensen overliet. 

ILLEGAAL EN ONDERDUIKER 

De Topvergadering van 4 Februari 1944 in Arnhem is de laatste, waarvan nog enkele 
notities bewaard zijn gebleven. Daarna volgt tot Juni een periode, waarvan geen gede
tailleerde gegevens bekend zijn, met uitzondering van de 1 7 e April te Maastricht gehouden 
Top, waar Pater Lodewijk (Lodewijk Bleijs t) als officiëel afgezant van de LO naar Enge
land wordt afgevaardigd. 
In Arnhem komt, behalve het reeds gememoreerde teveel aan bonkaarten, ook de vraag 
ter tafel, of het geoorloofd is geld te kraken. Men is daar uiterst voorzichtig mee. Men 
stelt nadrukkelijk vast, dat voor dergelijke kraken eerst toestemming van Top LKP en LO 
noodzakelijk is. Ongetwijfeld is het mede aan dit besluit te danken, dat het kraken van geld 
tot de hoge uitzonderingen is blijven behoren. 
De Topmensen beschikken nu, dank zij de FC, over allerlei valse papieren. Ambrosius heeft 
CCD-papieren in de zak. Dat blijkt, als men in een hotel gegeten heeft en hem f 22.- in
rekening wordt gebracht. Met behulp van zijn CCD-papieren weet hij de prijs tot f 7 .50
verlaagd te krijgen. Men reist op valse Spoorwegabonnementen en op een enkele na zijn
de Topmensen nu allen ergens ondergedoken. Van de afspraak, dat zij die gezocht worden
door de SD zich zullen terugtrekken, komt niets meer terecht. Dat is niet meer houdbaar,
want wie wordt er niet gezocht? Men hanteert de afspraak met echt illegale slimheid
alleen nog, als men iemand lozen wil. En dat komt niet zo dikwijls voor.
Intussen schijnt er in deze Februari-maand van 1944alle reden voor optimisme. De Duitsers
houden blijkbaar ernstig rekening met de mogelijkheid van een invasie. Op 31 Jan. wordt
althans een verordening aangeplakt, waarin we voorgeschreven krijgen, hoe we ons in
dat geval hebben te gedragen. Maar dat weten we allang. Bij Tsjerkassy zijn tien Duitse
divisies ingesloten en het lezen van het Wehrmachtsbericht is een dagelijkse vreugde,
vanwege de kronkels waarin men zich wringt om de feiten te verdoezelen. De Rijkscom
missaris decreteert op 22 Februari, dat wie zich wederrechtelijk bevolkingsregisters,
persoonsbewijzen, speciale vergunningen, distributiekaarten, stamkaarten, controlezegels,
inlegvellen en stempels toeëigent of daaraan medehelpt, als saboteur zal worden gevonnist.
Men lacht er wat om en ziet er weer een bewijs in, dat de vijand in de knoei zit. In Maart
mogen de Nederlandse arbeiders in Duitsland niet meer met verlof en begint de landwacht
zijn terreur en in April probeert men het nog eens met het bakken van zoete broodjes als
de stem van Max Blokzijl door de radio fleemt, dat onderduikers pardon zullen krijgen als
ze zich nu nog melden. Dat is wel erg doorzichtig. Het is een demonstratie van machteloos
heid. En wie er nog over mocht denken, gaat er toch niet op in, omdat hij het woord van
de mof niet vertrouwt.

MOEILIJKHEDEN IN DE ILLEGALITEIT 

Het is een tijd, waarin het werk steeds uitgebreider wordt. Brabant vindt zijn definitieve 
organisatievorm en Kees volgt Jan op als voorzitter van de Top. Er zijn besprekingen 
links en rechts met allerlei groepen en het werk gaat zich daardoor steeds meer op het 
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Westen concentreren, waar het merendeel der vergaderingen plaats vindt. Alle belangrijke 
vraagstukken komen nu op de Kern ter sprake, waar Henk Dienske en Hugo, die in het 
Westen resideren, de LO vertegenwoordigen. Ze hebben daartoe nooit mandaat gekregen 
en wanneer de Kern steeds meer bevoegdheden aan zich trekt en, naast practische zaken 
die voor het Westen van belang zijn, zich ook met andere dingen gaat bemoeien en nu en dan 
adviezen geeft, ontstaan daarover in de Top enige moeilijkheden. Men heeft geen bezwaar 
Henk Dienske en Hugo als vertegenwoordigers van de LO in de Kern te zien, doch de 
Kern heeft geen bindende besluiten voor andere organisaties te nemen. En wanneer men 
de Kern die bevoegdheden wel toekent, dan moeten de vertegenwoordigers in de Kern 
niet in de eerste plaats technische lui zijn. Die moeilijkheden zijn eerst opgelost, toen de 
GAG in het leven werd geroepen en de Kern als zuiver technisch orgaan bleef voort
bestaan. 
Maar op ander gebied begonnen toen de moeilijkheden pas goed, want de bevrijding 
naderde en het beruchte Juni-telegram (waarover elders meer) maakte de verwarring groot. 
Men had zich in de kringen van de LO terecht op het standpunt gesteld, dat illegaliteit 
en politiek twee zaken waren, die streng gescheiden moesten blijven. Men zag als de taak 
van de illegaliteit, op te komen voor het vertrapte recht en de vijand zoveel mogelijk af
breuk te doen. Maar men had geen aspiraties ten aanzien van het bij de bevrijding te 
voeren beleid, al verwachtte men natuurlijk met reden, dat de Regering rekening zou hou
den allereerst en allermeest met hen, die hun taak hadden verstaan. Hoe dichter de be
vrijding echter in zicht kwam, hoe groter de activiteit van hen, die er allereerst op uit 
waren invloed te verkrijgen op het straks te voeren beleid. Had de LO er nooit naar ge
streefd de Regering aan de overzijde in te lichten over de rol van LO en LKP, andere 
groepen hadden dit wel gedaan en het gevolg was, dat men zich in Engeland een beeld 
gevormd had van de illegaliteit, dat in geen enkel opzicht klopte met de werkelijkheid. 
Men had in de Top van de LO geen politiek geschoolde figuren, begeerde ze ook niet. 
Men wilde practisch werk doen. En al ging er hier en daar in het land wel eens een stem 
op, die op dreigende gevaren wees, men bleef daarvoor in de Top doof, tot in Februari 
'44 door de Regering de befaamde "19 punten" naar bezet gebied werden doorgegeven, 
welke vooral het gevolg waren van berichten van RvV en NC (Raad van Verzet en Natio
naal Comité), die beiden tevergeefs getracht hadden overkoepelend lichaam van de illegali
teit hier te lande te worden. 
Toen bleek wel zonneklaar, welk een verwrongen beeld men van de illegaliteit had opge
hangen. Men bleek in Londen van het bestaan van LO en LKP zelfs niet op de hoogte, 
althans niet zoveel kennis van zaken te bezitten, dat men hen meetelde. In deze punten 
zeide de Regering in Londen niet in staat te zijn bestaande geschilpunten op te lossen. 
Men wilde elk der groepen naast elkaar eigen doelstelling en taak laten vervullen in de 
verwachting, dat ze zich onvoorwaardelijk aan het bestaande wettelijk gezag zouden 
onderwerpen. Men onderscheidde drie hoofdgroepen, te weten: Burgercomité op gebied 
van binnenlandse politieke aangelegenheden, OD op gebied van ordebewaring na de 
bevrijding en Nationaal Comité van verzet alsmede Raad van Verzet op gebied van 
verzetsacties. En daarenboven de ondergrondse pers, wier actie het ganse gebied bestrijkt. 
Nevengroepen konden zich via één der hoofdgroepen te hunner keuze doen horen. Van dat 
ogenblik af moesten de ogen wel opengaan voor het feit, dat het een verzuim was geweest 
Londen niet afdoende over het eigen werk in Nederland in te lichten. Aan pogingen daartoe 
heeft het sindsdien niet ontbroken. Deze punten waren via een agent van het Bureau 
Inlichtingen, vermoedelijk langs de Zwitserse lijn, binnengekomen. En de Top schijnt 
getracht te hebben langs dezelfde lijn een rapport over LO- en LKP-werk naar Engeland 
te krijgen. Doch men twijfelde eraan, of de boodschap op deze wijze op de bestemde plaats 
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zou aankomen. Men heeft toen ook nog contact opgenomen met Maas (Dr Roelof J. Dam t) 
om via een zender, waarmede hij relaties had, deze naar de overkant te krijgen. 

LODEWIJK ALS AFGEZANT NAAR ENGELAND 

Inmiddels kwam echter ook in het Zuiden de wens naar voren Lond�n beter in te lichten 

Lodewijk Bleijs 
( Pater Lodewijk) 

Distr. leid. LO-Roermond. 
Op 17-8-'45 door auto
ongeluk te Gorinchem om 

het leven gekomen. 

over het Katholieke verzet, waarvan men daar blijkbaar ook geen notie 
had. Bovendien waren er in het Zuiden moeilijkheden met het NSF en 
daarom wilde men een vertrouwd man als afgezant naar Londen zenden, 
die daar een rapport zou overhandigen en toelichten over het Katholieke 
verzet en het LO- en LKP-werk. De man die dit op zich zou nemen 
was Pater Lodewijk, die van het begin af in Limburg een leidende rol 
had gespeeld in de duikraad. Na de bevrijding kreeg hij grote ver
maardheid door zijn tournée met Frits de Zwerver door Nederland. 
Helaas maakte een auto-ongeluk een einde aan zijn arbeidzaam leven. 
Op Maandag 17 April 1944 (men was blijkbaar toch weer naar de 
Maandag teruggekeerd met de Topvergaderingen) werd een Top
vergadering gehouden in Hotel Dominicain aan het Vrijthof in 
Maastricht, waar Pater Lodewijk zijn instructies kreeg en afscheid 
nam. Doch Pater Lodewijk zou de reis niet alleen maken. Men had in 
het Zuiden contact gekregen met een bij Eindhoven gedropte agent, 
"Seymour", in het Zuiden bekend als Rudi. Een van de mannen van 

BI (Bureau Inlichtingen) in Zwitserland had van Londen uit bericht ontvangen, dat "Sey
mour" in Maart of April zou trachten via Zwitserland terug te keren. Hij was drager van 
belangrijke berichten. Deze Rudi nu bleek bereid samen met Pater Lodewijk de 
reis te maken. Een kleine illustratie ter kenschetsing van de figuur van Pater Lodewijk 
is hier wel op haar plaats. In het voorjaar van 1944 werd Pater Lodewijk zwaar 
gezocht door de SD. En zo kreeg hij op Zondag 27 Februari de mededeling, dat de 
Gestapo hem zou komen ophalen. Het bericht liet geen twijfel over en Pater Lodewijk 
stond voor de keus: onderduiken, met de kans op represailles voor de kloosterlingen in 
het klooster waar hij thuishoorde, of blijven en zich laten arresteren. Er hadden zich reeds 
gevallen voorgedaan, waarbij de Overste van een klooster werd gearresteerd, wanneer de 
gezochte niet aanwezig bleek en dat wenste hij niet. Pater Lodewijk wilde de volledige 
consequenties van zijn werk dragen. Oom Leo (Drs Jan L. Moonen t), de secretaris van 
de Bisschop van Roermond en raadsman van de illegaliteit in Limburg, werd door de 
vrienden van Pater Lodewijk in de arm genomen en ging persoonlijk naar de Rector, opdat 
deze Lodewijk opdracht zou kunnen geven te duiken. De Rector deelde echter het stand
punt van Pater Lodewijk. En zo gebeurde het, dat deze in de nacht van 28 op 29 Februari 
(het was immers een schrikkeljaar) door twee marechausseé's en een rechercheur werd opge
haald. De vrienden van Pater Lodewijk waren de Gestapo voor geweest en ontvoerden 
hem. En men gaf hem geen kans om naar het klooster terug te keren. Men zette hem gevan
gen in een cel in Noord-Limburg, waar hij tot 's avonds 7 uur werd vastgehouden. Inmid
dels was de SD werkelijk gekomen om Pater Lod'ewijk en niemand begreep er iets van, dat 
deze reeds weggehaald was. De verwondering van de Rector en de kloosterlingen was zo 
overtuigend en de verklaringen zo volkomen kloppend, dat men blijkbaar aan een vergis
sing dacht. Er werden geen represaille-maatregelen genomen en hoewel er later nog wel 
het een en ander over te doen is geweest, ondervond niemand der kloosterlingen enige 
hinder van deze ontsnapping. 
Toen verwisselde Pater Lodewijk het habijt voor een burgerpakje en zette zijn illegale 
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werk op dezelfde voet voort. In overleg met Oom Leo aanvaardde hij de opdracht naar 
Engeland over te steken. Het plan was daarbij, dat hij, na de vervulling van zijn taak, 
als parachutist zou terugkeren. Daarvoor waren twee afwerpvelden afgesproken. 
In de nacht na de Topvergadering in Maastricht trokken Pater Lodewijk en Rudi de 
Belgische grens over. Via Luik en het Maasdal trok men naar de Frans-Zwitserse grens, 
doch de overtocht naar Zwitserland stuitte op vele moeilijkheden, daar men hen niet 
vertrouwde. (De berichten spraken alleen van "Seymour" en niet van twee agenten). 
Rudi werd tot overmaat van ramp ernstig ziek en Pater Lodewijk verbleef tien dagen bij 
de Paters Redemptoristen in Belfort. 
Op Zaterdag 6 Mei ontving de agent van BI in Genève bericht van een agent van de 
Belgische Inlichtingendienst, die in de Franse Jura opereerde, dat twee personen van BI 
tevergeefs trachtten de grens over te komen. Tezamen met iemand van de Zwitserse 
Geheime Dienst gelukte het deze man hen als Zwitserse agenten binnen te loodsen. In 
Genève konden de beide reizigers wat op verhaal komen en voorbereidingen treffen voor 
de tocht door Frankrijk en Spanje naar Engeland. Pater Lodewijk sprak daar o.m. met 
generaal van Tricht, de militaire attaché van het Nederlandse gezantschap, en Dr Visser 
't Hooft, die in opdracht van de Minister-President een speciale taak in Zwitserland ver
vulde. Tot Pater Lodewijk's grote verrassing kwam tijdens zijn verblijf ook Pater Dito van 
de KRO daar aan en kon hij er aan medewerken, dat deze, die niet vertrouwd werd, zich 
kon legitimeren. Ook vond hier reeds telegrafisch contact met Londen plaats. 
De landroute naar Spanje moest geheel uit het hoofd geleerd worden. Drie volle dagen 
waren Pater Lodewijk en Rudi bezig de theorie daarvoor te verwerken. Op Woensdag 17 
Mei werden zij over de Zwitserse grens gebracht, doch vielen daar vrij spoedig in handen 
van de gendarmen, die hen naar Annecy overbrachten. Gelukkig waren het "goed-inge
stelde" politiemensen, en niet de "foute" milice-politie. Na vijf uren praten waren ze over
tuigd van de goede bedoelingen van de arrestanten en hielpen hen uitstekend verder. 
Maar in Toulouse liep alles weer mis. Juist op de dag van aankomst waren alle opgegeven 
contactpunten gearresteerd en men moest drie weken bij de Paters Redemptoristen ver
blijven voordeovertocht over de Pyreneeën kon aanvangen. Dan zijn ze 12 dagen en nachten 
niet uit de kleren, lijden honger en kou en kunnen van vermoeidheid bijna niet meer voort. 
De tocht door de eigenlijke bergen duurt 57 uur. Maar op 18 Juni des middags om twee 
uur staan ze op Spaans grondgebied, waarmede de moeilijkheden echter nog niet ten einde 
zijn. Men vertoeft drie weken in Lerida voor men door kan naar Madrid, waar de Duitsers, 
gelukkig zonder succes, jacht op hen maken. Na enkele weken neemt de Engelse Geheime 
Dienst hen over. 's Nachts reizen ze naar Sevilla, de volgende dag naar Huelva en vandaar 
per boot naar Gibraltar. Het is 10 Augustus wanneer ze eindelijk per vliegtuig naar Enge
land kunnen oversteken. Helaas hebben de zaken in Nederland dan reeds een dusdanige 
ontwikkeling genomen, dat de uitgebrachte rapporten niet meer die uitwerking kunnen 
hebben welk men ervan verwacht had. Pater Lodewijk krijgt, ook in verband met de 
gewijzigde oorlogsomstandigheden, geen opdracht zich in Nederland te laten droppen. 
Tot 2 November 1944 blijft hij werkzaam aan het BI en daarna wordt hij als Aalmoezenier 
gemilitariseerd en toegevoegd aan de staf van ZKH Prins Bernhard en vliegt naar Brussel. 
In de staf van de Prins keert hij later in bevrijd Nederland weer. 
Inmiddels is er van Nederland uit nog een andere poging ondernomen om Engeland op 
de hoogte te stellen. Op Woensdag 26 April 1944 vertrekt Prof. Mr Victor H. Rutgers, 
hoogleraar van de VU en een der fierste verzetsmensen, in opdracht van de illegale AR
partij en Trouw, samen met mensen van de Groep Albrecht per motorboot, waarin zich ook 
de directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg bevindt, naar Engeland. En hoewel 
Prof. Rutgers geen rechtstreekse opdracht heeft daar ook te rapporteren over het LO- en 
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LKP -werk, heeft hij tevoren een onderhoud gehad met Johannes Post van de Top LKP, 
die zeer nauwe relaties met Trouw en de Albrecht-groep onderhield. Aanvankelijk denkt 
Johannes Post er zelfs over zelf deze tocht mee te maken, doch uiteindelijk kan hij er niet 
toe besluiten zijn jongens in de steek te laten. En daarom wordt Prof. Rutgers zo goed 
mogelijk ingelicht over het werk van LKP en LO. Helaas mislukt deze poging. Als men 
reeds vrij ver uit de Nederlandse kust is, slaat de motor af en is niet meer op gang te krijgen. 
Men blijft drijven tot een Duitse Patrouilleboot het scheepje oppikt en in Zeeland binnen
brengt. Als de LO in Zeeland er de neus van krijgt, dat Prof. Rutgers in de gevangenis 
in Middelburg vertoeft, waar men voldoende relaties heeft om hem te kunnen bevrijden, 
wil men eerst zekerheid hebben of een bevrijding hier wenselijk is en zoekt men contact 
met Bertus van de Top LKP. Dit oponthoud wordt helaas noodlottig, want als Bertus 
per trein Zeeland binnenkomt, vervoert een andere trein Prof. Rutgers naar Utrecht. 
Helaas is de hoogbejaarde staatsman in Duitsland omgekomen ten gevolge van de doorge
stane ontberingen. En dan duurt het tot Januari 1945, wanneer Jan RK en Dirk naar het 
bevrijde Zuiden gaan, voor de LO in bezet gebied rechtstreeks contact met de Regering 
kan opnemen. Doch daarover meer in de geschiedenis van het CB der LO. 

HENK DIENSKE GEARRESTEERD 

Tot medio April '44 gaat het verwonderlijk goed met de mensen van de Top. Ondanks de 
alarmerende berichten van 1943 over de kennis van zaken die de Duitsers omtrent het 
werk van de LO zouden hebben, kan de Top betrekkelijk rustig aan de arbeid blijven. 
Het is, of de slagen telkens ergens achter de Top neerkomen. Enkele dagen na de vergade
ring in Kampen slaat de SD daar gaten in de gelederen. In Groningen zijn de arrestaties 
aan de orde van de dag. In dezelfde maand, dat men te Venlo vergadert, moet het hoofd
kwartier van de LO in Limburg de stad verlaten en vindt in Nijmegen onderdak. Spijker 

(Luitzen v.d. Weij t),de koster van de Geref. Noorderkerk inAmersfoort, 
waar men enkele malen bijeen was - eenmaal op de zolder van de 
kerk - wordt gegrepen. Maar de leden van de Top, die toch elk 
in eigen gewest actief meestrijden, blijven telkens weer gespaard. Een 
half jaar lang kan de arbeid ongestoord voortgang vinden, is er een 
verheugende continuïteit in de leiding, die steeds beter ingewerkt raakt. 
Dan vallen plotseling in twee maanden tijds de slagen die vrijwel de 
hele Top van de LO, 'zowel als die van de LKP wegvagen. 
Als de Topvergadering in Dominicain te Maastricht des nachts om vier 
uur afgelopen is, praat men nog gezellig wat na, in afwachting van de 
eerste trein, die naar het Noorden vertrekt. Lodewijk moet beloven, dat 

Luitzen v.d. Wry hij bij zijn aankomst in Engeland onmiddellijk een vliegtuig met tabak 

Distr. llf.Y18-A'frt. zal sturen. Als hij de namen op de pakketten zet, komt het wel terecht.
Gearr.2-6-'44doorverraad En op de terugweg in de trein wordt er flink gekheid gemaakt. Henk 

van secretaresse. Dienske informeert bij Ruurd, die ditmaal Hugo vervangt, naar een 
zekere Edith, die koerierster bij de RvV geweest is en nu blijkbaar haar diensten aan de 
LO heeft aangeboden. Ruurd zal de zaak onderzoeken en stuurt twee dagen later zijn 
rapport, waarin staat, dat men niet precies weet, wat men aan haar heeft, hoewel er en
kele lui zijn, die voor haar willen instaan. Het rapport heeft Henk Dienske niet meer be
reikt, want juist op die dag werd hij gearresteerd. En niemand vermoedde toen nog, dat 
de naam van Edith eens met zwarte letters in de LO-geschiedenis zou worden geschreven. 
Op Donderdag 20 April 1944 wordt Henk Dienske, in Amsterdam bekend als De Ridder, 
of de mijnheer uit de Waalstraat, opgebeld door een meisje, dat voorgeeft ·de dochter te 
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zijn van Wessels (Cornelis Wagenaar t) uit Noord Holland, die in Februari door de SD 
gearresteerd is. Henk Dienske weet wel, dat hij in de gevangenis te Amsterdam zit. En het 
meisje deelt hem mee, dat ze in een waslijstje van haar vader een boodschap voor Dienske 
heeft gevonden. Ze maken de afspraak, dat hij haar zal treffen in een café ergens bij het 
Spui. En daar loopt hij in de armen van de SD, die al zo lang vergeefs op hem geloerd heeft. 
Ook ditmaal heeft Dienske helaas zijn actetas met een grote hoeveelheid bezwarend materi
aal bij zich. Hij is het slachtoffer van één der lokvogels van de SD, een 
nauwelijks 21-jarig meisje, Sonja van Resteren uit Hengelo, die er 
haar werk van maakt gesprekken van verdachte personen af te luisteren 
en aan de SD over te brengen en die bereid is .elke door de SD gegeven 
opdracht uit te voeren. 
Zij stond reeds terecht en heeft haar gerechte straf gekregen. Maar het 
leed dat haar hand sloeg was door geen mensenhand te helen. De Duitser 
wist maar al te goed wie hij in handen had. En de gegevens, die zij ver
kregen uit de tassen van Henk Dienske, spraken duidelijke taal. Men 
mag gerust zeggen, dat nooit enige arrestatie in de LO zoveel ontstel
tenis heeft veroorzaakt als die van Henk Dienske. Nooit ook heeft men 
zo lang moeten gissen naar het lot, dat iemand ten deel viel. Hoeveel Hendrik Dienske 

gebeden zijn er opgezonden voor zijn behoud. Ook aan pogingen hem Prov. z�i� fgt/d. Holi. 
te bevrijden heeft het niet ontbroken. Maandenlang houdt men zich 
bezig met zijn lot. Men beeft b�j de gedachte, dat hij zal doorslaan. 

en. A'dam. 
Tevens: Schoolverzet. 

/Il.AR. 

De Duitsers slepen met hem van Amsterdam naar Amersfoort en weer Gearr. 20-4-'44 in A'dam. 

terug en eens komt er een noodkreet uit de gevangenis, waaruit 
men opmaakt, dat hij niet langer zal kunnen zwijgen. Mede voor hem wordt 
de laatste, helaas mislukte, overval op het Huis van Bewaring aan de Weteringschans 
op touw gezet. Maandenlang dobbert men tussen hoop en vrees. Zijn zaak komt niet 
meer officiëel voor. Enkele malen is er het bericht, dat hij gefusilleerd is. Telkens 
wordt het weer achterhaald door een tegenspraak. Lange tijd verkeert men in 
volstrekte onwetendheid. Dan duiken er berichten op, dat hij ergens in een Duits 
kamp is. Men durft het nauwelijks geloven, tot blijkt, dat dit kamp ook zijn laatste 
rustplaats hier beneden is geworden. 
Henk Dienske, hij was één der groten in het verzet. Een man voor wie ieder respect had. 
Voorbeeld van de principiële verzetter. Zijn markante figuur viel onmiddellijk op.Jaren
lange gymnastiekbeoefening (hij was voorzitter van de Chr. Gymnastiekvereniging DEV 
te Amsterdam) waren hem aan te zien. Hij weersprak in alles de mening, dat sportmensen 
voor weinig anders deugen. Hij was de stoere Calvinist met ongeëvenaarde werkkracht als 
man en vader. Een dag voor zijn arrestatie zagen wij hem voor het laatst, de kinderen 
huppelend aan zijn arm, blij, dat zij weer eens met vader uit mochten en nog wel naar de 
poffertjeskraam op de Weteringschans. Aan diezelfde Weteringschans sloot zich kort 
daarop de celdeur achter hem toe. Hij heeft zich zijn Heer en Heiland nooit geschaamd, 
niet in dagen van voorspoed en niet in dagen vah druk. Als er in zijn aanwezigheid in de 
trein gevloekt werd, dan zweeg hij niet, maar maakte de vloeker beschaamd. Hij zette 
zijn schouders onder elk werk, dat voor zijn vaderland noodzakelijk was. Hij had zijn deel 
in het werk der illegale AR-partij, Schoolverzet, Trouw, LO, Kern, verzorging der ge
vangenen. De reserve le luitenant, die in de Meidagen bij Rotterdam vocht, bleef op 
zijn post tot in de zoutmijnen van Helmstedt, waar hij op 16 Februari 1945 de laatste 
adem uitblies. Een Fransman, die uit dit kamp terugkeerde, bewaarde ons een laatste 
herinnering aan hem en enkele andere LO-mensen, waaronder Kees (Cornelis Chardon t) 
en Leen (Leendert Edelman t). Ze waren altijd bijeen en hadden van civiele arbeiders in 
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De nevenstaande per
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21-6-'44 door ver

raad op prov. verg.

LO-Limburg, Weert

Jan W. Berix 
(Giel) 

Distr. leid. LO-Heerlen. 

Auguste H. M. Hermans 
(Guus Jacobs) 

Duikraad Weert. 

Willem H. M. Jansen 
(Wim) 

Distr. leid. 
LO-Vierlingsbeek. 

Jacobus M. Knaps 
(Jacques) 

Distr. leid. LO-Gulpen. 

de zoutmijnen een Bijbel in handen gekregen. 's Zondags zagen zij kans samen iets 
uit die Bijbel te lezen en te bidden. Henk Dienske is de tweede van de groep die bezwijkt en 
Paul (de bunkernaam van Kees Chardon) blijkt ontroostbaar over dit verlies. Van deze 
groep is er geen weergekeerd. Samen hadden zij gestreden onder dezelfde vlag, samen 
geleden, samen gebeden en gelezen van de overwinning, die is weggelegd voor hen die 
getrouw zijn tot in de dood. 

DE OVERVAL OP DE PBS 

Hoe verslagen men ook is na de arrestatie van Henk Dienske, er is geen verwijl bij het 
aanwijzen van zijn opvolger. De Gooyer neemt zijn plaats in als provinciaal leider en als 
Toplid. En de taak die hij krijgt als opvolger van Henk Dienske als penningmeester is 
geen gemakkelijke. Een kas is er niet, vermoedelijk bij de arrestatie in handen van de 
SD gevallen. Nog geen twee maanden heeft De Gooyer dit werk mogen doen. De wijze 
waarop hij het deed wordt het best getypeerd door het feit, dat hij onmiddellijk uit eigen 
middelen f 5.000.- in de ledige kas stortte. 
Als op de lste Mei '44 Frits de Zwerver in Ruurlo gearresteerd wordt en naar Arnhem 
wordt overgebracht, heeft dat voor de organisatie geen gevolgen. Frits behoort tot een 
voorbije periode. Toch wordt hij niet vergeten. Maar het is een zaak van Gelderland en 
van de LKP. En het is een gloriedag en een bewijs voor het stijgend moreel der illegale 
troepen, wanneer Bob en zijn mannen hem en Henk uit Twente op 11 Mei uit de Arnhemse 
Koepel bevrijden.1) De slagen vallen echter over en weer, want enkele dagen later wordt
Bertus (Leendert M. Valstar t) van de Top LKP gegrepen. En als op 11 Juni 1944 de 
gevangeniskraak te Arnhem, waarbij 4 7 gevangenen worden bevrijd, aanleiding geeft 
tot grote vreugde, heerst twee dagen later weer diepe verslagenheid, omdat de SD een even 
grote slag slaat bij de inval op het kantoor van de PBS in Amsterdam. Deze overval wordt 
breder vermeld in de geschiedenis van de PBS, maar is van groot belang geweest voor de 
Top-geschiedenis, want niet minder dan drie Topleden ontvallen hierdoor op eenmaal 
aan de Top, terwijl een vierde als door een wonder gespaard blijft. \Vat toch is het geval? 
De nacht tevoren is een Topvergadering te Arnhem gehouden. De Gooyer, Jan Oosterhof 
en Hugo reizen de volgende dag naar Amsterdam, waar zij een bespreking zullen hebben, 
doch Hugo voelt behoefte zich eerst even in zijn pension in Hilversum te verkleden en te 
scheren. Hij zal Jan Oosterhof en De Gooyer in Amsterdam wel weer treffen. Zij hebben 
nog een uur de tijd als ze in Amsterdam aankomen en de beide Topleden besluiten even 
1) Zie KP-Veluwe.
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een kijkje te gaan nemen op het kantoor van Lex van de PBS aan de N.Z. Voorburgwal. 
Doch daar wacht de SD reeds op koeriers en koeriersters, die hier uit alle delen van het 
land opdrachten halen en brengen. Jan en De Gooyer, die er eigenlijk niets te maken 
hebben, lopen er ook in de val. En in het notitieboekje van Jan Oosterhof staat een af
spraak voor de volgende morgen op het station te Zwolle met Jacques. Natuurlijk gaat 
daar iemand heen. Maar niet iemand van de LO, doch iemand van de SD. En hier valt 
het derde Top-lid van de LO, tevens van de LKP, in handen van de Gestapo. Alleen Hugo 
ontspringt de dans. De helft van de Top is op eenmaal weggerukt. Slechts Kees van Gelder, 
Ambr�sius en Hugo zijn nog overgebleven. En eer men een week verder is, zal ook Ambro
sius zijn uitgevallen. 

DE OVERVAL IN WEERT 

Op 21 Juni 1944 is er vergadering van het gewest Limburg in het Pensionaat St. Louis te 
Weert. Tegen de middag ver-
wacht men daar ook Bob 
Jesse, de man met wie men 
reeds eerder door toedoen 
van de TD-club contact heeft 
gehad en die de vorige dag 
telefonisch gevraagd heeft of 
hij nog eens met de LO
Limburg kan praten. Men 
heeft gec:n vergaderplaats wil
len noemen, doch zal hem 
van de trein laten halen. Bob 
Jesse heeft echter, na door de 
SD gepakt te zijn, in op
dracht van deze contact ge
zocht en gevonden. En nu 
levert hij de hele leiding van 
de LO-Limburg uit. Hij krijgt 
nog de tijd om de LO'ers te De voorzijde van het pensionaat St. Louis te Weert

waarschuwen voor de SD het pensionaat omsingeld heeft, maar hij zwijgt. En eerst als de ont
hutste broeder-portier komt waarschuwen, zoekt iedereen een goed heenkomen. Van de 12 
aanwezigen vallen er 8 onmiddellijk in handen van de SD. Bij hen zijn Ambrosius en 
Van Doorn (Kapelaan Jacobus J. Naus t), de grondleggers van de LO in Limburg. Men 
heeft juist die morgen afgesproken, dat men bij arrestatie een volkomen onjuist signalement 
van Ambrosius zal opgeven. En als de gevangenen op de binnenplaats staan aangetreden, 
moet er één Ambrosius aanwijzen. De mannen staan met de ruggen naar hem toe tegen de 
muur, de armen omhoog. Men veinst het niet te weten. Dan draait Ambrosius zich om en 
vraagt: ,,Zoekt ge Jan Hendrikx? Dat ben ik!". Nitsche, de SD'er uit Maastricht, veert op. 
"Ach so. Das ist der Kerl? Jede Woch hat er mich telefoniert: ,,Hier bin ich; Jan. Greifen 
Sie mir, wenn Sie können." ,,Neen", zegt Ambrosius, ,,dat heb ik nooit gezegd. Daarvoor 
was ik te verstandig". Maar het is juist, dat hij enkele malen met Nitsche telefoneerde. 
Midden in het kamp van Vught staat de bunker: een twee verdiepingen hoog, vierkant 
gebouw. Daar zijn de zwaarste illegale werkers van Nederland samengedreven in sombere 
cellen en wachten er hun lot af. Elke dag wordt het aantal LO'ers en KP'ers dat hier zit 
groter. Ambrosius is er en Kapelaan Naus. Maar straks wordt ook Henk Dienske hier 
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binnengebracht en De Gooyer 
en Jan Oosterhof. Lex van de 
PBS en zijn medewerkers zijn 
er. En Bertus Valstar en 

Jacques van der Horst van 
de LKP. Dat zijn dan nog 
maar alleen de kopstukken. 
Maar uit schier elke plaats 
zijn er mensen, die voor het
zelfde doel werkten en nu 
eenzelfde lot delen. Men heeft 
contact met elkaar via de 
buizen van de verwarming. 
Men beurt elkander op, ver
telt elkaar van de kleine 
vreugden en het grote leed, 
deelt een extraatje, waarmee 

De bunker in het concentratiekamp te Vught men kinderlijk blij is, broe-
derlijk met elkaar. Er wordt 

gezongen eri gebeden in de bunker van Vught. Het werken moet men aan anderen over
laten. En gewerkt wordt er. 
In acht dagen tijds zijn vier van de zes Topleden weggevallen. Hun plaatsen worden on
middellijk door anderen ingenomen. De organisatie is sterk genoeg om de krachten daar
voor te kunnen opbrengen. Voor De Gooyer komt Henk van Raalte naar de Top. Jan 
Oosterhof wordt vervangen door Jaap Zwartgrond en voor Ambrosius komt Kees-NBO. 
Als vertegenwoordiger van de LKP komt, na het wegvallen van Jacques, Hilbert op de 
Topvergaderingen der LO. Een enkele maal zijn ook Johannes Post en Bob van de 
LKP er. 

PLAN-F, VOORLOOPSTER VAN DE STICHTING 

Men gaat derhalve inJuni '44 practisch met een geheel vernieuwde Top in zee. Voor wij 
daarvan de geschiedenis nagaan, moet nog een enkele belangrijke zaak, welke door de 
oude Top werd voorbereid, worden gememoreerd. Het is de totstandkoming van Plan-F, 
waaruit later de Stichting '40-'45 ontstaan is. Het moet omstreeks Maart - April 1944 
zijn geweest, toen van twee zijden de Top suggesties werden gedaan inzake de oprichting 
van een Organisatie van illegale werkers en verzetters. Het ene plan was van de LO'er 
Piet van Wijngaarden uit Wageningen, het andere van het Toplid Hugo. Piet had reeds 
lange tijd met plannen in deze richting rondgelopen en er dikwijls met Nico over gepraat. 
Deze wist, dat ook Hugo in die richting werkte. Piet en Hugo hebben er toen samen eens 
over gesproken en zij kwamen overeen, dat beiden er hun gedachten over zouden laten 
gaan. Op een Topvergadering in Oosterbeek kwam Piet met nader uitgewerkte plannen. 
En Hugo bleek ook een en ander nader uitgewerkt te hebben. Hij had boven zijn voorstellen 
Plan-F staan, waarom weet hij zelf niet meer. Vermoedelijk is de letter geheel willekeurig 
gekozen. Het plan van Piet werd bekend als het Plan-Piet. De bedoeling van beide plannen 
was de illegale werkers na de oorlog in één organisatie onder te brengen en het lidmaatschap 
ook open te stellen voor mensen, die niet rechtstreeks werkers waren geweest, doch door 
hun houding als verzetters mochten worden aangemerkt. Men had er een open oog voor, 
dat het na-oorlogse werk in de eerste plaats moest geschieden binnen het kader van de 
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politieke groeperingen. Men meende echter, dat er een zeker staatsburgerlijk besef was 
gegroeid, dat, onverkort de verschillen van politieke overtuiging, samenwerking voor de 
nationale zaak mogelijk en vruchtbaar zou kunnen maken. 
In dit plan werd ook belichaamd de belofte, welke de illegale werkers elkander bij herhaling 
gaven, dat, indien zij zouden komen te vallen, de anderen de zorg voor de nabestaanden 
op zich zouden nemen. Dat was één der mooiste dingen in de illegaliteit. Men wist en 
vertrouwde van elkaar, dat dit geen lichtvaardige belofte was. Deze belofte maakte het 
werk zo onnoemelijk veel lichter. Voor velen werd daarmede de grootste zorg weggenomen. 
En tegen het vastleggen van deze belofte in een plan kon zeker niemand bezwaren hebben. 

VII, .. la: Van- Nederlands,lndië. tot Indonesië, Eerste Deel° (histonsq,). 

Il!, !, Finllllcl�!� 'problèmen na de oorlog. (Wordt voortgezet) 

, Num.ine.r l. 

OVERZICHT VAN' DE INHOUD. 
' 

' 

Het art, ,.Ter �t�ïdh�9'' 
.
sPfeekt vÓÓr _:Ü�:fi;ulf. _Het 

van zin en strekkîng·vart :dlt_ orgaan, Bt zal.W_ de:;e 
Algemene _Rubr�ek�· ypder> t1;1i.�te' zi� · vo?r' :al'tikd��,. 
onze plaats te bèpalen iiL,hç.t t91.�mooi d�r.,gee._sten. · ',:c 

De bijdrage·_· .• R�gerlog; =�n:/·Vot;kS:vertegeowoordiçjing 
periode" on�ie-rscbeidt 3 per_i.Odeo: -_ · · ' _ -·,:-- :, 
le de tn.ilitaire, periode; · > · '\ ,_:_, �:,;> , . , _ 

' 

2e de overg:ahgsper.iode met het. op ga,eg. bfeng_en dér: regedogsmachioèrle 
en het be.slissen ,óver de toekómsti9e reÇJNi.[lgsy,�mn, 

3e de tijd vari� de r\ie�wé b:stuu�oi-men._ . 
Eerst rnoe_t men het over· de :twèe�e: p�riode eens �Jn. Dan komen - <l�_ - ··'. vra:agstukk_en. van Ae derde:. peri.':)de. We·_ zullen oiet tal�en ?Il.1 in deze ;: 

kolomme:n ook ·deze. - vraagstukken ._tç l)esprckea. Het zi_l. .. eve __ nwe_i nog eens 
me.t nadruk' gezegd: dit gaat, over de tweede :periode:. Structuurwijziging van 
ons parlement (afschaffing .of omzettir1g der Ee�ste Knmer, Wijze van ver ... -, 
kiez.ing, reglements\vijzîglng, enz. e.nz,} _is een ·vraagstuk der der�. periode. 
Er m�t en zal hervormd worden, radicm\l ·.en daortasterid, maar niet on� 
bekookt en onbezoone:nl E• bereiken ons berichten vau zeer r(!Cente dntu01-, 
die er op schijnen te wijzetl. dat. de Nederlandse Regering ·bésluitco over.
we-egt, dje ongeveer Jo deze1fde richting ,Hjken · te ga.:·rn aJs. �t artik,e:1. 

De vier Stellingen over Duitslands giftànd zullen. _zek_��--' de.genen, die 
mochten twijfelen aau ,onze rttdicaalhcid gerust stellén. Niettemin menen 
we door de "'ans1uitenöe; koel beredeneerde argumentatie ons - dëvies be..-
vcs(igd te hebben. ,. . .. · ; 

"'De status van het Rijk.<,gebie:d in Oost,...fodië is een brandende kwestie. 
Niet zonder medeweten van menlg 'Indonesiër- zijn äe:ze ideeën .g-egroeid. In 
dit nummer verschijnt het Eerste Dç-el. behe1z.end_e het historische, ovenicht 
van d� voortgang· van het in de titel aangeduide. proces; in het volgende: �
nummer volgen de concrete voorstellen. 

8 

Iets anders stond het met de bevordering van de nationale idee door de opvoeding van het 
Nederlandse volk tot een waarachtig staatsburgerschap. Vooral Henk Dienske keerde zich 
hiertegen en vreesde, dat men op deze wijze toch in verkeerd politiek vaarwater verzeild 
zou raken. Woorden als pan-politisch en staatsburgerlijk, die Piet in zijn plan gebruikte, 
gaven daartoe ook gerede aanleiding. Deze woorden werden dan ook gewijzigd in nationaal 
en vaderlands. 
In een tweede Topvergadering werd een commissie voor de definitieve opstelling van Plan
F ingesteld, waarin Kees van Gelder,Jacques en Piet zitting hadden. Op 3 Mei 1944 stelde 
de LO definitief haar standpunt ten opzichte van Plan-F vast. 
Ter bevordering van de door hen ontvouwde gedachten begon Piet met de uitgifte van 
een brochure-reeks, getiteld "De Nieuwe Wijnzak", een blad bestemd voor \i\Terkers en 
Verzetters. Dit was het eerste illegale blad, dat zich uitsluitend tot de illegale werkers 
richtte. 
,,De Nieuwe Wijnzak" werd geen orgaan van de LO, maar wel waren er vele LO-afdelin-
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gen, die de verspreiding ervan ter hand namen en de verwezenlijking van de hierin neer
gelegde gedachten stimuleerden. Men keek aanvankelijk wel wat onwennig tegen de 
merkwaardige titel "De Nieuwe \,Vijnzak" aan, doch wie geen vreemdeling was in de 
Bijbelse terminologie wende er spoedig aan. Plan-F is vervolgens voorgelegd aan de ver
schillende organisaties waarmede men in de Kern contact had. Daar is het plan uiteindelijk, 
hoofdzakelijk door de invloed van Dr. Max, in tweeën gehakt en ontstond de zelfstandige 
Stichting '40-'45, losgemaakt van de individuele bundeling der illegale werkers, doch in 
wezen toch daarop steunend. De overige punten zijn min of meer verwezenlijkt in GAC, 
Nationaal Instituut, GOIWN en LO-LKP-stichting. ,,De Nieuwe Wijnzak" is vijf maal 
verschenen; de laatste oplage moest herdrukt worden wegens het inbeslagnemen ervan. 
De oplage lag tussen de 8.000 en 11.000 exemplaren. Van AR-zijde is toen een pamflet ver
schenen, waarin gewaarschuwd werd tegen gevaren die men in de tenuitvoerlegging van 
deze plannen zag. 
De grote verdiensten van Plan-F en "De Nieuwe Wijnzak" zijn geweest, dat de illegaliteit 
zich beraadde op de na-oorlogse taak en men bij de bevrijding volkomen gereed was met 
de voorbereiding van het Stichtingswerk. 

DE NIEUWE ToP 

In Mei '44 dringen er berichten tot de Top van de LO door, dat een districtsleider in Noord 
Holland, een zekere Henk van Raalte, een reorganisatieplan voor de LO heeft ontworpen. 
De man wil het werk meer rationaliseren en specialiseren. Hij wil een Top zien van specia
listen, die resp. de onderduikaangelegenheden, geldzaken, contact tnet de knokploegen, 
distributiebescheiden, documentatie en inlichtingendienst beheren. Henk van Raalte 
bezoekt voor Noord-Holland de Interprovinciale Beurs in Zwolle en daar wordt zijn 
reorganisatieplan besproken. Maar de Top wil er niet aan . Er zijn er zelfs, die in Henk van 
Raalte een man zien, die niet tevreden is met een plaats van lagere rangorde in de organisa
tie en omhoog wil komen. Het plan krijgt geen kans. Er zijn natuurlijk ook wel steekhouden
de bezwaren tegen aan te voeren, maar er ligt ongetwijfeld in de afwijzing ook een zekere 
behoudzucht. Men wil niet prijsgeven wat redelijk voldoet en waaraan men gewend is 
geraakt. Zelfs de meest vooruitstrevende is dikwijls meer conservatief dan hij zichzelf wel 
bekennen wil. 
Maar als De Gooyer wegvalt, wordt diezelfde Henk van Raalte uit Noord-Holland zijn 
opvolger. Dat geeft in de Top enige deining. Men heeft altijd zo'n gezellig koppeltje ge
vormd en men voelt er niets voor de sfeer te laten bederven door iemand, die sommigen 
ervan verdenken, dat hij een eerste viool wil spelen. Maar ja, men wil nu eenmaal demo
cratisch zijn en kan een door de provincie aangewezen vertegenwoordiger niet zonder 
meer weigeren. Er is maar één reden, die steekhoudend kan zijn. Dat is, wanneer de be
trokkene zo zwaar gezocht wordt, dat zijn aanwezigheid een gevaar voor het werk op
levert. Men weet, dat Henk van Raalte gearresteerd is geweest en een maand heeft vast
gezeten. Dat is inderdaad in de illegaliteit reden om voorzichtig met iemand te zijn. Men 
heeft het meermalen ondervonden, dat lieden, die gearresteerd zijn en weer op vrije voeten 
komen, voor de SD werken. Maar als men met Henk van Raalte gesproken heeft, zijn de 
bezwaren niet te handhaven. Dat hij zelf voorstelt zich terug te trekken, maakt verder 
een gunstige indruk. Hij wordt tot de Top toegelaten. 
Henk van Raalte heeft nooit kans gezien zijn befaamde reorganisatieplan door te voeren. 
Maar spijt, dat hij in de Top kwam, heeft men zeker nooit behoeven te hebben. En een 
zekere reorganisatie kwam er toch vrij spoedig, al was die dan heel wat minder drastisch 
dan de districtsleider uit Noord-Holland eens gedroomd had. 
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Over de eerste vergadering, welke hij bijwoont - het is in Amsterdam bij een drukker 
op 19 Juni '44 - is hij allerminst voldaan. In zijn notities zegt hij, dat het een weinig 
zakelijke vergadering is, waarin men niet tot besluiten komt en dikwijls achter de feiten 
aanloopt. Er komt hier een tweede plan van Henk van Raalte ter tafel, reeds eerder door 
De Gooyer ter sprake gebracht, nl. de instelling van een inlichtingendienst. Hij heeft 
het op 20 April reeds bepleit op een provinciale vergadering in Noord-Holland en er is 
reeds een begin van uitvoering aan gegeven. Op 20 Mei zijn de eerste voorbereidende 
besprekingen geweest met mensen van politie en telefoon. Op 9 Juni vindt een eerste be
spreking plaats met Wim Hiemstra, de latere leider van de CID, en op 12 Juni is men in 
Haarlem zover, dat een af luisterapparaat in werking wordt gesteld, waarmede men de ge
sprekken van de SD kan afluisteren. Henk van Raalte wil dit over het gehele land door
voeren, zodat overal een contact LO-politie-PTT onstaat en men tot een centrale inlich
tingen- en beveiligingsdienst kan komen. Gezien de zware slagen, die er in deze tijd vallen 
is deze zaak ongetwijfeld van groot belang, maar de Top gaat niet over één nacht ijs en hapt 
niet onmiddellijk toe op voorstellen van iemand, die voor het eerst ter vergadering komt. 
Doch uiteindelijk komt de CID er en doet, vooral na de Septemberdagen, uitermate be
langrijk werk. Maar dat is weer een geschiedenis op zichzelf, waarvan men elders kan 
lezen. 

100.000 BONKAARTEN KOMEN GERUISLOOS 

De TD is inmiddels in gebruik genomen (op 12 Juni '44). Daarover is dus een zeer lange 
tijd verlopen. Men heeft hals over kop, toen bleek, dat de invoering van de TD veel tijd 
zou vergen, nog weer nood-inlegvellen uitgegeven, die door de PBS in massa zijn nagedrukt. 
Ze zijn gedrukt bij Koen in Apeldoorn en het is haastje-repje om de zaak tijdig voor elkaar 
te krijgen. Het CDK heeft tot het laatste ogenblik gewacht met het bekendmaken van deze 
maatregel, zodat de LO slechts korte tijd had om de zaak voor elkaar te krijgen. Dat was 
eind April. En hoewel dit nood-inlegvel nog slechts kort in gebruik is en zonder bezwaar 
verder gebezigd kan worden, gaat het CDK er in Juni toe over bij de nieuwe TD opnieuw 
inlegvellen uit te reiken. Ditmaal staan de nummers van de distributiekring op de vellen 
en moet de LO in elke distributiekring over andere inlegvellen beschikken. Een uitermate 
moeilijke situatie, waarvoor men slechts 14 dagen de tijd heeft. En dan wil men het achteraf 
nog doen voorkomen alsof dit alles gebeurde door goede Nederlanders, die het de illegaliteit 
gemakkelijker wilden maken! 
De PBC levert de kaarten op 27 Juni af in een perceel aan de Biesbosstraat te Amsterdam, 
waar de districtsleiders van Noord-Holland vier dagen bezig zijn met alles voor verzending 
gereed te maken. Er wordt 's nachts doorgewerkt en er zijn er die twee nachten achtereen 
geen oog dichtdoen. Het illegale CDK, koeriers en koeriersters zijn dagen lang in touw 
om alles te expediëren naar de verschillende plaatsen. Verschillende inlegvellen komen 
te laat voor de eerste inlevering en enkele koffers, bestemd voor het Zuiden� vallen in 
verkeerde handen. Een raadsel, dat nog steeds niet is opgelost. Op de laatste dag loopt de 
zaak nog spaak, wanneer Max en Bert van de PBC in handen van de SD vallen. Ze worden 
ergens in Amsterdam-Zuid bij het betreden van een huis gearresteerd. Bruine Hans van 
de PBC en zijn verloofde komen in de Biesbosstraat waarschuwen, dat het mis is en gaan 
daarna nog even poolshoogte nemen wat er met Max en Bert gebeurd is. Daarbij loopt ook 
het meisje in de val. Haar vader, Jan (Jan Evenhuis t), van het NSF uit Leeuwarden 
begeeft zich korte tijd later naar de SD om zijn dochter vrij te kopen, doch wordt eveneens 
gearresteerd en als gevolg daarvan loopt de zaak in Friesland stuk. Als de Biesbosstraat 
wordt gealarmeerd, dat er gevaar dreigt, worden onmiddellijk maatregelen genomen om 
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de zaak te ontruimen. De districtsleider van de Haarlemmermeer en één van zijn mede
werkers krijgen opdracht de drukkerij waar de inlegvellen worden gemaakt te zuiveren. 
Met cliché's, papier en een restant aan inlegvellen rijden zij naar Ouderkerk, waar de 
zaak in een boerderij verborgen wordt. 
Wil de actie met de inlegvellen ten volle slagen, dan moet in elke distributiekring contact 
worden gelegd met goede distributie-ambtenaren en de zaak moet zo georganiseerd zijn, 
dat niet meer dan een bepaald percentage aan valse inlegvelbonnen wordt ingeleverd. 
Houdt men zich daaraan, dan is er voor de ambtenaren geen vuiltje aan de lucht en kunnen 
de Duitsers er de vingèrs niet tussen krijgen. Het totaal aantal uitgereikte kaarten per 
distributiekring mag nl. niet te ver afwijken van het aantal inwoners. En daarom wordt 
bepaald dat 1 % van het totaal per distributiekring op de valse puntjes mag worden afge
leverd. Dit aantal wordt voor elke kring vastgesteld. Later is dit hier en daar tot 2 % opge
voerd, zodat uiteindelijk een 100.000 kaarten langs geruisloze weg verkregen werden. Dit 
geschiedde op voorstel van en in overleg met twee ambtenaren, waarmede men vermoede
lijk via het NSF contact had gekregen. Zij bewerkten de distributie-ambtenaren en legden 
zo nodig contact met de LO. Op deze wijze kon men hetzelfde aantaLkaarten "achterom" 
krijgen, als voor de invoering van de TD. Een maximum, dat, in strijd met de opvattingen 
van de TD-club, slechts de helft van het benodigde dekte. 

NA DE KRAAK BIJ HoITSEMA 

Het kraken van kaarten blijft noodzakelijk, want nog steeds groeit het leger der onderdui
kers. En de kraak bij Drukkerij Hoitsema in Groningen op 17 Mei 1944, waarbij men 133.500 
bonkaarten, verdeeld over 3 perioden, in handen krijgt ( de grootste buit ooit in één maal 
veroverd), biedt dan ook een welkome aanvulling. Amsterdam heeft nog dringend behoefte 
aan 20.000 kaarten van de eerste dezer perioden. Ze komen daar nog juist op tijd, doch 
precies op het tijdstip, dat door een overval in de van Breestraat de Amsterdamse LO
leider Cor (Cornelis de Rooy t) gearresteerd is. En de Juni-maand, wanneer de organisatie 
zulke hevige slagen te verduren heeft, geeft enorme moeilijkheden met de kaarten voor de 
periode 9 Juli - 5 Augustus. Daarvan zijn er 53.000 bij Hoitsema gekraakt. Ze liggen op 
de Stichting Zuidlaren als de SD er een onderzoek instelt, maar worden niet gevonden. 
Daarna worden ze naar een droogschuur in Glimmen overgebracht en de KP slaagt erin 
ze vandaar met een postauto naar Amsterdam te brengen, waar ze spoorloos verdwijnen, 
want de LO is niet op de hoogte van de plaats waar ze zijn ondergebracht. Men vreest, 
dat ze in handen van de SD zijn gevallen. Die kaarten moeten aan de achterzijde bedrukt 
worden, want het CDK bedrukt de kaarten van deze periode later met een f ijn rasterwerkje 
aan de achterzijde en er wordt een straf in het vooruitzicht gesteld voor winkeliers die 
levensmiddelen af leveren op bonnen, die dit rasterwerk aan de achterzijde missen. Hoewel 
dat moeilijk controleerbaar was, wanneer de bonnen eenmaal opgeplakt waren op de 
inleveringsvellen, moest men er rekening mede houden, dat de winkeliers merendeels dit 
risico niet zouden durven nemen, terwijl het evenmin gewenst was, dat een winkelier kon 
controleren wie goede en wie clandestiene bonnen aanbood. Daarom speurde heel de LO 
naarstiglijk naar mogelijkheden om een ontwerp van dit raster in handen te krijgen. Als 
de 53.000 kaarten in Amsterdam echter spoorloos verdwijnen, duiken er enkele lieden op, 
die bij drukkerijen trachten de kaarten bedrukt te krijgen. Men vermoedt daarin een val 
van de SD en het parool wordt uitgegeven op dergelijke aanbiedingen niet in te gaan. 
Amsterdam krijgt echter na 14 dagen zoeken de kaarten weer in handen. Ze waren niet 
bij de SD verzeild geraakt, maar door een tweetal KP' ers die vrij zelfstandig opereerden, 
in de wacht gesleept. Met een foef je krijgt men ze weer los. Inmiddels heeft vVim uit 
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Zwolle via één van zijn medewerkers contact gekregen met Pim (Willem Lindenborn t), 
een KP'er, die uit Haarlem af komstig is en daar relaties heeft bij de Fa. Enschedé, die in 
het bezit is van het raster voor het bedrukken van de bonkaarten. Nog voor het officiële 
drukken een aanvang kan nemen, heeft de LO in Zwolle de beide matrijzen van het geval. 
Men heeft een extra stel voor de illegaliteit vervaardigd. Een 14-jarig meisje brengt ze in 
het kaft van een schoolatlas verstopt naar Zwolle en op dezelfde wijze gaan ze naar Amster
dam. De matrijzen zijn echter niet geschikt voor offsett-druk en de PBC levert binnen 2 
maal 24 uur de gewenste cliché's. De drukkerij aan de Singel, waar men kort tevoren nog 
een Topvergadering hield, zorgt voor het bedrukken. De machine moet echter een aan
grijpingspunt hebben, daar de kaarten reeds op maat zijn gesneden en zo verdwijnt aan 
de rechterzijde van de kaart een strookje bonnen, nl. twee aardappel-, twee boterbonnen 
en een taptemelkbon. De onderduikers krijgen hun bonkaarten ook ditmaal, al zal er 
menige opmerking gemaakt zijn aan het adres van de illegalen, die zomaar een strook 
bonnen voor zichzelf hadden gehouden. 
Er is in de maand Juni een opeenhoping van moeilijkheden en problemen als nooit tevoren. 
En het is achteraf niet meer mogelijk zich een waarheidsgetrouw beeld te vormen. De 
spanningen stijgen tot in het ondragelijke nu- er elke week arrestaties zijn. Het werk slokt 
dikwijls grote gedeelten van de nachtrust op. En daarenboven komt in deze dagen het 
grote probleem van de overkoepeling van de illegaliteit onafwendbaar naar voren. 

DE OVERKOEPELING DER ILLEGALITEIT 

Op 8 Juni '44 komt een koerier door, die een mededeling uit Londen mede brengt over de 
samenstelling van een College van vertrouwensmannen. Met deze boodschap is het een 
enigszins wonderlijke zaak geweest. 
Blijkbaar had de koerier zijn stukken verloren en heeft hij, daar hij kennis van de inhoud 
droeg, zelf een nieuw stuk opgesteld. Dit was niet geheel in overeenstemming met de 
verzonden stukken, zodat men nadere gegevens uit Londen moest vragen, die enige tijd 
op zich lieten wachten. Inmiddels was de vraag, of de Kern zich als representatief orgaan 
mocht opwerpen, ontkennend beantwoord en was men overgegaan tot de instelling van de 
GAG (Grote Advies Commissie der illegaliteit). Deze commissie is éénmaal bijeen geweest 
en bestond uit 17 personen, die zich in 3 groepen splitsten; een linker-, midden- en rechter
groep. De rechtergroep bestond uit Trouw, l.O, LKP en Schoolverzet. Hoewel dit enige 
strijd kostte, wist Kees van Gelder, die als voorzitter van de LO zitting nam in de GAG, 
erdoor te krijgen, dat de LO door 2 man vertegenwoordigd zou worden. Dit wegens de 
grootte van deze organisatie. De GAG vergaderde sindsdien in secties en elke sectie benoem
de een vertegenwoordiger in de CC. Behalve deze drie vertegenwoordigers hadden daarin 
nog zitting een OD-man en een vertegenwoordiger van het Vaderlands Comité. Vertegen
woordiger van de rechtergroep was Swart van Trouw, een figuur, die voor de LO, die 
buiten de politiek wilde blijven, teveel politiek georiënteerd was. De CC heeft toen een 
telegram naar Londen gezonden, waarin de oprichting van de GAG en de CC werd bekend 
gemaakt. 
Over deze gang van zaken is in de Topvergaderingen van de LO zeer veel te doen geweest. 
Men kantte zich tegen het leggen van een Regeringstaak in handen van de illegaliteit 
en tegen het introduceren van de politiek in het illegale werk. En men verweet Kees 
van Gelder, dat hij daartegen onvoldoende stelling genomen had. Hiermede werd de 
grondslag gelegd voor een conflict in de Top van de LO, dat lange tijd zijn schaduwen 
vooruit wierp. Het was volkomen begrijpelijk dat het daartoe kwam, want er zaten in 
de Top-LO geen politiek geschoolde figuren. Kees van Gelder achtte men niet capabel, 
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maar wilde hem als voorzitter niet desavoueren. Aanvankelijk vertegenwoordigden Kees 
van Gelder en Kees-NBO samen de LO in de GAG. 
Contact met Swart en Van Andel bracht Henk van Raalte tot het inzicht, dat men achter 
het in handen nemen van het heft door de middengroep een voortzetting moest zien van 
de Uniegedachte. In de strijd tegen wat zich later openbaarde als de Nederlandse Volks
Beweging, had men de steun van de LO nodig. In deze geest heeft Henk van Raalte altijd 
gehandeld. Hij ontwikkelde zich daarbij hoe langer hoe meer tot een figuur met politiek 
inzicht en vond daarbij de Top achter zich, waardoor Kees van Gelder meer en meer op 
zichzelf kwam te staan. 
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de Top-LO in deze periode niet 
in staat was een vast en wel-gefundeerd standpunt in te nemen. Men had nooit aan 
politiek willen doen, maar stond nu voor de keus zichzelf buiten de verdere ontwik
keling te stellen of bewust mee te gaan spelen in het politieke spel. De eigen invloed 
liquideren wilde men niet, maar het politieke spel lustten de meesten niet. Niettemin moet de 
LO eraan geloven. De wijze, waarop Kees van Gelder op dit punt manoeuvreert, kan de 
Top echter op de duur niet bevredigen, terwijl Henk van Raalte hoe langer hoe meer in
zicht in dit spel verkrijgt en tenslotte de Top achter zich vindt. Het is ongetwijfeld te be
treuren, dat dit uiteindelijk leidde tot een breuk met Kees van Gelder, één van de oude 
garde, die de organisatie met inzet van al zijn krachten diende, een man, die veel had opge
bouwd. Dat het er niet om begonnen was kees van Gelder te lozen, blijkt wel duidelijk 
op de vergadering van 3 Juli 1944 in het Witte Huis te Westzaan, waar Kees van Gelder 
meedeelde, dat hij door de SD gezocht werd. Wel sliep hij reeds niet meer thuis, maar er 
was nu huiszoeking geweest. Zijn correspondentie-adres was nl. stuk en men had daar 
post voor Kees van Gelder in handen gekregen en de bewoner van dit adres geprest te 
vertellen waar Kees van Gelder woonde. Kees' vrouw had de heren verteld, dat Kees 
al lang niet meer thuis kwam. Ze maakten echter de kinderen wakker en vroegen wanneer 
vader thuis was geweest, waarop er één zei: ,,Vanavond". Kees' vrouw draaide zich eruit 
door te zeggen, dat dit wel mogelijk was, omdat ze zelf pas thuisgekomen was. De SD 
vertrok, maar ook Kees' vrouw en kinderen waren toen al spoedig verdwenen. Drie dagen 
later kwamen de heren met een verhuiswagen en werd het hele huis leeggesleept. Zo moest 
ook Kees van Gelder, een der laatsten die nog vrij lang thuis had durven komen, voorgoed 
onderduiken. Kees stelt dan ook in de Topvergadering te Westzaan de vraag, of .het ver
antwoord is, wanneer hij langer aanblijft. Hij heeft zich ten opzichte van anderen stipt 
gehouden aan de afspraak dat, wie gezocht wordt, moet verdwijnen; hij wil dat nu ook 
doen ten opzichte van zichzelf. Persoonlijk heeft hij er geen bezwaar tegen als Toplid aan 
te blijven, doch hij zal Gelderland voorgoed moeten verlaten. Met algemene stemmen 
wordt dan, ondanks groeiende bezwaren tegen zijn leiding, besloten Kees als Toplid te 
handhaven, mede omdat hij een van de laatste mensen is van de oude Beurs. Wel wordt 
hem voorgehouden, dat hij de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht moet nemen. Be
sloten wordt de Topvergaderingen zoveel mogelijk in de omgeving van Amsterdam te 
houden (Kees van Gelder verblijft dan te Hilversum) om het reizen voor hem zoveel 
mogelijk te beperken. 
Het Zuiden heeft nu definitief een nieuwe afgevaardigde aangewezen in de persoon van 
Kees-NBO, een rechtsgeleerde, die over een verbluffende welsprekendheid beschikt, maar 
die ook meermalen met uitermate constructieve gedachten naar voren komt. En voor 
het Noorden is er Jaap Zwartgrond, een man van de oude stempel, een principiële kerel, 
die op z'n tijd de puntjes op de i kan zetten. Jaap Zwartgrond zorgt daarbij ongewild 
nogal eens voor de komische noot. Hij is vrij hardhorend en het gebeurt wel eens, dat hij 
wanneer men juist met de discussie is klaargekomen, laconiek vraagt, of men dat punt nu 
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niet aan de orde moet stellen. 
Kees-NEO is vrij laat ter vergadering verschenen, omdat hij het vergaderadres niet wist. 
Hij had bij enkele LO-mensen getracht z'n licht op te steken, maar de Zaankanters bleken 
voldoende illegaal getraind en maakten hem niet wijzer dan hij was. Uiteindelijk kwam hij 
via een NSF-contact toch op de bestemde plaats. 

INSTELLING SECRETARIAAT 

Deze vergadering is vooral van belang, omdat hier de eerste stap gezet wordt op de weg, 
die uiteindelijk leidt tot de instelling van een permanent secretariaat. Tot nu toe heeft 
men zorgvuldig vermeden iets op papier te zetten. Men was daar - en terecht - zeer 
huiverig voor. Ieder der Top-leden moest, vertrouwend op zijn geheugen en enkele losse 
aantekeningen, het besprokene doorgeven. Doch de materie wordt zo langzamerhand zo 
omvangrijk, dat het vastleggen van de belangrijkste zaken noodzakelijk wordt. Ongetwij
feld spreekt hier het feit, dat men na de landing in Normandië de bevrijding vrij spoedig 
verwacht, reeds een woordje mee. Een nicht van Kees van Gelder, een predikantsvrouw, 
die wegens pilotenhulp is ondergedoken, zal als secretaresse optreden en verslagen van het 
besprokene opstellen. Ieder van de interprovinciale leiders krijgt nu daarvan een exem
plaar, dat per speciale koerier zal worden toegezonden. 
Blijkens deze eerste wekelijkse mededeling is men zich zeer wel bewust van het 
gevaar, dat dit met zich mee brengt. De mededelingen moeten als zeer vertrouwelijk 
worden beschouwd, mogen niet worden vermenigvuldigd en moeten na gebruik 
vernietigd worden. De provinciale leiders worden hiervoor persoonlijk verant
woordelijk gesteld. Waarschijnlijk heeft ook het feit� dat Kees van 
Gelder als interprovinciaal leider van Gelderland-Overijssel niet 
meer persoonlijk contact met zijn mensen kan onderhouden, tot dit 
besluit geleid. Hier ligt ook het begin van de wekelijkse mededelingen 
die later aan alle LO-medewerkers werden verstrekt. Tenslotte stelt 
Jaap Zwartgrond op deze vergadering voor, een soort dagelijks bestuur 
in te richten, teneinde de Top te ontlasten en de vergaderingen voor te 
bereiden. Uitvoering vindt dit plan nog niet, hoewel men er sympathiek 
tegenover staat. 
Wanneer men een week later in Amersfoort bijeenkomt, is Hilbert 
voor het laatst als vertegenwoordiger van de LKP aanwezig. Enkele 
dagen later sneuvelt hij, samen met Johannes, bij de poging om de Jan E,,enhuis 
gevangenis aan de Weteringschans, waar zo vele LO-mensen op bevrij- LO-FrieJJ
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ding wachten, te overvallen. Een zware slag, weliswaar zwaarder voor de Gearr. 10-7-'44 in A'dam. 
LKP dan voor de LO, doch opnieuw valt hier één der oude pioniers :;:r:g :::.);�n1jfa/�,:� 
weg. En in dezelfde week vindt ook de arrestatie plaats van Jan gevangenschap had verk,e
E h · (t) · L d d d SD A d · gen, vond in Friesland een ven UlS Ult eeuw ar en oor e - mster am, een arrestatie, overval plaats op een wapen-
waardoor het werk in Friesland grotendeels wordt op gerold en waar- depót, waar de SD tmns 
door ook uiteindelijk Jaap Zwartgrond moet onderduiken. Wel gegevens van Ez-enhuis mnd. 
vergadert men op 17 Juli '44 nog in Leeuwarden, doch Jaap zal spoedig zelf 
zich niet meer in Friesland kunnen vertonen. In deze vergadering valt op voorstel 
van Jaap o.a. het besluit niet langer des nachts te vergaderen, doch weer tot 
dagvergaderingen over te gaan. Jaap betoogde, dat het 's nachts vergaderen slechts 
in schijn tijdwinst was en dat de veiligheid er zeker niet mee gediend was.Juist in deze 
tijd moesten de Topmensen waken tegen vermoeidheid. De stemming is overigens weer 
wat gespannen door de vele onafgedane zaken. 
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DE INSTELLING v AN HET CB 

Van groot belang wordt de Topvergadering van 24Juli 1944 te Bussum. De LO-man van 
het Gooi komt daar ter vergadering met Rob Kooimans uit Breda, een LO-man, die ook 
zeer nauw heeft samengewerkt met Johannes Post. Van de oude LKP�1eiding is alleen Bob 
nog overgebleven en het is noodzakelijk, dat er enkele bekwame mensen voor de Top-LKP 
worden aangewezen. Het voorstel, dat Rob tot de LKP zal toetreden, vindt algemene 
bijval. Rob is, behalve LO-man, een relatie van "Trouw". Het toetreden van Rob tot 
de LKP-leiding was "Trouw", dat van oudsher banden met de LKP had, dan ook niet 
onwelgevallig. Men was zelfs al zover gekomen bij besprekingen van dit punt, dat de Top der 
LO zich bezorgd maakte over "Trouw"-penetratie en men verzocht Rob dringend de 
zelfstandigheid der LKP en de relatie van de LKP met de LO te bewaren. 
Bovendien - en dit besluit wordt voor de verdere ontwikkeling van de LO van beslissende 
betekenis - wordt in deze vergadering, in aansluiting op het reeds genoemde voorstel van 
Jaap Zwartgrond, besloten tot het instellen van een Centraal Bureau. Het is Kees-NEO, 
die deze gedachte opnieuw oppert. Het wordt immers met de dag moeilijker het voort
durend groeiende werk met de bestaande organisatie naar behoren te verrichten. Ieder .der 
Topleden heeft naast de werkzaamheden voor de Top, waartoe steeds meer allerlei be
sprekingen en vergaderingen gaan behoren, het contact met de aan zijn leiding toevertrouw
d� provincies te behartigen. 
In dit Centraal Bureau nu benoemt men drie leden van de Top, die zich zullen moeten 
vrijmaken van het werk in de provincies. Het zijn Kees van Gelder, Hugo en Henk van 
Raalte. Zij zullen zich zo snel mogelijk van ander werk losmaken. Dit driemanschap zal 
als het ware het dagelijks bestuur van de organisatie vormen. Eén hunner zal regelmatig 
voor de provinciale leiders bereikbaar moeten zijn op het Centraal Bureau, zodat men 
een vast punt heeft waarop men kan teruggrijpen, zodat niet alle zaken zich ophopen voor 
de eenmaal per week te houden Topvergadering. Naast het centraal koeriersadres in 
Utrecht krijgt men nu dus een Centraal Bureau, dat te Hilversum gevestigd zal worden, 
daar zowel Kees van Gelder als Hugo hier ondergedoken zijn. Kees zal als voorzitter van 
de Top ook voorzitter van het CB zijn. Vooral ook het politieke probleem, opgekomen 
door het telegram uit Londen, eist regelmatig contact met andere organisaties. Ook het 
overleg over de bonkaarten, het contact met de LKP, de correspondentie met de provincies, 
eisen andere maatregelen. De practijk had uitgewezen, dat er met bepaalde organisaties, 
zoals bv. met het NSF, per provincie volkomen verschillende afspraken bestonden, die 
tot allerlei moeilijkheden aanleiding gaven. Van een centraal punt uit zal de voorlichting 
aanmerkelijk aan waarde winnen. 
Breedvoerig wordt vooral de politieke kwestie bezien. De LO had zich tot nu toe op het 
standpunt gesteld, dat politiek in de illegaliteit uit den boze was. Men vreesde dat deze 
de sfeer in de illegaliteit grondig zou bederven en dat het practische werk er danig onder 
zou lijden. Daarenboven was de LO - al mocht zij zeker gezien worden als uiting van 
principieel verzet - niet opgericht met politieke doelstellingen. Zij die zich bij de LO 
aansloten, kozen daarmede niet voor een bepaalde politiek, doch wensten de bezetter 
zoveel mogelijk af breuk te doen en de slachtoffers te steunen. Men verweet nu Kees van 
Gelder in deze vergadering, dat de LO tegen haar wil in politiek vaarwater terechtkwam, 
daar hij in de GAC voor de rechtersectie gekozen had. Op dit punt stonden Henk en Kees 
naast elkaar, daar beiden wel inzagen, dat er geen andere keus mogelijk was geweest. Het 
belangrijkste was echter dat het CB er kwam. Al had Kees-NEO staande achter zijn stoel 
dan ook een uur en vele "niet-waar's" nodig om zijn voorstel te verdedigen. Alleen de toga 
ontbrak, maar de uitspraak was volkomen in overeenstemming met het welsprekend pleidooi. 
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Daarmee is nog geen punt gezet achter de Topgeschiedenis. Doch in feite kristalliseerde 
deze zich van nu af aan in de geschiedenis van het CB. Was het ,aanvankelijk nog zo, dat 
het CB besprekingen voerde en voorstellen uitwerkte welke aan de Top werden voorgelegd, 
in September 1944 en daarna bleek het regelmatig houden van Topvergaderingen niet 
meer mogelijk en gaf het CB de lijnen aan, die dan achteraf al of niet geaccepteerd werden. 
De Top kon alleen nog corrigerend optreden, hetgeen uiteraard nogal wat kritiek opleverde. 
Doch al werden er dikwijls harde noten gekraakt, men heeft de leiding van het CB toch 
nooit gedesavoueerd. Met de democratische opbouw, zoals deze tot nu toe had gegolden, 
werd toen in feite definitief gebroken. Men kon dit betreuren, doch de ontwikkeling der 
gebeurtenissen was zodanig, dat men niet anders dan verheugd kon zijn over deze oplossing, 
daar het in het laatste half jaar de enige mogelijkheid bleek om de organisatie in stand te 
houden. Ware het CB niet opgericht, dan zou de LO na de Septemberdagen als los zand 
zijn uiteengevallen en van enige invloed in de illegale top-organisaties zou geen sprake 
meer zijn geweest. 

3. DE TIJD VAN HET CENTRAAL BUREAU

Als in de zomer van '44 het CB (Centraal Bureau) der LO wordt ingesteld, wordt Hilversum 
de as, waarom voortaan het LO-wiel zal draaien. De zaken worden onmiddellijk energiek 
aangepakt. Daar de GB-leden veel contact naar buiten hebben te onderhouden, zal er 
een permanente bezetting moeten zijn, die men vindt in Henk de Winter, die zich als een 
zeer actieve, ook organisatorisch zeer bekwame, zij het wat te weinig soepele figuur ont
popt. Maar de zaken lopen onder zijn leiding voortreffelijk. De koeriers en koeriersters 
van Zuid-Holland, tot nu toe de persoonlijke hofhouding van Hugo, doen aanvankelijk 
het werk voor het CB er bij. Doch wanneer het GB-werk steeds in omvang toeneemt, maken 
zij zich geheel vrij van Zuid-Holland en behartigen alleen de GB-zaken. Dit loopt parallel 
met het zich terugtrekken uit de Zuidhollandse aangelegenheden van Hugo. Zowel Henk 
van Raalte als Hugo hebben aanvankelijk vrij veel moeite zich van het provinciale werk 
te ontdoen. En tenslotte worden enkele meisjes uit Hilversum voor het typewerk aange
trokken. Om het bureau niet al te kwetsbaar te maken wordt niet regelmatig op het CB 
vergaderd. De koeriersvergaderingen vinden afwisselend plaats op het duikadres van 
één der koeriers in Bussum en in de poffertjeskraam te Bussum, waarvan de eigenaar 
op de hoogte is en waar poffertjes naar grage magen en brieven naar de juiste besteller 
verhuizen. En tenslotte zijn er nog enkele kuilen op de Laarderhei, die allen een nummer 
hebben, waar verzamelen wordt geblazen. Het eigenlijke CB was gevestigd aan de Dalweg. 
Het werk, dat de koeriers en koeriersters van het CB verzet hebben, mag wel in het bij
zonder vermeld worden. Onder de moeilijkste omstandigheden, toen razzia's en banden
misère niet van de lucht waren, hebben zij hun werk verricht. Want al spoedig was er geen 
sprake meer van reizen met de trein. Alles gebeurde per f iets. En dan moest men dikwijls 
op één dag heen en weer naar Zwolle of Vught. Zo presteerden Henk de Winter en Joke 
het in de woelige Septemberdagen in één dag heen en weer naar Vught te fietsen. Henk de 
Winter was voorzien van een Ausweis voor fiets en passage, die volkomen gefantaseerd 
en met een groot aantal valse stempels versierd was. Tot zevenmaal toe werden ze aangehou
den, maar het gewichtige document verschafte hen overal doortocht. 
Zonder het onvermoeide werken der koeriers en koeriersters zou heel het werk van het 
CB zinloos zijn geweest. 
Reeds de dag na de totstandkoming van het CB kan een eerste succes worden geboekt op 
de weg naar betere coördinatie van de illegale arbeid. 
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