
heden zouden opgelost kunnen worden, wanneer er maar een nauwer contact met de 
Top mogelijk was. Zowel de Noordelijke als de Zuidelijke provincies bezaten uitstekende 
krachten en konden veel meer bijdragen dan zij op het ogenblik deden. En het werk had 
die verhoogde bijdrage dringend nodig. Bob werkte letterlijk dag en nacht, maar het was 
onmogelijk om overal te zijn en hij stelde daarom uitbreiding van de Top voor. 
Aanvankelijk voelden de anderen daar niet voor. Zij wisten dat de kracht van de Top 

Marinus Post 
(Evert) 

Gearr. 23-J0-'44inA'dam, 
na een liquidatie poging. 

,Zie voetnoot pag. 377. 

in zijn homogeniteit lag. De sfeer was er bijzonder goed. Er was zeker 
meer dan eens verschil van inzicht, doordat Bertus en Bob meer 
rechtstreeks bij het gewapend verzet betrokken waren, terwijl Hilbert 
en vooral Jacques meer het organisatorisch werk verrichtten en ook 
door de uiteenlopende karakters van de beide laatsten. Maar dat kon 
altijd worden bijgelegd. De onderlinge kameraadschap en het bewust
zijn, dat het werk vóór alles ging, overwonnen alle moeilijkheden. Bij 
een uitbreiding van de Top vreesde men voor conflicten. Doch de 
argumenten van Bob leidden er tenslotte toe, dat men toegaf. 
De eerste benoeming leverde trouwens geen bezwaren op. Hans 
Dobbe, die toen de uiterst actieve KP-Nijmegen leidde, had als il
legaal werker een reputatie als weinigen, kon uitstekend met Bob 
overweg en leek als katholiek juist de geschikte man voor het Zuiden. 
Het verlangen van de Topleden om het katholieke element in de KP 
ook in de Top vertegenwoordigd te zien, speelde mede een rol. 
De tweede benoeming gaf meer moeilijkheden. In het Westen opereer

den twee knokploegen ten behoeve van "Trouw" onder leiding van Johannes Post en 
diens broer Evert (Marinus Post t). Deze ploegen konden ruimschoots in de behoeften 
van "Trouw" voorzien, waardoor deze organisatie royaal in de bonkaarten zat, terwijl 
de LO het nog altijd moeilijk had. Er werd daarom een overeenkomst aangegaan, 
dat "Trouw" voortaan zijn bonnen van de LO ontvangen zou en de beide ploegen in 
het KP-verband zouden worden ingeschakeld. Dit laatste ging niet zonder moeilijkheden 
en de KP van Evert bleef zelfs tot haar einde vrijwel onaf hankelijk werken. 
Gezien de gewestelijke inslag van het Noorden, leek het de Top goed om Johannes Post, 
die immers uit Drente kwam, daar de leiding te geven. Op deze wijze kreeg men een man 
van uitzonderlijke begaafdheden weg uit een situatie, waarin hij moeilijkheden opleverde, 
en geplaatst op een post, waar hij van groot nut kon zijn. 
De Top zou er dan als volgt uitzien: 
Bertus: KP-leider West; 
Johannes: KP-leider Noord-Oost; 
Bob: KP-leider Midden-Oost; 
Hans Dobbe: KP-leider Zuid-Oost; 
Jacques: financiën en voorzieningen; 
Hilbert: met zijn minder duidelijk omschreven taak; 
Peter-CDK: voor transport en distributie van de buit. 
In Maart-April 1944 kwam deze uitbreiding inderdaad tot stand. Aanvankelijk werd 
Johannes, op verlangèn van Bertus, niet op de Topvergaderingen toegelaten, maar deze 
scheve verhouding werd op aandringen van Bob spoedig rechtgezet. 

BERTUS EN JOHANNES 

Tussen Bertus en Johannes bestonden grote verschillen. Johannes had andere inzichten 
dan de overige Topleden. Hij bleef naar het oordeel van de anderen aanvankelijk toch 
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meer "Trouw"-man dan KP'er. Dit vereist een nadere toelichting. 
Bertus en zijn mede-Topleden streefden, voortgaande op de weg waarlangs het KP-werk 
zich ontwikkeld had, naar een activering van alle groepen van het volk en legden het 
zwaartepunt bij kleine ploegen, welke een vrij los verband hielden met de leiding. 
Johannes dacht zich in de continuïteit van zijn werk voor Trouw een groep van geestelijk 
gelijkgestemden. Hij werkte dan ook voornamelijk met Calvinisten en Katholieken en 
wenste de activiteit van deze groep gecentraliseerd. Hij meende sterker te zijn met een 
kleine groep, die geestelijk in harmonie was, dan met een grotere organisatie, waarin men 
alleen het verzet als accoord van overeenkomst had, zoals Bertus wilde, en het lag voor 
de hand dat Johannes, die de geestelijke beïnvloeding van vitaal belang achtte, dus ook 
kwam tot een sterkere concentratie, waardoor immers de geestelijke band gevoed zou 
worden. 
Zowel Bertus als Johannes zetten dus het werk voort, zoals dat historisch in hun omgeving 
gegroeid was en deden dat met overtuiging, omdat het zo naar hun mening goed groeide. 
Het is duidelijk dat uit dit fundamentele verschil van inzicht, ook al trad het niet dadelijk 
in deze vorm aan het daglicht, bij herhaling meningsverschillen moesten voortspruiten 
en evenzeer is het duidelijk dat Johannes daarbij als Toplid in het nadeel moest zijn, 
omdat zijn standpunt, zonder dat hij zich daarvan bewust was, tekort deed aan de histo
rische groei der LKP. 
Aanvankelijk lagen die meningsverschillen aan de oppervlakte. In tegenstelling tot vele, 
dikwijls jeugdige KP'ers, was de wat oudere Johannes politiek-bewust. Hij was anti
revolutionnair, oud-wethouder en zijn werk in het verzet was gericht op een weer vrij 
Nederland, met een Christelijke regering, zoals hij die zag. Hij had geen last van de in de 
illegaliteit veel voorkomende bewustzijnsvernauwing, welke een breuk dreigde te ver
oorzaken met het verleden en tevens tussen de verzetswereld en het grote bevolkingsdeel 
daarbuiten. Voor hem ging een lange ontwikkeling van voor de oorlog door en hij streefde 
er zeer bewust naar die voort te zetten. Terwijl voor vele Calvinisten de samenwerking 
met de Katholieken een ontdekking was en hun de daardoor groeiende onderlinge waar
dering de grootste winst uit het verzet leek, was dit voor Johannes eenvoudig de bevesti
ging van de oude coalitie-gedachte. Terwijl hij zich dus geheel in het "Trouw"-standpunt 
verankerd voelde, was hij aan deze organisatie ook door een langdurige en nauwe samen
werking verbonden. Wanneer hij advies nodig had, wendde hij zich dan ook veelal tot 
de leiding van "Trouw". Dit was voor Johannes volkomen logisch en verantwoord. 
Maar evenzeer verklaarbaar was het, dat de LKP-Top, bewust van het feit, dat de LKP 
geenszins uitsluitend anti-revolutionnairen telde en bedacht op de eigen onafhankelijkheid, 
bij alle waardering voor "Trouw", geen al te sterke gebondenheid van Topleden aan deze 
organisatie noch aan enige andere groepering wilde zien. Dit gold speciaal voor Bertus, 
die bewust naar een veel bredere synthese streefde dan Johannes en die zich niet praema
tuur op een smallere basis wilde vastleggen. 
Voortbouwend op eigen ervaringen nam Johannes ook in beleidskwesties dikwijls een 
afwijkend standpunt in. De Top verbood bv. geldkraken, Johannes oorspronkelijk niet. 
Dat kon hij, met één ploeg welke hij volkomen in de hand had, zonder gevaar doen, 
omdat hij over de besteding van het geld de onmiddellijke controle had. Ook ten aanzien 
van liquidaties nam Johannes, hoewel eveneens uitgaande van het principe noodweer, 
een radicaler standpunt in; wederom omdat hij in zijn eigen groep de beoordeling aan 
zich kon houden, terwijl de Top dit probleem veel voorzichtiger hanteren moest. 
Dit alles had reeds in de tijd, dat Johannes nog in Zuid-Holland werkte tot conflicten 
met Bertus geleid. Een leider in het verzet moest noodzakelijkerwijze een zekere mate 
van heerszucht bezitten. Hij moest het vermogen en dus ook de lust bezitten aan anderen 
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zijn wil op te leggen. De Topleden waren eigenlijk stuk voor stuk persoonlijkheden van 
formaat. Dat blijkt ook uit de dikwijls onvergetelijke indruk, welke zij op hun medewerkers 
maakten. Die met Jacques te doen hadden zagen in hem de grote man op de achtergrond; 
die meer met Hilbert in contact stonden, hielden hem voor de inventieve geest der orga
nisatie; de koeriersters en de "jongens" van onverschillig wie, Bertus, Bob, Johannes of 
Dobbe, waren en bleven er van overtuigd, dat hun "leider" wel alle anderen in de schaduw 
stellen moest. Zij genoten een bijna onbeperkt vertrouwen en er ging rust en kracht van 
hun leiding uit. Verhoudingen als in de LKP waren zeldzaam in het gewone leven. Zij 
berustten op de bijzondere aard van het werk en het onmiddellijk contact tussen de 
leider en de "jongens". 
Sterke persoonlijkheden harmoniëren meestal niet gemakkelijk met elkaar. Geheel afge
zien van eerzucht: op een schip kan maar één gezagvoerder zijn. Een leider kan nu een
maal niet dulden dat het terrein van zijn verantwoordelijkheid door een ander doorkruist 
wordt. De organisatie van de LKP was rudimentair en het werk maakte agressief. Bertus 
was er de grote man en met reden, want hij had er de capaciteiten voor. Tussen Hilbert 
en Jacques kon wrijving ontstaan, omdat er geen doorgevoerde werkverdeling tussen die 
twee bestond. Maar Jacques en Bertus vulden elkaar aan en Bob was er de natuur niet 
naar om Bertus naar de kroon te steken; hij had bovendien een grote waardering voor 
Bertus. 
Wat Bertus eenmaal besloten had, dreef hij door. Wanneer er ergens in Holland of Zeeland 
een kraak gepleegd was, rustte hij niet, eer hij de betrokken ploeg te pakken had en inge
schakeld kreeg. Bertus had de gave om mensen te kiezen voor het voor hen geschikte 
werk. Hij kweekte een kader, waar hij de zaken aan overlaten kon. Hij bemoeide zich 
meestal niet eens met de finesses maar gaf zijn jongens opdracht een bepaald project 
uit te werken en hem dan ter goedkeuring voor te leggen. Hij maakte hen op deze wijze 
in zekere mate zelfstandig. De jongens wilden niet eens, dat hij zelf mee ging en onnodig 
risico liep. Toch ging hij soms wel mee (Capelle a.d. IJsel, Den Bosch, Alphen a.d. Rijn, 
Delft) en zijn kalmte en vastberadenheid ·steunden de anderen dan op bijzondere wijze. 
Om een voorbeeld te noemen: de overval op het politiebureau te Delft. Nadat Johannes 
in Januari 1944 het politiebureau in de Archimedesstraat in Den Haag had overvallen 
om wapens buit te maken, liet Bertus in Februari het politiebureau in Delft kraken. Er 
namen achttien man aan de overval deel en hij liet de leiding aan de jongens, die hij 
daartoe aangewezen had. Zelf liep hij rustig tussen de anderen in, met zijn handen in zijn 
zakken. Hij keek eenvoudig hoe het gedaan werd. Op een gegeven ogenblik dreigde er 
verwarring te ontstaan, toen de politiecommandant een schot loste. Toen sprong Bertus 
er even tussen en sloeg de man tegen de grond. Daarna bepaalde hij zich weer tot toe
kijken en het geven van een enkele aanwijzing. Voor verscheidene deelnemers was deze 
overval de vuurdoop en bij de opwinding, welke er bij zulke ondernemingen altijd heerste, 
maakte die buitengewone rust van Bertus een geweldige indruk op de jongens, die een 
grenzeloos vertrouwen in hem stelden en hem op de handen droegen. 
Hoewel Bertus een zeer goed schutter was, had hij een afkeer van wapengeweld en hij 
wilde er nooit gebruik van maken, tenzij in uiterste noodzaak. 
Bij een controle op het station in Utrecht sloeg hij de SD-agent, die zich tot hem wendde, 
bewusteloos en liep rustig weg, zonder dat een andere SD'er het bemerkte. Iedere onder
neming moest volkomen zekerheid bieden, wilde Bertus er toestemming voor geven. 
Daarvoor was straffe leiding nodig. En Johannes Post was er de man niet naar om in het 
gareel van een ander te lopen. 
Johannes, de boer uit Drente, had zich van het begin af met al zijn kracht geworpen op 
het verzet in iedere vorm. Pers, sabotage, Jodenhulp, onderduikers, overvallen, falsificaties, 
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alles had hij ter hand genomen. Zijn welvarend bedrijf had hij er voor verwaarloosd. 
Op 16 Juli 1943 werd hij met zijn Joodse koerierster Thea (Celine J. Kuyper t) in 
Apeldoorn gearresteerd. Hij zelf kon met hulp van een agent weer ontsnappen. Thea, een 
nobele figuur, weigerde gebruik te maken van de haar geboden bevrijdingskans uit Wes
terbork, omdat haar medegevangenen daarvoor zouden moeten boeten. ,,Mijn leven 
komt er niet zo erg op aan," schreef zij in een afscheidsbriefje. ,,Ik voel me veilig bij God". 
Zij ging op transport naar Polen en keerde niet terug. 
Van die tijd af leidde ook Johannes het zwervend bestaan van "het leger der gezochten". 
De boerderij was verlaten, want ook zijn gezin moest onderduiken. 
Zijn broer 11arinus (Evert) werd 27 Juli 1943 overvallen op zijn boer
derij bij Kampen. Er ontstond een hevig vuurgevecht, waarbij zelfs de 
kinderen zich niet onbetuigd lieten, maar toen er een mitrailleur in 
stelling werd gebracht, konden zij het niet langer volhouden. Hoewel 
gewond, wist Marinus te ontkomen; zijn vrouw en zijn oudste jongen 
van 1 7 jaar gingen naar het concentratiekamp en de boerderij werd 
platgebrand. De beide broers trokken naar het Westen van het land, 
waar zij hun knokploegen vormden. Evert was een wilde vechtersbaas, 
verbitterd om het lot van zijn vrouw en zijn gezin, van een zeer grote 
trouw, zorg en onbaatzuchtigheid, maar veel te vrijgevochten om 
zich aan de leiding van anderen te storen. Zowel tegenover Trouw 
als later tegenover de LKP verhield hij zich vrij onafhankelijk; zoals 
hij zelf zei, deelde hij zijn bonkaarten uit aan "die het nodig hadden 
deden". 

Celine ]. Kuy,ber 
(Thea) 

en niet zo groot 

Johannes echter was een geboren leider met een scherp verstand en een ijzeren wil, die 
bij zijn eigen medewerkers een even grote autoriteit bezat als Bertus bij de zijne. 
Johannes achtte Bertus heel hoog en toen deze gevangen zat, heeft hij alles gedaan om 
hem vrij te krijgen. Maar al was er van persoonlijke naijver geen sprake, omdat beiden 
groot genoeg waren om zich ondergeschikt te voelen aan het werk, naast elkaar konden 
zij niet staan juist om het werk. Dan kwamen de verschillen van opvattingen en dan 
was het de één of de ander. Daarom ging Johannes gaarne naar het Noorden, waar hij 
zo een eigen terrein kreeg. 

DE ARRESTATIE VAN BERTUS 

Na een periode van verheugende resultaten en bij zo intensieve actie betrekkelijk geringe 
verliezen, begon in Mei 1944 de tegenspoed met de arrestatie van Bertus. 
Bertus was de man aan wie de LKP naast Jacques, die op ander gebied werkte, het meest 
te danken had. Bertus was een organisator; hij zag de grote bezwaren van de rudimen
taire organisatie der LKP en naast de actie van de dag, bouwde hij aan de grondslagen 
voor het werk van de toekomst. Hij had oog voor de komende taak van het gewapend 
verzet bij de bevrijding van het land en wilde daarop voorbereid zijn. Hij vond contacten 
met andere organisaties, ook met de Witte Brigade in België. Hij zocht steeds contact 
met Londen, omdat ook hij ervan overtuigd was, dat de Regering in Londen vrijwel 
niets van het werk van LO en LKP wist. In tegenstelling met Jacques had hij geen ver
trouwen in de Zwitserse lijn, waar berichten zouden worden achtergehouden en de 
Regering zo een onjuist beeld van het verzet geboden werd. Hij zocht naar een eigen 
radioverbinding met Engeland om de wapens te verkrijgen, welke hij nodig had voor de 
uitbouw van zijn organisatie. Heel dit werk werd plotseling onderbroken door zijn arres
ta tie op 15 Mei 194-4 te Delft. 
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De maand Mei was zo triomphantelijk ingezet. Op 11 Mei was het Bob en zijn mannen 
gelukt Frits de Zwerver uit de Koepel in Arnhem te bevrijden. Frits had staan dansen 
van vreugde en Jacques had gehuild van blijdschap. Op de daarop volgende Topver
gadering kwam Bertus bij Bob: ,,Kerel, nou moet ik je toch wat vertellen; mijn vrouw 
is in verwachting". Dat was iets geweldigs voor hem; zijn huwelijk was veertien jaar 
lang kinderloos gebleven. De makkers in het verzet deelden elkanders lief en leed. Zij 
waren als broers in hun vertrouwelijkheid, hun twisten en hun saamhorigheidsgevoel. 
De toekomst leek vol beloften. De vrijheid was op komst. Nu met dit onverwacht geluk, 
was Bertus blij als een kind. Een paar dagen later was hij gevangen. 
Op 15 Mei had hij zijn vrouw bezocht in Delft. Hij had zich verlaat en moest haastig 
naar de trein. Omdat er geen· gelegenheid meer was om naar een toilet te gaan, stapte 
hij even in een bosje om zijn behoefte te doen. 
Een vrouw, wier aanwezigheid hij niet bemerkt had, maakte daarover een opmerking, 
welke toevallig gehoord werd door een agent van politie. Nu had daar tevoren een zeden
delict plaatsgevonden en de agent dacht de dader te betrappen. Hij hield Bertus dus aan 
en gelastte hem mee te gaan naar het bureau. Het was een op zichzelf vrij ongevaarlijke 
situatie. Het misverstand zou immers gemakkelijk op te helderen zijn, maar Bertus kón 
niet naar het politiebureau in Delft. Hij- had dit bureau immers zelf in Februari over
vallen en zou er vrijwel zeker herkend worden. 
Het lag niet in zijn aard zich onmiddellijk met geweld tegen een arrestatie te verzetten. 
Hij probeerde dus de agent te overtuigen van zijn onschuld en een opbrengen naar het 
bureau te voorkomen. De agent wilde hem echter niet geloven. Op een gegeven ogenblik 
ging Bertus er vandoor, maar kwam in een doodlopend steegje terecht. Hij hield zich 
daar enige tijd verborgen, doch de agent stelde zich ergens verdekt op en toen Bertus 
weer te voorschijn kwam, hield hij hem opnieuw aan. Bertus zag toen geen andere uitweg 
meer en loste twee schoten, waarmede hij de agent verwondde. Hij ontrukte een voorbij
ganger zijn fiets en reed er op weg. Het publiek trachtte hem tegen te houden; hij pro
beerde de mensen te ontwijken, maar iemand gaf hem een trap, waardoor hij viel en zijn 
knie blesseerde. Er is in die tijd dikwijls op aangedrongen, dat het publiek zich bij politie
acties van assistentie onthouden moest, omdat het toch altijd nog beter was een mis
dadiger te laten ontvluchten, dan een illegaal werker te doen arresteren, maar het heeft 
weinig geholpen. Het was een van de vele bewijzen voor het feit, hoezeer de massa buiten 
het verzet stond. 
Met het pistool in de nek werd Bertus toen naar het politiebureau gebracht. In de cel 
werd hij spoedig opgezocht door een belangrijk LO-contact, de politieman Jan 33 (Jan 
v. d. Sloot t), die hem biddend aantrof, hem van zijn zakboekje en andere bezwarende
stukken ontlastte en trachten zou Bertus nog diezelfde nacht in vrijheid te krijgen. Doch
er zat in Delft een inspecteur van politie, die zich uitsloofde voor de SD. Waarschijnlijk
vermoedde hij, dat Bertus aan de overval op het politiebureau had deelgenomen, wellicht
heeft hij hem zelfs herkend. Hij kwam er al spoedig achter, dat het persoonsbewijs van
Bertus vals was. Bertus kon niet anders, dan het zedendelict, waar hij part noch deel aan
had, maar toegeven, in de hoop zolang mogelijk uit handen van de Duitsers te blijven.
Intussen waren een aantal jongens met spoed naar Delft gekomen, om hem te bevrijden.
Het politiebureau in Delft was na de wapenkraak in complete staat van verdediging
gebracht, twee Delftse agenten waren naar een concentratiekamp gevoerd en de stem
ming was er zeer nerveus. Die zelfde avond nog werd Bertus, zwaar geboeid, en met
stokken in zijn broekspijpen om ontvluchten te belemmeren, per overvalwagen naar de
politiegevangenis aan het Haagsche Veer te Rotterdam overgebracht, onder escorte van
een man of vijftien; motoragenten voorop en een auto tot dekking er achter.
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Spoedig wist Jacques en daarna ook de rest van de Top, wat er gebeurd was. Het was 
een domper op de vreugde over de meesterlijke stunt in Groningen, waar men niet minder 
dan 133.500 bonkaarten te pakken had gekregen. Maar er was geen tijd voor lamenteren, 
er moest gehandeld worden. 
Johannes, Jacques en Bob kwamen onmiddellijk naar het Westen en Johannes had een 
onderhoud met de directeur van de politiegevangenis, om Bertus vrij te laten. Deze 
functionnaris weigerde aanvankelijk op de voorstellen in te gaan, maar nadat Johannes 
met een oud-minister bij hem kwam, beloofde hij medewerking, waarna hij zelf zou 
onderduiken. 
De KP'ers hadden intussen niet stil gezeten. Zij hadden gehoopt Bertus te kunnen be
vrijden, wanneer hij per auto naar de SD werd gebracht om verhoord te worden. Maar 
er werd een andere route gereden dan gebruikelijk was en dit plan mislukte. 
In overleg met de gevangenisdokter werd toen aan Bertus een flesje bloed bezorgd om 
bloedspuwing te kunnen simuleren en transport naar een ziekenhuis te bewerken. Bertus 
had zelf reeds aan deze mogelijkheid gedacht en enkele valse tanden met een verbindings
stukje ingeslikt, dat hem in de borst was blijven steken en een operatie noodzakelijk 
maakte. De SD weigerde echter hem naar het ziekenhuis te laten vervoeren. Toen bleef 
de enige mogelijkheid een overval op het Haagsche Veer. Terwijl de KP hiervoor klaar 
stond, liet de directeur weten, dat Bertus reeds naar Vught was overgebracht. Achteraf 
is gebleken, dat dit transport eerst later heeft plaats gevonden. 
In de bunker van Vught, waaruit geen ontsnappen mogelijk was, heeft Bertus verbleven 
van Mei tot September 1944, de dag waarop hij gefusilleerd is. De eerste weken werd hij 
practisch dag en nacht verhoord, volgens het bekende uitputtingssysteem, de zgn. ,,Dauer
vernehmung". Dat soort verhoren was het toppunt van alle physieke en psychische kwel
ling. De enkele uren pauze per etmaal gaven geen rust; tijdens het alleenzijn in de cel 
martelde de geest zichzelf tot krankzinnig wordens toe. Van Brune wist de SD wie men 
in handen had. Tegen de overweldigende feitenkennis van de SD bleef geen fictie be
stand. Het was een gevecht zonder kans en zonder hoop. 
Tot Augustus 1944 duurden de verhoren en het leven in de bunker viel de altijd actieve 
Bertus onnoemelijk zwaar, al trachtte hij steeds voor ogen te houden, dat zijn eigen vrouw 
dit vier maanden zonder klagen verdragen had. Maar het ergste was de ontdekking, 
hoezeer het verraad van Brune om zich heen gegrepen had. Hij zag de val die werd opge
steld en hij die altijd met zoveel zorg gewaakt had over zijn jongens, was niet meer bij 
machte om in te grijpen. Die zorg voor de organisatie, die angst om het lot van de makkers 
en om het werk overhèerste alle andere gedachten. Daarvoor vocht hij onder de verhoren. 
Daarvoor stuurde hij zijn berichten, want waar bijna niemand kans toe zag, gelukte aan 
Bertus: hij wist clandestiene briefjes uit de bunker te doen smokkelen. Maar hij moest 
zijn aanwijzingen herroepen en wijzigen al naar gelang hem nieuwe feiten duidelijk 
werden. Als zijn eventuele opvolger was altijd Bertus' adjudant beschouwd, Witte Piet, 
een jongen van even in de twintig, maar een zeer goede kracht. Doch in zijn eerste briefje 
wees Bertus Wietze als opvolger aan en Witte Piet en Otto als diens assistenten. Wietze zat 
in Friesland en kwam niet naar het Westen terug. In een tweede briefje gaf Bertus bericht, 
dat Wietze moest onderduiken en verzocht hij \Vitte Piet om volledige reorganisatie. En 
tenslotte schreef hij: ,,Houdt er mee op of reorganiseert alles. Als jullie op deze wijze 
verder gaan, lopen jullie er allemaal in. Ze weten alles". 
Er klinkt wanhoop in dit laatste schrijven. Een verhoorde wordt zo moe, zo onzegbaar 
moe. Het is niet meer voor zichzelf, dat hij die zware gevechten levert - hij weet, dat 
zijn eigen vonnis vaststaat. Het is alleen om de anderen te redden. En hij is machteloos. 
Want ze weten alles, alles. 
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Een wanhopige brief, een noodschreeuw. 
Bertus vocht met zijn rug tegen de muur. Waarschijnlijk wist hij toen, dat ook Jacques 
gevangen was. Hij zag hoe de organisatie zou worden opgerold. Hij kon vechten wat hij 
wilde. Hij kon trachten de SD op dwaalsporen te brengen, er gedeeltelijk in slagen. Doch 
er was teveel bekend. 
Het was een marteling. Het eigen leven dat verging in deze sombere bunker, met zijn 
dichtgespijkerde vensters. De gedachten aan zijn vrouw, aan het kind, het zo vurig ver
langde kind, dat geboren zou worden als hij niet meer tot de levenden behoorde. En 
daarbij de ramp voorzien, die het werk treffen zou, de makkers treffen zou. Hij had 
orders gegeven en weer tegenorders, het moest verwarring veroorzaakt hebben. Hij 
moest waarschuwen voor de komende ramp en wist zelf geen weg meer. Hij wist niet 
meer hoe ver zijn makkers waren en hoever de vijand was. Hij die altijd vol zorg voor 
ieder van zijn jongens geweest was, en hen behoed had voor gevaren - hij kon niets 
meer dan hen waarschuwen: ,,Als jullie op deze wijze verder gaan, lopen jullie er alle
maal in". 

DE ARRESTATIE VAN JACQUES 

Intussen waren door Witte Piet met grote doortastendheid de eerste maatregelen genomen. 
Alle contactadressen waren vervangen door nieuwe en alle mogelijke voorzorgen waren 
getroffen. Nu bleek in volle omvang het grote belang van Bertus' voortdurend streven naar 
kadervorming. Het werk kon voortgaan. 
Tevens kwam Johannes t'ost naar het Westen. In de voorafgaande maanden (namelijk 
vanaf Maart) was Hilbert gaan deelnemen aan de zgn. Kernvergaderingen in Amsterdam, 
waar vertegenwoordigers van de verschillende illegale organisaties bijeenkwamen. 
Aanvankeltjk meende men in de KP-Top dat deze vergaderingen uitsluitend van informa
tieve aard waren. Maar spoedig begreep men, dat hier meer uit voortkomen zou en men 
besloot, dat Bertus er zelf heen zou gaan. Zijn arrestatie brak ook hier de draad af. De jeug
dige Witte Piet was niet de geschikte man om deze taak van Bertus over te nemen. Als 
vertegenwoordiger van de organisatie in de Kern moest men een ouder man sturen. De 
politiek geïnteresseerde Johannes begreep, dat in de toekomst het zwaartepunt in het 
Westen zou komen te liggen en wilde graag naar Amsterdam. Hij onderhield relaties met 
vooraanstaande mannen uit de kringen van "Trouw" etc., zodat hij van de beschikbare 
mensen voor deze taak de beste leek. Er werd daarom besloten, dat Witte Piet de prac
tische leiding in het Westen voeren zou, terwijl Johannes zich met de vertegenwoordiging 
naar buiten belasten zou. Als leider van de KP-Noord-Oost werd Johannes opgevolgd 
door Piet v. d. Berg. 
Op deze wijze trachtte men de gevolgen van de eerste grote slag op te vangen. Het werk 
moest, koste wat het kost, voortgang vinden. In Arnhem boekte Bob opnieuw een groot 
succes. Als gevolg van de Koepelkraak was de eigenaar van het "Hemeldal", het LO
centrum in Oosterbeek gearresteerd. Deze, een reeds bejaarde man, had het onder de 
verhoren zwaar te verduren en het was de vraag of hij zou kunnen blijven zwijgen. Na 
drie mislukte pogingen ( de eerste op 29 Mei 1944) gelukte de overval van 11 Juni, waarbij 
56 gevangenen werden bevrijd. 
Onmiddellijk hierop vielen nieuwe slagen van de SD. Op 13 Juni de overval op de door 
Brune verraden PBS te Amsterdam. Er waren dertig arrestanten, waarvan één in een zak
boekje een afspraak met Jacques vermeld had staan op het station in Zwolle. Op 14 Juni 
werd Jacques te Zwolle gearresteerd en overgebracht naar Scheveningen en vandaar 
later naar Vught, waar hij op 4 September 1944 werd gefusilleerd. Zijn vrouw verwachtte 
toen haar vierde kind; het was de zoon, waar hij naar verlangd had. Van de verhoren 
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werd niets bekend. Zo stil en onopvallend als zijn werken was geweest, zo was ook zijn 
einde. 
De netten waren nu dichtgetrokken. In Juni ging er geen dag meer voorbij, zonder dat 
er berichten kwamen van nieuwe arrestaties in de kringen van LO en LKP, door heel 
het land. Een hoogtepunt was de overval te Weert, waar de gehele gewestelijke LO-leiding 
van Limburg onder Ambrosius werd gearresteerd. 

DE ONTSNAPPING VAN BoB 

Ook Bob werd intussen zwaar gezocht. De SD bezat zijn foto en er werd voortdurend 
jacht op hem gemaakt. Daarom was hij na de overval op het Huis van Bewaring uit 
Arnhem vertrokken naar Amersfoort. Een voordeel voor hem was, dat de SD naar "Jelt'' 
zocht, terwijl hij als "Bob" verder werkte. 
Op 29 Juni werd hij opgebeld door Annie, de verloofde van de KP-leider Utrecht-Oost, 
Frits. Deze laatste was met zijn assistent gearresteerd en er moest overlegd worden, wat 
er te doen viel. Bob maakte daartoe een afspraak voor het tramstation in Zeist. Achteraf 
bezien had er geen ongelukkiger afspraak gemaakt kunnen worden. In die week werd 
namelijk juist het hoofdkwartier van de SD uit Den Haag naar Zeist overgebracht en 
het wemelde daar van SD-agenten, die allen J elt's foto kenden. 
Bob ging er heen op de fiets en, wat bijna nooit gebeurde, in gezelschap van zijn vrouw. 
Dicht bij het tramstation werd hij herkend door Brune en aan een SD-man aangewezen. 
Terwijl Bob met zijn vrouw op een café-terras zaten te wachten, kwam Annie en omdat 
er op het drukke terras geen gelegenheid was voor een vertrouwelijk gesprek, ging Bob 
met haar weg. Zijn vrouw bleef achter. Na een minuut of tien te hebben rondgelopen, 
waarbij zij de verschillende berichten bespraken, keerden zij terug naar Bob's vrouw. 
Deze waarschuwde haar man onmiddellijk: ,,Er lopen twee SD'ers in uniform en nog 
veel meer in burger. Ze houden mij in de gaten". 
Bob zei tegen zijn vrouw: ,,Rijd onmiddellijk weg en ga naar Amersfoort". En tot Annie: 
,,Ga naar Utrecht". 
Op hetzelfde ogenblik bemerkte hij, dat de twee mannen in uniform op hem afkwamen. 
Hij draaide zich, uiterlijk kalm, om en zei luid: ,,Tot straks hoor". 
Daarop liep hij rustig weg, alsof hij nog niets bemerkt had. De SD'ers 
volgden hem en wilden hem ongemerkt inhalen, om hem te over
rompelen. Zij kwamen steeds dichterbij, omdat Bob, die in zijn achte
loze houding volharden moest, niet sneller kon gaan lopen. De situatie 
leek hopeloos. Bob was ongewapend. Hij was een lange kerel, met een 
als oud-militair goed geoefend lichaam. Maar de laatste jaren had hij 
wel wat anders te doen gehad dan sport en hij was dus niet in vorm. 
Zijn achtervolgers waren het wel. 
Bij een straathoek gekomen, begon Bob uit allemacht te rennen. Na 
een paar honderd meter was hij al volkomen uitgeput; hij had adem
nood en zijn hart ging zo tekeer, dat hij dacht het te moeten opgeven. 
Toen schoot het door zijn gedachten: ,,Jacques gepakt, Bertus gepakt; 
wat moet er van het werk terecht komen?" Dat schonk hem de 
wanhopige wil tot volhouden. 
Zijn achtervolgers schoten, doch misten. Hij vluchtte voort door een 
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paar tuintjes en raakte zo na een wilde jacht zijn achtervolgers eindelijk kwijt. Hij zag 
een tuinman met een fiets en wilde hem deze ontnemen. Maar het was niet nodig, want de 
man, die begrepen had wat er gaande was, nam hem achterop en bracht hem uit de buurt. 
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Daarop ging deze man terug om te zien, wat hij voor Bob's vrouw zöu kunnen doen. 
Maar de onrust over zijn vrouw was Bob te machtig en hij keerde zelf ook per tram naar 
het station terug. Door er aan de achterkant uit te springen, kon hij onopgemerkt in het 
stationsgebouwtje glippen en vandaar het plein overzien. Hij zag zijn achtervolgers maar 
geen spoor van zijn vrouw of van Annie. Anders dan Bertus had Bob die middag van 
iedereen medewerking. Een employé van de tram hielp hem het station aan de achter
zijde te verlaten. 
Vandaar kwam hij op het terrein van een gasfabriek, waar een arbeider hem naar het 
directiekantoor bracht. Daar kon hij telefoneren en een kantoorjuffrouw herstelde zijn 
gescheurde broek zo goed mogelijk. Bij zijn poging ongemerkt uit Zeist te komen, trof hij 
een hem onbekend LO-man, die onmiddellijk informeren ging naar Bob's vrouw en maat
regelen nam, dat zij zou worden bevrijd, wanneer zij op het politiebureau in Zeist binnen
kwam. Deze man bracht hem ook veilig-naar Amersfoort. 
Het duurde twee dagen voor men iets van de vrouw vernam. Annie was ontsnapt, maar 
Bob's vrouw was gearresteerd en naar het politiebureau op het Paardenveld te Utrecht 
gebracht. De Duitsèrs verwachtten er een bevrijdingspoging voor de KP-leider Frits 
en de politie lag er de eerste dagen met opgestelde mitrailleur te wachten. Via een contra
spionnage-groep ontving Bob tevens bericht, dat de SD speciale afdelingen uitgezonden 
had, om hem te vangen. In Utrecht, Amersfoort en Driebergen, overal stonden posten 
en heel de omgeving was afgezet. Het leek zelfs voor deze kraakspecialist onmogelijk 
om zijn eigen vrouw te bevrijden. Hij kon niet eens naar Utrecht gaan, maar zat practisch 
gevangen op zijn adres in Amersfoort. 
De situatie was daarbij, nog afgezien van zijn persoonlijke bezorgdheid om het lot van 
zijn vrouw, heel ernstig. Bob's vrouw wist vrijwel evenveel van het werk als hijzelf. De 
SD had haar onmiddellijk gezegd: ,,Jouw man isjelt en jij kent Jacques en Bertus ook wel". 
Wanneer zij geconfronteerd werd met Bertus en Jacques en de verschillende tegenstrijdige 
verklaringen tegen elkaar werden uitgespeeld, zou er geen houden meer aan· zijn. Tot 
iedere prijs moest zij eruit. Verschillende plannen en mogelijkheden werden onderzocht 
en weer verworpen. Het waren een paar weken van ondragelijke spanning voor Bob, 
waarin hij verder moest gaan met het andere werk, dat door het wegvallen van Jacques 
en Bertus nu nog meer van hem afhing. Hij hield het vol, al zag hij er op de duur uit als 
een geraamte. 
Tenslotte kreeg Bob echter contact met een vaandrig Herman, voor wie het toch al tijd 
van onderduiken geworden was. De eerste maal dat deze weer officier van piket was op 
het bureau, zei hij tot de commandant over de gevangenen, dat er was opgebeld, dat 
Bob's vrouw onmiddellijk moest worden verhoord. Zij werd daarop naar de gang gebracht, 
maar omdat het te lang duurde, weer ingesloten. Dat was haar geluk, want de SD kwam 
juist werkelijk een vrouwelijke gevangene voor een verhoor halen, maar gelukkig bemerkte 
niemand, dat dit nogal vreemd was. Even later kwam Herman, die vroeg of Bob's vrouw 
at was weggehaald en vervolgens zei, dat hij haar dan in vredesnaam zelf maar zou 
brengen. Hij nam haar eenvoudig mee op zijn fiets en buiten werd zij opgevangen door 
een medewerker en een koerierster, die haar naar het station brachten, waar weer een 
ander op haar wachtte. Nog eenmaal was het op het nippertje, toen de SD het station 
juist bleek te hebben afgezet voor een aangelegenheid, welke met de hunne niets had uit 
te staan. Maar de trein vertrok onmiddellijk en binnen een uur na haar bevrijding in 
Utrecht was zij in Amersfoort. Thuis althans in zoverre dat zij weer terug was bij haar 
man en haar kind op een nieuw duikadres, met de SD overal in de omtrek op zoek naar 
,,] elt", hetgeen hun bijna alle bewegingsvrijheid ontnam. Niettemin was het een groot geluk. 
Diezelfde dag, 16 Juli 1944, gaven in de duinen bij Overveen,Johannes en Hilbert hun leven. 
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DE DOOD VAN JOHANNES EN HILBERT 

Johannes had het intussen in het Westen heel moeilijk gehad. Hij moest er leider zijn, 
maar miste daartoe de autoriteit, omdat Witte Piet, geassisteerd door Ottö (Noord
Holland), Cor (Utrecht) en Paul (Samuel Esmeyer t) (Zuid-Holland), er het practische 
werk en dus ook de ploegen in handen had. Zijn eigen autoriteit gold eigenlijk alleen bij zijn 
eigen mensen van vroeger. Dat paste ook in het kader van zijn opdracht. Johannes had een 
vertegenwoordigende taak. Hij mocht niet optreden op eigen gezag, maar namens de Top. 
Maar Johannes was realist genoeg om de situatie zuiver te zien. Kort achter elkaar waren 
Bertus en Jacques gearresteerd. 
Met Bob kwam het spoedig zover, dat hij zelf geloofde nog maar een paar dagen of weken 
uit de handen van de SD te kunnen blijven. Dat wist Johannes. 
In Noord en Zuid waren er moeilijkheden in de leiding. In het Westen was reeds Otto 
naar Noord-Holland gegaan, omdat het hem moeilijk viel onder de veel jongere Witte 
Piet te werken. De Top had niet meer de hechtheid van vroeger. Het was een wankele 
basis, waarop Johannes werken moest, en deze kon hem ieder ogenblik onder de voeten 
weg brokkelen. 
Dat was een onmogelijkheid. Hij moest daarom zijn persoonlijke autoriteit in de LKP 
vergroten, hij moest meer vat krijgen op de ploegen. 
Zijn representatieve taak viel hem zwaar. Hij had grote begaafdheden, maar tenslotte 
was hij een eenvoudige Drentse boer. Nu moest hij besprekingen voeren met intellectuelen: 
politici, hoge officieren, aristocraten. Hij liet zich niet verblinden en begreep, dat hier het 
terrein vol voetangels en klemmen lag. Want Amsterdam was het Mekka der politici, 
waar gewerkt werd voor de toekomst, posities werden gekozen, combinaties gemaakt, 
plannen, afspraken, intrigues. Johannes had niet voldoende ervaring in dit spel; hij had 
hierbij adviezen nodig en zocht die uiteraard bij de leiding van "Trouw". Deze leiding 
zag op haar beurt ook met enige bezorgdheid naar de LKP met haar gehavende Top 
en haar tekort aan intellectuelen. Een of twee slagen van de SD en de KP was een romp 
zonder kop en er waren genoeg kapers op de kust, die trachten zouden deze van haar 
leiding beroofde organisatie te gebruiken voor hun eigen doel. Ook "Trouw" zag dus 
gaarne de positie van Johannes, op wie men vertrouwen kon, zo sterk mogelijk. 
Het werk van Johannes werd dus gericht op vergroting van zijn macht over de ploegen. 
Dit moest hem onvermijdelijk in conflict brengen met Witte Piet, omdat hij op diens 
terrein kwam. Bovendien was deze poging door de in de KP gegroeide verhoudingen tot 
mislukking gedoemd. 
Johannes was een prettige persoonlijkheid. Die hem kenden, mochten hem graag. Dat 
was altijd zo· geweest. Maar in het Westen botste hij, omdat hij de interne verhoudingen 
niet genoeg kende en steeds weer vergeleken werd met Bertus. Bertus was bezig geweest 
met de vorming van geheel onafhankelijk van elkaar werkende afdelingen voor kraken, 
voor liquidaties en voor sabotage. Deze reorganisatie was een dwingende noodzaak. Met 
Witte Piet was afgesproken, dat dit werk volgens de plannen van Bertus moest worden 
voortgezet. Maar Johannes werkte op zijn gebied juist in de tegenovergestelde richting, 
nl. naar concentratie. Alleen zo immers zou hij de ploegen meer in de hand kunnen 
krijgen. 
Bertus - steeds bezorgd voor de veiligheid van zijn jongens - liet de mensen altijd op 
verschillende tijdstippen en plaatsen bij hem komen. Hij wilde nooit teveel mensen bij 
elkaar hebben en ook geen onderlinge contacten, welke niet noodzakelijk waren. 
Johannes, die persoonlijk contact met de jongens zoeken moest, belegde bijeenkomsten, 
waar hij sprak of spreken liet over de na-oorlogse problemen. Dat was op zich genomen 
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vrij normaal. De veelal jeugdige en onervaren KP'ers waren in dat opzicht te wem1g 
georiënteerd. Zij hadden hun vage vrees dat de "schuilkelderpolitici" aan de macht 
zouden komen en de collaborateurs ongestraft zouden blijven, de vrees van vele illegale 
werkers, die door sommige lieden handig bespeeld werd. Bob liet voor zijn jongens daarom 
ook door iemand van "Trouw" spreken over deze problemen. En toen Hans Dobbe hem 
vertelde van een priester, die wilde meegaan bij overvallen om de jongens zo nodig in hun 
laatste ogenblikken bij te staan, vond Bob dit roekeloos, omdat Hans deze geestelijke in 
één keer verspelen kon en hij adviseerde hem die priester liever bij de katholieke jongens 
in het Zuiden te laten doen, wat een man van "Trouw" bij de jongens van Bob deed. 
Maar in het Westen, waar de ploegen veel meer van gemengde samenstelling waren, 
werd ditzelfde Johannes kwalijk genomen en Witte Piet, hoewel politiek niet geïnteresseerd, 
kon niet tolereren, dat dit zonder zijn toestemming geschiedde. 
Dit alles gaf geen aanleiding tot felle conflicten. Het waren tenslotte stuk voor stuk prima 
kerels met onvoorwaardelijke toewijding aan de goede zaak en het waren meer de omstan
digheden, die deze situatie schiepen, dan rivaliteit of gebrek aan kameraadschap. Er 
werd op de Topvergaderingen openhartig over gesproken, maar Johannes zei, dat het 
wel beter zou gaan, wanneer hij maar eenmaal eens een groot succes had. 
Johannes had grote plannen gekoesterd in dat opzicht. Op één dag wilde hij de gevange
nissen van Weteringschans, Amstelveenseweg en Groningen kraken. Vooral de Wetering
schans stond in het middelpunt der belangstelling. Gerrit Jan v.d. Veen had reeds driemaal 
tevergeefs plannen gemaakt deze gevangenis te kraken, de laatste maal, toen men het 
plan ook ten uitvoer ging leggen (1 Mei 1944) in samenwerking met de KP, waarbij hij 
zwaar gewond werd en later door de Duitsers gedood. In de Weteringschans zat Henk 
Dienske (t), LO-leider van Noord-Holland, die geschreven had te vrezen, dat hij onder 
de zware mishandelingen niet lang meer zou kunnen zwijgen. Hij heeft het volgehouden, 
maar dat wist men toen niet. Voorts zaten er ruim zeventig andere gevangenen, waar
onder vele ernstige gevallen. En op 23 Juni werd bij een overval op het DK-Haarlem een 
persoonlijke vriend van Johannes gearresteerd, Jan (Johannus W. Wildschutt) die 
eveneens in de Weteringschans werd ingesloten. 
Zo werd de Weteringschans voor Johannes het hoofdobject. Men heeft er zich later 
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over verwonderd, dat een figuur van landelijke betekenis in een periode 
zo vol problemen niets anders meer gezien zou hebben dan dit éne 
object. Maar Johannes zag wel meer. Hij had het ook nodig voor 
zijn beleid tegenover Londen, waarover later. Zo gezien waren er 
aan de overval op de W eteringschans nog veel groter belangen ver
bonden dan dat van de bevrijding van een aantal gevangenen, waar
onder Dienske en vooral Wildschut persoonlijke vrienden waren. 
Johannes wilde de overval doen plegen door zijn eigen mensen. 
Verschillende plannen werden ontworpen en bleken onuitvoerbaar. 
Deze herhaalde tegenslagen voerden de spanning op tot het uiterste. 
Alleen Johannes bleef vol vertrouwen. Ergens zou hem een kans 
gegeven worden en die zou hij aangrijpen. Tenslotte meende hij deze 
kans te vinden bij de SD-bewaker Boogaart en deze bleek een ver
rader. De overval op de Weteringschans in de nacht van 14 op 15 Juli 
1944 werd een vreselijke mislukking. 
Wij raken hier aan een der meest tragische verschijnselen uit het 

verzet. Hiervoor is geschreven over "letterlijk dag en nacht werken", over "er uitzien 
als een geraamte", en dat lijken gemeenplaatsen. Maar het was de waarheid. Het moest 
maar het gebeurde niet straffeloos. De natuur heeft haar rechten. 
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Johannes heeft bovenmenselijke dingen gepresteerd. Deze prachtige figuur heeft zichzelf 
verteerd. Lichamelijke vermoeidheid noch geestelijke overbelasting mochten geteld wor
den. Voortdurend levensgevaar, voortdurende spanning, voortdurende moeilijkheden, zorg 
om het werk, zorg om de makkers, ondragelijke verantwoordelijkheid, zonder pauze, zonder 
rust. En een lichaam, dat schreeuwde om slaap en het gebruik van Pervitine 1) om wakker te
blijven. Het onmatig gebruik daarvan, waardoor het weerstandsvermogen verloren ging. 
Johannes was daarin de enige niet. Bijna iedere illegale werker van formaat ging het zo in 
die tijd. Het wreekte zich in zijn beleid. En het bleek bij de overval op de Weteringschans. Een 
half jaar eerder zou de scherpzinnige en voorzichtige Johannes het anders gedaan hebben. 
Nu hing heel de onderneming af van de betrouwbaarheid van een SS-man. Johannes 
had getracht de moeder van Boogaart in handen te krijgen, maar zelfs deze zekerheid 
ontviel hem. 
Dit was het kardinale punt. Het in handen hebben van Boogaart's moeder als garantie 
tegen mogelijk verraad was conditio sine qua non voor de overval op de Weteringschans. 
Zonder deze zekerheid mocht de overval niet doorgaan. Dat was aanvankelijk ook het 
standpunt van Johannes. Er zijn deelnemers geweest aan de overval, die niet beter wisten 
of men had die zekerheid.Johannes had er tot het allerlaatste op gehoopt en naar gestreefd, 
maar toen het hem niet gelukte, besloot hij de overval toch te wagen. 
In iedere verzetsleider moest een element van de speler huizen. Een onderneming móest 
degelijk worden voorbereid, maar tenslotte bleven er nog altijd risico's, die niet te voor
zien waren. In zoverre moest men wagen. Dit echter werd een sprong in het duister. Er 
hing zoveel van af, dat het móést gelukken. Dat is door de leiders en deelnemers herhaalde
lijk gezegd in die dagen. Zij hielden dat zichzelf voor. De hartstochtelijke wens werd de 
vader van een vermetele gedachte. Johannes en heel zijn omgeving, die door hem werd 
meegesleept, schenen blind en doof, zij wilden ook niet meer zien of horen. 
Bob had eerder bericht gekregen, dat Jacques in de Weteringschans zou zitten en dat hij 
aan de bewaker Boogaart alleen berichten geven wilde op een schriftelijk bewijs van 
Bob. Bob had dit bewijsje gegeven en kreeg toen later kennis van een brief je, dat Jacques 
uit de trein geworpen had, op weg van Scheveningen naar Vught. Jacques had dus nooit 
in de Weteringschans gezeten. Bob zond toen onmiddellijk een waarschuwing, dat Boo
gaart fout moest zijn. Waarschijnlijk heeft deze waarschuwing Johannes niet meer bereikt. 
Maar aan waarschuwingen ontbrak het niet. Van alle kanten kwam de waarschuwing, 
dat er in verzetskringen te Amsterdam met grote loslippigheid over de aanstaande overval 
op de Weteringschans gesproken werd. Het leek wel, of iedereen ervan wist. 
Des middags vóór de overval kwam er een waarschuwing van de Officier van Justitie bij 
"de internationale zuster". De SD-chef Lages was persoonlijk in de Weteringschans 
geweest en de Duitsers hadden de hele situatie opgenomen. Het was dus vrijwel zeker, 
dat er verraad in het spel was. ,,De internationale zuster" ontbood toen Hilbert en vroeg 
hem, of zij de moeder van Boogaart in handen hadden. Hilbert antwoordde haar ont
kennend. Zij vertelde hem van de waarschuwing en wees er hem herhaaldelijk en met 
nadruk op, dat deze overval onmogelijk was. ,,Al zou het niet lukken", zei Hilbert ten
slotte, ,,dan moeten we het toch wagen". Hier hielpen geen argumenten meer. 
Hilbert had zich reeds verzoend met de gedachte de oorlog niet te zullen overleven. Hij 
had een voorgevoel van zijn dood en berustte erin. Hij was tevoren ernstig ziek geweest 
en had toen nog een ontmoeting gehad met zijn vrouw. Daarna had hij gezegd: ,,Ik heb 

1) Pervitine werd veelvuldig gebruikt om de behoefte aan slaap te onderdrukken. Het onmatig gebruik van dit middel, dat de ge
zonde slaap uiterraad niet vervangen kon, had uitputting en overspanning tot gevolg. Het was bovendien een riskant middel, omdat
zodra het uitgewerkt was, de natuur haar rechten hernam en men in slaap viel. Dit werd Marinus Post noodlottig, die op een
vlucht over de daken na een schietpartij plotseling door de slaap werd overmand en later door de Duitsers onder een afdak slapend 
werd aangetroffen. 

377 



HUI.� VAN 

- - - - weg heen. 
. . . . weg terug. 
1 woning concierge. 
2 archief gebouw. 

WETERING OCMAN6. 

3 instructie gebouw. 
4 Joden barak. 
5 luchtcellen. 
6 À-vleugel. 

WAT�'R.. 

7 B-vleugel. 
8 C-vleugel. 
9 D-vleugel. 

JO wasgebouw. 

AM6TERDA M. 

11 kerk. 
12 keuken . 

HIQ6C.H. 

13 woning directeur. 
14 bewaarderswoning. 

TOELICHTING. Omstreeks 9 uur 's avonds betraden 16 KP'ers 2 aan 2 de woning van de concierge ( 1). 

15 hoofdingang. 
16 plaats mitrailleur. 
17 verbindingsgang. 
18 ringmuur. 

Te 3 uur 's nachts betraden er 12 de binnenplaats, na een mededeling van de in het vertrouwen genomen bewaker Boog aart, gedaan bij de deur van het 
instructie gebouw ( 3). Even later werden zij, na een bevel tot overgave, met mitrailleurs ( 16) beschoten. ,Zeven van de KP' ers wisten over de verbindings
gang ( 17) klimmend, de uitgang weer te bereiken. ,Zes hunner ontkwamen buiten het gebouw; ondanks opgelopen verwonding en beschieting. Eén van 
hen ontsnapte door zich tot de morgen in het water schuil te houden. De zevende, aanvankelijk ontsnapte KP' er werd later buiten de gevangenis zwaar 
gewond door de SD gevonden. 
Van de 16 rechtstreekse deelnemers wisten de SD'ers dus 6 man bij deze door verraad mislukte overval in handen te krijgen. 

voor de laatste maal mijn vrouw en het kleine jongetje gezien". De gedachte aan zijn 
gezin was het zwaarst in het offer van deze blijmoedige Christen. Hij nam er afscheid 
van, die avond toen hij wegging van de "internationale zuster". ,,Mevrouw U moet 
geloven, dat wij niet anders kunnen. Wij móéten dit doen. Er is voor ons gebeden en wij 
zullen er komen. Wij zijn niet weerloos en zullen vechten voor de jongens. Nu moet U 
mij een zoen geven. Ik ga weg. En als wij niet terugkomen, moet U het aan mijn vrouw 
vertellen." Het kleindochtertje van deze dame kwam de kamer binnenlopen en Hilbert 
vroeg: ,,Mag ik haar ook een zoen geven? - Nou zoen ik al mijn kinderen." 
Een mens is schrikkelijk eenzaam voor zijn dood. De kus van een oude vrouw en de om
helzing van een kind. Toen ging hij heen. 
In de omgeving van Johannes heerste een geweldige spanning. Er was een stemming als 
voor een feest. En toch bekroop dan deze, dan gene een voorgevoel van de mislukking. 
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Dirk W. Folmer 
(Herman) 

KP-A'dam. Tevens: O.a. 
Oranjewacht, Geuzen, PBC, 

Pilotenhulp etc. 
In '40 gearr. Na anderhalf 
jaar conc. kamp ontvlucht. 
Op 24-7-'44opnieuw gearr. 
op door Duitsers bezet adres. 
Bij poging tot ontvluchting 
gewond. Verpleegd in zie
kenzaal gevangenis Wete
ringschans. Op 6-9-'14 

weggevoerd. Vermist. 

Hermanus H. Harsveld 
(Wim) 

KP-Johannes Post. 
Gearr. 11-7-'44 in de 
trein, op weg naar A'dam 
om deel te nemen aan de 
overval gevangenis Wete-

ringschans. 

Willem F. Smit 
(Frits) 

KP-Johannes Post. 

Cornelis ten Hoope 
(Zwarte Kees) 

KP- Waterland, 
KP-A'dam. 

Aanvankelijk ontkomen. 
Buiten de gevangenis zwaar 
gewond door SD gevonden 

en gearresteerd. 

Jacobus G. Stil 
(Jacques) 

KP-A'dam. 

Johannes A. A1eewis 
(Carl) 

Ploegleid. KP-A'dam. 
Tevens: o.a. pilotenhulp. 

Na bevrijding in Zwitser
land ovtrl. t.g.v. verzets-

werk. 

Arnoldus Stramrood 
( Arie) 

KP-Johannes Post. 

August G. C. Trestorff 
(Uit den Boogaard) 

KP-A'dam. 
Tevens: ,, Vrije Gedachten". 

In vuurgevecht gewond. 

Jan N. Veldman 
(Jaap) 

Kf'-Johannes Post. 

Behalve Harsveld, hebben de bovenstaande personen deelgenomen aan de overval op de gevangenis Weteringschans te 
Amsterdam. Dirk Folmer en Joh. Meewis wisten te ontkomen. 

Zij wilden zo hartstochtelijk graag geloven. Hun twijfel onderdrukten zij. Er werd gewaar
schuwd door vrienden, die niet in de algemene sfeer gebannen waren, herhaaldelijk 
gewaarschuwd. Maar het antwoord was, dat zij de jongens, die daar gevangen zaten toch 
niet in de steek konden laten. 
Deze overval was een blunder, zeker, maar tevens een van de meest heroïsche gebeurte
nissen uit het verzet. 
Enkele uren later knalden de schoten op de binnenplaats van de Weteringschans. Johannes 
enHilbert waren daar niet bij. Zij waren 's morgens om halfvijf bij het huis vanBoogaart. 
Zelfs toen waren zij nog onbekend met de mislukking en wilden Boogaart en diens moeder 
overeenkomstig de afspraak weghalen. Het huis van Boogaart was reeds tot een val ge
maakt. De SD was er binnen. Buiten stopte juist de auto van de SD-chef Lages. 
De Duitsers sprongen eruit en sommeerden: ,,Hände hoch!" Toen Lages zich tot Johannes 
wendde, ging Hilbert er van door. Op hetzelfde ogenblik trok Johannes zijn pistool en 
vuurde. Het pistool werd hem uit de hand geslagen. Lages met een handlanger gingen 
achter Hilbert aan. Johannes werd intussen door de overmacht tegen de grond geworpen 
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en zo getrapt, dat zijn ribben braken. Na een aantal schoten op Hilbert gelost te hebben, 
raakten de achtervolgers het spoor bijster. Zij keerden terug naar hun auto en patrouil
leerden daarmede door de straten, zonder de vluchteling te kunnen vinden. Johannes, 
die inmiddels door de SD-mannen, die tijdens de worsteling· slagen van hem hadden 
opgelopen, zo laf mishandeld was, dat Lages zelf er naderhand zijn excuses voor aan
bood, werd naar de Weteringschans gebracht. 
Hilbert intussen had op zijn vlucht een schot in zijn schouder en een in zijn dijbeen ont
vangen, waardoor hij veel bloed verloor. Hij was vlak bij zijn schuiladres van die nacht, 
maar wilde er niet heengaan, omdat de bloedsporen te volgen zouden zijn en hij daar
door de mensen in gevaar brengen zou. Hij hoorde de auto der Duitsers naderen, zag de 
schijnwerpers en vluchtte een tuintje in. Hij bemerkte, dat hij het bewustzijn ging ver
liezen en kroop weg in een duivenhok. Daar heeft hij enkele uren gelegen, van tijd tot 
tijd buiten bewustzijn en zonder de kracht te hebben om verder te gaan. Toen is hij 
gevonden, de politie is gewaarschuwd en deze heeft de SD gebeld. In het treurspel van 
de bezettingstijd hebben nu eenmaal veel ellendelingen, lafaards en hersenlozen mede
gespeeld. Hilbert heeft nog geschoten, maar het was hopeloos, hij kori niet meer weg en 
moest zich overgeven. Hij werd overgebracht naar de Weteringschans en daar in een cel 
gesloten met de belofte, dat er een ziekenverzorger zou komen. Toen men na enkele uren 
bij hem kwam, had hij zijn bebloede kleren uitgetrokken en lag met zijn jas opgevouwen 
onder zijn hoofd, rustig te slapen. Lages is nog bij hem geweest om te zien waar zijn 
schoten getroffen hadden. Hij was er zeer trots op. 
Die Zaterdag kwam er van verhoren niets meer, omdat de SD het te druk had met de in 
de Euterpestraat gepleegde aanslag op de SD-man \Veener. Zondagmorgen zijn zij ver
hoord. Zowel Johannes als Hilbert hebben hun ware identiteit bekend gemaakt en verder 
iedere verklaring geweigerd. 
Enkele uren later werden zij naar de duinen bij Overveen gevoerd. Hilbert en Zwarte Kees 
op brancards. Uit den Boogaard was reeds de dag er voor aan zijn verwondingen over
leden. Zij waren met zeven man van de overval op de Weteringschans. Bij hen kwamen nog 
acht andere gevangenen. Zij werden gedwongen op de grond te gaan liggen en werden 
toen door schoten in de nek gedood. Voor Hilbert ging zo een vurige wens in vervulling, 
nl. te ontkomen aan de kwelling van langdurige verhoren. Deze overhaaste executie, 
wanneer men er die naam aan geven wil, is een grote fout geweest van de SD. 

DE GEHAVENDE ToP 

Deze achtereenvolgende slagen hadden de LKP zwaar getroffen. Ook in de provincie 
waren ongeveer tezelfdertijd vreselijke verliezen geleden. Menige organisatie was onder 
minder hevige klappen uiteengevallen. Maar er was één grote, positieve factor: het werk. 
Het werk moest gedaan worden; het eiste vervulling, het gaf geen tijd tot aarzelen. Al 
werd heel de LKP desnoods een wrak, dan moest men met dat wrak verder. De kaarten 
moesten er komen. De intact gebleven ploegen kraakten met groter frequentie dan ooit 
te voren. De eerste taak voor de deerlijk gehavende Top was gericht op het doorgaan van 
het werk, ondanks alles, koste wat kost. Men moest behouden, herstellen, versterken. 
En tegelijkertijd eiste de komende, nieuwe taak bij de bevrijding van het land de inzet 
van alle krachten. Het leek een bovenmenselijke opgave. 
De LO zag met grote bezorgdheid deze ontwikkeling aan. Zij had de zorg voor het thans 
honderdduizendenden tellende leger van onderduikers. De eisen, welke aan de LKP 
moesten worden gesteld, werden steeds hoger. Bovenal vreesde de LO dat de LKP be
zwijkend voor de dwingende noodzaak om het sabotageprobleem krachtig ter hand te 
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nemen, het kraakwerk zou gaan verwaarlozen. Dit zou niet minder dan een ramp be
tekenen. 
Zij zond daarom in de tweede helft van Juli een met zorg samengestelde deputatie naar 
Bob, bestaande uit: Kees van Gelder, Nico (Evert H. J. Boven t) en Peter-CDK, drie oude 
verzetsvrienden, die in staat waren de grootst mogelijke vriendschappelijke pressie op Bob uit 
te oefenen. Deze deputatie drong erop aan, dat het kraakwerk onder alle omstandigheden in 
volle omvang zou worden voortgezet. Bob kon een geruststellend antwoord geven. Er stond 
een serie kraken op stapel voor de maanden Augustus, September en October, de maan
den waarin de volledige overschakeling op de sabotage haar beslag moest krijgen en voor 
welk tijdvak de LO dus een reserve aan bonkaarten moest worden verschaft. Deze reserve 
werd inderdaad volgens plan verkregen in de maand Augustus 1944 door overvallen 
op distributiekantoren voornamelijk in de eerste helft van die maand en vervolgens door 
overvallen op de transporten van bonkaarten vanuit . Groningen naar de distributie
kantoren in het gehele land. De uitwerking van dit plan en het contact met het kantoor 
in Groningen stonden onder de KP-leider van Utrecht-West, Cor, die na de arrestatie 
van Frits, de KP-leider Utrecht-Oost, de gehele leiding over deze provincie op zich 
genomen had. Bij deze transportovervallen gold het zgn. dubbele bonkaarten voor de 
maanden September en October. Het totaal aan bonkaarten dat de LO buiten haar 
andere bronnen maandelijks van de LKP nodig had bedroeg 120.000 plus een reserve 
voor verliezen, te samen ca. 140.000. In Augustus 1944 kraakten de KP's 250 à 300.000 
bonkaarten om de behoeften voor drie maanden te dekken. Zonder het slagen van deze 
onderneming zou overschakeling op de sabotage onmogelijk geweest zijn. Nu werd het 
gestelde doel volkomen bereikt. Weliswaar greep de SD in en werden alle dubbele bon
kaarten ongeldig verklaard, maar omdat het drukken en verzenden van nieuwe kaarten 
te veel moeilijkheden opleverden, moest de uitgifte in September worden vertraagd en 
tot een eenvoudiger systeem van uitgifte worden overgegaan. 
Van toen af kon ieder, die in het bezit van een oude kaart was, weer een nieuwe krijgen, 
waardoor het kraken op grote schaal eindelijk overbodig werd. Slechts af en toe was het 
daarna nog nodig ter aanvulling van onvoorziene, regionale behoeften iets te kraken. De 
LKP had dus tot het laatste toe aan haar verplichtingen tegenover de LO kunnen voldoen. 
Dit is een ongelooflijke prestatie geweest voor deze zwaar getroffen organisatie. Het was 
vooral in die laatste maanden een benauwend probleem voor de Top, hoe dat krankzinnig 
hoge, tot een obsessie wordende totaal te bereiken. En dat, terwijl men in tijdnood ver
keerde en er overgeschakeld moest worden op de sabotage. Voor de LO was het dan 
ook een voortdurende angst, dat de LKP zou overschakelen ten koste van het kraakwerk. 
De verhouding tot de LO was toen aldus: Na de arrestatie van Jacques was Hilbert hem 
opgevolgd als vertegenwoordiger der LKP in de Top-LO. Om de onderlinge band zo 
sterk mogelijk te houden, was de LO-voorzitter Kees van Gelder afgevaardigd in de KP
Top. Door het uitvallen van Hilbert kwam daarna het contact nog meer op Kees van 
Gelder te rusten. Tot dan toe had de LKP voor haar financiën kunnen volstaan met de 
steun van de LO. In het bescheiden levensonderhoud der KP'ers kon de LO wel voor
zien, al was zij niet rijk en moest zij wel eens noodgedwongen zelfs op die zeer bescheiden 
eisen beknibbelen. De voorbereiding tot de sabotage, aanschaffing en vervaardiging van 
materieel etc. kostte echter veel geld, meer dan de LO fourneren kon en bovendien voor 
een doel, waartoe de schaarse LO-gelden niet in de eerste plaats dienden te worden 
aangewend. De LKP besloot daarom begin Augustus zich hiervoor tot het NSF te wenden. 
Dit werd uiteraard door de LO met lede ogen aangezien. Men beschouwde daar de 
LKP, al was dit slechts zeer ten dele waar, gaarne als een dochter van de LO, een dochter, 
die men niet missen kon en dus zoveel mogelijk vasthouden moest. 
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Een zakelijk middel daartoe was het speldengeld. En nu wendde die ,dochter zich, zij 
het in alle eer en deugd, plotseling tot een rijke beschermer. Dat was een onafhankelijk
heidssymptoom, dat de LO maar matig aanstond. Er waren meer van die symptomen. 
Voorlopig was Witte Piet Johannes opgevolgd in de Kern, hoewel hij voor deze functie 
de leeftijd en ervaring miste. Witte Piet voelde zich geenszins zo door dik en dun aan de 
LO verbonden om steeds één lijn met de LO-vertegenwoordiger in de Kern te trekken. 
Dit alles tezamen wekte grote bezorgdheid. 
En niet alleen bij de LO. Ook "Trouw" miste danig de vertrouwde figuur van Johannes 
Post. Men zag daar dat de KP-Top een wrak geworden was. Witte Piet was te jong voor 
zijn representatieve functie en de niet veel oudere Bob zat practisch vast in Amersfoort. 
Toch vormden deze twee door hun contact met de ploegen als het ware de top in de Top; 
de anderen waren meer provinciale leiders en nog maar korte tijd Topleden. Deze twee 
waren het in wier rayons het kraakwerk, nog altijd de eerste taak, voor het leeuwendeel 
nu moest worden verricht. Deze twee waren het ook, die buiten de Topvergadering met 
de latere Sabotage Commandant Frank de sabotage voorbereidden. Zij overbrugden 
de impasse die ontstaan was, na het wegvallen van vrijwel alle grote figuren, maar erg 
imposant zag de Top er op die manier niet uit. Voor het steeds voornamer wordende 
beleid naar buiten was er geen geschikte figuur. De LKP had dringend behoefte aan 
intellectueel gevormd kader, zonder hetwelk zij een organisatie dreigde te worden, die 
de kastanjes uit het vuur haalde voor anderen, die poogden haar min of meer te annexeren. 
De LKP had een bekwame kracht in Frank, maar deze was voor een andere taak bestemd 
en voelde bovendien niets voor het zitting nemen in wat hij een "praatcollege" noemde. 
Deze zwakke kant van de LKP baarde "Trouw" grote zorgen en men zocht naar een 
oplossing. Daar kwam nog bij, dat "Trouw" niet onverdeeld tevreden kon zijn over de 
gesloten overeenkomst, waarbij de bonkaarten voortaan van de LO zouden komen. 
Met de twee eigen ploegen had "Trouw" altijd zeer royaal in de distributiebescheiden 
gezeten. Nu was dat minder geworden. Vele medewerkers van "Trouw" hadden eigen 
verzorgingsgevallen, waarvoor zij de bonkaarten hard nodig hadden. Zij vonden deze 
verandering geen verbetering en zochten de oorzaak daarvan bij de LO. Bij de enorme 
omzetten van de LO kon het moeilijk anders of er was een - overigens gering - percen
tage verval. Objectief gezien was het een prachtige prestatie en een bewijs van de inte
griteit der medewerkers, dat van dit kostbare en bij de illegale verhoudingen moeilijk te 
controleren materiaal slechts een te verwaarlozen deel niet goed terecht kwam. 
Maar in die aan grieven en prikkelbaarheid zo rijke tijd wekten incidentele gevallen direct 
vermoedens en verwijten van slordig beheer. Dan waren er bij de kraken altijd grote 
hoeveelheden rantsoenen, die nauwgezet in het Politieblad werden vermeld. Dat liep 
per maand tot in het millioen en leek dus prachtig. Maar een zeer groot deel daarvan 
waren coupures en hiervan was het verval door aflopen van de geldigheidsduur en moei
lijkheden van uitzoeken en realiseren bij grossiers, zo hoog, dat er weinig mee te doen 
viel. De damescomité's voor de kampen konden ten koste van zeer veel werk een deel 
ervan benutten. Maar buitenstaanders konden maar niet begrijpen, dat er van die in 
theorie zo prachtige buit in feite zo weinig terecht moest komen en zagen dit met heel 
weinig vertrouwen aan. 
Zo kwam er bij de bezorgdheid van de leiding van "Trouw", uit het medewerkerscorps 
nog een nieuwe aandrang om dit KP-probleem ter hand te nemen. Eind Juli werd Witte 
Piet uitgenodigd voor een vergadering te Amsterdam. Daar waren vertegenwoordigers 
van "Trouw", de TO-club, Marinus Post en een LO-werker Rob Kooymans. De TD
club bereed haar oude stokpaardje over stopzetten van het kraakwerk, terwijl "Trouw" 
de grieven tegen de LO resumeerde. ,, Trouw" stelde samenwerking met de LKP voor 
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en rechtstreekse verstrekking van bonkaarten, met uitschakeling van de LO, aangezien 
zij anders zelf weer het kraken ter hand zou nemen. Wat dit laatste betrof: Marinus Post 
kraakte toch reeds op eigen initiatief. 
Voorts werd Rob Kooymans voorgesteld als een geschikte voorzitter voor de LKP. De 
bedoeling van "Trouw" was duidelijk. 
Een nauwere binding van de LKP aan zich zou haar verlossen van haar volkomen begrijpe
lijke onzekerheid ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling der LKP en daardoor 
haar eigen positie niet weinig versterken; de intellectueel Rob Kooymans kon de represen
tatieve figuur zijn, die de LKP nodig had en leek als reserve-kapitein daarvoor de juiste 
man, en terloops zou ook het inconveniënt van bonnenschaarste zijn opgeheven. De 
nadelen waren Witte Piet eveneens duidelijk: een ernstige slag voor de LO en een niet 
meer onafhankelijke LKP. Hij onthield zich van commentaar en gaf de zaak door aan 
de Top, in het bijzonder Bob en Kees van Gelder. Deze laatste als LO-voorzitter had er 
het grootste belang bij en wist de kwestie in der minne met "Trouw" te schikken. 

NIEUWE MUTATIES 

Intussen voelden zowel Kees van Gelder als Bob voor de benoeming van Rob Kooymans. Een 
vertegenwoordiger in de Kern had men dringend nodig en een voorzitter kon men ook 
wel gebruiken. Op de Topvergaderingen, die overigens niet zo belangrijk waren, als de 
vooraf te houden besprekingen van Bob, Witte Piet en Frank, liet Bob gemakshalve wel 
Kees van Gelder presideren. 
De titel voorzitter leek meer dan hij aan feitelijke bevoegdheid inhield, want de functie 
kwam neer op vertegenwoordiging in de Kern en discussieleider op de minder belangrijke 
Topvergaderingen. Toen Rob Kooymans in Augustus werd benoemd, werd er dan ook 
op de niet onhartelijke maar nogal brute KP-manier gezegd, dat hij zich niet verbeelden 
moest nu de leiding te hebben. Rob, een typische intellectueel van contemplatieve aard, 
die deze benoeming alleen aangenomen had wegens het dringende beroep op hem gedaan, 
miste de neiging om zich te doen gelden. Volkomen vreemd in het werk gekomen, zonder 
gelegenheid om zich in te werken, ging hij een uiterst moeilijke tijd tegemoet. 
Onmiddellijk hjerna volgden nog enkele andere mutaties. In het Zuiden was het Hans 
Dobbe namelijk niet voor de wind gegaan. Van het begin af was het werk daar allereerst 
op voedselkraken en sabotage gericht, waaraan de Top voor het landelijk werk niet zo 
erg veel had. Juist daarom was Dobbe erheen gezonden om de distributiekraken op te 
voeren. Maar Dobbe ging in het werk staan en werkte persoonlijk met een paar ploegen 
in plaats van het geheel van bovenaf te overzien en te activeren. �ij al zijn prachtige 
eigenschappen had hij als leider de fout, dat hij teveel zelf wilde doen en te impulsief was. 
Bovendien had hij niet al zijn tijd voor het werk beschikbaar, omdat hij tegenover zijn 
vrouw de schijn wilde bewaren, dat hij er mee opgehouden was, teneinde haar zoveel 
mogelijk de ondragelijke angst te besparen, waarin zij nu al jarenlang verkeerde. Daarbij 
kwam dat gewestelijke tendenzen hem het werk in Limburg zeer bemoeilijkten, zodat 
hij daar vrijwel niet kwam. Zowel de Brabantse KP-leider Sjef als de Limburgse Sjaak 
hadden hierdoor te weinig contact met de Top. Toen Frank in opdracht van de Top naar 
het strategisch belangrijke Zuiden kwam om de sabotage voor te bereiden en met de 
volmacht daartoe ook krachten uit Dobbe's ploegen aan te trekken, werd de situatie er 
niet beter op. Dobbe zelf, volkomen vrij van persoonlijke eerzucht, was bereid heen te 
gaan, als dit het werk ten goede kon komen. Er werd hem daarom opdracht gegeven tot 
vorming van de KP-Opruimings- of Opsporingsdienst (KPO) een beveiligingsapparaat 
ter opsporing en liquidatie van provocateurs e.d. Dit werk lag volkomen in Dobbe's lijn: 
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hij kon er zijn eigen medewerkers voor uitzoeken en zich met zijn volle persoon zelf 
inzetten, iets wat hij toch niet laten kon. 
Bob, die in deze moeilijke maanden nog wel wat steun in het kraakwerk vanuit het Zuiden 
gebruiken kon, vroeg aanvankelijk Frank de distributiekraken daar te stimuleren. Maar 
op een provinciale vergadering in Limburg werd als eis gesteld, dat er een Limburger 
in de Top moest. Aangezien het katholieke element toch maar karig in de Top vertegen
woordigd was, werden toen zowel Frank als Sjaak benoemd. 
In het rayon Midden-Oost had Bob sinds hij zich niet meer vrij kon bewegen de leiding 
overgedragen aan Joop van de KP-Apeldoorn, die daarbij geassisteerd werd door Johannes 
(Johannes ter Horst t) van de KP-Twente. De Top zag er in de tweede helft van 
Augustus dus uit als volgt: 
Rob Kooymans, voorzitter LKP en vertegenwoordiger in de Kern; 
Bob, als enig overgeblevene van de oude Top; 
Witte Piet voor het Westen; 
Joop-Apeldoorn voor Midden-Oost; 
Sjaak-Limburg voor het Zuiden; 
Frank, voorbereiding sabotage; 
Peter-CD K. 
Ten behoeve van een goede regeling voor het bonkaartenprobleem werd een commissie 
gevormd bestaande uit Bob, Peter-CDK en Henk-LO. Het rayon Noord-Oost (Groningen, 

Johannes ier Horst 
(Johannes} 

' Leid. KP-Twente. 
Gearr. 22-9-'44. Door Feld-
gendarmerie aangehouden op 

een motor. 
Na vuurgevecht gewond. 

Friesland, Drente) bevond zich weer eens in een overgangsstadium. 
Piet v. d. Berg was daar Johannes Post in Mei '44 opgevolgd. Dat werd 
geen onverdeeld succes. Piet v.d. Berg was wel een energiek en kundig, 
maar ook een moeilijk man. En juist hij stond nu voor de taak om o.a. 
de Groninger KP'ers, die door arrestaties, verraad en door onderlinge 
kwesties, goeddeels uit de historische ontwikkeling voortkomend, arg
wanend en zeker niet gemakkelijk waren, te gaan leiden. Vooral het 
feit, dat hij uit de LO voortkwam, deed hem er niet licht in slagen 
in dit rayon erkenning te vinden en de mensen naar zijn hand te zetten. 
In Juli 1944 rolde de SD bijna de gehele Groninger KP op en kreeg in 
Leeuwarden een NSF-archief in handen, dat de leidende LO- en KP
figuren tot onderduiken dwong. Piet v. d. Berg's positie was daardoor 
te kwetsbaar geworden en in een dergelijk geval was het zaak, dat men 
als Toplid aftrad. De persoonlijke trefkansen werden daardoor wel niet 
veel minder, maar het belang van de Top en van het werk werd erdoor 
beveiligd. Er kwam nog bij, dat Piet v. d. Berg zich niet met de be
noeming van Rob Kooymans verenigen kon. Hij zond als opvolger Wim 

Groen, die voordien werkte in KP-verband Drente, naar de Top, maar doordat er nog 
maar enkele Top-vergael-eringen daarna gehouden zijn, kon deze zaak niet meer afdoende 
geregeld worden. Bob zocht intussen, vooral met het oog op de komende sabotagetaak, 
een geschikte lei9-er voor het rayon Midden-Oost en meende deze gevonden te hebben 
in de te Amersfoort ondergedoken Friese KP-leider Krijn (Krijn v. d. Helm t), Hij had 
hiertoe enige besprekingen met hem gevoerd. Op 25-Augustus 1944 ging Bob, die zich 
nauwelijks meer op straat kon begeven, naar Krijn, toen een voorbijganger hem zeide: 
,,Gaat u die straat niet in. Daar is juist iemand doodgeschoten." 
Het bleek Krijn v. d. Hefm te zijn, die door de SD was overvallen. Op diezelfde dag werd 
de laatste Topvergadering gehouden. Frank ontving er zijn benoeming als Landelijk 
Sabotage Commandant en met de overschakeling op de nieuwe taak zou volgens afspraak 
de oude Top terugtreden. 
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Deze laatste maanden waren voor de in haar leiding zo zwaar getroffen organisatie uiterst 
moeilijk geweest. De LKP had prachtige jongens, moedig en met illegale ervaring, maar 
bovenal met heilige geestdrift. Jongens, die vroegen: ,,Moeder, bid voor ons", als zij erop 
uitgingen, jongens, die tot voor de geweerlopen getuigden van hun liefde voor Christus, 
hun land en hun volk, jongens, die zich offerden voor hun makkers, die tot alles bereid 
waren, omdat zij geloofden, dat God het van hen vroeg. Jongens ook, die geen Christenen 
waren, maar bezield met zo zuivere gevoelens, dat zij een Christen slechts tot eer strekken 
konden.Jongens soms, die slechts jongens genoemd werden zoals men alle soldaten jongens 
noemt, maar die mannen waren en een vrouw en kinderen moesten 
achterlaten in zorg en angst en zovelen zelfs in rouw. Jongens, die 
zoveel van het leven verwacht hadden, dat zij offeren moesten in een 
strijd, waarin tallozen niets offerden en van hen alles gevraagd werd 
tot het allerlaatste. En de KP had ook leiders voor haar ploegen, die 
zich inzetten met al hun gaven en krachten. Maar zij miste in haar 
Top de grote figuren, die zij nodig had. De opengevallen posten waren 
er zo goed en zo kwaad mogelijk bezet. Er waren daarbij fouten 
gemaakt en weer hersteld of door nieuwe fouten vervangen. Het was 
onmogelijk, dat een organisatie zich op stel en sprong herstelde van 
zulke bijna dodelijke slagen. Het mocht een wonder heten, dat niet 
alles uiteenviel. In de plaats van de oude beproefde leiders waren 
nieuwe figuren gekomen, die het gezag misten of de capaciteiten of de 
noodzakelijke voorwaarden om zich ten volle te kunnen ontplooien. 
De persoonlijkheden waren er wel, maar zij hadden nog niet de positie 
waarin zij met de meeste vrucht werken konden. 

Krijn v.d. Helm 
( Krijn) 

Leid. KP-Friesland. 
Gearr. 25-8-'44doorverraad 

van koerierster. Zie tekst. 
Bij arr. gedood. 

Deze laatste maanden was het zwaartepunt in de Top bijna geheel bij Bob komen te 
liggen. Wanneer de oorspronkelijke afspraak, dat een Toplid zich terugtrekken moest, 
zodra hij gezocht werd, nog had kunnen gelden, dan had hij zeker moeten aftreden. Want 
meer dan wie ook leek hij "getekend". Maar juist omwille van het werk kon deze laatst
overgeblevene niet aftreden. In de Top, die het verlies van Bertus en Jacques niet meer 
te boven gekomen was, vormde hij het enige element van continuïteit. Hij kende het beleid 
en zijn ontwikkeling vanaf het begin en had meer dan iemand anders invloed bij de ploegen. 
Ondanks de daaraan verbonden gevaren werden daarom in die laatste maanden (Juni
Aug.) vrijwel alle Topvergaderingen in Amersfoort gehouden, opdat hij er bij kon zijn. 
Dit bleek van groot belang. Toen op een Topvergadering in Rijnsburg, waar Bob dus 
niet bij was, Johannes, mede naar aanleiding van een inderdaad beestachtige moord
partij door de landwacht, de vogelvrijverklaring van dit smerig instituut erdoor ge
kregen had, werd dit besluit op de eerstvolgende vergadering te Amersfoort weer inge
trokken. Hoe gerechtvaardigd en in zekere zin nuttig deze maatregel ook kon zijn, de 
gevolgen ervan waren niet te overzien en onvermijdelijk moest er ook de numerieke 
zwakte van de LKP uit blijken. Hier zowel als in alle andere beleidszaken bleef Bob de 
consequente doortrekker van de eens gekozen gedragslijn. Er kwamen problemen waar
voor hij, als eenvoudige jongeman, de kennis en ervaring miste, maar voorzichtig en vol
hardend zocht hij zijn weg. 
Frank had gelijk toen hij vaststelde, dat het de LKP aan "brains" ontbrak. Er werd geen 
stoutmoedige greep gedaan naar de nieuwe mogelijkheden in die maanden. De ontwikke
ling, waarvoor de verantwoordelijkheid als een centenaarslast drukte, was langzaam, te 
langzaam. Doch de LKP had tenminste dit geluk, dat Bob gespaard bleef. In een periode 
dat alles dreigde ineen te storten, hield Bob vast en wist van geen opgeven. Het bestaan 
der LKP heeft op spel gestaan en dit beleid heeft het behouden. 
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DE NIEUWE TAAK 

De eerste voorbereidingen van de LKP tot sabotage dateerden uit de winter van 1943. 
Zodra het kraakwerk eenmaal goed op gang gebracht was, begon Bertus met de organi
satie van deze taak, waarover hij zich eerder dan iemand anders in de Top een duidelijk 
beeld gevormd had. In deze man heeft de LKP een geboren leider bezeten met een uit
zonderlijk scherp verstand en een ver vooruitziende blik. Bertus begreep, dat wanneer de 
strijd om de bevrijding van het land in de beslissende fase kwam, een binnenlands front 
een belangrijke bijdrage kon en moest leveren. De KP' ers zouden daarbij door hun 
opgedane ervaring een kwalitatief waardevolle factor kunnen zijn, mits daartoe uitgerust 
en voorbereid; in getalsterkte echter schoten zij verre tekort. Uitrusting, voorbereiding 
en aanvulling waren dus de eerste taken, welke hij zich stelde. 
De bewapening was een schier onoplosbaar probleem, omdat iedere hulp van overzee 
uitbleef. Het schreeuwend gebrek aan wapens heeft vele levens gekost. Door het zgn. 
"Englandspiel" en het volkomen falen van de betrokken Londense instanties werden 
vanaf Mei 1942 wapens, munitie, radiozenders en geheime agenten neergelaten op door 
Duitsers bezette afwerpterreinen. Tot de zomer van 1944 moest het duren, eer er wapens 
en materialen bij de verzetsgroepen terechtkwamen. En tot die tijd had men niet stil 
kunnen zitten. Op alle mogelijke en onmogelijke manieren trachtte men aan de mid
delen te komen. Vooral Bertus was zo op wapens gebrand, dat andere KP-leiders wel 
boven op hun spullen mochten gaan zitten, omdat Bertus ze anders al te pakken had. 
Trotyl uit oude legervoorraden, dynamiet uit de Limburgse mijnen, preparaten van vuur
werkfabrieken en chemische laboratoria, Bertus had alles nodig. 
Daarnaast bleef hij trachten hulp uit Engeland te krijgen. I-fü zocht voortdurend naar een 
mogelijkheid om radiografisch contact te krijgen. Ook de geallieerde officieren, die langs 
de pilotenlijnen naar het Zuiden werden afgevoerd, ontkwamen niet zonder meer aan 
Bertus. Voor zover zij deskundige adviezen geven konden, werden zij leeggepompt en 
altijd probeerde hij door hun bemiddeling het zo vurig begeerde contact met Engeland 
tot stand te brengen. Wellicht dat één hunner te Londen een raadje in die gecompliceerde 
machine in een gunstige beweging zou kunnen krijgen. 
Het gebrek aan een eigen contact met Londen was een grote hindernis. Er werd wel 
gepoogd via andere groepen, die wel over een verbinding beschikten, berichten verzonden 

te krijgen, maar hiermede was Bertus zeer voorzichtig, omdat hij 
geen enkele garantie bezat, dat die berichten inderdaad werden door
gestuurd en in ongewijzigde vorm. 
Ongelijk had hij ook daarin niet, want later bleek men in Londen 
wel de KP-wapenfeiten te kennen, maar die stonden op naam van 
groepen, die er part noch deel aan gehad hebben en de LKP was er 
heel lang volkomen onbekend. Bertus gaf het echter niet op. Hij kreeg 
contact met de Witte Brigade in België en zou via deze organisatie 
wapens krijgen. 
Door zijn arrestatie en die van een koerierster werd dit contact 
echter ontijdig afgebroken. 

Victor H. Rutgers Door bemiddeling van Johannes Post kwam Bertus in contact met de 
spionnage-groep Albrecht. Na herhaaldelijk mislukte pogingen om 

Engeland te bereiken, vertrok op 26 April 1944 van deze groep een motorboot met 
Prof. Mr Victor H. Rutgers (t) en vier gezellen. Johannes Post had gaarne aan deze 
tocht willen deelnemen, doch Bertus verzette zich hiertegen. 
Theo, een der leiders van de Albrechtgroep,nam voor Bertus naar Engeland de plannen 
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voor de sabotage mede en een verzoek om hulp. De meegegeven plannen van Bertus 
betroffen de spoorwegsabotage op grote schaal, waarvoor hij met eigen materiaal kon 
volstaan en de ontzetting van de gijzelaars- en gevangenenkampen, waartoe hij ma
chinepistolen en lichte mitrailleurs verzocht. Beide projecten waren volledig uitge
werkt. De spoorwegsabotage zou gericht zijn tegen het tractiematerieel door vernieling 
met dynamiet van de rechtercylinders van alle locomotieven, hetgeen het spoorweg
verkeer zou lamleggen, zodra daartoe opdracht kwam. De leiding van de Albrechtgroep, 
die blijk gegeven heeft van grote deskundigheid op dit gebied, vond deze plannen der
mate belangrijk, dat zij één harer Topleden daarvoor liet meegaan, ofschoon dit voor 
zover het haar eigen belangen betrof niet noodzakelijk was en zij bij Engelandvaart
pogingen reeds gevoelige verliezen in haar kleine Top geleden had. 
Bertus had echter nog meer plannen, welke hij door de korte tijd van voorbereiding niet 
meer gedétailleerd gereed had kunnen krijgen. Er werd daarom besloten, wanneer de 
tocht van Theo slaagde, een tweede boot uit te zenden met meer plannen en enkele 
geallieerde piloten, die Bertus in Rotterdam had zitten en die de zaak en de plannen 
der LKP in Londen wilden bepleiten. Om bij mislukking niet extra gecompromitteerd 
te worden door de aanwezigheid van geallieerde piloten, had men dezen niet met de 
eerste boot laten meegaan. Helaas mislukte de tocht van Theo en zijn gezellen tengevolge 
van een motordefect, waardoor zij na twee en een halve dag in Zeeland aandreven en 
in Duitse handen vielen. De sabotageplannen lagen op de bodem van de Noordzee. In 
Zeeland wist de KP niet, dat deze gevangenen een belangrijke opdracht hadden, maar 
hield men deze tocht voor een particulier initiatief en toen Bertus in Zeeland aankwam 
voor een bevrijdingspoging, waren de gevangenen reeds weggevoerd. De hoogbejaarde 
Prof. Rutgers stierf in Duitse gevangenschap. Na deze tegenslag achtte de Albrechtgroep 
het onverantwoord een tweede boot uit te zenden. Ook een plan voor een tocht per vlieg
tuig moest worden opgegeven. 
Doch niet alleen in dit opzicht was Bertus doende. In zijn rayon werden van Januari 1944 
tot aan zijn arrestatie sabotagegroepen gevormd. Naast zijn KP'ers, die hij voor de zware 
sabotage bestemde, wilde hij groepen vormen van uitgezochte mensen, die nog niet recht
streeks bij het gewapend verzet betrokken waren, maar door werk in de LO of anders
zins illegale ervaring hadden opgedaan en die gereed moesten zijn, wanneer het uur van 
handelen aanbrak. 
Daarnaast streefde hij ook naar nauw contact met andere organisaties als OD en RvV. 
Met de RvV meende hij zelfs aanvankelijk (1943) een fusie te kunnen aangaan en hoewel 
dit op onoverkomelijke moeilijkheden stuitte, was hij steeds tot nauwe samenwerking 
bereid (bv. overval W eteringschans 1 Mei '44). 
Dit werk werd afgebroken door zijn arrestatie. Johannes Post stond gereserveerder tegen
over samenwerking met de RvV, omdat deze, naar zijn mening, politiek te zeer naar 
links georiënteerd was. In haar algemeenheid was deze mening stellig onjuist. De RvV, 
die overigens toen nog maar hier en daar in het land contacten had, bezat in het katholieke 
Limburg overwegend katholieke medewerkers en op de Vel uwe bv. vele orthodox
protestanten. In Amsterdam en in de Zaanstreek daarentegen waren zijn vrij sterke 
groepen inderdaad voor het merendeel links georiënteerd. Hierin weerspiegelden zich 
eenvoudig de locale verhoudingen. Er zaten zowel aristocraten als communisten in de 
RvV en al evolueerde de leiding ervan naar de linkerhoek, er lagen mogelijkheden voor 
het grijpen en goede samenwerking zou juist een nuttig tegenwicht hebben kunnen vor
men. Het ontbreken daarvan was voor de politieke tegenstanders juist een voordeel, dat 
zij dankbaar gebruikten. 
Wij raken hier weer aan het oude verschil van inzichten. Johannes, die als eerste voor-
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waarde geestelijke overeenstemming wenste, en Bertus, die begreep, dat er in het land 
enorme potenties verscholen lagen, welke hij mobiel kon maken. Bertus wist, dat de moge
lijkheden er waren voor die ze grijpen zou. Johannes daarentegen kende de landelijke 
situatie niet. Hij kende zelfs de omvang der eigen organisatie niet en dat was geen wonder, 
want hij had er nimmer tijd en gelegenheid voor gekregen die te leren kennen. Van zijn 
eigen "Trouw"-ploeg weggehaald, kreeg hij nauwelijks een maand om de zeer verwarde 
zaken in het Noorden te organiseren. Toen hij daar zijn werk - en het was een geweldig 
werk en een bijzondere prestatie - nog niet voltooid had, werd hij al weer weggeroepen 
en plotseling geplaatst op de post, waar Bertus in gegroeid was, midden in een ontwikke
ling waarvan Bertus het project in zijn hoofd had, midden in verloren contacten en ver
broken draden, die hersteld dienden te worden. Daar kreeg hij nog twee volle maanden. 
Johannes dacht als de ploegleider, die hij eigenlijk nog steeds was. Hij zag de LKP als 
een grote ploeg, een Gideon's bende. Die kleine, over heel het land verspreide ploegen, 
die de plaatselijke situaties kenden en uitbuitten, die toeslaan konden en weer verdwijnen, 
waren een geweldige macht. Johannes wilde ze concentreren op enkele punten, wanneer 
het ogenblik daartoe gekomen was. Bertus zag een net over het land, kleine elite-groepen, 
die ieder voor zich nieuwe krachten konden aantrekken, Johannes kende dit net niet en wilde 
samenbundeling tot enkele grotere eenheden, welke met behoud van eigen karakter in 
de OD zouden kunnen worden opgenomen. Hij werkte daarvoor met inspanning van al 
zijn krachten. Evenals Bertus was hij bezig voor hulp uit Engeland. De Albrechtgroep, 
die zocht naar een organisatie welke het gewapend verzet in Nederland zou kunnen 
schragen, vestigde de aandacht steeds weer op de LKP, zijnde "de meest strijdbare en best 
georganiseerde groep", waarvoor wapens, zenders en personeel werden gevraagd. Gezien 
het volslagen wanbegrip, dat te Londen ten aanzien van de LKP heerste en de gevoelig
heden, welke er moesten worden ontzien, diende dit met beleid te geschieden. In het 
raam van een hele serie telegrammen had men zich het succes van de W eteringschans 
gedacht als een climax. Johannes hechtte hieraan zo grote waarde, dat de Zaterdagmorgen 
na de overval zijn eigen koerierster onmiddellijk het bericht naar Rotterdam zou komen 
brengen, opdat nog diezelfde dag het succes in goed gekozen bewoordingen door de in 
de Biesbosch gestationneerde zender naar Londen kon worden getelegrafeerd. 
Helaas verliep alles anders. Onmiddellijk na de val van Johannes Post kwam er uit Londen 
bericht, dat er personeel gezonden zou worden. De Albrechtgroep was toen het contact 
met de Top-LKP kwijt, maar Witte Piet werd de reddende schakel. 
Doch er was nog iets anders gebeurd. Op 6 Juli 1944 waren bij Epe drie parachutisten 
gedaald, nl. twee verbindingsofficieren en een radiotelegrafist. Dezen hadden opdracht 
contact te nemen met actieve verzetsgroepen voor de organisatie van wapendroppings. 
Zij waren vrij in het kiezen van een groep, mits deze maar daadwerkelijk aan het gewapend 
verzet deelnam. Een van deze drie mannen was een oude vriend van Witte Piet en wist 
dat deze al een keer voor spionnage gevangen gezeten had. Hij wendde zich dus tot Witte 
Piet en eindelijk was er dan het zo vurig begeerde contact met Engeland mogelijk. Nu 
konden er wapens worden aangevraagd. Ook dit verliep echter nog niet zo vlot, omdat 
in die tijd nog uitsluitend bij volle maan wapens werden afgeworpen. Toen de eerste 
dropping dan ook eind Juli niet doorging, moest men wachten tot eind Augustus. Op 
28 Augustus 1944 kwam toen eindelijk de eerste dropping voor de LKP bij Putten op 
de Veluwe. 
Intussen had men getracht zichzelf zoveel mogelijk voor te bereiden op deze taak, om 
wanneer de wapens tijdig kwamen, gereed te zijn en anders maar zonder middelen uit 
Engeland, zo goed en zo kwaad men kon op het ogenblik van handelen in te grijpen. Een 
van de pioniers in de sabotage was Frank, de latere LSC. Frank had als eerste luitenant 
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in de Peel gediend onder Karel den Hou ter (Kapitein Cornelis B. Ninaber van Eybent). Deze 
was een der eerste LO-werkers en kwam al spoedig bij Frank, die in Bergen op Zoom 
chef van de afdeling Sociale Zaken was, een post, waar hij nuttig werk kon verrichten voor 
de hulp aan Joden en onderduikers, samen met zijn vriend Peter-Zuid, eveneens reserve
officier, die op het Arbeidsbureau zat. Frank werkte van 1943 af ook voor de spionnage. 
Zowel Frank als Peter gingen nu voor de LO werken. 
In het voorjaar van 1943 na het Bisschoppelijk schrijven, dat medewerking aan de Duitse 
maatregelen in geweten ongeoorloofd was, dook Peter onder. W elis
waar was hetgeen hij en Frank deden alles behalve medewerken, maar 
aangezien hij beter deed te verdwijnen in verband met het ver
donkeremanen van stukken, besloot hij dit motief aan te grijpen. 
Spoedig was ook Frank's tijd in Bergen op Zoom uitgediend en beiden 
trokken toen in opdracht van Karel den Bouter door Brabant en Lim
burg om contacten te leggen voor het onderduikerswerk. Korte tijd 
na de arrestatie van Karel den Bouter werd Frank (toen nog Arnold 
geheten) leider van het LO-district Driebergen. Zijn hart als oud
officier trok echter naar de sabotage, niet slechts naar de acties, maar 
bovenal naar de organisatorische voorbereiding. Hij kwam o.a. in 
contact met Grote Kees, die eveneens met plannen voor de sabotage Johannes A. van Bijnen 

rondliep en hier reeds met Bob over gesproken had. Bob besprak deze ( Arnold, Frank) 

kwestie op zijn beurt met Bertus. Het plan van Grote Kees betrof de 
zgn. dérailleurs, een soort stootblokken tot het doen ontsporen van treinen. Henk Visser 
(Jan H. Heerdink t), een KP-leider uit Twente, had daarvan de tekeningen. Deze appa
rnten waren niet alleen een staal van vernuft, maar bovenal een bewijs van de wil om 
alles te doen wat mogelijk was, ook al bleef Londen in gebreke met het zenden van tech
nische hulpmiddelen en al zou daardoor alles zoveel te moeilijker en gevaarlijker worden. 
Er werd besloten een groot aantal van deze dérailleurs te laten vervaardigen. Toen Frank 
van Grote Kees over deze plannen hoorde, verzocht hij onmiddellijk hem bij een volgende 
bespreking van dit onderwerp te introduceren. 
In April 1944 werd daarop in Doorn in een bijeenkomst van Frank, Grote Kees en enige 
andere KP'ers uit de provincie Utrecht een plan voor de spoorwegsabotage besproken. 
Naar aanleiding hiervan werkte Frank de sabotageplannen nader uit. Vervolgens kwam 
het tot een bespreking met de Top. Het adres te Driebergen waar men vergaderen zou, 
beleefde juist die dag een inval van de SD; op het laatste ogenblik konden nog posten 
worden uitgezet, om de bezoekers op te vangen en te waarschuwen. Men trok toen naar 
De Bilt. Aanwezig waren Bertus, Bob, Frank, Peter-Zuid, Grote Kees en nog een aantal 
KP-leiders. 

DE PLANNEN v AN FRANK 

Daar ontvouwde Frank zijn plannen ten aanzien van de sabotage. Deze overtroffen 
alles, wat er tot dusver op dit terrein voorbereid was. Hier had men de plannen èn de 
man. Frank immers kenmerkte zich onmiddellijk als een sterke persoonlijkheid; hij was een 
geboren leider en had daarbij tevens het inzicht en de militaire capaciteiten. 
Bertus, die de gave had om de juiste mensen te kiezen en wiens plannen goeddeels over
eenkwamen met die van Frank, was er direct voor om Frank in de Top te halen en sprak 
daar met Bob over. Voorlopig werd er een eerste takenverdeling voor de sabotage vastge
steld en kregen Frank en Peter-Zuid opdracht de plannen in het strategisch belangrijke 
Zuiden uit te voeren. 
De sabotageplannen werden in de nu volgende maanden nog voortdurend aangevuld en 
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uitgebreid. Het plan voor de spoorwegsabotage bv. dat zich aanvankelijk bepaalde tot 
alle voorname verbindingen en de punten, waarop deze moesten worden aangetast, ging 
niet alleen steeds meer omvatten, zoals bestrijding van de vijandelijke bevelvoering, voor
bereiding van spoorwegstaking enz. enz., maar werd ook steeds verder gedetailleerd; het 
ging niet alleen om spoorlijnen en -bruggen, maar bv. ook om bepaalde personen op 
sleutelposities, om zeer bepaald� hoofdkabels van de telefoon enz. enz. Dit alles vergde 
veel en dikwijls omzichtig voorbereidingswerk, contacten met deskundigen etc., Was de 
spoorwegsabotage aanvankelijk in dubbele zin pièce de résistance, daar omheen kwamen nu 
plannen voor alle andere takken van transport en verbinding. 
Zo kwam Frank tot zijn plan voor wat hij noemde de BVG's, de burgerverzetsgroepen. 
De grondgedachte daarbij was: ,,In een totale oorlog als deze heeft ieder staatsburger de 
facto het recht, de vijand waar en wanneer mogelijk afbreuk te doen." 
Frank ging na welke krachten beschikbaar waren voor het actieve, desnoods gewapende 
verzet. Dat waren: 
1. De LKP.
2. De RvV.
3. De zgn. ,,wilde groepen."
Al deze groepen waren quantitatief zwak, de RvV naar Frank's mening bovendien ook
qualitatief zwak wegens gebrek aan ervaring. De, voor zover men wist, eerst voor na de
bevrijding bestemde OD liet Frank hierbij buiten beschouwing.
De quantitatieve zwakte, alsmede de practische onmogelijkheid de verzetsgroepen op het
beslissende ogenblik snel te verplaatsen, betekenden, dat de vijand in grote delen van het
land niet gehinderd zou worden en zijn tactische operatieve vrijheid volkomen behield.
Frank achtte het onder die omstandigheden uitgesloten, dat men de vijand die vrijheid van
handelen zou kunnen ontnemen of in beslissende mate beperken. Het dichtbevolkte, vlakke
land was daarbij ongeschikt voor een guerilla.
Hij koos daarom de tactiek van het hinderen en stelde daarom ter aanvulling van de eigen
bescheiden krachten de oprichting der BVG's voor.
Zo'n burgerverzetsgroep moest bestaan uit niet meer dan vijf man en een commandant.
Grotere groepen immers zouden te kwetsbaar zijn en ook niet voldoende in de hand te
houden zijn op kritieke momenten. Bij een verhouding van één groep op 5000 inwoners,
zouden er ongeveer 1800 van zulke groepen met een totale sterkte van ruim 10.000 man
zijn, welke uit de LO gerecruteerd konden worden. Frank stelde een eenvoudige doch doel
matige organisatie daartoe voor: Verdeling van het land in 25 districten en benoeming van
districts-organisators (DO). Deze DO stelde op zijn beurt groepscommandanten (GC)
aan, terwijl deze tenslotte een vijftal medewerkers aanwierven. De medewerkers dienden
elkaar niet als zodanig te kennen vóór het tijdstip van handelen. De GC's moesten hun
objecten zoeken en met hun DO bespreken, het daarvoor nodige materiaal aanschaffen,
de medewerkers voor zoveel nodig individueel instrueren en zich gereed houden tot het
bevel van de DO, die voor coördinatie der verschillende plannen zou zorgen.
De taak der BVG's zou zijn de vijand te hinderen in zijn bewegingsvrijheid en zo mogelijk
het aantasten van zijn potentieel, zonder daarbij echter tot een openlijk treffen te komen.
Terwijl dus de KP en andere daarvoor geschikte groepen de zware en zo nodig gewapende
sabotage ter hand nemen zouden, kregen de BVG's de eveneens tegen de vijandelijke ver
bindingen gerichte lichte, zgn. non-explosieve sabotage te verrichten.
Zij zouden daartoe spoor- en verkeerswegen moeten blokkeren met eenvoudige middelen,
als: het uitschroeven van rails; het omzetten van wissels; het inbrengen van zand in de
vetpotten van locomotieven of wagons, en van suiker in benzine, het aanbrengen van weg
versperringen, barricades, valkuilen of moffenklemmen, het spannen van staal- en prikkel-
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draden over de wegen, het strooien van spijkers en glasscherven; het verwijderen of ver
plaatsen van verkeersborden etc.; het demonteren van seininstallaties; het doorsnijden van 
kabels der veldtelefoon; het in brand steken van weermachtsvoorraden en -auto's, enz. enz. 
Deze op zichzelf vrij onbelangrijke sabotagemiddelen zolfden, mits landelijk toegepast, 
bevredigende resultaten opleveren. Het vernielen van een weermachtsauto betekende niet 
veel. Het vernietigen van zeshonderd auto's (één op iedere drie groepen) zou pijnlijk wor
den. Hetzelfde gold voor lekke banden, omgehakte bomen enz. Alleen een massale actie 
ter aanvulling van een doelmatig geleide zware sabotage zou tot successen kunnen leiden. 
Frank wees er op, dat deze organisatie nu onmiddellijk landelijk ter hand genomen moest 
worden. Natuurlijk zou de geest van weerbaarheid bij de Nederlanders beslissen over slagen 
of mislukken. Al richtte men 18000 in plaats van 1800 groepen op, wanneer die geest uit 
de harten verdwenen was, dan, zo schreef hij "is dit plan het papier niet waard, waarop 
het geschreven is." Juist omdat de meningen over die geest uiteenliepen, zouden ook de 
meningen over de kansen van slagen uiteenlopen. Daarom wees hij erop: ,,Dit is zeker, 
men kan het plan ook niet uitvoeren en niets doen als het erop aan komt. Een volk echter, 
dat niet bereid is tegen de verdrukker op te staan en voor de vrijheid te vechten, verdient 
slechts roemloos ten onder te gaan in de oceaan der vergetelheid." 
Wanneer dit plan van Frank indèrdaad met voortvarendheid was uitgevoerd in het gehele 
land dan zouden daarmede ongetwijfeld grote prestaties zijn bereikt. De Höhere SS und 
Polizeiführer Rauter, de leider van het onderdrukkingsapparaat, heeft na zijn gevangen
name verklaard: ,,De strijd tegen de terroristen in Holland was vreselijk. Maar eenmaal 
hebben zij hun kans voorbij laten gaan. Dat was in September '44 .. .. ". Volgens Rauter 
zou toen een klein handje mensen de macht hebben kunnen grijpen zonder dat de Duitsers 
in staat waren geweest dit te verhinderen. Hij was er van overtuigd dat een algemene sta
king en 'n volksopstand de toestand voor de Duitsers onhoudbaar zou hebben gemaakt. 
"Wanneer deze zelfde situatie zich in Stiermarken had voorgedaan, zou de bezettende 
macht er zo uitgevlogen zijn." Er is alle aanleiding om de bewering van Rauter met enige 
reserve onder het oog te zien. De Duitse tegenstand aan het Albertkanaal en later bij Arn
hem hebben bewezen, dat het evenwicht niet zo labiel was als vriend en vijand een ogen
blik gemeend hebben. Het lot van het handjevol mensen, dat ontijdig een greep naar de 
macht zou hebben gedaan, zou zeer waarschijnlijk, zij het door andere oorzaken, hetzelfde 
geweest zijn als dat der Poolse vrijheidsstrijders in Warschau. 
Maar zeker is, dat een intensieve actie van BVG's over het gehele land ter aanvulling en 
ondersteuning van de wel uitstekend geslaagde zware sabotage door de KP'ers in de ver
warring van September 1944 een enorm effect had kunnen sorteren. Men kan zich zelfs 
afvragen of een dergelijke activiteit niet de weegschaal had kunnen doen doorslaan. In de 
paniek van Dolle Dinsdag zijn vele kansen onbenut gebleven evenals in de weken daarna. 
De SS-divisie Hohenstaufen bv. welker aanwezigheid over het lot van de luchtlanding bij 
Arnhem besliste, zou daar waarschijnlijk niet geweest zijn, wanneer het optreden van 
BVG's het hele land tot een wespennest gemaakt had. 
Doch de hevige slagen, welke de LKP in de zomer van 1944 opliep en in het bijzonder de 
arrestatie van Bertus hadden een ongunstige invloed op de voorbereiding tot de sabotage. 
De organisatie der BVG's is alleen in Oost-Brabant en Limburg en in Utrecht goed ter 
hand genomen, elders kwam er weinig en veelal niets van terecht. In het Noorden werd 
verzuimd uit het geweldig krachtenreservoir der LO te putten. Men was daar in het alge
meen zelfs volkomen onbekend met het bestaan van deze plannen. Voor de gedachte 
voelde men sterk; in Amsterdam bv. zocht de LO-leider geschikte mensen hiervoor uit en 
kreeg zo een contingent van 2000 man bijeen, welke hij later bij gebrek aan betoonde be
langstelling van KP-zijde aan de OD aanbood. 
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Het feit, dat in Utrecht de organisatie evenzeer slaagde als in Oost-Brabant en Limburg 
bewijst, dat dit ook in de andere provincies boven de Moerdijk mogelijk was geweest, mits 
dit werk krachtig ter hand genomen was. Dit falen had twee nauw aan elkaar verbonden 
oorzaken: het feit dat Frank eerst eind Augustus zijn landelijke bevoegdheden kreeg en de 
situatie waarin Bob verkeerde. 
Wanneer Frank eerder over landelijke bevoegdheden had kunnen beschikken, en dat 
verwijt heeft hij meer dan eens geuit, dan had hij de sabotage over heel het land kunnen 
organiseren. Ongetwijfeld ware dit de sabotage ten goede gekomen, maar Bob vreesde 
daarvan schade voor het andere werk, dat bij hem nog prevaleerde. Frank was, al had hij 
aan enkele KP-acties deelgenomen, in de eerste plaats officier en hij zag de sabotage als 
zijn enig doel. Het gevaar, dat de LO vreesde, was niet helemaal denkbeeldig. Meer dan 
wie ook voelde Bob wat het betekende: 140.000 bonkaarten te halen met een zwaar geha
vende organisatie. Voor de anderen was 140.000 een getal, voor Bob was het een begrip 
van dodelijke 'ernst. Hij zat met een verantwoordelijkheid, die hem met zijn 25 jaar veel 
te zwaar was. Om het werk gaande en de organisatie intact te houden, moest hij langzaam 
en voorzichtig vooruit. 
Aan de andere kant moest Frank, die de noodzaak van 'n eenhoofdige leiding in het semi
militair verzet veel te goed inzag, zich op het standpunt stellen, dat wanneer hem de sabo
tage werd toegewezen, hij daarin onaf hankelijk moest zijn en inmenging van ieder ander 
achterwege moest blijven. Dat was bezwaarlijk zolang de oude taak niet was afgedaan. 
Maar de overbelaste organisatie kon na de geleden verliezen niet haar beste krachten af
staan om voorbereidend werk te doen als gewestelijk sabotage-commandant of districts
organisator, want zij waren nog voor het kraakwerk nodig. Voor de BVG's moest men uit 
de LO putten, maar het hele onderwerp sabotage was tegenover de LO-Top nogal teer. 
Doordat beide Toppen overbelast waren, was er behalve dan ten aanzien van het alles 
overheersende bonkaartenprobleem te weinig contact en het hele plan der BVG's bleef 
aan de meeste LO-leiders onbekend. 
Bob probeerde het werk gaande te houden en daarnaast Frank zoveel mogelijk te steunen. 
Het denkbeeld van Bertus om Frank het landelijke sabotage-commando te geven, behield 
hij, maar hij hield het in petto. De afspraak met Frank werd dus, dat zodra er kon worden 
overgeschakeld op de sabotage, de Top haar bevoegdheden zou overdragen aan Frank en 
zijn gewestelijke sabotagecommandanten. Hoe gevaarlijk dit beleid was, wordt duidelijk 
wanneer men zich indenkt, dat Bob, zoals ieder ogenblik verwacht kon worden, eens ge
vallen was, eer Frank in de Top was opgenomen. Bob echter wilde niet anders, omdat hij 
aan zijn verantwoordelijkheid tegenover de LO moest voldoen, en Frank moest wel accep
teren, omdat Bob de organisatie in handen had. Overigens was de samenwerking zeer goed. 
De spoorwegsabotage werd op deze wijze uitmuntend voorbereid en - hoe onmogelijk het 
ook scheen -- de LKP bleek dank zij de genomen maatregelen en een groot adaptatie
vermogen onmiddellijk te kunnen worden overgeschakeld. Voor het overige schoot de 
voorbereiding tot de sabotage er noodgedwongen op tekort. 
Ook op dit punt ontbrak iedere hulp van de overzijde. Zoals de jongens met twee of drie 
patronen in een pistool hun huid wagen moesten tegenover vijanden met machinegeweren, 
zo moest de leiding het ook doen zonder aanwijzingen of richtlijnen. Wapens zowel als 
instructies kwamen eerst op het allerlaatst. Toen er zekerheid bestond omtrent de wapen
droppings, raadpleegde Bob, voor wie dit zwaar woog, een oud-minister hoever men ter
zake van sabotage moest en mocht gaan. Het advies was, dit aan de regering te laten vragen 
door de OD, de organisatie die n.b. op dat ogenblik bij de droppings werd gepasseerd. 
De volle verantwoordelijkheid moest men dus zelf dragen. Onder die omstandigheden 
werd voor Bob, die overbelast was, de wens de vader van de gedachte: hij baseerde zich op 
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het aanvankelijk zeer trage tempo van oprukken en hoopte nog voldoende tijd van voor
bereiding te krijgen. De doorbraak en de overrompelend snelle opmars door Frankrijk en 
België veranderde plotseling de situatie. 
Zo was het met een zucht van verlichting, dat Frank op 25 Aug. 1944 zijn benoeming tot 
Landelijk Sabotage Commandant aanvaardde. Het gepraat was nu eindelijk afgelopen. 
,,Nu zal ik bevelen", zei hij. 
Het sabotage-commando, dat nu in de plaats van de Top trad, was samengesteld als volgt: 
Frank, Landelijk Sabotage Commandant (LSC); 
Bekkers, Gewestelijk Sabotage Commandant over Groningen, Friesland, Drente (GSC 1); 
Grote Kees, idem over Gelderland, Overijse! (GSC Il); 
Peter-Zuid, idem over Limburg, Noord-Brabant en Zeeland (GSC 111); 
Peter-Noord, idem over Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht (GSC IV). 
Frank kon aan het werk gaan. 
Toen kwam er opnieuw roet in het eten. Het bevel tot vorming van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten, de NBS. 

DE OPRICHTING DER NBS ( 5 Sept. 1944) 

Op 25 Augustus 1944 trad het Sabotage Commando in werking. Op 28 Augustus was de 
eerste wapendropping. Op 2 September kwam het bevel tot de grote spoorwegsabotage. 
Onmiddellijk gingen Frank en zijn vertegenwoordigers naar de verschillende delen van het 
land met nauwkeurige instructies. Alle opgegeven lijnen werden geblokkeerd. Met het 
afgeworpen sabotagemateriaal, met dynamiet uit de mijnen, met pakketten gestolen Duitse 
handgranaten, met dérailleurs, met het losschroeven van rails, het afdraaien van bruggen, 
met alle mogelijke middelen. Binnen 24 uur lagen de lijnen eruit; treinen waren ontspoord 
of in de lucht gevlogen. Wat des daags kon worden hersteld, werd in de volgende nachten 
weer door de KP vernield. 
Tegelijkert�jd werd opgetreden tegen land- en waterwegen, transportmiddelen etc. In 
Oost-Brabant, in Limburg en Utrecht weerden de BVG's zich uit alle macht tegen de 
Duitse af- en aanvoer, en vergrootten op gevoelige wijze de verwarring van de Duitse 
terugtocht. 
De wegen waren bezaaid met spijkers, spijkerlatten, spaanse ruiters en scherven. Over de 
wegen gespannen staaldraden vernielden auto's en motoren. Langs de wegen in het Zuiden 
lagen de lijken van Duitsers, wier wapens verdwenen waren. Maatregelen waren genomen 
tot beveiliging van electriciteits-, waterleiding-, gas- en telefoonbedrijven en andere be
langrijke objecten. Het sabotage-apparaat functionneerde goed. Het kon de van geallieerde 
zijde komende opdrachten zonder tijdverlies uitvoeren. 
Op dat ogenblik kwam uit Londen het bevel tot vorming der Binnenlandse Strijdkrachten. 
De daarbij betrokken organisaties waren: OD, RvV en LKP. 
De Ordedienst was een militaire organisatie, welke reeds in het eerste jaar van de bezetting 
was opgericht door een aantal officieren van het Nederlandse leger. In het voorjaar van 
1942 was deze organisatie zeer zwaar getroffen door de arrestatie en terechtstelling van een 
groot aantal vooraanstaande medewerkers. De OD had niettemin volgehouden en zijn 
organisatie over het gehele land uitgebreid. Het hoofddoel van de OD was een grondslag 
te vormen voor een gewapende macht, die als zodanig zou kunnen optreden bij een 
Duitse aftocht tot verdediging en beveiliging tegen vernieling etc. en ter handhaving van 
orde en rust. Zijn voornaamste taak kwam dus eerst na afloop van de bezetting en richtte 
zich bovenal tegen de gevaren van een interregnum, een gezagsloos tijdperk. De OD 
diende daartoe intact te zijn op het ogenblik van de ineenstorting der bezettende macht; 
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voordien waren daden van gewapend verzet zijner leden dus eigenlijk in strijd met het doel 
en deze kwamen dan ook slechts sporadisch voor. De organisatie bezat 'een staf welke het 
voorbereidende werk deed, een inlichtingendienst, en voorts goede contacten met Engeland. 
Zij kon zich beroepen op de met Johannes Post, buiten medeweten van de Top-LKP, 
gemaakte afspraak, dat de LKP zich onder de OD zou scharen. 
De Raad van Verzet was na de Meistaking van 1943 gevormd om leiding te kunnen geven 
aan het verzet, dat immers in die Meidagen onvoldoende georganiseerd en gecoördineerd 
was gebleken. Hij bestond uit een Raad van ongeveer zeven personen, een soort van brain
trust, wederom met een uitstekende verbinding met Engeland (vanaf Febr. 1944). Overal 
in den lande, met uitzondering van de Noordelijke provincies, bestonden verspreide 
RvV-groepen, die zich over het algemeen bezig hielden met vervalsingen, verzorging 
van onderduikers, verspreiding van illegale bladen etc., terwijl soms ook gewapend werd 
opgetreden. Het hoofddoel werd de voorbereiding tot sabotage, waarmede zou worden 
begonnen zodra de middelen ter beschikking kwamen. Deze door het uitblijven van de mid
delen sterk vertraagde ontwikkeling drukte haar stempel op de leden van de RvV. Dit waren 
over het algemeen uitstekende illegale werkers, doch zij konden zich niet specialiseren en 
ervaring opdoen in een zelfde mate als de KP'ers, die daarenboven door het ingesteld zijn 
op een duidelijk omschreven taak een hechter onderlinge band verkregen. De kracht van 
de RvV lag bij zijn leiding, die van de LKP meer bij haar medewerkers. 
De eigen aard en de onderlinge verschillen dezer drie organisaties zijn hiermede in grote 
lijnen aangeduid. Gemeen hadden zij de oprechte bedoeling land en volk te dienen in de 
strijd om de vrijheid. De OD had zich daarbij in hoofdzaak ingesteld op verdediging, 
RvV en LKP op de aanval. De OD bezat een militaire structuur, militaire hiërarchie, 
militaire discipline, RvV en LKP het veel losser verband van guerilla-organisaties. In de 
LKP kon een luitenant als Frank op grond van zijn persoonlijke kwaliteiten de landelijke 
leiding krijgen; in de OD, waar rang en ancienniteit met het oog op na-oorlogse verhou
dingen een belangr�jker rol speelden, was dit practisch onmogelijk. De gezagsverhoudingen 
in RvV en LKP berustten op geheel andere grondslagen. Beide organisatievormen waren 
voor het eigen doel uitstekend. Alleen de OD met zijn overvloed aan geschoold kader en 
zijn vastomlijnde structuur was in staat om een goed militair gezagsapparaat te vormen. 
De LKP en, door gebrek aan ervaring in mindere mate, de RvV waren daarentegen on
danks hun numerieke zwakheid bij uitstek geschikt voor de sabotage. 
Samenwerking tussen deze drie organisaties was een gebiedende eis. Sinds het voorjaar 
van 1944 werden er dan ook in aansluiting op de Kernvergaderingen regelmatig bespre
kingen gevoerd tussen vertegenwoordigers van de drie organisaties. Reeds in het najaar 
van 1943 had de Top-LKP in overleg met de RvV de mogelijkheid van fusie overwogen. 
De RvV-leiding voelde daarvoor veel omdat dit voor haar organisatie de mogelijkheid zou 
bieden de activiteit op het terrein van het gewapend verzet te vergroten. De Top-LKP ging 
echter niet tot fusie over omdat de anders gegroeide RvV in dat stadium een topzware 
organisatie was. Bovendien, en dit argument werd in de loop van 1944 steeds klemmender, 
bezat de RvV, hoewel aanvankelijk een zeer heterogeen gezelschap, een leiding welke 
tengevolge van arrestaties en andere omstandigheden steeds meer naar politiek links evo
lueerde, al kon men plaatselijk zowel uiterst linkse als uiterst rechtse RvV-groepen aan
treffen. De LKP had evenmin als de LO een partij-politiek doel, maar de merendeels 
Christelijke medewerkers konden. zich slecht verenigen met pogingen op het verzet een 
links-radicaal stempel te drukken, dat zozeer met de feiten in tegenspraak was. Dit maakte 
een fusie onmogelijk. 
In de maanden April tot Juni 1944 wilde Frank op zijn beurt een fusie met de R v V om 
de grote belangen voor de sabotage. Hij hield daaraan vast, ondanks het feit dat dit zijn 
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opname in de Top-LKP vertraagde, totdat ook hij tot het inzicht kwam, dat het standpunt 
van de Top in de gegeven omstandigheden het enig juiste was. Deze verschillen stonden 
overigens de onderlinge waardering en samenwerking niet in de weg. 
Fusie met de OD, waarvoor Johannes Post buiten medeweten van de Top-LKP in principe 
toezegging had gedaan, moest neerkomen op incorporatie in de grotere OD-eenheden van 
de kleine, mobiele knokploegen, die juist op zichzelf en onder hun eigen vertrouwde en 
ervaren leiding, het beste konden werken. De LKP voelde daarvoor dus al heel weinig. 
De OD echter moest om de zich gestelde taak te kunnen uitvoeren noodzakelijkerwijze 
autoriteit bezitten. Het naderen van de bevrijding bracht een verscherping in de strijd om 
de macht. Er was, evenals in het verzet in andere landen, een stroming die naar revolutie 
dreef en als ander uiterste een sterk reactionnaire beweging, waartussen zich de meer ge
matigde groepen in allerlei schakeringen bewogen. De OD sloeg de liriks-extremistische 
neigingen in de illegaliteit, in het bijzonder die van de RvV, met bezorgdheid gade en wilde 
daarom reeds nu een vinger in de pap van het gewapend verzet hebben, zoals men dat in 
die aan anglicismen rijke tijd noemde. De OD onderhield zeer nauwe relaties met het 
NSF en het NC. In deze drie organisaties concentreerde zich de "upper ten" in het verzet 
van Nederland, figuren uit bankierskringen en de zakenwereld, hoge officieren en ambte
naren, mannen die zich krachtens hun tradities geroepen konden achten om leiding te 
geven en daartoe ook over bekwaamheden en uitstekende relaties beschikten. In dit spel 
van krachten hadden LKP en LO als enig voordeel hun actief aandeel in het verzet. 
Wat politieke ervaring en invloedrijke relaties betrof, stond haar leiding echter in het 
nadeel. Zij nam bovendien aanvankelijk tegenover de politiek in de illegaliteit een afwij
zend standpunt in, omdat dit element als splijtzwam werkte en het verzet schade deed. Eerst 
later, toen duidelijk bleek dat deze ontwikkeling niet meer te stuiten was, begreep de 
leiding van LO en LKP, dat de negatie van het probleem een ernstige fout was geweest. 
Zij stelde zich toen niet op een politiek standpunt, maar nam wel principieel aan de dis
cussie deel, juist om de gevreesde "verpolitieking" van het verzet zoveel mogelijk te voor
komen. Men kwam hiermede dus achter de feiten aan, met alle nadelen daaraan verbonden. 
Een zelfde houding nam de LKP aanvankelijk aan tegenover de NBS. De LO en LKP 
hadden nimmer een eigen verbinding met Londen bezeten, laat staan dat zij er relaties 
hadden. De Nederlandse Regering te Londen was over de ware verhoudingen in het bin
nenlandse verzet ontstellend slecht en eenzijdig ingelicht. Zij wist dat er geen eenheid was 
en trachtte deze, zonder voldoende kennis van de situatie, op het laatste ogenblik te for
ceren met de vorming van de NBS door OD, RvV en LKP. Het bevel hierover werd opge
dragen aan Z.K.H. Prins Bernhard. Landelijk, gewestelijk en plaatselijk ging men nu 
Delta's vormen, d.w.z. leidinggevende colleges gevormd uit vertegenwoordigers der drie 
betrokken organisaties. De strijd om de macht, om posities en invloed ging toen de ver
hoopte snelle bevrijding op zich wachten liet, daardoor eerst recht beginnen. 
Formeel hielden de drie organisaties nu op afzonderlijk te bestaan; er bestond alleen de 
NBS met de, overigens door de Duitsers niet erkende, status van regulaire strijdmacht. 
De werkelijkheid was intussen anders. In feite negeerde de LKP aanvankelijk deze ont
wikkeling. Immers, daar had men vrijwel geheel met eigen middelen, ten koste van ge
weldige inspanningen en vele mensenlevens, een apparaat opgebouwd, waarmede te wer
ken viel. In het Zuiden bewees de LKP onder de ogen der geallieerden onschatbare dien
sten. En nu zou een goed bedoelde, maar daarom niet minder noodlottige Londense penne
streek dit alles op losse schroeven zetten. Frank ging er aanvankelijk in het geheel niet op 
in. Hij had een perfect sabotage-apparaat. Hij had de meeste afwerpterreinen in handen. 
Hij had een stevig contact met Lange Jan (Jan Thijssen t), de chef operatie-centrum van 
RvV, en met de OD-Rotterdam. Er was maar één zaak, welke hem belang in boezemde 
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en welke de Delta voorlopig onmogelijk leiden kon: de sabotage. Alleen de LKP en in 
sommige streken de RvV waren in staat de binnenkomende opdrachten uit te voeren. 
Dat was het werk van Frank, dat en dat alleen. Het geharrewar om de macht liet hem 
daarbij onverschillig. 
Overeenkomstig de gegeven opdrachten dienden Frank en Lange Jan zitting te nemen in 
de te Amsterdam gevormde Landelijke Delta, maar beiden weigerden pertinent en bleven 
in Rotterdam. De keuze van Amsterdam, het politieke centrum, tekende de situatie. Daar 
zat ook van het begin tot het bittere einde het hoofdkwartier van de OD. Maar als stand
plaats voor het landelijk sabotage-commando lag Amsterdam te veel achteraf. Franks wei
gering om naar Amsterdam te komen, berustte dan ook niet slechts op het negatieve feit, 
dat de hele Delta hem onverschillig liet, maar had ook de volgende positieve gronden: 
a. Rotterdam was in dat stadium het strategisch centrum bij uitstek en derhalve de aan
gewezen standplaats voor het sabotagecommando;
b. om dezelfde reden had ook de Albrechtgroep Rotterdam in die tijd tot centrum.
Frank wist, dat deze groep door voorbereidend werk belangrijke troeven in handen had
in het geval militaire operaties op Nederlands grondgebied zouden plaats hebben. Een
nauwe samenwerking met deze groep was voor hem dan ook onmisbaar;
c. spoedig kwam hier door de ontwikkeling in het Zuiden bij, dat de Albrechtgroep
Frank de mogelijkheid in het uitzicht stelde, vanuit Raamsdonkveer een telefoongesprek
te voeren met het hoofdkwartier van de Prins, een punt van het allergrootste belang;
d. na het volkomen uitvallen der spoorwegen op 1 7 September 1944 gold nog meer dan
voorheen, dat Amsterdam veel te ver van het belangrijkste operatieterrein lag.
Frank baseerde zich bij deze weigering op de toen algemeen bestaande verwachting, dat
de strijd niet lang meer kon duren. Weliswaar zag men de luchtlandingen bij Arnhem op
de vreselijke mislukking uitlopen, welke men bekend met de aanwezigheid der SS-divisie
Hohenstaufen gevreesd had. Maar droppings en opdrachten bleven ook daarna in koorts
achtig tempo doorkomen en men verwachtte, zoals aanvankelijk ook in de bedoeling scheen
te liggen, vrij spoedig een nieuwe geallieerde poging. Heel de Septembermaand door werkte
het sabotage-apparaat op topspanning en het was een onmogelijkheid nu de commando
post te verlaten om te gaan praten en reorganiseren in de Delta.
Alleen Frank's apparaat kon het werk aan. De andere organisaties waren niet voorbereid
op deze vuurproef. In Rotterdam had alleen de LKP een paar honderd bewapende en
ervaren mannen. De OD had er massa's mensen maar ongewapend en de RvV was er
uitermate zwak. Dit laatste inconvenient wilde de RvV even snel oplossen door brigades
van de Veluwe naar Rotterdam te dirigeren. Inderdaad bestond het plan tot het vormen
van een brigade op de Vel uwe. Van heinde en verre trokken talloze jongemannen vol
enthousiasme naar de omgeving van Putten. Wegens gebrek aan wapens moest de onder
neming worden geliquideerd en de jongens huiswaarts gezonden. Het mag een wonder
heten, dat dit alles zonder ongelukken af liep, want heel de omtrek sprak erover. Doordat
men over een afwerpterrein bij Ridderkerk beschikte, kon de RvV te Rotterdam toen een
groot aantal OD'ers aantrekken, die meer belangstelling hadden voor een wapen dan voor
de organisatie, waar het vandaan kwam. Dat zulke overhaast gevormde troepen onmogelijk
stante pede aan de hoge eisen van een intensieve sabotage konden voldoen, spreekt van
zelf.
Heel de Septembermaand met haar hooggespannen verwachtingen van een spoedige be
vrijding was vol van zulke ondernemingen. De uit de grond gestampte massa-organisaties
werkten met naamlijsten, met voluit geadresseerde en ondertekende brieven, met mensen
zonder verzetservaring, die hun "geheimen" overal rondvertelden. Zo ging het nog on·
bevrijde deel van het land de donkerste maanden van zijn bezetting tegemoet.
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HET EINDE VAN BERTUS, JACQUES EN HANS DoBBE 

Vrijwel onopgemerkt zijn in die eerste hoopvolle dagen van September drie leden van de 
KP-Top gevallen. In Vught waren de Duitsers tot massa-executies overgegaan. 
In Augustus reeds hadden de KP'ers Frank's toestemming gevraagd voor een vertwijfelde 
poging om de gevangenen te bevrijden. Frank had geweigerd. Een poging om met de veel 
te lichte bewapening waarover men beschikken kon (pistolen 9mm) het zwaar bewaakte 
kamp te overvallen, zou niet slechts zelfmoord geweest zijn, maar bovendien een bloedbad 
onder de gevangenen veroorzaakt hebben. De pogingen tot bevrijding der gevangenen in 
Vught en later tot verhindering van hun transport zijn in de geschiedenis van Nrd. 
Brabant-Oost vermeld. 
Op 4 September werden Bertus en Jacques gedood. Zij doorleefden die vreselijke dagen 
tussen hoop en angst met in de verte het gedonder van het geallieerde geschut, met ge
ruchten over de naderende bevrijding en steeds weer het salvo van het executiepeleton en 
daarna de genadeschoten,welke een eind maakten aan het leven van hun vrienden en 
lotgenoten, wier namen zij elkander toeriepen. Zij baden en zongen met hun medegevan
genen. Zij leefden in het hartstochtelijk verlangen naar de vrijheid, met hun gedachten 
bij hun vrouwen, die beiden een kind verwachtten. En zij stierven in die bijna boven
menselijk schijnende rust en overgave, welke men slechts begrijpen kan, wanneer men ze 
beschouwt als een laatste genade van God. 
Op 5 September 1944, de Dolle Dinsdag, viel Hans Dobbe bij een poging tot liquidatie van 
de beruchte provocateur Johnny de Droog. De nacht tevoren had hij nog armbanden 
zitten maken met het woord "Oranje", het kenteken der BS. In de vroege morgen trok 
hij er met enkele jongens op uit naar "Den Leeren. Doedel" tussen Arnhem en Ede, waar 
J ohnny de Droog een buitenhuisje bewoonde. Bij een verkenning in de omgeving liep 
Dobbe in de val. Waarschijnlijk was hij door Johnny de Droog opgemerkt. De weg was 
vol voertuigen en soldaten van het terugtrekkende Duitse leger. Dobbe stond daar met 
zijn f iets te wachten, toen er eensklaps geroepen werd: ,,Mijnheer, blijft U staan!" 
Dobbe wierp zijn fiets tegen de grond en liep in de richting van het bos, waar een van zijn 
metgezellen zich schuil hield en dit alles zag gebeuren. Nogmaals werd er geroepen: ,,Blijft 
U staan of ik schiet." Johnny de Droog stond bekend als een scherpschutter en door de 
aanwezigheid van zoveel militairen was een ontvluchtingspoging vrijwel kansloos. Dobbe 
keerde zich om en gaf zich over, met zijn handen omhoog. 
Zijn makkers konden daar ter plaatse geen hulp bieden en gingen haastig assistentie halen 
om een ontzettingspoging te doen, zo zich daartoe een gelegenheid voordeed. 
Waarschijnlijk heeft Dobbe niet op een onmiddellijke executie gerekend en waar de be
vrijding zo aanstaande scheen - het was immers Dolle Dinsdag en hij zag de vijand in 
volle aftocht - het veiliger geoordeeld zich over te geven. In normale omstandigheden 
zou hij zeker niet onmiddellijk zijn doodgeschoten en zouden er kansen voor zijn bevrijding 
zijn geweest. Zijn makkers hadden spoedig versterking gevonden en lagen langs de weg te 
wachten. Zij zagen Dobbe naar buiten voeren tussen twee Duitsers in en met Johnny de 
Droog achter zich; zij passeerden op korte afstand, terwijl nog steeds de aanwezig
heid van Duitse troepen een bevrijdingspoging verhinderde. Er kwam geen nieuwe kans 
meer. 
Na een kort verhoor te Avegoor werd Dobbe ter executie overgebracht naar het landgoed 
"Het Hof" te Dieren. Dobbe stierf zoals hij geleefd had, driest tot het allerlaatste, iedere 
kans grijpend, welke zich voordeed. Hij vroeg voor zijn dood nog een afscheidsbrief je aan 
zijn vrouw te mogen schrijven, hetgeen werd toegestaan. Op het ogenblik, dat hij dit 
brief je aan de SD-agent Kühnert overhandigde, gaf hij deze een geweldige stoot en greep 
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diens revolver. Doch op hetzelfde ogenblik opende het SS-escorte het vuur op hem en werd 
hij dodelijk getroffen. 
Zo vielen kort achtereen drie van de grootste figuren uit het verzet. Terwijl de hoop op een 
spoedige bevrijding vervloog en nog bittere beproevingen te wachten stonden, zagen zij 
het gloren van de eeuwige vrijheid. 

DE DELTA 

Inmiddels was de lijdensweg met de driehoeksformatie begonnen. Frank's weigering om in 
de Landelijke Delta (Delta-C) zitting te nemen, hoe begrijpelijk en opzichzelf gemotiveerd 
ook, moest bij het uitblijven van een snelle bevrijding de LKP en daarmede, wat belang
rijker was, de sabotage in het nadeel brengen. Want terwijl in Rotterdam het centrum lag 
van een zeer intensieve en succesrijke sabotage, organiseerde en consolideerde zich te 
Amsterdam het enige door de Prins erkende centrum van de NBS. In de Delta-C werd de 
LKP vertegenwoordigd door Kees van Gelder, de vroegere LO-afgevaardigde in de Top
LKP, en Ton, een persoonlijk vertegenwoordiger van Frank. In aanmerking genomen, dat 
er eigenlijk in Delta-C de topf iguren der organisaties bijeen dienden te komen en de beide 
vertegenwoordigers der LKP niet eens KP'ers waren, is er moeilijk een sprekender bewijs 
te vinden hoe weinig men zich aanvankelijk aan deze Delta gelegen liet liggen. Deze ver
tegenwoordigers waren er zich van bewust, dat deze situatie schadelijk was en zij oefenden 
daarom aandrang uit op Frank om zelf naar Amsterdam te komen. Ook de leiding der 
LO drong daarop aan. De LO stelde zich loyaal achter de NBS, ook al had zij begrip voor 
de bestaande tegenstellingen en deelde zij de bezwaren der LKP. Als het grootste actieve 
orgaan van het verzet kon de LO door het inzetten van haar potentieel ten behoeve van de 
NBS een krachtige steun voor de LKP opleveren. De LKP echter, geheel in beslag genomen 
door de ogenblikkelijke sabotagetaak, maakte daarvan niet ten volle gebruik, doordat zij 
het intieme overleg met de LO goeddeels verwaarloosde. Het CB der LO en de LKP
vertegenwoordigers in de Delta zagen zeer duidelijk in dat de LKP de ontwikkeling te 
Amsterdam niet kon negeren. Frank bleef echter bij zijn weigering, omdat hij een zeshoof
dige leiding ( twee voor iedere organisatie) in militair verband een monstrum achtte. · 
Dit laatste zag ook de Delta-C zelf wel in. Kees van Gelder en Van Amstel van de OD 
kwamen daarom naar Rotterdam en vroegen Frank alsnog zitting in de Delta te nemen, 
wanneer er een eenhoofdige leiding zou komen. Na een conferentie, welke de gehele nacht 
duurde, stemde Frank toe en ging men op 20 September 1944 gezamenlijk naar Den Haag 
om achtereenvolgens drie hoofdofficieren aan te zoeken voor de functie van commandant 
NBS. 
Na twee mislukkingen kwam men bij de kolonel De Klerk, die toen hij dit eenmaal als zijn 
plicht zag, niet langer aarzelde en met terzijdestelling van zijn persoonlijke belangen 
onmiddellijk meeging naar Amsterdam. Deze kolonel De Klerk was een zeer integere 
figuur, die alleen wilde dienen. Hij nam een onmogelijke taak op zich, welke hij tot het 
einde toe zo goed mogelijk heeft trachten te vervullen. Met Frank werd afgesproken dat 
Bob, die de LKP immers het beste kende, naar Amsterdam zou komen ter vervanging van 
Ton. Zodra Frank zich van zijn werk te Rotterdam zou kunnen losmaken, zou hij zelf 
naar Amsterdam komen. Kees van Gelder zou worden vervangen door Rob Kooymans, 
zodra deze laatste terugkeerde van een inspectiereis in het Noorden. 
In het Noorden waren namelijk moeilijkheden ontstaan. Gewestelijk Sabotage Commandant 
van de drie Noordelijke provinciën was Bekkers geworden, een verdiénstelijk werker uit de 
spionnage, doch geen KP'er, die daartoe was aangezocht door Wim Groen, de opvolger van 
Piet v.d. Berg. De situatie was daar altijd moeilijk geweest en het contact met de Top 
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onvoldoende. Van Frank nu kende men er zelfs de naam niet en heel de toestand was er 
onoverzichtelijk en onbevredigend, en zulks niet weinig door de thans in het leven geroepen 
driehoeksverhouding. Frank's beslissing was, zoals hij zelf schreef: ,,een zeer moeilijke, 
daar ik een beperkt, waarschijnlijk niet geheel objectief geordend feitenmateriaal ter be
schikking heb en de tijdsfactor nu eenmaal tegen ons werkt". Naar Frank's mening was 
Bekkers, voor wie hij overigens grote achting had, niet de figuur om de leiding te hebben, 
omdat hij niet al zijn tijd beschikbaar had, door diverse arrestaties te kwetsbaar geworden 
was en geen KP'er was in die zin, dat hij volkomen op de hoogte was van regionale en 
plaatselijke toestanden. 
Als opvolger wees Frank Piet van der Berg aan. Piet van der Berg moest onder uiterst 
ongunstige omstandigheden werken. Zijn benoeming ging gepaard met enkele andere 
noodzakelijke mutaties, welke veel kwaad bloed zetten. Het ontslag van Bekkers werd door 
de provincies niet gemakkelijk aanvaard. Een ontslag in de illegaliteit moest altijd op een 
disqualificatie lijken, het was een morele duw, iets heel bitters voor een man, die vrijwillig 
en edelmoedig een zware taak aanvaard had. Het werk was niet zo maar werk; men gaf 
er desnoods zijn leven voor en dat was het waard. De werker hing er aan met heel zijn hart. 
Bekkers was een prachtige kerel en hij had zijn vrienden, die hem niet in de steek laten 
wilden. 
Men wilde Piet v.d. Berg in het Noorden niet accepteren. Hij was er uit weggegaan en 
moest er ook maar uit weg blijven, vond men. Een grote grief tegen hem was de concen
tratie van tweederde van de Noordelijke KP's in de Septemberdagen om de kop van Over
ijse! af te sluiten, een bevel waarvoor achteraf niemand de verantwoordelijkheid meer 
dragen wilde en waarvoor Piet v.d. Berg aansprakelijk werd gehouden. 
Piet v.d. Berg vestigde zijn hoofdkwartier te Zwolle en was soms wekenlang in Amsterdam 
om de moeilijke verhoudingen, waarin hij werken moest, geregeld te krijgen. Het contact 
onderhield hij voornamelijk door middel van koeriersters, hetgeen in die situatie volstrekt 
onvoldoende was en het werk benadeelde. 
Doch niet alleen in het Noorden waren moeilijkheden. Bijna overal leed het actieve verzet 
onder de fatale gevolgen van de Delta-formatie. Wel had een bevel van de ·Prins een einde 
gemaakt aan de waanzin van gewestelijke en plaatselijke Delta's, maar 
de zozeer gewenste eenheid was daarmede toch nog niet bereikt. De NBS 
had de grote fout, dat zij alles dooreen mengde en daardoor een rem 
werd op het actieve verzet. In plaats van een voor de hand liggende 
combinatie der drie organisaties en een verdeling der taken van sa
botage voor LKP en RvV en bewakingsdiensten voor de OD, werd 
nu overal een felle strijd om de macht gevoerd, waarbij de een niet 
voor de ander wijken wilde. Het ging daarbij niet om goede of kwade 
wil, maar het loslaten van het gezonde beginsel: alles op zijn tijd en 
ieder op zijn plaats, maakte het practisch voor ieder onmogelijk om 
goed zijn werk te doen en zo kreeg men de hopeloze conflicten waarin 
beide partijen in hun recht stonden. In het Zuiden waar men een scherp 
onde�cheid tussen stoottroepen en bewakingstroepen had gemaakt, 
bleven deze moeilijkheden tot een minimum beperkt. De hele idee van 
samensmelting van zo verschillend geaarde en gerichte elementen was 
nu eenmaal een betreurenswaardige domheid. Plannen werden door
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kruist, draden in de knoop getrokken; het was een warboel waar men niet uitkwam en welke 
het actieve verzet paralyseerde. De vorming der NBS werd een "levée en masse", welke 
tal van waardeloze en schadelijke elementen aantrok en een menigte van SD-penetraties 
mogelijk maakte. Overal werden, dikwijls totaal nutteloze, vergaderingen gehouden; er 
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werd gewerkt met mensen zonder enige illegale ervaring. Provocateurs hadden gemak
kelijk spel en de arrestaties en overvallen waren dan ook niet van de lucht, al had men dan 
in het Westen nog het geluk, dat ook de SD zich van de verwarring hfTstellen moest. 
De KP'ers werden opstandig; zij wilden geen geleuter, zij wilden werken. Als er wat te 
doen viel, dan eerst leefden zij. De tegenstelling tussen de tot het uiterste opgevoerde acti
viteit uit de eerste Septemberweken en de daarop volgende veel stroever gang van zaken, 
was voor hen te groot. Toen zij op 23 October een aantal gevangenen uit de politie
gevangenis aan het Haagse Veer te Rotterdam bevrijd hadden, zei Frank: ,,Ik ben blij, 
zo blij. De jongens hebben weer een fijn werk gehad." 
De verleiding was groot om zich van alle orders niets meer aan te trekken en verder te gaan 
met een eigen apparaat. Bijna overal was de bevelvoering in handen van de OD gekomen. 
Dit was eensdeels begrijpelijk. De OD bezat officieren in overvloed en de KP bezat er 
vrijwel geen. Maar de meeste OD'ers hadden, zo zij al de verzetsgeest bezaten, geen er
varing in het gewapend verzet. Hun militaire scholing was een geheel andere dan de 
LKP in het verzet had opgedaan. Zij wilden de zaken op een militaire leest schoeien en 
hadden daartoe een trapsgewijs ingerichte bevelvoering en berichtendienst, welke boven
dien nog over het Algemeen Hoofdkwartier OD liep. Ieder bevel en ieder bericht werd 
herhaaldelijk verveelvoudigd en aan v:erschillende instanties toegezonden. Het gevolg was, 
dat er altijd wel een exemplaar in handen van de SD viel. Bovendien was de bevelvoering 
te uniform en in het geheel niet aangepast aan de plaatselijk sterk verschillende toestanden. 
Telkens weer verviel men in strijd over beuzelingen, terwijl de sabotage er door werd ge
remd. 
In deze situatie zond Frank Witte Piet naar het Zuiden. Deze kreeg een brief mede, waarin 
de moeilijkheden werden uiteengezet. Witte Piet kwam bij Peter-Zuid, die toen Cdt. 
Stoottroepen was. In tegenstelling tot sommige andere illegale organisaties had de LKP 
aanvankelijk in het geheel geen bekendheid. Doch de feiten hadden in het Zuiden de 
waarheid aan het licht gebracht en de LKP een enorme "goodwill" verschaft. Daardoor 
was de situatie in het Hoofdkwartier van de Prins voor de LKP aanmerkelijk verbeterd. 
De voorstellen om tot oplossing van de moeilijkheden een scheiding in de NBS door te 
voeren in een Strijdend gedeelte en Bewakingstroepen vielen dan ook in goede aarde. 
Als commandant van het Strijdend Gedeelte werd voorgesteld om ofwel Lange Jan of 
Frank te benoemen. De keuze was niet moeilijk. Lange Jan was geen persona grata meer. 
De beslissing viel dus ten gunste van Frank uit. In principe was de aangelegenheid nu 
geregeld, doch de Prins wilde nog zijn adviseurs (OD en RvV) in de benoeming kennen. 
Peter-Zuid keerde van Brussel naar Eindhoven terug, terwijl Witte Piet naar Londen ging 
om vandaar per vliegtuig tot boven het bezette gebied gebracht te worden. Te Londen 
ontving Witte Piet de beschikking op het voorstel van Frank; het was verworpen. Peter
Zuid echter had inmiddels vanuit Eindhoven aan Frank bericht, dat zijn benoeming 
tot commandant van het Strijdend Gedeelte der NBS te verwachten viel. Het leek of de 
kansen ten goede waren gekeerd. Kort daarop kwam Witte Piet in Nederland terug met 
de afwijzing. Dit was een bittere teleurstelling voor Frank en de gehele LKP. 
Hij werd gedwongen zitting te nemen in de Delta. Hoe zwaar deze tijd voor hem was, 
blijkt uit zijn brieven: ,,Overigens ben ik verplicht geworden naar Amsterdam te komen. 
Bevel! En daar zit ik nu met de heren collega's van de OD die de KP zo'n beetje bevelen. 
Ik herhaal "Zo'n beetje", want je weet, hoe ik over zo'n vorm van bevelvoering denk . . . 
mogelijk tracht ik het contact met de troep te houden. Als ik er maar enigszins uit kan, ga 
ik naar de jongens". 
"Ik ben niet bang voor het dragen van verantwoordelijkheid, integendeel; het gaat mij 
ook niet om het vallen van mijn jongens. Natuurlijk betreur ik hen, maar ze zijn nu soldaat 
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en wisten wat hun wachtte. Maar er is wel enige bitterheid tegenover de overzijde, die ons 
slecht van wapenen heeft voorzien. Zo slecht, dat ik Sjaak opdracht heb gegeven om met 
groepjes KP'ers Duitsers te overvallen, hen de wapenen af te nemen en gevangen te nemen. 
Kijk, dat zijn van die toestanden, die je niet door de radio hoort . . . Iedere man, die 
op die manier sneuvelt, valt nutteloos en de soort man, die dan valt kunnen wij erg slecht 
missen. Er is meer dan bitterheid over het politieke spel, dat een aantal uitgerangeerde 
lafaards, die zich jarenlang achter de coulissen hebben gehouden, met het binnenlandse 
front spelen. Zij trachten de verdiensten van RvV en KP, die vechtend voor hun land 
sterven, te niet te doen door hun politieke kuiperijen. Zij willen nu de macht, nu na vier 
jaar op hun stoel te hebben gezeten en ik verzet mij ertegen. Het is een hopeloze strijd, 
maar vechten zal ik zolang ik kan, en de heren zijn bang. Zij dreigen en spreken van isole
ment der KP. Ze vleien me en noemen me een grote f iguur, maar het mag alles niet ba-
ten ... " 
,, ... Maar vroeg of laat krijgen ze toch hun zin ... 0, ik weet, dat we dwaas zouden 
kunnen zijn en door kunnen gaan als voorheen, maar ik weet ook, dat deze figuur militair 
gezien een monstruositeit is, behoorlijke bevelvoering niet toelaat en het werk zou schaden. 
Dat is wat ik onder geen beding zal accepteren, zolang ik mij verzetten kan. Ik doe het 
niet of ik doe het grondig, een middenweg haat ik als de pest, zoals ik mijn hele leven 
compromissen en gulden middenwegen heb gehaat. Dan wil ik er nog niet van spreken, dat 
ik om mij heen krijg een stel dilettanten, dat God-weet-wat mag worden: chef-staf, bureel
chef, personeelchef enz. Het is wel fraai in die driehoek oftewel Delta. Zie, dat zijn zo enkele 
van mijn zorgen, waarmee ik te kampen heb. Je zult wel toegeven, dat ze van enig for
maat zijn. Maar het gaat niet om de jongens, die sneuvelen, het gaat niet om personen, 
het gaat hier om de zaak. Die jongens vallen voor hun land, hun God, hun familie - ik 
weet het niet, dat moet ieder voor zich weten. Maar nooit en te nimmer vallen ze, omdat 
ze een stel politieke hansworsten in het zadel willen helpen. Dit is het binnenste van 
de machine, waarin maar heel weinig mensen gekeken hebben. Er is wat vuil in gekomen 
en ik ben druk doende het er met een ruwe borstel weer uit te schuren. De hele KP kan 
sneuvelen, mijn beste vrienden incluis en ik zal geen zucht slaken en glashard verder gaan 
op de weg, die ik heb afgebakend, maar zodra er nulliteiten zullen ingrijpen en struik
rovers, zullen ze mij op hun weg vinden ... " 
Er klinkt bitterheid in die brieven, om de tegenwerking in het land, om het voortdurend 
wanbegrip op het hoofdkwartier van de Prins. Er klinkt moedeloosheid in door: ,, ... bid 
voor mij en voor ons werk, bid vooral dat dit spoedig afgelopen mag zijn, dat deze marteling 
van ons valt, deze langzame dood. Een marteling voor ieder van ons, maar speciaal voor 
mij, die machteloos moet toezien". 
Slechts zijn wil verzette zich nog. Onder zijn uiterlijke hardheid en onverschilligheid 
verborg Frank een fijngevoelig hart. Zijn sterk ontwikkeld sociaal gevoel maakte voor hem 
de strijd tegen baatzucht en machtsbegeerte juist dubbel zwaar. En toch liet hij niets daar
van merken. Anderen kwamen met hun zorgen en ontgoochelingen, met hun vertwijfeling 
soms, bij hem en hij haalde hen weer uit de put en gaf hun nieuw vertrouwen. Slechts in 
zijn brieven aan zijn vrouw uitte hij wat er in hem omging en in een simpel gedichtje, dat 
van hem bewaard bleef, zijn "Driekoningen-triptiek". In de eerste strofe daarvan leeft 
heel de tragiek van die strijd: 

, ,Driekoningen, driekoningen, 
geef miJ wat nieuwe moed. 
De oude is versleten, 
maar n i em a nd mag het weten, 
voor dat ik sterven moet". 
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Het was inderdaad een marteling voor deze man, die vechten moest tegen overweldigende 
moeilijkheden. Hij werkte dag en nacht. De nachten waren voor het dicteren van brieven 
en orders. Ook hij leefde op Pervitine, dat zijn weerstandsvermogen sloopte. Hij werd daar
bij gekweld door zijn hevig maaglijden en door de scheiding van zijn gezin. Maar hij bleef 
verbeten volhouden en wist ook waarvoor. Op initiatief van Rob redigeerde hij een ontwerp 
voor de gemeenschappelijke beginselverklaring van de LO, LKP, Schoolverzet en Trouw, 
tegen het nationaal socialisme zowel als tegen de zich steeds brutaler opdringende commu
nistische agitatie. Het werk was "een uiting van een positief Christelijke levensovertuiging" 
en diende tot "het behoud en de versterking van de Christelijke grondslagen en van ons 
volksleven als onmisbare voorwaarden voor een Nederlandse rechtsstaat." 
Zo zag hij het doel, ondanks alles wat hem verbitterde en zelfs onrechtvaardig maakte. 
Want het tragische was juist, dat veel meer dan de zeker ook voorkomende kwaadwilligheid, 
wanbegrip van op hun manier goedwillenden oorzaak was van de ondervonden tegenwer
king, terwijl ook zijn eigen aanvankelijke houding tegenover de Delta daaraan niet vreemd 
was. De zaken hadden nu haar beslag gekregen buiten hem om. Toch scheen er verbetering 
van de situatie mogelijk. Vanuit zijn hoofdkwartier poogde Z.K.H. Prins Bernhard met 
alle middelen waarover hij op die afstand beschikte, de afstanden te overbruggen en de 
meningsverschillen op te heffen. En nu men elkaar in de Delta beter leerde kennen en 
waarderen, leek het geenszins uitgesloten dat Frank er toch in zou slagen uit de impasse 
te geraken. 

DE RAYON-VERBINDINGSOFFICIEREN 

Een eerste overwinning in zijn strijd scheen Frank tenslotte met de benoeming van vier 
KP'ers als Rayon-Verbindings-Officieren (RVO) te behalen. Uit het Hoofdkwartier van 
Z.K.H. Prins Bernard was opdracht gekomen tot een reorganisatie in de BS. Er werden 
14 Gewestelijke Commandanten benoemd, waarvan 12 leden van de OD. Frank stelde 
toen voor de benoeming van vier Rayon-Verbindings-Officieren, die als contact tussen de 
commandant der NBS en de verschillende, ook plaatselijke, commandanten in de ge
westen zouden optreden, zulks in verband met de gebrekkige gedachtenwisseling, bericht
geving, uitleg van de bevelen etc. De noodzakelijkheid hiervan werd sterk gevoeld. 
Frank slaagde er inderdaad in de benoeming van vier van zijn mensen er door te krijgen, 
t.w.:
Leopold voor Noord-Holland;
Peter-Noord voor Zuid-Holland en Utrecht;
Piet v.d. Berg voor het Noorden;
Grote Kees voor Gelderland en Overijse!.
Zij kregen tot taak in hun rayon het contact met de leiding te handhaven en anderzijds
rapport uit te brengen aan de Delta over de toestanden in hun gewesten. Zij hadden daar
toe uitgebreide bevoegdheden en konden zich met iedere commandant, tot in de kleinste
plaats, rechtstreeks in verbinding stellen. De Rayon-Verbindings-Officieren zouden vóór
zij naar de Delta gingen, eerst gezamenl�jk bij Frank komen om de zaken te bespreken.
Frank bereikte daarmee een tweeledig doel. Allereerst zou hij beter van de gang van zaken
in het gehele land op de hoogte blijven, terwijl tot nu toe eerst alle berichten bij het Hoofd
kwartier van de OD kwamen en Frank de controle erover verloor. En vervolgens zou hij
door de invloed welke deze mensen op de bevelvoering kregen, door hun bevoegdheid tot
interpretatie en hun persoonlijk contact, de zaken meer in handen krijgen en de sabotage
kunnen stimuleren.
Frank was in zijn schik. Nu viel er weer te werken. ,,Dit is dé dag van het verzet",
zei hij. Het was 15 November. Doch het was voor hem een korte vreugde. Op 28 November
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viel hij. En door zijn val kon het instituut der R VO nimmer de werking verkrijgen welke 
hij ervan verwacht had. Slechts Leopold kon min of meer slagen in zijn rayon. Peter-Noord 
moest zijn functie al dadelijk neerleggen om Frank in de Delta op te volgen. Piet v.d. Berg 
kon onder de moeilijke omstandigheden in het Noorden weinig bereiken, ondanks alle 
inspanning. Hij moest het contact tussen zijn provincies en Amsterdam, gedurende de 
.ergste maanden van de hongerwinter per fiets onderhouden, hetgeen voor iedere maand 
600 tot 700 km f ietsen betekende, onder gevaren van razzia's, wegcontrole, gesignaleerd 
staan etc. Alle moeite mocht echter weinig baten. In Maart 1945 legde hij zijn functie 
neer. Grote Kees trok zich reeds spoedig na Frank's dood terug. 

HET EINDE VAN FRANK 

Op 22 Nov. 1944 arresteerde de SD in de Kamer van Koophandel te Utrecht een aantal 
belangrijke f iguren uit het Gewestelijk Commando van Utrecht. Volgens inlichtingen waren 
deze gevangenen ingesloten in de Willem Hl-kazerne te Apeldoorn. Frank gaf Grote 
Kees opdracht dit te onderzoeken. De Willem Hl-kazerne, een uitgebreid complex, ligt 
juist buiten de bebouwde kom van Apeldoorn en grenst aan het Orderbos. Er waren vele 
honderden Duitse soldaten in ondergebracht, maar één cellenbarak was bestemd voor SD
arrestanten. Het gehele terrein, dat zwaar bewaakt werd, was omgeven door een prik
keldraadversperring. Daar buiten was een strook tot "Sperrgebiet" verklaard. Grote 
Kees, die zichzelf van de hulp zijner bekwame medewerkers, met wie hij in conflict 
gekomen was, beroofd had, liet nu via andere schijven buiten het verzet een onderzoek 
instellen, dat op niets uitliep. Tevens liet hij een tekening vervaardigen van de eerder 
genoemde cellenbarak. 
Op 27 November kwam Frank naar Grote Kees te Apeldoorn. In zijn gezelschap bevond 
zich Paul (Samuël Esmeyer t) een expert op het gebied van overvallen, die o.a. de gevange
nissen aan de Noordsingel en het Haagse Veer te Rotterdam gekraakt 
had. Zij vernamen het negatieve resultaat van het onderzoek en kregen 
in plaats van een behoorlijke situatietekening van het gehele com
plex, de zeer onvolledige tekening, welke Grote Kees had laten maken. 
Het was duidelijk, dat men hieraan niets had; Frank's nijdige reactie 
was dan ook: ,,Dan zal ik het zelf wel doen", en Frank en Paul besloten 
de volgende dag persoonlijk de situatie te gaan verkennen. Grote Kees 
raadde dit ten sterkste af, omdat Frank als Landelijk Sabotage Comman
dant een te belangrijke figuur was, om zelf dit risico te nemen, te meer, 
waar Frank zelf altijd de deelname van leidinggevende personen aan 
de acties had afgekeurd. Frank echter, geprikkeld door het falen van 
Grote Kees, liet zich niet overtuigen. De gevangenen, waaronder er 
meerderen waren, aan wie hij zich ten nauwste verbonden gevoelde, ver
keerden in uiterste nood. Het was vrijwel zeker, dat zij ter dood gebracht 

Samuel Esmeijer 
( Paul) 

Leid. KP-R'dam. 

zouden worden. Aan de andere kant was de situatie ter plaatse zo moeilijk en gevaarlijk, 
dat hij, nu er geen behoorlijke gegevens waren, zelf wilde beoordelen wat er gedaan kon 
worden. Wat men ook aanvoerde, om hem hiervan af te houden, hij bleef bij zijn voorne
men. De onderneming was dermate gevaarlijk, dat zij er niemand voor mee konden krijgen. 
Ongetwijfeld is dit zelfgaan van Frank een grote fout geweest, welke men alleen verklaren 
kan door het grote belang, dat hij hechtte aan deze onderneming, die hij in de gegeven 
omstandigheden zonder persoonlijk ingrijpen hopeloos zag mislukken. 
In de morgen van 28 November 1944 gingen Paul en Frank op verkenning. 
Buiten het "Sperrgebiet" lieten zij hun auto met chauffeur wachten en gingen te voet 
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verder. Deze auto, een benzinewagen, werd door een SD-man opgemerkt, die argwaan 
kreeg en de wagen ongemerkt liet bewaken. 
Intussen waren Frank en Paul het bos ingegaan en vroegen een paar houthakkers uit over 
de plaatselijke situatie. Deze ontrieden hun met klem verder te gaan, maar zij gingen toch 

tot dicht bij de prikkeldraadversperring. Daar hebben zij aan de hand 
van hun tekening de situatie verkend. Op de weg, die naar de ingang 
van het terrein voerde, naderde een officier, die hen aansprak en naar 
hun papieren vroeg. Vervolgens riep deze officier een soldaat aan en 
beval deze de beide mannen te fouilleren. Op dat ogenblik trok Paul 
zijn pistool en schoot. 
Toen zijn wapen ketste, sloeg hij er de soldaat mee neer en zowel Frank 
als Paul gingen op de vlucht, achtervolgd door de officier, die Paul 
vrijwel onmiddellijk neerschoot. Frank, die ongewapend was, vluchtte 
verder, doch een passerende patrouille opende het vuur op hem. 
Paul was op slag gedood. Frank had enkele buikschoten opgelopen en 

Huibert Vmchoor werd naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn houding daar was van die 
(Huib) aard, dat de Duitse militaire arts toegaf: ,,Wanneer deze man geen 

terrorist was, dan was hij een held geweest". Hij stierf op 30 November 1944. In zijn
Driekoningen-triptiek had hij gebeden: 

Zijn gebed was verhoord. 

"Driekoningen, driekoningen 
wijs mij de sterre aan. 
Ik wil zo gaarne vinden 
het kleine Christuskinde : 
waar moet ik henen gaan?" 

De op Paul gevonden tekening wees duidelijk uit wat het doel geweest was. Als repre
saille werden dertien gevangenen door de SD op beestachtige wijze vermoord. De 
chauffeur van Frank's auto, Huib (Huibert Verschoor t), werd gearresteerd en stierf in 
een concentratiekamp. 

DE MOEILIJKHEDEN IN DE NBS 

Het is een trieste herhaling telkens weer te moeten vermelden, hoe zwaar het vallen van een 
leidende figuur het werk getroffen heeft. De tragiek der LKP is geweest, dat bij haar nij
pend gebrek aan kader, haar grote mannen steeds gevallen zijn, eer zij hun werk voltooien 
konden. 
De avond voor zijn vertrek naar Apeldoorn had Frank nog een bespreking gehad met 
Leopold, die meer en meer de sabotage-expert bij uitstek werd. Zij zagen de noodzaak in 
dat het Sabotage-Commando gescheiden moest worden van de rest en in handen moest 
zijn van een actieve verzetsman. Doch dit was er in de Delta met geen mogelijkheid door 
te krijgen. 
Maar in het Zuiden gingen de ogen meer en meer open. Reeds op 3 November sprak het 
Engelse opperbevel zich duidelijk uit over de onderlinge machtsstrijd, waarbij de sabotage 
en trouwens heel het verzet verwaarloosd werd: 

"By their present attitude, underground organisations are doing exactly what the Germans
would like them to do. They are wasting valuable time". 1).
Bij de eerste tocht naar het Zuiden van Witte Piet, die in Januari 1945 nogmaals ging, was 

1) Door hun huidige houding doen de ondergrondse organisaties precies wat de Duitsers hen gaarne zien doen. Zij ver
spillen waardevolle tijd.
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er toestemming verkregen voor een rechtstreekse verbinding met Brussel met eigen code enz., 
maar deze toestemming was onmiddellijk weer ingetrokken en alle berichten moesten via 
de Londense zeef gaan. Witte Piet echter had een kristalzendertje meegenomen en een 
afspraak gemaakt met de "operator" van Peter-Zuid. Op deze wijze zond hij het bericht 
van Frank's dood. Vervolgens werd toen een telegram aan Z.K.H. Prins Bernhard gericht 
om Peter-Zuid als Frank's opvolger naar het Noorden te zenden. 
Het duurde tot 8 Januari 1945 eer het besluit viel, dat Peter-Zuid naar het Noorden zou 
komen met de volmachten, welke men eerder aan Frank had willen verstrekken. De 
Engelsen waren aanvankelijk tegen het uitzenden van Peter-Zuid gekant, omdat deze 
teveel wist en als katholiek pertinent weigerde een toezegging te doen tot het plegen van 
zelfmoord in geval van arrestatie. Door allerlei omstandigheden, een tijdelijk stopzetten 
van de droppings om veiligheidsredenen, een blessure van Peter-Zuid, opgelopen bij een 
oefensprong enz. duurde het tot 7 Maart 1945 eer hij bij Benthuizen naar omlaag kwam. 
Intussen was Peter-Noord als waarnemend LSC opgevolgd en had als zodanig zitting 
genomen in de Delta. Omdat de SD onbekend was met het feit, wie men gedood had, werd 
aan Frank's val geen ruchtbaarheid gegeven, zodat zelfs vele KP'ers hier niets van wisten. 
Peter-Noord's strijd om de scheiding te krijgen in de NBS, heeft van November tot half 
Februari 1945 geduurd. Het was een zware strijd voor iemand, die liever bij de "jongens" 
was in actie, dan in een college, dat discussieerde over de redactie van telegrammen naar 
Londen, over de précaire voedselsituatie en de razzia's, welke nu alle actief verzet ver
hinderen zouden. De Delta had belangstelling voor alles, behalve de sabotage. De grote 
klit der NBS drukte als een dood gewicht op alle activiteit. De rapporten der Rayon
verbindingsofficieren waren soms vernietigend over de toestanden in gewesten, waar niets 
van uitging. Een enigszins behoorlijk en uitgewerkt operatieplan was er slechts in enkele 
gewesten en de activiteit daar werd dan gevoerd door enkele, altijd dezelfde, groepen. 
Daarentegen waren er vele andere gewesten, waar niets geschiedde. De commandanten 
daar hadden niet het minste begrip van het verzet en het interesseerde hun ook niet. Zij 
waren commandant omdat zij officier waren. Zo was er bv. ergens als gewestelijk comman
dant een generaal, die niets deed dan eens op zijn hoofdkwartier koffie komen drinken en 
erover praten hoe de troepen voor hem paraderen zouden als de Koningin terug was. 
Dagdromen van een oud-Indisch officier die in Indië bewezen had 'n dapper man te zijn, 
maar die zich de mentaliteit van het verzet niet meer eigen kon maken en er niets van 
begreep. Zulke mensen waren goed en braaf en zij meenden het best, maar op hun plaats 
in het verzet waren zij een ramp. Klachten mochten niet baten. Teneinde raad voerde 
men de comedie op om een paar man in SS-uniform bij de generaal te laten aanbellen, 
die daarop halsoverkop zijn post in de steek liet. 
Begin December 1944 viel een deel van het NES-archief in handen van de Duitsers. Een 
koerierster had opdracht een pakje te gaan overhandigen onder het Rijksmuseum. Het 
pakket bevatte ca. 500 documenten van de berichtendienst en een map met stukken voor 
kolonel De Klerk, waaronder gegevens over figuren uit LO en LKP. De dame viel op aan 
een landwachter, die haar sommeerde het pakje over te geven, hetgeen zij deed zonder dat 
haar begeleiders ingrepen. De landwachter bracht de papieren bij de SD. 
Dit gebeurde was zo'n enorme blamage, dat men er tegenover de KP angstvallig over 
zweeg. Alleen doordat men een eigen contact had bij de SD en op die manier kennis van 
de rapporten nemen kon, was het mogelijk nog een aantal medewerkers tijdig te waar
schuwen. Tijdelijk moest alle activiteit worden stopgezet. 
De neiging, om er het bijltje bij neer te gooien, was groot. Op last van Z.K.H. Prins Bern
hard had men deelgenomen aan de NBS, ,,dit koekoeksei in het nest der illegaliteit", zoals 
het in de LO-mededelingen genoemd was. De activiteit werd er door verlamd; de KP'ers 
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zagen zich veelal geplaatst onder commandanten met weinig of geen ervaring, in wie zij 
geen vertrouwen konden hebben en van wie ook heel weinig uitging. Het ging er niet om, 
dat die commandant van een andere organisatie was. De jongens wilden wat doen voor 
hun land. Wie hen daartoe in de gelegenheid stelde, liet hen in de grond onverschillig. 
In de enkele gewesten waar een actief man de leiding had, ging het goed. In de andere 
gewesten ging het slecht. Het aantrekken van zoveel mensen zonder verzetservaring had 
het aantal gevallen van provocatie, verraad en arrestatie, zelfs bij een sterk verminderde 
activiteit, in ontstellende mate doen toenemen. 
Het werk was lamgelegd. Het domme gezwets voor de radio, waar de sabotage tot een 
romantisch propagandastokpaardje gemaakt werd, deed de Duitsers steeds meer tot open
bare massa-executies overgaan, welke volkomen zinloos waren, tenzij als intimidatie tegen 
het effect dezer propaganda. De angst voor provocatie en verraad in het te grote en om
slachtige NES-apparaat, waarin de verhoudingen volkomen ontwricht waren, hield 
terug van actie. In Groningen bv. waren een tijdlang de arréstaties zo zeer schering en in
slag, dat de andere gewesten zich er niet meer mee durfden in te laten. 
In de Delta was er dezelfde angst. Zo was er bv. een bericht, dat in het Gooi een SS-man 
zat met belangrijke gegevens over de fabricage van geheime wapens, de electriciteitsvoor
ziening van de betrokken fabrieken etc., welke gegevens hij aan de geallieerden wilde 
overdragen. Men durfde het niet aan en bovendien had een landbouwkundig ingenieur 
verklaard, dat de zaak van geen belang was. 
Leopold, die toen RVO voor Noord-Holland was, gaf de Delta drie mogelijkheden: 
le. de man is een fantast, dan moet hij drooggelegd worden, d.w.z. tot zwijgen gebracht; 
2e. hij is een provocateur, dan moet hij omgelegd worden; 
3e. hij spreekt de waarheid, dan moet de zaak in orde komen. In ieder geval moest er 
onmiddellijk gehandeld worden. Hij ging er zelf op af en kreeg met veel moeite en dreige
menten het dossier mee voor 24 uur. Hij liet het fotograferen en bestudeerde het. Leopold, 
die reeds vanaf 1941 in het Intelligence-werk zat, vond de voorstelling van zaken zeer wel 
mogelijk. Hij liet de man onder KP-geleide naar het Zuiden "crossen" met een micro-foto 
van het dossier, terwijl hijzelf een tweede copie naar Engeland zond. Veertien dagen later 
kon de RAF bombardementen uitvoeren op de van zeer vitaal belang gebleken doelen. Uit 
angst voor provocatie had men de man met zijn gegevens willen laten zitten waar hij zat. 
Men kan zich afvragen of het niet wreed en onrechtvaardig is, deze harde woorden neer 
te schrijven over mannen, die ontegenzeggelijk naar beste weten en vermogen hun land of 
hun ideaal hebben willen dienen in een zo moeilijke situatie. De waarheid is echter dikwijls 
wreed. Wreed was het lot van het volk in zijn nood. Wreed het lot van Frank en van zo
veel anderen, wier moed versleet in het optornen tegen de stroom. Wreed het lot van die 
vielen door de onbekwaamheid en loslippigheid van anderen. Wreed het lot der teleurge
stelden die, na zolang vechten, de strijd moesten opgeven, omdat zij geen mogelijkheid meer 
zagen. De winter van 1944-'45 is overvol van zulke tragedies geweest. Het heeft geen zin 
verwijten te uiten. Niet om het irenisch verlangen ze te verzwijgen, doch omdat dit alles terug 
te voeren is op het grote misverstand, waarvan het groeien in deze geschiedenis gevolgd is. 
Ondanks veelvuldig falen, zijn er weinigen, wie het verwijt van kwade trouw treffen kan 
en velen, zeer velen, wie dank toekomt voor hun goede wil en hun bereidheid. Het grote 
misverstand is geweest, dat men de volledige scheiding tussen strijdend gedeelte en be
wakingstroepen in de NBS zo lange tijd niet aangedurfd en verhinderd heeft, omdat men 
er een kleinering in zag ten aanzien van het deel, dat de bewakingstroepen vormen zou. 
De tragische misvatting uit iedere oorlogstijd dat het één minder zou zijn dan het ander, 
alsof niet het verzet en heel de geschiedenis helden gekend heeft, die nimmer een wapen 
zagen dan in de hand hunner moordenaars. 
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De achtergrond van dit misverstand was het verschijnen van politieke en sociale tegenstel
lingen in de illegaliteit, die elkeen dwongen positie te kiezen en helaas dikwijls tegenover 
elkaar. De NBS is daar niet aan ontkomen. Veel meer dan het ogenblik
kelijk verzet speelden de vraagstukken van het na-oorlogs beleid een rol. 
Het was een betreurenswaardige ontwikkeling, waaraan echter niet 
te ontkomen viel. Om op dit terrein de KP-vertegenwoordigers in 
verschillende lichamen van advies te kunnen dienen, werd toen op raad 
van Prins (Prof. Mr Jacobus Oranje t) en onder diens voorzitter
schap een adviescommissie in het leven geroepen, bestaande uit re
presentanten van de Protestantse, Katholieke en humanistische volks
groepen. Deze adviseurs waren dus geen leden der LKP, doch uitsluitend 
raadgevers ten aanzien van de politieke vraagstukken en aspecten, welke 
zich in die periode voordeden. 
Niettegenstaande alle moeilijkheden werd toch verbeten doorgewerkt. 
Het was in die maanden, dat de anglicismen "droppen" en "crossen" 
ingeburgerd raakten. Liquidaties, overvallen en bevrijdingen vonden 
voortgang. Hulp bij de voedselvoorziening voor het hongerende Westen. 
Aanslagen tegen weermachtsinstallaties, spoor- en waterwegen, auto's, 

Jacobus Orarye 
(Prins) 

Na bevrijding overleden 
aan een ziekte, ten gevolge 

van verzetswerk. 

schepen en treinen, gebouwen voor arbeidersvordering etc. Dit alles gebeurde echter, voor 
wat de sabotage betreft, veelal te incidenteel, zonder de doelmatige leiding en coördinatie, 
welke mogelijk en noodzakelijk geweest waren. Het gevolg was, dat velen, die het NBS
beleid aansprakelijk stelden voor de honderden arrestaties en mislukkingen, zich gedes
illusioneerd terugtrokken. 

HET STRIJDEND GEDEELTE DER NBS 

De enige kans om de sabotage weer in goede banen te krijgen, lag in bevelen dienaangaan
de van de overkant. Voorstellen uit de KP-kringen werden daartoe uitgewerkt en doorge
zonden. Intussen werkte men aan voorbereidingen en verbindingen, zodat Leopold ten
slotte naast het illegale telefoonnet der CID ook nog over een eigen net beschikken kon. 
Op de berichten, dat er iemand komen zou met duidelijk omschreven aanwijzingen voor de 
sabotage, kwam ook in de Delta weer het verlangen boven, het verzet te activeren. Men 
stelde voor, opdracht te geven tot het plegen van overvallen op weermachtsvoorraden. 
Tweederde van de buit diende te worden afgedragen aan de intendance der NBS, terwijl 
een derde door de groepen zou mogen worden behouden. In deze, de ernstigste maanden 
van de hongerwinter (Januari-Februari), zou een dergelijke opdracht tot bandeloze roof
partijen, met alle gevolgen van dien, aanleiding gegeven hebben. Op het heftig verzet van 
Peter-Noord werd deze order dan ook niet uitgevaardigd. 
Toen het bericht kwam, dat Peter-Zuid zou komen met richtlijnen, kreeg men er einde
lijk de oprichting van een sabotage-bureau onder Leopold door, waarop reeds maanden
lang was aangedrongen. Peter-Zuid, bracht het plan dat door de KP was voorgesteld. 
Er kwam een scheiding in de NES-bevelvoering. Het Strijdend Gedeelte (SG) werd onder 
bevel van Peter-Zuid geplaatst. De bewakingstroepen (BT) onder bevel van Van Zanten 
van de OD. Als commandant der NBS stond de kolonel De Klerk boven hen. Deze split
sing werd ook naar onder doorgevoerd, hetgeen een grote verbetering betekende. De BT 
dienden zich gereed te houden voor het uur U, d.w.z. tot na afloop der vijandelijkheden. 
Het Strijdend Gedeelte werd ingezet voor ogenblikkelijke acties. Het was Maart 1945, 
te laat om nog veel effect te kunnen sorteren. Toch werd dank zij deze hervormingen de 
sabotage in die laatste maanden nog in belangrijke mate geactiveerd. De sabotage van 
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spoorwegen, verkeer en scheepvaart steeg, evenals de vernieling van weermachtsvoorra
den, transportmiddelen, verdedigingswerken enz., terwijl voorts in vele gevallen door de 
Duitsers voorbereide vernielingen en inundaties konden worden verhinderd door het ver
wijderen van ladingen, leidingen, ontstekingen etc. 
De sabotage nam zo'n vlucht, dat de Rijkscommissaris Seyss lnquart aan de in April met 
de Vertrouwensmannen geopende besprekingen betreffende voedseldroppings voor het 
hongerende Westen, wilde vastknopen een verzoek tot het staken van de sabotage, waar
tegenover de Duitsers dan zouden ophouden met executies, razzia's, vernielingen en inun
daties. Peter-Zuid wilde daarover echter met Seyss lnquart niet onderhandelen, omdat de
ze geen toezeggingen kon doen namens Wehrmacht, SS, Polizei en SD. Dit bleek ook wel, 
toen vrijwel dadelijk op een toezegging van Seyss lnquart betreffende het staken van inun
daties, de Wieringermeerpolder onder water gezet werd. Ondanks· zijn beweringen had 
Seyss lnquart in deze geen bevoegdheden. Peter-Zuid eiste voor de stopzetting der sabotage 
het woord van de hoogste militaire autoriteit, generaal Blaskowitz. 
Inmiddels zochten ook militaire autoriteiten, die nu hun zaak toch verloren was een bot
sing met de BS vermijden wilden, contact met Peter-Zuid. In het Gooi bood Generaal von 
Arnim aan met zijn staf onder te duiken. In Amsterdam bood de Ortskommandant zijn 
overgave aan. Peter-Zuid bleef echter bij zijn eis, dat hij met Blaskowitz of met diens staf
chef Reichelt wenste te onderhandelen en niet met ondergeschikte officieren. 
Intussen was er ook uit het hoofdkwartier van de SD het verzoek gekomen om onderhande
lingen. Peter-Zuid liet daarop de Ortskommandant van Amsterdam weten, dat hij zich 
haasten moest het contact met Generaal Blaskowitz tot stand te brengen, omdat hij met 
de SD ging spreken. De controverse tussen weermacht en SS deed ook hier haar werk. 
Op deze mededeling kwam onmiddellijk de uitnodiging tot een bezoek aan het Hoofd
kwartier te Hilversum. Kolonel de Klerk en Peter-Zuid gingen er heen. Men had Peter
Zuid tevoren gevraagd, wat zijn rang in het leger was. Hij was majoor, ,,maar" had hij 
gezegd, ,,als Blaskowitz een generaal wil, kan hij hem krijgen". De Klerk, die op dat ogen
blik nog kolonel was, werd daarom gewaarschuwd, dat hij bij deze gelegenheid voor ge
neraal moest doorgaan. Het onderhoud met Generaal Reichelt had goede resultaten. De 
Duitsers beloofden de vernielingen en inundaties stop te zetten. Zij lieten zelfs hun chef 
van de genie met de commandant genie der NBS op inspectie gaan door het land om op
dracht te geven verschillende ondermijningen weg te nemen. 
Enkele dagen later vond de bespreking plaats met de SD. Aanwezig waren daarbij een 
Kriminalrat der SD, de chef der SS en een officier van de Grüne Polizei. In tegenstelling 
met de onderhandelingen met de militaire autoriteiten, poogde men hier eerst Peter-Zuid 
te intimideren met vervaarlijke gezichten. Men vroeg hem of hij verantwoordelijk was voor 
de sabotage en de aanslagen op de SD. Peter-Zuid antwoordde, dat er geen aanslag in het 
land gepleegd werd, zonder dat hij persoonlijk daartoe opdracht gaf. Dit was wel niet ge
heel overeenkomstig de waarheid, maar enige overdrijving kon in dit milieu niet schaden. 
Men keek Peter-Zuid eens extra fel aan. ,,Ach so, das sind Sie". En dan: ,,Wollen Sie viel
leicht eine Tasse Kaffee ?". 
Misschien verwachtte men een voorzichtige weigering, maar toen het aanbod geaccep
teerd werd en de koffie geserveerd was, vroeg men Peter-Zuid, wat hij eigenlijk wilde. 
Het antwoord was, dat hij op hun uitnodiging gekomen was om te vernemen, wat zij van 
hem wilden. Zij wilden graag weten, wat hij wilde. De onvoorwaardelijke overgave der 
SD. Daar kon nu onmogelijk sprake van zijn; men wilde voor het ogenblik een modus 
vivendi vinden, om de tegenstellingen niet op de spits te drijven. Peter-Zuid verklaarde 
zich daarop bereid de sabotage stop te zetten ( dit had men tenslotte ook reeds aan generaal 
Reichelt toegezegd), mits de SD ophield met razzia's en executies en de gearresteerde leden 
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De Bescheinigung die Peter-Zuid ua de onderhandeling met de Duitsers ontving 

der BS onmiddellijk in vrijheid stelde. Men ging daar op in en inderdaad begon men reeds 
de volgende dag gevangenen volgens de door de BS ingediende lijsten vrij te laten. 
Het volgende voorval typeert de wijze, waarop de Duitsers zich op dat tijdstip meenden te 
moeten gedragen. Peter-Zuid, die naar Amsterdam terug moest, waar in verband met het 
opblazen van bunkers door de BS de spertijd reeds om zeven uur inging, vroeg om een 
verklaring, dat hij na zeven uur op straat mocht. Dat kon, wanneer hij zijn persoonsbewijs 
even gaf. Hij gaf een (natuurlijk vervalst) persoonsbewijs ten name van Tollens en de 
Duitser meende op een handige manier achter zijn identiteit te zijn gekomen, en over
handigde de verklaring, met een "Bitte sehr, Herr Tollens". Peter zei hem toen, dat dit 
de eerste keer was, dat hij zo'n bewijs van een Duitse instantie kreeg, omdat hij ze altijd 
zelf maakte. Daar moest men joviaal om lachen. Hij en de Finse consul, die het onderhoud 
had bijgewoond, werden door de SS-commandant persoonlijk in hun jassen geholpen en zij 
vertrokken tussen de als knipmessen buigende Duitsers. Zowel in hun rol van gentleman 
als die van beul misten deze lieden alle gevoel voor proportie. 

DE CAPITULATIE

Deze besprekingen - er werden er nog meer met generaal Reichelt gevoerd - verliepen 
min of meer parallel met de onderhandelingen, welke de Vertrouwensmannen met de 
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civiele autoriteiten voerden. Hoewel dit alles voorspel van de capitulatie was, kwam deze 
toch nog zeer onverwacht. De Duitsers verklaarden zich eerst tot capitulatie bereid, wan
neer de opmars der geallieerden in West-Duitsland hen volkomen zou hebben afgesneden 
van het moederland. Maatregelen ter uitvoering van deze capitulatie ( consigneren der 
troepen in de kazernes, ontwapenen van SS en wederspannige eenheden, overname be
wakingsdiensten en ordehandhaving door de NBS) werden voorbereid. 
Op Vrijdagavond 4 Mei 1945 van 19.30 u. tot 20.20 u. voerde Peter-Zuid een telefoonge
sprek met Z.K.H. Prins Bernard. Er werd hem gevraagd, hoeveel tijd hij nog nodig zou 
hebben om de volledige capitulatie tot stand te brengen. Peter-Zuid schatte die tijd op 
drie à vier dagen en naar de mening van de Prins, zou hij daar de tijd nog wel voor krijgen. 
Op dat ogenblik was er dus nog niets omtrent capitulatie bekend. Om half negen werd over 
de radio het bericht der Duitse capitulatie omgeroepen. In vele plaatsen kwam het juichen
de volk op de straten en hier en daar deden zich botsingen voor, waarbij door de Duitsers 
op het publiek geschoten werd. Onmiddellijk stelde Peter-Zuid zich met generaal Reichelt 
in verbinding. Medegedeeld werd, dat de capitulatie niet voor Nederland gold. Peter-Zuid 
wees er op, dat niets het volk de volgende dag zou kunnen binnenhouden en dat een bloed
bad diende te worden voorkomen. Hij stelde daarom als eis, dat onmiddellijk aan alle 
Duitse troepen bevel zou worden gegeven niet te vuren op het publiek. Hiertoe werd een 
telegram uitgezonden, dat vrijwel alle troepen bereikte. Slechts in Rotterdam, Gouda en 
omstreken kwamen op Zaterdag nog incidenten voor. 
Diezelfde nacht vertrok Peter-Zuid naar Den Haag voor een nieuwe bespreking met de 
SD. Hij bezocht daar tevens een vergadering van de Vertrouwensmannen, die een procla
matie wilden doen aanplakken, waarin zij het bestuur van de Duitsers overnamen. 
Er heerste een zeer opgewonden stemming en het was een ontnuchtering toen Peter-Zuid 
kwam mededelen, dat de capitulatie in Nederland nog geen voldongen feit was en men 
beter naar huis kon gaan. 
Op Zondag 6 Mei 1945 werd te Wageningen de capitulatie der Duitse troepen in Nederland 
ondertekend. 

BESLUIT 

Wanneer men een terugblik werpt op de geschiedenis van de LKP, dan.springen onmiddel
lijk de opeenvolgende phasen van haar ontwikkeling in het oog. 
Een aanvankelijke bloei trots alle tegenslagen, tot de arrestatie van Bertus een periode 
inleidde van rampen, waaraan de organisatie bijna ten gronde ging, maar volhield, ondanks 
alles. Een nieuwe taak, welke zij met grote geestdrift ter hand nam en onmiddellijk daarop 
de nieuwe tegenspoed, de strijd van Frank en zijn val. En opnieuw het verbeten volhouden 
tot de komst van Peter-Zuid nieuwe mogelijkheden opende. Maar altijd in voor- en tegen
spoed het verder gaan en niet versagen, het vervullen van de plicht, altijd strijdbaar en 
altijd gereed. Men ziet haar figuren in overwinning en nederlaag: Bertus, Jacques, Johan
nes, Hilbert, Hans, Frank - niet zij alleen, zovelen die afscheid namen van vrouw en 
gezin, die het liefste gaven, en het laatste en dit gaven met vreugde in het hart. Want bij 
alle moeite en zorg en angst en rouw was dit verzet ook een brok levensgeluk. Ambrosius 
heeft in het aangezicht van de dood uitgesproken wat tallozen vervulde: ,,Mijn God, ik 
dank U, ik dank U voor de genade van het verzet''. 
Wat was dan die genade, die vreugde? Het zich geborgen weten, het varen op een veilig 
kompas. Begonnen om aan mensen in nood het recht weer te geven, dat hun ontnomen 
werd: het recht om te leven, het recht op de vrijheid, was dit werk geboren uit rechtvaar
digheidsgevoel en naastenliefde. Slechts in een sterk geloof konden eenvoudige, kleine 
mensen, die zich bewust waren van al hun tekortkomingen, met Gods hulp een zo reus-
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achtige taak ondernemen. Velen zijn onder dit werk gevallen. Anderen namen hun last 
over en droegen die verder tot ook zij vielen. En zo tot het einde toe. Met Gods hulp. In 
een tijd vol stormen en verwarring, waarin groten der aarde weifelden en zich verloren, 
gingen eenvoudigen van hart in een vast vertrouwen de rechte weg. Zij vonden vijanden 
tegenover zich die overmachtig leken; zij kwamen voor problemen, welke zij niet konden 
overzien, maar gingen voort op hun veilig kompas en met vreugde daarover in hun hart. 
Een volkslied is dikwijls de karakteristiek van een volk. Ons volk bezit zo'n lied. Het gaat 
niet op voor allen. ,,Mijn schildt ende betrouwen" is dikwijls gezongen in de oorlogsjaren 
door moffenvrienden, die Dolle Dindag niet van node hadden om te bewijzen, dat zij 
konden noch durfden bouwen op God. En velen zijn te kleinmoedig geweest om lijf en 
goed veil te hebben voor de gemene zaak. Maar anderen hebben dat lied gebeden met het 
woord en metterdaad. Zij hadden gaarne dit "swaer tempeest" ontgaan, maar toen God 
anders begeerde, bogen zij het hoofd voor Hem en niet voor het onrecht. Zij waren in 
Gods hand als een goed instrument en hun hart bleef standvastig in alle tegenspoed. Voor 
die zo streden, of zij stierven in de duinen van Overveen, bij de Woeste Hoeve en in Vught, 
of vielen in de dodenmarsen en op de hoeken der straten en pleinen, of jammerlijk omkwa
men in de kampen en op tot zinken gebrachte schepen, voor ieder van hen gold het woord: 
"Na 't suer sal ik ontfanghen van Godt, mijn Heer, ook 't soet". Want er is geen hoger en 
groter geluk voor den mens, 

,,dan dat hij Godt den Heere, 
der hoochster MaJesteyt, 
heeft moghen obediëren 
inder gherechtichheyt". 

Zij zijn gesmaad als terroristen en geroemd als helden. Verguizing en roem en vergetelheid 
zijn betrekkelijk, maar dat geluk is onvergankelijk. 
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