
Hoofdstuk I 

DE ONDERDUIKER 

door K. Norel 

In de jaren van de Duitse overheersing heeft de bezettende macht geen middel onbe
proefd gelaten om de Nederlanders te dwingen tot haar dienst. Het gehele volk moest 
worden ingeschakeld in de oorlogsvoering van het Derde Rijk. Op een manier, zo grondig 
als alleen de Duitsers het kunnen, was deze inschakeling voorbereid. Het stelsel der per
soonsbewijzen verschafte aan de bezetters een complete registratie. Met de distributie
stamkaarten kon men een man, die niet naar het pijpen der bezetters wilde dansen, aan 
de honger overleveren. Er kwam een politie-apparaat zo uitgebreid als ons land nog niet 
gekend had. In de NSB hadden de Duitsers een pracht van een verklikkersgilde. Het 
scheen dat de bezettende macht de Nederlanders aan een touwtje had en of zij met hen 
manoeuvreren kon als de houder van een kartotheek, met de kaarten in zijn bakken. 
Het Nederlandse volk dacht in het begin ook dat het vast in de greep van de bezetter 
zat. Vóór de oorlog kon zelden iemand zich onttrekken aan de lange arm van de Over
heid. Een oproep in het Politieblad om aanhouding en voorgeleiding miste haast nooit 
haar doel. Hoeveel moeilijker zou het dan nu zijn om te ontkomen, nu de machthebbers 
zoveel straffere middelen hadden en die meedogenloos hanteerden? In Polen kon men 
zich verbergen in de bossen, in Frankrijk was het mogelijk zich te onttrekken aan de greep 
der Duitsers door de Alpen in te gaan; en vooral in Yoego-Slavië, dat woest en ledig 
bergland op de Balkan, bestonden talloos vele mogelijkheden om te ontglippen aan de 
harde hand van de bezetter en hem te verschalken. In ons volle en vlakke landje ging 
dat niet. Misschien gelukte het aan een handvol Spartaanse jongelui zich te verschuilen 
in de grienden van de Biesbosch, de bossen van de Veluwe of de grotten van Zuid-Limburg, 
het zou een redmiddel voor enkelen en voor een korte poos zijn. Voor het gros zat ér 
niets anders op dan te gehoorzamen aan de bevelen van de overheersers, of, indien het 
geweten dit verbood, te weigeren en de consequenties van die weigering te aanvaarden: 
gevangenisstraf, het concentratiekamp, de kogel .... 
Maar ziet, veel meer dan in welk ander land ook, hebben er zich hier onttrokken aan de 
dwang der Duitsers. In Frankrijk waren de Maquis en België had zijn Witte Brigade. 
Zij waren te vergelijken met onze LKP en RvV, verzetsgroepen van semi-militair karakter, 
wier betekenis belangrijk was, maar die betrekkelijk gering in aantal waren. Daarnaast 
had Nederland honderdduizenden onderduikers, die - dit was het merkwaardige - zich 
niet verscholen in bossen of bergen en zich niet terugtrokken in grienden en moerassen. 
Het leger van de onderduikers was ingekwartierd in steden en dorpen. Zijn soldaten 
deden burgerwerk, vaak onder het oog van Wehrmacht en SS. En toch waren zij ongrijp
baar voor Grüne Polizei, SIPO en landwacht, hoe vinnig die ook naar hen zochten. 
Het verging de Duitsers ten opzichte van de onderduikers, zoals het de Syriërs vergaan 
is, waarover in de Heilige Schrift (2 Koningen 6 : 18) wordt geschreven: met blindheid 
waren zij geslagen. 
Het onderduiken, op de schaal en in de vorm als in Nederland is toegepast, was vol
komen nieuw en bleef tot het einde van de oorlog in de andere door Duitsland bezette 
gebieden onbekend. De Maquis in Frankrijk waren talrijker dan onze LKP. Het aantal 
mannen dat als "Partisanen" vocht, was in Polen en Yoego-Slavië groter dan bij ons. 
Maar wie daar niet aan de guerilla meedeed, volgde de bevelen van de Duitsers. Zelfs de 
felle Tsjechen lieten zich naar Duitsland deporteren. Alleen Nederlanders hebben zich 
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massaal onttrokken aan de deportatie door onder te duiken op een wijze waarbij ZIJ 
bijna het normale leven leidden en toch onvindbaar waren voor de Duitsers. 
Het was een originele, vruchtbare en wijd verbreide vorm van verzet, die wij te danken 
hebben aan het initiatief van Tante Riek ( Helena Th. Kuipers-Riet berg t) uit Win
terswijk en Frits de Zwerver, om klein plaatselijk werk in groot verband te zetten, 
aan het fraaie organisatorische werk van Van Doorn (Jacobus J. Naus t) en Ambrosius 
(Johannes J. Hendrikx t) in het Zuiden, aan de sterke zedelijke steun der kerken, de 
stille, onbaatzuchtige arbeid van duizenden verzorgers, de gastvrijheid van tiendui
zenden, die de verdrevenen in hun huizen hebben opgenomen, en aan de zwijgende 
medewerking van het gehele volk, waardoor al de vernuftige pogingen der Duitsers om 
op te sporen wie zich aan de slavendienst onttrokken, finaal mislukten. 
Van die onderduikerij, klein en met primitieve middelen begonnen en groot en zeer 
geraffineerd geworden, volgt hier het verhaal. 

2. DE EERSTEN

Van het begin van de bezetting af zijn er mannen en vrouwen geweest, die zich trachtten 
te verbergen voor de Duitsers. 
De allereersten waren Duitse Joden, vóór 1940 uit het Derde Rijk naar Nederland ge
vlucht. Zij kenden de nazi's en lieten zich niet bedriegen door de schijnbaar correcte 
houding, die de bezetters in Nederland aanvankelijk aannamen. Zij hielden zich schuil 
en zolang de Duitsers hun neus hog niet gestoken hadden in de Nederlandse administratie 
was dat niet al te moeilijk. 
Na enkele weken kwam er een nieuwe categorie van onderduikers. Engelse soldaten, die 
van de hoofdmacht van het Britse leger waren afgedwaald, toen dit bij Duinkerken aan 
de omsingeling ontsnapte, kwamen over de Zeeuws-Vlaamse grens en zochten schuil
plaats bij de boeren. En het waren onderduikers van ongeveer dezelfde soort, die zich in 
de winter van 1940 op 1941 in Limburg begonnen te vertonen. Schuwe mannen in have
loze kleding zag men daar op de wegen. Ze kwamen in de kerken en als de dienst was 
afgelopen vervoegden zij zich bij pastoor of kapelaan. Frans spraken zij. Het waren 
Franse krijgsgevangenen, na de capitulatie van Frankrijk naar Duitsland gevoerd. Thans 
waren zij ontvlucht en ze vroegen hulp bij de terugtocht naar hun vaderland. Tot geeste
lijken wendden zij zich bij voorkeur, zoals later duizenden Nederlandse onderduikers 
zich tot dominees en priesters zouden wenden, omdat ze wisten, dat ze bij hen bescher
ming en hulp tegen de nazi's konden vinden. In Limburg zijn de Fransen goed geholpen. 
Zij kregen kleren, omdat hun uniform met KG (Kriegsgefangene) op de rug hen zou 
verraden; ze kregen ook voedsel en onderdak. 
De Franse krijgsgevangenen waren slechts passanten. Zo gauw als het kon werden ze 
naar België gebracht en overgegeven aan de verzetsbeweging daar, die op haar beurt 
ze naar de Franse grens bracht en overgaf aan Franse illegale werkers. Deze hulp aan Franse 
vluchtelingen was het begin der illegale actie in het Zuiden, en ze werd omvangrijk, 
toen de stroom steeds wies en alle nieuwe vluchtelingen zich vervoegden aan de adressen, 
waar hun voorgangers geholpen waren. Want deze hadden, nadat hun vlucht geslaagd 
was, aah hun makkers, die nog in Duitsland zaten, bericht gezonden en adressen opge
geven. Ook waren er vluchtelingen, op de vlucht of thuis gegrepen en weer naar het 
gevangenkamp teruggebracht, die voor de tweede maal probeerden naar hun vaderland 
te komen en dikwijls makkers medenamen. Zo kwam te Roermond dezelfde Fransman 
voor de derde maal uit Duitsland aan. Tweemaal was hij in Frankrijk weer gegrepen. 
Na die derde keer kwam hij niet weer terug, zodat het waarschijnlijk driemaal scheeps-
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recht is geworden. 
De meeste Fransen kwamen in Limburg over de grens. Zo waren ze het dichtst bij huis. 
Soms kwamen ze echter ook Noordelijker ons land binnen, in de Achterhoek, in Overijsel 
of in Drente. Te Oldenzaal heeft één familie tweehonderd Franse vluchtelingen voort
geholpen. Roermo1:1d heeft elfhonderd man "verwerkt". Een belangrijke grensovergang 
was te Neeritter, waar een illegale werker negenhonderd krijgsgevangenen over de grens 
geleid heeft. Na een overval viel deze lijn uit. Toen liet Roermond zijn Fransen driemaal 
over de Maas trekken. Eerst bij Wessem van Oost naar West; doch omdat de grens vóór 
Wessen versperd was, gingen de vluchtelingen bij Maasbracht over de rivier terug om 
tenslotte bij Stevensweert nog eens van Oost naar West te gaan en dan naar België ge
bracht te worden. Vierduizend krijgsgevangenen hebben door Limburg hun weg gevonden. 
Het waren in hoofdzaak Fransen, doch er waren ook Belgen bij, en zelfs Polen, Tsjechen 
en Russen. 

Behalve deze buitenlanders waren er reeds in de zomer van het eerste oorlogsjaar ook 
Nederlanders, die het geraden vonden zich schuil te houden voor de Duitsers: burge
meesters en ambtenaren, die geweigerd hadden zich aan een Duits bevel te onderwerpen; 
predikanten en priesters, die op de kansel positie gekozen hadden tegen het moderne 
heidendom of voor de Koningin gebeden; kunstenaars wier vrije geest zich niet liet knotten 
door de Gestapo; journalisten, die in hun kranten Nederlands geschreven hadden. Wie 
reden had om aan te nemen dat hij de - snel ontvlamde - toorn der bezetters opgewekt 
had ging graag "uit fietsen". De term "onderduiken" was nog onbekend. Dikwijls kon 
zulk een "fietstocht" al gauw beëindigd worden, omdat de bui voorbij gedreven was. 
Slechts zelden was het nodig weg te blijven. 
Zo waren er onderduikers, doch het waren enkelingen en deze waren in staat uit hun 
gezin en werkkring weg te breken en hadden de middelen zich een on�:erdak te verschaffen. 
Het ontbrak hun aan relaties noch aan geld. Het onderduikersprqq_{�em bestond nog niet. 
Het onderduiken op grote schaal kwam voor het eerst aan de orgê bij de Joden. 

' ,,_,,,· 

3. DE JODEN

In de eerste maanden na de capitulatie van het Nederlandse leger behandelden de Duitsers 
de Joden precies als alle andere Nederlanders. Toen een Joods officier met Duitse collega's 
in aanraking kwam voor de regeling der overgave en hij er dezen op attent maakte dat 
hij een Israëliet was, vonden de Duitsers dat geen bezwaar. Ze staken een cigaret op van 
de Jood en dronken een glas bier met hem. Zelfs "statenloze" Joden, die uit Oost-Europa 
naar Nederland gevlucht waren vóórdat de Duitsers hier kwamen, werden door de Duitse 
politie beschermd, indien een Duits soldaat het waagde hen onheus te bejegenen. Het 
scheen overbodig geweest te zijn dat Joden zich in de Meidagen te IJmuiden verdrongen 
hadden om scheepsgelegenheid naar Engeland; het leek een tragische vergissing dat zoveel 
anderen in de nacht na de capitulatie de gaskraan hadden opengedraaid om zich het 
leven te benemen. 
En zelfs toen na Juli 1940 de eerste Jodenmaatregelen genomen werden, leken die meer 
op speldeprikken dan op vervolging. De Joodse zaken mochten op Zondag niet meer 
open zijn: wel, die van Christenen moesteï immers ook gesloten wezen. Het rituele 
slachten werd verboden; de zachtzinnige Duitsers voerden er argumenten voor aan, 
ontleend aan de dierenbescherming. Eind October werd bepaald, dat Joodse ambtenaren 
niet meer in rang verhoogd mochten worden, maar de positie die zij hadden mochten 
ze behouden. 

5 



De Davidsster. De Joden werde� op 29 April '42 gedwongen de gele Davidsster ie dragen, 
opdat ieder hen als Jood kon herkennen. Deze ster werd teken van ontrechting, voorbode 
van dood en verderf van 110.000 Joden. De Jodenster is het symbool geworden van razzia's, 
deportaties, moord en gaskamers, maar ook van verzet tegen al dit onrecht. Foto: R.V.D. 

Een maand later echter (28 No
vember 1940) werden alle Joodse 
ambtenaren ontslagen en weer 
een maand later (28 December) 
werd aan niet-Joden verboden in 
Joodse gezinnen te werken. 
Het bleek, dat de Duitsers met 
cynische regelmaat de Joden stap 
voor stap terugdrongen uit het 
volksleven en dat hun rechten en 
bezittingen hun stuk voor stuk 
ontnomen werden. Zij werden 
verdreven uit de bioscopen, uit 
plantsoenen en parken, uit hotels 
en restaurants, uit treinen en 
trams, uit de ene stad na de an
dere. Ze werden beroofd van 
hun radio's en rijwielen, van hun 
bedrijven, hun bezit, hun wo
ning. Ze mochten geen beroep 
meer uitoefenen, behalve dat van 
voddenkoopman. 
Met een verwonderlijke gelaten
heid onderwierpen zich de Joden 
aan de Duitse maatregelen. Zij 
leverden hun radio's en fietsen 
in en gaven hun bezit aan, al 
hebben zij gelukkig lang niet alles

aan hun doodsvijand gegeven. 
De staking in Februari 1941 ging 
tegen deJ odenmaatregelen, maar 
zij was niet hun werk. De Am
sterdamse arbeiders sprongen 
toen voor hen in de bres. 

Dat de Joden zich in het algemeen van actief verzet onthouden hebben lag voor de hand. 
Hun positie was veel te benard om met enige kans op goede uitslag de strijd tegen de 
nazi's te kunnen aanbinden. Des te meer respect verdienen die Joodse Nederlanders, die 
van meetaf aan de verzetsbeweging hebben deelgenomen. Opmerkelijk echter dat slechts 
weinigen zich onttrokken hebben aan de registratie. Ook het bevel om de Jodenster op de 
kleren te naaien, waardoor zij zich steeds voor hun vijand kenbaar maakten, werd bijna 
algemeen opgevolgd en een volgend bevel, gericht tot de Joden van het platteland en 
uit de kleine steden van het Westen, om te verhuizen naar het Amsterdamse ghetto, 
eveneens. Soms waren Joden zelfs volstrekt onwillig om zich te onttrekken aan de greep 
der nazi's. In Coevorden waarschuwde de politiechef de Joden, dat de Duitsers op het 
punt stonden hen weg te halen en ried hen aan te vluchten. Hij had het zeer gemakkelijk 
voor hen gemaakt door schepen te huren, waarmee ze konden onderduiken. Maar de 
Joden bleven waar ze waren en de politieman moest zelf de huur betalen van de onge
bruikte schepen! Een paar dagen later werden allen opgepakt en weggevoerd. Enkelen 
van hen kregen echter nog een nieuwe kans. Ze werden weer vrijgelaten om oude metalen 
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voor de "Wehrmacht" 
op te kopen. Voor de 
tweede maal bood de 
Coevordense politie 
haar hulp aan, maar de 
Joden lachten de poli
tiemannen uit. Drie 
maanden later werden 
ze weer gepakt en weg
gevoerd naar Polen ... 
Het scheen, dat vele 
Joden niet geloven wil
den aan het verschrik
kelijk lot, dat Hitler 
hun bereid had. Zijn 
bedreiging "die Juden 
werden ausgerottet" 
vatten zij niet op als 
massamoord. Zemeen
den dat volstaan zou 
worden met hun ver
wijdering uit de samen
leving. Getekend met 
de Davidsster, versto
ken van alle fleur in 
het leven, uitgeschud 
en opgepropt in het 
ghetto, dachten zij het 
naakte leven toch te 
kunnen redden. En te 
berusten in dat lotleek 
de meeste Joden ver
kieselijker dan te trach
ten zich te onttrekken 
aan de greep der nazi's 
met al de risico's, ook 
van zeer wrede straf
fen bij ontdekking, 
die daaraan verbon
den waren. 
Omstreeks Juli 1942 

De Joden werden gedwongen in een ghetto te wonen. De.foto toont een van de gehate borden, waarmee de Duitsers 
de ]odenwijk in Amsterdam aangaven. Foto: Charles Breijer. 

begonnen de deportaties. Bij straatrazzia's in Amsterdam traden de Duitsers beestachtig 
op. Toen gingen eindelijk aller ogen open voor het verschrikkelijk lot dat Hitler aan 
de Joden had beschoren. Ten dode stonden allen opgeschreven! 
Er werd zelfmoord gepleegd op veel groter schaal dan in Mei 1940. Anderen trachtten 
te ontkomen aan de klauwen van de nazi's. Onderduiken werd het parool. Voor de mees
ten was het evenwel te laat. De Duitsers sloegen zeer snel toe en uit de oude Amsterdamse 
Jodenwijk, waar het gros der Joden zat opeengepropt, was het moeilijk te ontkomen, 
omdat de bruggen waren opgehaald en de hele wijk bewaakt werd. Voordat een duik-
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oord was gevonden en het transport geregeld, waren al te velen uit hun woningen gesleurd 
en weggevoerd. 
Gelukkig is toch nog een deel der Joden door onderduiken aan de dood ontsnapt. 
Het was niet gemakkelijk voor de Joden om te duiken. Reeds het vervoer gaf grote moei
lijkheden. Ook als de gele ster verwijderd was waren de meeste Joden nog gemakkelijk 
te herkennen aan hun uiterlijk. Een pleister op de neus of een verband om het hoofd kon 
somtijds dienen voor vermomming, maar als van dit middel te ruim gebruik gemaakt werd, 
liep dat ook in de gaten. De verduistering kwam bij de ontvluchting best te stade. Bij 
avond liep men elkaar op straat voorbij als schimmen in een zwarte nacht en ook op 
stations en in de treinen was de verlichting zo sober, dat men 's avonds veelal onherkend 
kon reizen. In de zomermaanden met hun lange avonden en vroege avondklok was het 
evenwel niet altijd mogelijk bij duisternis te reizen. Dan moesten listen uitgevonden 
worden om de Duitsers te verschalken. Er zijn Joden vervoerd in kisten, kasten en in 
bakkerskarren. Ze zijn ook wel in gewone auto's weggebracht, met handboeien om en 
met een chauffeur in SS-uniform aan het stuur. Zo'n auto werd eens aangehouden door 
een Duitse wacht. ,,Jodenvuil voor Westerbork," zei de chauffeur en de Duitsers grinnik
ten: ,,Die zijn op weg naar "Himmelfahrt". Ze konden doorgaan en ontsnapten. Ergens 
in Gelderland moesten twee Joodse meisjes een Duitse wacht passeren. Ze deden het 
in boerinnedracht aan de arm van twee boerenjongens. En de Duitse schildwachten 
keken jaloers naar de aardige vrijsters. Het leuke van dit geval is dat één van die Joodse 
meisjes na de bevrijding wéér arm in arm liep met de zelfde jongen, die haar toen langs 
de Duitse posten loodste, maar thans droeg zij het witte bruidskleed en ze gingen naar 
de kerk om daar te trouwen! 
Er zijn Joden ontkomen toen de klok voor hen op vijf voor twaalf stond. De Hollandse 
Schouwburg aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam was de laatste pleisterplaats 
vóór de reis naar het Oosten aanving. Hier zijn op het uiterste moment vooral veel kinde
ren gered. In een ogenblik dat de Duitse wacht niet keek duwde het Nederlandse personeel 
de kleintjes naar buiten en daar werden ze door Jodenhelpers opgevangen. Het gebouw 
van de Hervormde Kweekschool, tegenover de Hollandse Schouwburg, is voor ver
scheiden Jodenkinderen de poort geweest naar de bevrijding. Via die school hebben dap
pere meisjes de kinderen naar veilige oorden gebracht. 

De vluchtoorden voor de Joden waren evenwel niet dik gezaaid. De Duitsers bedreigden 
met zware straffen ieder die een Jood voorthielp en dat maakte velen bang. De Joden
helpers namen daarom wel eens een list te baat. Te Hoogeveen vroeg een pensionhoudster, 
toen er een paar nieuwe gasten werden gebracht, argwanend: ,,Zijn dat Joden?" ,,Wel
neen, mevrouwtje," was het antwoord, ,)het zijn Zeeuwen. Die hebben allemaal zwart 
haar en donkere ogen." Toen was het goed. 
Op de tegenzin tegen het herbergen van Joden bestonden opmerkelijke uitzonderingen. 
Te Ommen en omgeving was veel vraag naar Joden. Elke boer stelde er een eer in enkelen 
te hebben. Driehonderd werden in deze omgeving geplaatst. Ook Aalten toonde zich 
gastvrij voor het Oude Volk. In de Maasdorpen ten Noorden van Venlo was veel bereid
heid om Jodenkinderen te ontvangen. Een Amsterdamse studentenorganisatie bracht ze 
er onder met stille medewerking van de geestelijkheid. Het kleine Broekhuizen had er 
honderdtwintig. De kinderen leefden het gewone dorpsleven mee. Ze gingen naar school 
en kerk. Het heette dat ze évacueetjes waren uit het geteisterde Rotterdam. In deze dorpen, 
waar geen NSB'er woonde, werd nooit een kind verraden. 
Uiteraard zochten veel Joden schuilplaats in de omgeving van Amsterdam. In Nieuw
V ennep heeft het eenvoudig boerengezin van de familie Boogaard een groot getal geher-
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Als wild werden ze opgejaagd, deze Joodse medeburgers. Nu zijn ze gevat en in lange rijen staan ze opgesteld op een plein ergens in A' dam, versla
gen en verbijsterd, urenlang wachtend op hun transport naar een grauwe toekomst. Foto: Anefo. 

bergd 1). Op het erf werden verblijfplaatsen gebouwd, toen men in het kleine huisje onmogelijk
meer mensen kon bergen. Na een tweetal overvallen, raakten deze Joden her en der 
verspreid. In één landarbeidershuisje waren er zeven ondergedoken. Er waren ook Am
sterdamse Joden, die onderdoken in de eigen stad. Op het Blauwe Zand zaten er ver
scheidenen, evenals in Amsterdam-Oost. 
In het algemeen waren de Joden uit de plaatsen waar hun kolonie klein was, er het best 
aan toe. Alle negen Joden die te Olst woonden hebben de oorlog overleefd. Van de vier
envijftig Joden te Enkhuizen zijn slechts twee omgekomen. Van de achtenzestig Tielse 
Joden is, dank zij de medewerking die de politie hun bood bij het onderduiken, alleen een 
oude vrouw gearresteerd, die weigerde haar woning te verlaten. De Joden uit deze kleinere 
plaatsen zijn in het algemeen geholpen door persoonlijke relaties. 

Het onderduiken was geen pretje, noch voor de Joden, noch voor degenen, die hun her
berg boden. Van beide kanten is er erg geklaagd. 
Wij worden geplukt en slecht behandeld, konden de Joden soms met reden klagen, want 
inderdaad waren er "verzorgers" die hun gasten uitpersten. 
Lastig, ongezeggelijk en altijd complimenten, was het oordeel van menig kostbaas, en hij 
wilde ze weer kwijt. 
Och ja, de Joden zullen wel eens lastig zijn geweest, maar onder welke omstandigheden 
leefden deze mensen en welke psychische belasting hadden zij jaren achtereen te dragen? 
Hun leven hing voortdurend aan een zijden draad. Gevaar bedreigde hen van alle kanten. 
Van de meesten waren alle familieleden weggevoerd naar een land, vanwaar geen geluid 
tot Holland doordrong en met de dag werd het vermoeden sterker, dat al de hunnen 
waren omgekomen. Meestal waren zij gedwongen hun tijd in ledigheid door te brengen 
l) Zie I, pag. 251.
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in een klein benauwd vertrek. Zij kregen geen beweging en te wem1g buitenlucht. 
Wij geven een paar voorbeelden uit vele, hoe ondergedoken Joden leefden: 
Bij de familie in Nieuw-Vennep, die eerder is genoemd, sliepen de Joden in een schuil
plaats, waar het dag en nacht stikdonker was. Onafgebroken stond, er één op wacht en 
bij het minste onraad, niet alleen van Duitsers, doch ook van burgers, die het huisje 
naderden, dook de hele groep in de ondergrondse schuilplaats weg. 
Ergens in het Oosten van het land had een groep Joden haar schuilplaats op de donkere 
zolder van een kerk, vlak naast een zaal waar dagelijks vijftig vrouwen werkten, die van 
de aanwezigheid der Joden niets mochten weten. Muisstil moesten de onderduikers zich 
de ganse dag houden en de enige gelegenheid om zich te vertreden was des avonds, als 
ze van hun zolder afdaalden om in de donkere kerk wat rond te lopen. 
In een woonscheepje, liggend te Heer-Hugowaard, zaten drie Joden verborgen. De schipper 
van dat schuitje, een doodarm man, zag geen kans om voldoende eten voor zijn gasten 
los te krijgen. De mensen kwijnden weg in het kleine roef je, waarin ze niet staan en nauwe
lijks zitten konden. Als bij toeval kwam de LO te Heer-Hugowaard er achter, wie in het 
schuitje huisden en hoe het er gesteld was. Sindsdien was er aan voedsel geen gebrek meer. 
Maar al kregen de onderduikers genoeg te eten, hun zenuwen waren voortdurend op de 
zwaarste proef gesteld en alleen zeer sterke zenuwen bleven ongeschokt. 
Aan de andere kant liepen ook de verzorgers risico's, die velen prikkelbaar maakten. 
Soms liepen de ruzies zo hoog, dat Jodenhelpers naar de Duitsers gingen om hun gasten 
te verraden. En er zijn ook Joden geweest, die andere Joden bij de vijand hebben aange
bracht. Om zulk verraad onmogelijk te maken zijn soms krasse maatregelen genomen. 
Onhandelbare elementen werden wel opgesloten in kelders of schuren - ellendiger ver
blijven dan een cel in een gevangenis! - en in enkele gevallen is een Jood, die dreigde 
zijn makkers en verzorgers te verraden, zelfs neergeschoten, wijl men geen andere uitweg 
zag om het leven van vele anderen te redden. Een betere weg volgde echter die LO-man, 
die de hulp van de Valeriuskliniek in Amsterdam inriep voor een Jood, tot wiens liquidatie 
reeds besloten was, omdat hij zijn gehele omgeving dreigde te verraden. Er kwam een 
zenuwarts, die hem meenam naar Amsterdam en in de kliniek tot kalmte wist te brengen. 
Na die tijd was hij een bruikbare logé. 
Gelukkig waren die Joden, wier uiterlijk hen niet verried. Zij konden zich vrijer bewegen 
en sommigen hebben ijverig deelgenomen aan het illegale werk. Zo was er in Utrecht een 
Jood, die met zijn dochter, beiden voorzien van een vals PB, stad en provincie vrij door
kruiste en een belangrijk aandeel had in de voorziening van de ondergedoken Joden 
van Utrecht. 
Een andere Jood reisde als koerier door het land en ging door voor een dominee. In 
zijn binnenzak droeg hij steevast een preek, niet zozeer ter stichtelijke overdenking als 
wel om aan controlerende Duitsers te kunnen tonen, dat de vermelding "predikant" 
op zijn PB geen foefje was. 
Een Duits Jodinnetje met Nederlands PB heeft in samenwerking met de machinist van 
het treintje Westerbork-Oranjekanaal, die ook een Jood was, dertig Joden doen ont
snappen uit het interneringskamp. 
Doch ook in hun schuilplaatsen hebben Joden uitstekend illegaal werk gedaan. Een 
Joods chemisch student toonde zich een meester in het maken van vervalsingen en heeft 
aan vele illegale werkers papieren bezorgd, die hen veilig stelden voor de Gestapo. 
Het herbergen van Joden bracht risico's mee. Te Zaltbommel werd een hotelhouder 
rauwelings neergeschoten op het ogenblik dat hij een alarmschel in werking stelde ter 
waarschuwing van dertien Joodse gasten. De normale straf op Jodenhulp was een aantal 
weken concentratiekamp. Dit was weliswaar niet te vergelijken met het lot der Joden zelf, 
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:::: Een Duitse statistiek van aanvoer en o:fvoer der Joden in het kamp Westerbork. Ook vóór Juli 1942 waren Joden opgepakt, maar in Juni '42 werden de Jodenmaatregelen verscherpt. Op 11 Juli '42 
protesteerden de kerken bij Seijss lnquart tegen het w�gvoeren van Joden. In September '42 werden de Joden voor het eerst in A'dam uit hun huizen gehaald. Foto: Boris Kowadlo. 



maar te gering moet men van deze straf niet denken; het verblijf in een nazi-concen
tratiekamp is voor velen uitgelopen op ziekte en dood. De Duitse rechter, die de meer
gemelde Jodenhelper uit Nieuw -Vennep vrijsprak, omdat hij niet uit winstbejag gehan
deld had, doch ter vervulling van het gebod van Jezus Christus, was een witte raaf onder 
zijn soortgenoten. In het algemeen werden degenen die uit overtuiging Joden 'hielpen, 
zwaarder gestraft dan zij die het deden uit winstbejag. 

Van de 140.000 Joodse Nederlanders, die er in 1940 waren, zijn gedurende de oorlog 
110.000 omgekomen. Een vreselijke.slachting! Dat 30.000 Hitler hebben overleefd is in 
de eerste plaats te danken aan het onderduiken. Toen op 2 November. 1944 het ver
gassen te Auschwitz werd gestaakt, omdat de SS, inziende dat de oorlog voor Duitsland 
verloren was, bang werd voor de wraak der overwinnaars, waren er in dat "Vernich
tungslager" nog slechts weinig Nederlanders over. Uit Auschwitz en Theresiënstadt 
tezamen zijn 6.000 Joden in ons land teruggekeerd. Voorts heeft een aantal Joden het 
leven behouden door gemengd huwelijk of christelijke doop. Naar schatting zijn een kleine 
20.000 Joden door onderduiken aan de nazi-greep ontkomen. 
Bij het onderbrengen van de Joden heeft de LO slechts een bescheiden rol gespeeld. 
In 1942, toen de Joden moesten duiken, was deze organisatie nog niet tot ontwikkeling 
gekomen. Ook leende de werkwijze der LO, gericht op de massale hulp aan grote groepen, 
zich minder voor het zeer speciale Jodenwerk. De meeste Joden zijn geholpen door kleine 
Joden-organisaties, waarin studenten prachtig werk verrichtten. Wel zijn vele Joden
helpers later medewerkers der LO geworden, werkten de ]-organisaties nauw samen met 
de LO en heeft de LO belangrijke hulp aan de ondergedoken Joden verleend door de 
verstrekking van bonkaarten e.d. 

Een Jood uit Emmen heeft voor het geçlenkboek een breed verslag geschreven van zijn 
wedervaren. Wij doen er hier en daar een greep uit en vatten het verder samen. Het geeft 
een treffend beeld van het leven van de Joden in een tijd toen het oordeel zich over hun 
volk voltrok. 

Het was Augustus 1942. De wegvoering was begonnen. In Westerbork stroomde het 
Nederlandse Jodendom tezamen. De voorlaatste acte van het Joodse drama werd op de 
Drentse hei gespeeld. Maar negen Joden uit Emmen zochten een ander plekje op die heide 
op dan Westerbork, een plekje waar het stiller was en waar geen trein kwam, die naar 
Polen reed. Zij trokken Drentse vrouwenkleren aan en liepen langs de Hondsrug. Bij het 
hoenderpark van Bertus ( Al bertus Zefa t t) in Val the klopten ze aan. Ze werden er verwacht en 
waren welkom. Een kippenhok werd het verblijf van twee echtparen en vijf kinderen. 
Er was electrisch licht en er stond een radiotoestel in het kippenhok. Met knutselen, 
eten koken, een kaartje leggen en luisteren naar Radio-Oranje en de BBC gingen de 
dagen redelijk vlug voorbij. Alleen was het oppassen om niet ontdekt te worden; er kwamen 
weleens mensen in het hoenderpark. 
Achter het hoenderpark van Bertus lag een aardappelveld en in October verscheen een 
ploeg arbeiders om te rooien. Er werd in het kippenhok op de kachel gekookt en de rook 
kon gemakkelijk verraden dat het hok andere bewoners had dan kippen en een haan. Om 
vijf uur elke morgen stapte een van de familie uit het bed om het vuur op te rakelen 
en de kachel bij te vullen, zodat na zeven uur, wanneer de rooiers kwamen, geen rook 
meer uit de schoorsteen kwam. In het schaftuur moesten de bewoners van het kippenhok 
zich muisstil houden, want de arbeiders plachten hun boterhammen te eten in de luwte 
van het park en dikwijls zaten ze met hun rug tegen het hok. Door de dunne planken kon 
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men hun koffiepraatjes 
woord voor woord ver
staan. Enhéélstilmoes
ten zich de Joden hou
den als tegen het einde 
van het schaftuur een 
.1ongen en een me1s.1e 
- in Drente doen de
vrouwen mee aan het
oogstwerk- een hoek
je aan de zijwand van
het kippenhok uitzoch
ten voor een vrijerijtje.
Toen het aardappel
rooien afgelopen was,
bewogen deJoden zich
wat vrijer in het hoen
derpark. Ze hielpen
Bertus bij het dorsen
en deden allerlei kar
weitjes. Zewarendank
baar en tevreden. Als
ze de Duitse tijd zo
overleven konden was
het goed.
De herfst verstreek. De
cember naderde. Men

Het schijnt voor de Grüne Poli.zei nog een apart genoegen geweest te zijn om de weerloze, door onzekerheid 
maakte plannen Sin- over hun toekomst gekwelde .Joden, zinloze oefeningen te laten verrichten. Een opname in Amsterdam uit de 

terklaas te vieren. Het dagen van de Februaristaking 1941. Foto: Anefo. 

geknutsel aan de voorbereidingen was even genoegelijk als het feest straks ooit zou kun
nen ZIJn. 
Op 1 December was er onraad. Twee ambtenaren doorzochten alle hokken van het hoender
park. In het bewoonde kippenhok gingen ogenblikkelijk de verduisteringsschotten voor 
de ramen en de deur op slot. Door reten in de schotten volgden bange ogen de bewegingen 
der mannen. Die stapten het ene hok na het andere binnen, keken er rond en gingen dan 
weer verder. Ze naderden de schuilplaats van de Joden .... 
Gerammel aan de deur. Negen harten houden op te kloppen. Niemand durft meer door 
een reet te kijken. 
Het is buiten stil. Zou het gevaar voorbij zijn? Eén van de Joodse mannen waagt het een 
blik te werpen door een brede spleet. Hij schrikt zich dood want hij staat plotseling oog 
in oog met één der controleurs. 
Het was slechts een moment, een flits. Misschien heeft de ander, die uit het licht in het 
donker keek, hem niet gezien. 
Verwijderende voetstappen. Een van de Joden tuurt weer door een kleine spleet. Op 
enige afstand staan de mannen naar hun hok te kijken. Ze wijzen elkaar iets op het dak. 
Wat kan dat zijn? Rook? Het vuur ligt prachtig ingerekend; het kan niet roken. Of 
zouden de mannen misschien een warmtetrilling bij de schoorsteen zien? 
De Joden zien de controleurs het huis van Bertus binnengaan. Ze wachten in de felste 
spannmg. 
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Na een half uur naderen weer stappen. De spanning stijgt. Maar de klop op de deur is 
het bekende sein van Bertus. 
Zijn gezicht staat strak. ,,Ze kwamen niet om jullie, het waren mensen van de CCD. 
Maar ze hebben je ontdekt." 

. De Joden weten het wel, zonder dat Bertus het zegt: zij moeten weg. Hun kippenhok, 
dat een klein Joods paradijs was op de Drentse hei, moeten zij verlaten. 
Ze lopen in de donkere winteravond naar het volgend dorp. 
De weg is lang en de zenuwen der vluchtelingen zijn gespannen. Een ritselend blad, een 
sprong van een konijn maakt hen aan het schrikken. Ze menen telkens Duitsers achter 
zich te horen. Ze wanen schaduwen in het bos te zien. De vrouwen worden moe; zwaar 
leunen ze op de mannen. De kinderen klagen dat ze niet meer kunnen. 
Ze komen in het dorp. Zwarte gedaanten glijden langs hen heen. In deze duisternis 
kan dat geen kwaad. Als maar geen zaklantaarn opflitst. 
Twee gaan binnen bij een kippenboer; hij heeft een hoenderpark als Bertus. Ze zullen 
hem vragen of hij hun een hok af wil staan. 
Het duurt lang. ,,Een goed teken," meent een in het groepje, dat in het donker wacht. 
De anderen zwijgen. Het kan ook zijn dat er zeer lang gepleit moet worden. Dit is het 
moeilijkste in het leven van een onderduiker: te moeten bedelen om onderdak. En deze 
uren duren het langst: als men moet wachten op bescheid. 
De deur van het huis gaat open. Een lichtbaan ligt een ogenblik op straat. Daarna is het 
weer duister. De beide afgevaardigden keren terug naar het zielig troepje in het donkere 
hoekje naast het huis. Ze zwijgen. 
En dan weten de anderen het wel: 't is mis. 
Het bos wordt het enig toevluchtsoord der Joden. 
Ze gaan de lange weg terug. Behoedzaam naderen ze het huis van Bertus. De vijand 
is nog niet gekomen. Wat beddegoed halen ze uit hun hok om het naar het bos te slepen. 
Het gaat al struikelend en ze schrammen zich aan takken. Maar ze maken een leger in het 
bos en ze gaan slapen, de mannen, de vrouwen en de kinderen, onder de blote hemel in 
de Decembernacht. Het is doordringend koud. Daar helpen een paar dekens weinig voor. 
Kinderen schreien zacht. Een vrouw kreunt. Een gebed om hulp in grote nood stijgt op 
tot de Almachtige. En eindelijk komt toch de slaap. 
Een hond bast en een haan kraait. De winterdag gaat langzaam open. Het bos is wit. 
De rijm ligt op de dekens. Van zilver zijn de haren van de vrouwen. Een wagen boldert 
op de straatweg. Hij nadert, die wagen, hij komt vlak bij. De vluchtelingen zien het paard 
door het kale kreupelhout en de voerman op de bok. 
Zij meenden dat ze hun bed diep in het bos gespreid hadden, maar in de duisternis hebben 
ze zich vergist. Vlak bij de weg hebben ze geslapen en aan de andere zijde loopt een voet
pad bijna rakelings langs hun slaapstee. Zodra daar iemand langs komt, worden zij ont
dekt. Met haast moeten zij hun beddegoed verslepen. 
Ze brengen het goed nu diep in het bos en dan stropen ze hun mouwen op. Ze zullen een 
hut bouwen, een Drentse plaggenhut, zoals er hier en daar ver op de heide nog een enkele 
staat. De heikneuters bouwen zulke hutten zelf. Waarom zouden zij het dan niet kunnen? 
Hun enige gereedschap is evenwel een mes, hun enig materiaal de bomen van het. bos. 
Wel, men moet roeien met de riemen die men heeft. Werken maakt warm. 
Vijftig dennenbomen moeten vallen om plaats te maken voor de hut. Het kost veel zweet 
en tijd om één stam door te kerven. Doch er valt een boom en nog een. De vrouwen dragen 
de stammen weg. En de mannen wrikken met hun messen en wroeten met hun handen 
in de grond om de wortels los te maken. Er zit geen schot in het werk. Een duim gaat 
bloeden; een blaar wordt blauw; pijn vlijmt door de ruggen van het zeer langdurig bukken. 
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En bij allen gaat de 
honger knagen. Een 
van de vrouwen vindt 
in het mandje, dat ze 
mèt het beddegoed uit 
het kippenhok gered 
heeft, een inmaakfles 
met vlees. Het is koud 
en het vet is hard. Maar 
het smaakt als slag
room. En dit middag
maal geeft kracht en 
moed om door te wer
ken. 
De rugpijn keert echter 
weldra verhevigd weer 
terug. Het is onbegon
nen werk om zonder 
gereedschap bomen te 
rooien en zonder ma
teriaal een hut te bou
wen. Hoeveel nachten 
zullen zij nog moeten 
slapen orider de open 
hemel, en hoe lang hou
den de vrouwen en 
kinderen dat in de win- Zij die geen duikplaats konden vinden ef vertrouwden, dat hen het lot van hun voorgangers niet zou treffen, 

liepen op zekere dag toch in de fuik van een razzia. En onmiddellijk krijgen zij een voorproefje van het leven 
ter vol? Er zijn nu reeds in de concentratiekampen: Urenlang gehurkt met de handen omhoog, afgesnauwd of met kolven bewerkt als 

een paar, die hevig er iets aan hun gelatenheid ontbrak. Foto: RvO.

hoesten. En de mannen kunnen van moeheid hun mes niet meer hanteren. Ze zitten uit
geput en rillend op een omgehakte boom. 
Dan, als redder in de hoogste nood, komt Bertus. Hij heeft somber nieuws. De vijand is 
er geweest. Het hok dat gisteren op slot was, is schoon leeggehaald en helemaal doorzocht. 
Zijn eigen huis is overhoop gehaald. Hij zelf is scherp ondervraagd en bedreigd met 
Amersfoort en Ommen, maar hij heeft gezwegen als een mof en ze hebben niets gevonden, 
nog geen brief je. Ze hebben er geen notie van, waar de Joden heen vertrokken zijn. En 
Bertus brengt thans een kar vol gereedschappen en materiaal. Een telefoonpaal heeft hij 
op zijn kar en ijzeren spanten en kippengaas, stro en stenen. Hij brengt bijlen en zagen, 
hamers en spijkers. En hij vertelt hun hoe ze een hut moeten bouwen: de paal als vorst, 
de spanten daar dwars op; het gaas er over heen en daarop de plaggen. Hij leert hun hoe 
ze plaggen moeten steken. Zelf helpt hij mee. 
Nu vlot het werk. Met bijlen krijg je dennen klein. Met schoppen is een kuil te graven. 
Op de derde dag gaat de Meiboom in de kap en op de vierde dag komen de plaggen op 
de hut. Die nacht slapen ze weer onder een dak. De handen van de Joden zijn door het 
ongewone werk vol blaren. Hun ruggen knappen als een strak gespannen boog. Zij lijden 
dorst, omdat er in het bos geen water is en water halen moeilijk en gevaarlijk is. Soms 
versmachten zij, doch dan daalt er - als een nieuwe Manna-regen -· een sneeuwbui 
neer. Op Sinterklaasavond staat er zowaar een kacheltje in de hut, brandend als een lier, 
en ze hebben licht van een carbidlamp. 
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Het bosleven wordt goed. Konijnen hippen rondom hun hut. Vlaamse gaaien roepen 
hen wakker met een schorre kreet. Eekhoorntjes kijken met hun kraaloogjes verwonderd 
naar de nieuwe bosbewoners. De gerooide dennen leveren timmerhout voor meubelen. 
Er komen een tafel en stoelen van ruw hout. Ze gaan een put graven achter hun hut, opdat 
ze water kunnen krijgen zonder gevaar te lopen van ontdekt te worden. Vier, vijf meter 
graven ze, maar het is nog alles droog zand. Ze stuiten op een harde laag. ,,Hier is geen 
water," zegt de ene man, en hij houdt op. Maar de andere zet door. Hij worstelt door 
de harde laag heen. Opnieuw droog zand. Hoe dieper de kuil wordt hoe moeilijker het 
is het zand omhoog te werken. Zeven meter is de diepte nu en nog is de grond rijstdroog. 
"Houd er mee op, man," raadt zijn vrouw hem, doch hij zet koppig door. Hij schreeuwt 
van uit de schoot der aarde dat het zand nu vochtig wordt. Hij graaft verwoed. ,,vVater!" 
juicht hij. ,,Water!" En in een blikken busje schept hij water en klimt ermee naar boven, 
verheugd of hij de Cullinan-diamant gevonden had. En de volgende dag putten zij helder 
water uit de bron. 
Het wordt Kerstfeest, een Kerstfeest temidden van besneeuwde dennen en in volstrekte 
eenzaamheid. 
Maar op dat Kerstfeest blaft een hond en klinken stemmen in de verte. De Joden kruipen 
in hun hut. De hond zal wel voorbijgaan, hopen ze, en de mensen vinden hun verblijf 
niet, wanneer zij zich niet laten zien. Het bos is hier heel dicht en de hut valt weinig op. 
Doch de hond snuffelt aan de deur en slaat luid aan en mannen volgen op de voet. De 

Joden horen hen verwonderd praten. De schuilplaats is ontdekt. 
De Joden komen buiten. Drie jonge mannen staan daar. Ze begrijpen alles. ,,Het spijt 
ons," zeggen ze, ,,dat we jullie gevonden hebben. Wij houden onze mond wel dicht." 
Dan gaan ze weer. 
De Joden zijn ontsteld. Die mannen zullen het wel goed bedoelen; ze maakten een ver
trouwde indruk. Maar zullen ze waarlijk zwijgen over hun wonderlijke ontdekking? 
Eén van de Joden gaat op weg naar Bertus om hem raad te vragen. Hij trekt een muts 
ver over het hoofd en zet een bril op. Wanneer hij onderweg mensen tegenkomt, kerkvolk 
dat het Kerstfeest heeft gevierd, snuit hij in zijn zakdoek om zijn neus aan hun gezicht 
te onttrekken. 
Bertus is nauwelijks verwonderd over het verhaal. Hij kent die jongens wel. Het zijn de 
Oosterings, echte boslopers, die ieder boompje kennen. Het heeft hem verbaasd dat ze de 
hut niet eerder gevonden hebben. Hij stelt de Joden gerust. De jongens Oostering hebben 
harten van goud en kunnen zwijgen als een pot. 
En waarlijk, inplaats van schade hebben deJoden voordeel van de ontdekking. De jongens 
komen dikwijls weer en brengen melk en groenten. 
Weken gaan voorbij. De bosbewoners hebben hun meubeltjes gereed en ze krijgen beter 
kookgerei. Het wordt waarlijk huiselijk in de plaggenlmt. En het winterse bos is mooi. De 
dennen geuren en de sneeuw spreidt een wit kleed. Des avonds staan de sterren boven 
het bos. Soms licht de maan. De winter is koud, maar het dichte bos beschermt zijn be
woners. Wanneer ze een enkele maal naar Bertus gaan om daar een avond te passeren, 
ontdekken ze op de vlakte pas hoe koud het is. 
De eenzaamheid van het bos wordt ruw verbroken. Takkensnijders gaan er aan het 
werk. Ze naderen de hut al dichter. Nog hebben ze er geen notie van dat er mensen 
wonen in het bos, maar elke dag kunnen ze de ontdekking doen. Het is niet vertrouwd om 
langer in de hut te blijven. En op een nacht trekken de Joden weg, naar een kleine land
arbeiderswoning, waar ze in een kamertje, dat nauwelijks ruimte biedt aan twee, met 
negen mensen moeten wonen. 
Op een dag verschijnt Bertus. ,,Willen jullie weer terug naar het bos? De takkensnijders 
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zijn verdwenen. Ze 
hebben niets ontdekt." 
De Joden ruilen hun 
benauwde hokje graag 
voor het bos. Ze komen 
er terug met vijftien 
man inplaats van ne
gen. 
De sneeuw smelt. Het 
voorjaar komt. Nieuwe 
heldergroene twijgen 
groeien aan de dennen. 
Het wordt zomer. In 
de hut staat nu een 
blank geschuurde tafel. 
Er is een aardig kapje 
om de lamp. De vrou
wen hebben kussens 
geborduurd en op die 
kussens zit het gemak
kelijk in de ruw houten 
stoelen van eigen ma
kelij. Het jonge volkje 
leeft in het bos gezond 
en vrolijk als het wild. 
Bertus en de Ooste
rings zorgen voor eten 

In Westerbork beheren de Joden in eerste instantie zelf het kampleven. De Duitse bewaking verwaardigt zich 
en drinken en zij ver- niet, zich met het bestaan dezer afgeschrevenen te bemoeien. De ]oden mogen zelf transporten samenstellen,

tellen dat het eindelijk verstrooiing en onderricht organiseren. De foto toont kinderen tussen de schoolbarakken. Foto: Boris Kowadlo.

goed gaat aan de fronten. De Duitsers krijgen klop in Rusland, Rommel is uit Afrika 
verdreven. De geallieerden zijn in Italië geland en rukken daar snel op. De invasie in 
het Westen staat vlak voor de deur .... Wie weet hoe spoedig Joden weer vrij mogen 
ademhalen. 
's Nachts zwermen de luchtvloten der geallieerden over het bos. Het grommen der 
motoren is muziek. 
September is een maand vol zomerwarmte, De Joden zonnebaden vóór hun hut .... 
En dan staat daar opeens 01 Pieter. Hij lurkt aan zijn pijpje en zijn oude ogen zijn rond 
van verbazing. 01 Pieter is een simpel manneke en zijn vrouwtje, dat achter hem aan 
komt, klein en vuil, nog simpeler dan hij. 
,,Wij zijn hier aan 't kamperen, " vertellen hem de Joden en 01 Pieter knikt en dampt. 
Hij heeft wel eens meer van die rare stadslui met haast geen kleren aan hun lijf op de 
hei en in het bos gezien, maar dat waren toch lui van ander slag dan deze. 01 Pieter 
heeft geen groot verstand, maar hij ziet wel dat deze mensen allemaal zwart haar en grote 
neuzen hebben, al heeft hij er geen weet van, dat Joden zich verbergen moeten om huns 
levens wil. 01 Pieter wil wel eens in de hut kijken en de Joden weten niet, hoe ze hem 
moeten weren. Hij ziet de slaapkeet en het kookhok en zelfs zijn botte hersens snappen 
dat het verhaaltje over het kamperen larie is geweest. De Joden drukken 01 Pieter en zijn 
vrouw op het hart om toch te zwijgen ert niemand te vertellen wat zij hebben gezien, 
omdat dat de dood zou wezen voor de vrouwen en kinderen, ook van het kleintje dat de 
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beide oudjes zo'n "nuver wichien" vinden. En 01 Pieter verzekert dat hij niets vertellen 
zal. ,,Hoe ko'j d'r bie! Zölf hew 't ok arm. Maor aw je help'n kunt an wat erpel of so, 
geern!" 
Ze gaan weg met duizend beloften en goede bedoelingen, maar als Bertus van het geval 
hoort, trekt die een bedenkelijk gezicht. Die zelfde avond gaat hij nog naar 01 Pieter en 
zijn vrouw. Hij bedreigt ze met helse verschrikkingen wanneer ze iets vertellen en ze ver
zekeren dat daar geen sprake van zal zijn. Ze geven een pak kaarsen mee voor de arme 
stumperds in het bos. ,,Wat ei kriegt tegensworig niet veul pietreulie. Hier, neem ze maor 
met. Zo help ei die mensken." 
Bertus brengt de kaarsen in het bos en de angst wijkt daar een weinig. 01 Pieter en zijn 
vrouw hebben toch wel het beste met hen voor. Maar Bertus laat zich niet bedriegen 
door de schijn. ,,Het is mis," zegt hij. 
Er moet een andere hut gemaakt worden in een andere hoek van het bos. Het zal niet 
afdoende zijn, want als er gespeurd wordt krijgt het hele bos een beurt. Maar een beter 
heenkomen is er niet. 
Voordat de week om is hoort Bertus reeds van de bakker, dat 01 Pieter hem in geuren 
en kleuren verteld heeft van de Joden in het bos. Nog is alles niet verloren. De bakker 
zit zelf in het illegale werk. Maar nu staat het vast dat 01 Pieter niet kan zwijgen. 
En op een kwade dag, eer de nieuwe schuilplaats nog volledig klaar is, komt Bertus buiten 
adem in de hut. ,,Weg mensen, weg! De politie heeft de zaak in handen. Vanmorgen 
heeft 01 Pieter het aangegeven." 
Hals over kop wordt de oude hut ontruimd. Nog is dit werk niet klaar, ofBertus waarschuwt 
weer. ,,Weg, weg, ze komen!" 
Claxons gieren, verscheidene motoren grommen. De politie is blijkbaar met een sterke 
macht gekomen. 
De kachel brandt nog in de oude hut; een koker melk staat nog te vuur. Het ritselt tussen 
de dennen; de politie komt en 01 Pieter wandelt voor haar uit als trotse gids. De laatste 
Jood vlucht weg naar het nieuwe hol, waar de anderen in doodsangst bij elkander zitten . . .
Het bos weergalmt van roepen en geblaf. Honden helpen mee bij het zoeken naar de 
Joden. 
Nu is alle hoop vervlogen. Een speurhond vindt onmiddellijk de weg van het oude naar 
het nieuwe hol. 
Het geblaf klinkt zeer dicht bij. Mensenstemmen volgen. Er kraken takken vlak bij het 
hol. Het gevaar, de dood besluipt de ongelukkigen. 
De stemmen sterven weg, maar zwellen dan weer aan. Voetstappen gaan rondom het hol. 
Ieder ogenblik verwacht men dat de deur zal opengaan en daar een Duitser staan zal 
met de doodskop op zijn muts en Jodenhaat blikkerend in zijn felle ogen. 
In het hol zitten de Joden. Ze zweten allen. De kinderen doen het in de broek van angst. 
Een vrouw begint waanzinnig te lachen. Een andere slaat haar op de mond. Een man gaat 
bij de tafel zitten. Hij vouwt zijn scheermes open en doopt zijn scheerkwast in een kop 
met koffiedik. Die bruine rommel smeert hij op zijn wang. Die man is gek. Wat zal hij 
aanstonds met dat scheermes doen? Is er nog één, die niet waanzinnig is van angst? 
Hoe lang duurt de tijd? Minuten, uren? Er valt nog altijd licht door de kieren van het 
slecht afgewerkte dak. 
Waarom komen de kerels niet? Het is beter gepakt te worden, het is beter een kogel 
door de kop te krijgen dan nog langer deze helse spanning te verduren. Hitler heeft met 
zijn slachtoffers steeds gespeeld, zoals een slang speelt met haar prooi, eer hij die afmaakt. 
Zo laten deze nazi's eerst de Joden duizend doden sterven, voordat zij toeslaan. 
Een motor slaat aan. Een auto raast weg. Maar nog altijd blaft een hond en schallen 
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stemmen door het bos. 
Ze naderen weer .... 
Nu wordt het donker 
en ook stil. De nacht 
spreidt een beschut
tend scherm over de 
vluchtelingen. 
Het wonder is geschied. 
De achtervolgers zijn
verdwenen en ze heb
ben niets gevonden ! 
Bertus komt. Hij is uit
gelaten blij. ,,Kom 
mee; ik breng jullie 
naar Emmen !" 
De Joden sidderen op
nieuw. Naar Emmen? 
Daar zijn hun achter
volgers vandaan geko
men en weer heen ge-
gaan. 

Op transport. Waarheen? Naar Westerbork. Maar wat daarna zal gebeuren weten de Joden nog niet. Zij 
,,Kom mee," herhaalt hebben ook wel andere zorgen nu zij op het perron in A'dam afscheid nemen en in de trein gestompt worden. 

Bertus en de Joden vol- Foto: RvO.

gen hem gedwee. Hij leidt hen naar de straatweg en daar zijn anderen, die hen verder 
brengen. En in Emmen is weer andere hulp present. Schuw en argwanend zijn de Joden. 
Waar komt die hulp opeens vandaan? Is dit geen valstrik, die hen in handen van de 
Duitsers voert? 
Maar zij komen in een huis bij goede vrienden en later horen zij het geheim van hun 

ontsnapping. Een van de politiemannen heeft gedaan alsof hij ijverig zocht. Op het 
kritieke ogenblik had hij de speurhond aan de riem. De hond snuffelde koortsachtig langs 
de bosgrond. Hij had het spoor geroken en was op weg naar het nieuwe hol. De agent 
heeft evenwel gezorgd dat de hond het hol voorbij liep, gelijk hij er ook voor had gezorgd 
dat Bertus werd gewaarschuwd vóór het corps uitrukte om met 01 Pieter naar de Joden 

te gaan zoeken. 
Voor de Joden was het bosleven voorbij. Het kamertjesleven nam een aanvang en dit 
zou duren tot aan de bevrijding toe. 

4. PRINCIPIËLE ONDERDUIKERS

Tot dusver hebben we het gehad over onderduikers, die vluchtten voor onmiddellijk 
gevaar. De mannen, naar wie de Duitse politie reeds haar hand had uitgestrekt, en die 
soms op het nippertje aan arrestatie ontkomen waren, hoefden niet hun knopen te tellen : 
zal ik onderduiken, ja of neen. Zij vluchtten voor hun leven. Ook met de Joden stond 
het zo. Zij wisten, dat een gruwelijk lot en zeer waarschijnlijk een wrede dood hun van 

de Duitsers stond te wachten. Om te gaan duiken hadden ze slechts een weinig wilskracht 
nodig. En de geallieerde krijgsgevangenen doken achter het prikkeldraad vandaan. 
Dat was een duiken in de vrijheid. 
De groepen, die thans besproken zullen worden : de jongens van de Nederlandse Arbeids
dienst en de mannen van de "Arbeitseinsatz" stonden er volslagen anders voor. Het 
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mocht wat Pruisisch toegaan in de kampen van de Arbeidsdienst, het eten was er goed, 
het werk gezond, de omgang met de makkers kon genoegelijk zijn, en er zat aan die half
militaire dienst een avontuurlijk kantje, dat jongens, die anders op deze leeftijd soldaat 
zouden worden, wat nu niet kon, wel aantrok. 
En voor de arbeiders mocht het dan al geen pretje zijn om ver van huis te werken, loon 
en kost waren in de tijd van de eerste deportaties in Duitsland redelijk en de Hollanders 
genoten ginds een tamelijke vrijheid. Voor menig jong kerel was het niet onaanlokkelijk 
te gaan. 
Daartegenover stond, dat onderduiken verre van pleizierig scheen. Men had gehoord 
van Joden-onderduikers en sommigen hadden daarvan ook iets gezien. In kleine kamer
tjes, op zolders en in kelders leefden die, altijd in huis en steeds in angst voor een overval. 
Dat was net zo erg als in een gevangenis. Het was véél erger dan in Duitsland werken of 
Arbeidsman te worden. En wat stond een onderduiker te wachten die gegrepen werd? 
Natuurlijk straf. En hoe de Duitsers straften was bekend. De concentratiekampen van 
Ommen, Amersfoort en Vught bestonden reeds, toen de Arbeidsdienst verplicht werd en 
de deportaties op grote schaal begonnen, en over de toestanden in die kampen waarden 
wilde geruchten door het land. 
Het probleem van het onderduiken kwam aan de orde. Men moest overtuigd zijn dat het 
fout was in de Arbeidsdienst of naar Duitsland te gaan, anders dook men niet. Men moest 
weten, dat men het bevel van de bezetters niet gehoorzamen mocht, als Nederlander en 
als Christen, anders werd het bevel gevolgd. 
Bij de Arbeidsdienst kwam het principieel conflict het scherpst tot uiting. 
Toen deze dienst in Maart 1941 werd opgericht, scheen hij niet zo verkeerd. Majoor 
Breunesse, de bekende organisator der vierdaagse afstandsmarsen, als Nederlands officier 
te goeder naam en faam bekend, werd commandant; verscheidene oud-officieren kwamen 
in de leiding. De Nederlandse Unie beval de Arbeidsdienst aan als een goede leerschool 
voor ons jonge volk. ,,Vrij Nederland" en de illegaal druk werkende Anti-Revolutionnaire 
Partij behoorden tot de weinigen, die onmiddellijk alarm sloegen tegen deze "leerschool 
van het Hitlerisme". 
·weldra kwam de Duitse aap uit de Nederlandse mouw. Op Zondag 13 Juli 1941 moest
de NAD glorie bijzetten aan een Duits feest op Houtrust in Den Haag en daar verklaarde
Seyss Inquart: een arbeidsdienst kan slechts nationaal socialistisch zijn.
Dat maakte velen wakker. Majoor Breunesse trad af als commandant. Sommige kerken
lieten een waarschuwend geluid horen. De AR-partij zette op haar "thee-uurtjes" de
campagne tegen de Arbeidsdienst met kracht voort.
De Arbeidsdienst was toen nog vrijwillig; het conflict daardoor niet scherp. Op 1 April
1942 werd echter de Arbeidsdienst verplicht ,gesteld voor a.s. overheidspersoneel, voor
a.s. studenten en ook voor a.s. onderwijzers aan de bijzondere scholen. Ook wie reeds
ambtenaar, onderwijzer of student wàs en tuss'en 18 en 22 jaar oud, moest een jaar in de
Arbeidsdienst.
De kerken, verenigd in het Interkerkelijk Overleg (IKO), deden een krachtig geluid horen.
In een circulaire van 21 April 1942 werd gezegd: ,,Christenouders mogen hun kinderen
niet toevertrouwen aan dit instituut, dat in onverzoenlijke tegenstelling staat tot het
Evangelie van Jezus Christus." De besturen der bijzondere scholen negeerden de ver
ordening en lieten hun jonge onderwijzers rustig voor de klas staan. De Vrije Universi
teit te Amsterdam ontdook haar. Vele jonge ambtenaren namen liever ontslag dan in
de Arbeidsdienst te gaan.
Aan onderduiken was nog niemand toe. Wie zijn betrekking prijs gaf of van studie afzag,
werd niet gedwongen. Acuut werd het probleem in het voorjaar van 1943, toen de eerste
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lichting werd opgeroepen, nadat op 24 Sep
tember 1942 de Arbeidsdienst verplicht gesteld 
was voor alle jonge mannen van 18 jaar. 
De houding van de kerken, in April 1942 
krachtig en duidelijk, was in '43 slap. Enige 
aarzeling was niet onverklaarbaar. De kerken 
stonden voor het eerst voor de vraag of wei
gering van gehoorzaamheid aan de bezet
tende macht geoorloofd was, en zij waren 
zich bewust dat dienstweigering ernstige ge
volgen voor de betrokkenen kon hebben. 
Een eensluidende uitspraak van alle kerken 
kwam er niet. De Hervormde synode zeide 
in een circulaire van November 1942: Er 
zijn vele bezwaren, maar de synode moet 
tenslotte aan ieders geweten de beslissing 
laten. Het episcopaat der RK-kerk deelde 
aan de geestelijkheid mede: Wij kunnen de 
jonge mannen thans niet meer afraden zich 
in de Arbeidsdienst te begeven. De synode 
der Gereformeerde kerken stelde de zeer 
grote bezwaren en gevaren van de Arbeids
dienst in het licht, maar eindigde haar ad
vies met de uitspraak, dat men voor geweld 
zou moeten wiiken. :J "In de arm . . .  schep!'' - ,,Koenraad" heeft een eigen wapen en 
Het Gereformeerde advies was nog het krach- een aparte groene uniform, die hem buiten het kamp niet veet genoegen

tigst, maar ook dit werd door predikanten verschaft. Foto: RvO. 

en ouderlingen, die niet al te stevig in hun schoenen stonden, gebruikt om te zeggen tot 
de dienstplichtigen: ga maar, want als je niet gaat, wordt er geweld tegen je gebruikt. 
Door deze aarzeling van de kerken, nadat tevoren zulk een kloeke houding aangenomen 
was, ontstond verwarring. Vele ouders vroegen zich af, hoe het er nu mee stond. Eerst 
was de Arbeidsdienst gebrandmerkt als een instituut, dat in onverzoenlijke tegenstelling 
stond tot het Evangelie van Jezus Christus, waaraan zij hun kinderen niet mochten toe
vertrouwen. Mocht dit nu dan toch wel? 
Bij de jongens werd niet alleen hun christelijke overtuiging maar ook het nationaal 
gevoel geweld aangedaan, want in de periode toen hij nog vrijwillig was, had de Arbeids
dienst een slechte naam gekregen bij de Nederlanders. Nadat Breunesse en zijn vrienden 
de NAD verlaten hadden, zag men de Arbeidsmannen in hun lelijke groene pakjes met 
een scheef oog half-meelijdend, half-argwanend aan. Zij golden voor halve NSB'ers. Met 
een grootscheepse advertentie-campagne voor de NAD had iedereen de draak gestoken 
en "Koenraad", in die campagne als erenaam bedoeld (koen van raad), was een scheld
naam geworden. En nu stonden onze goed-Nederlandse jongens ervoor dat zij Koenraad 
moesten worden. Alles in hen kwam er tegen in opstand. Maar de kerken gaven geen 
klaar advies. En zeer veel ouders zeiden: ,,Je kunt er niet voor weg. Als je niet gaat word 
je gehaald door de politie." Onderduiken? Waarheen en hoe? Zoals de Joden in een 
kamertje of op een zolder zitten, nooit de frisse buitenlucht inademen en nooit je jonge 
leden strekken? 
Er hebben wat een jongens van die eerste lichting voor de Arbeidsdienst in de knoei 
gezeten en er hebben wat een ouders getobd met het probleem of zij hun kinderen weer-
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houden mochten te gehoorzamen aan een bevel van de gestelde machten. En vele predi
kanten en priesters hebben geworsteld met de vraag, of zij het zich begeven in een instituut, 
waarvan de kerk eens duidelijk had gezegd, dat het in onverzoenlijke tegenstelling stond 
tot het Evangelie van Jezus Christus, thans maar aan de gewetens mochten overlaten en 
niet ontraden moesten. 
In die tijd van verwarring en onzekerheid hebben vele jongens in alle delen van het land 
in hun kerk een eigenaardige ervaring opgedaan. 
Op zekere Zondag stond een vreemde dominee op de kansel. Niemand kende hem. In 
geen predikbeurtenblad was aangekondigd dat hij komen zou. Een gedrongen, enigszins 
gebogen figuur was hij, wat boers van uiterlijk en met een wilde kuif. Zijn stem was nogal 
rauw en de preek - over de tekst: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen -
scheen in het begin onsamenhangend. 
Maar het duurde niet lang of de gemeente was gegrepen en de jongeren het meest. Daar 
werden dingen, die vele predikanten niet durfden noemen en anderen zeer voorzichtig in 
de watten wikkelden, openlijk en op z'n scherpst gezegd. De satan, die als een bliksem 
uit de hemel viel, was het nationaal socialisme, dat Nederland had overrompeld en het 
thans toelegde op de ziel van het volk en vooral op de ziel van de jeugd. Om God's wil 
en in Christus' Naam moest daartegen gestreden worden op leven en dood. Gehoorzaam
heid aan de overheid? Wie is onze overheid anders dan onze geliefde en geërbiedigde 
Koningin, voor wie wij elke Zondag bidden? Ongehoorzaamheid aan goddeloze bevelen 
en verordeningen van duivelse machten is christenplicht en zal door God gezegend 
worden. Gevaar? Duchtten de apostelen gevaren, toen zij het Evangelie in de wereld 
indroegen? Duchtten de eerste christenen gevaren, toen Nero hen vervolgde? Wie zijn 
leven zal willen behouden, die zal het verliezen; wie zijn leven zal willen verliezen om 
Christus' wil, die zal het vinden! 
De vreemde dominee vluchtte niet in het algemene. Hij noemde alle dingen bij de naam. 
Ook de Arbeidsdienst. Dienst aan de duivel noemde hij hem. Geen ouder mocht zijn kind 
er heen laten gaan. Geen jonge man mocht zich er in begeven. 
De lezer heeft de vreemde dominee reeds herkend. Het was "Frits de Zwerver". Als 
predikant te Heemse, vlak bij de Duitse grens, had hij reeds vóór de oorlog de Duitse 
arbeidsdienst leren kennen en christenjongens gewaarschuwd. Toen in 1941 in Heemse 

een kamp van de NAD gevestigd 
werd, kwam Frits onmiddellijk in 
het geweer. Hij raakte in conflict 
met de leiding van het kamp en 
werd in de zomer van 1942 ge
dwongen onder te duiken 1). Nu 
dook hij telkens op op allerhande 
kansels, om na zijn preek geruis
loos te verdwijnen. 

. Zijn preken sloegen in. Er waren 
weinig jongens en weinig ouders, 
die na een preek van Frits de 
Zwerver niet vast besloten waren 
dienst te weigeren. 

Inspectie van de Opbouwdienst, opgericht 15 Juli 1910 uit werkloze militairen. De dienst werd 
in October '10 opgeheven: een kleine kern ging over in de nieuwe Arbeidsdienst. Foto: RvO. 

Frits de Zwerver was de felste en 
meest mobiele prediker van het 
verzet tegen de Arbeidsdienst. Hij 

1) Zie 1, pag. 3 e.v. was gelukkig niet de enige. Vele 
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andere predikanten en priesters hebben hun jongeren even ernstig, ofschoon misschien 
met minder vuur, ontraden in de Arbeidsdienst te gaan. 
Voorts leverden illegale bladen als Vrij N ederland en Trouw scherpe critiek op de ad
viezen der kerken en ook de ondergrondse leiding der Anti-Revolutionaire Partij drong 
bij de kerken aan op een beslister afwijzend advies inzake de Arbeidsdienst. 
De synode der Gereformeerde kerken gaf gevolg aan deze aandrang. Zij liet weten, dat 
de zinsnede in haar advies "men wijke uitsluitend voor geweld", volstrekt niet betekende 
dat aan de Arbeidsdienstplicht zonder meer voldaan moest worde:q. Het geweld moest 
in zijn volle omvang worden aangewend en onontkoombaar zijn, eer men er voor mocht 
wijken. Wegblijven na een oproep, zich verbergen als de politie kwam, onderduiken werd 
uitdrukkelijk aanbevolen. Na dit verduidelijkt advies zijn zeer weinig Gereformeerde jon
gens in de Arbeidsdienst gegaan. 
In Hervormde kringen was de ontstemming over het synodale advies groot. Negentig 
brieven met protesten zijn aan de synode toegezonden. In Juli 1943 berichtte de synode, 
in wier midden de het vorig jaar in gijzeling verkerende secretaris weer was verschenen, 
aan allen die de November-circulaire te slap vonden, dat het geenszins de bedoeling 
der synode was geweest, haar eerst ingenomen standpunt: de Arbeidsdienst staat in 
onverzoenlijke tegenstelling tot het Evangelie van Jezus Christus (uitgedrukt in de cir
culaire van April 1942) te verzwakken. De kwade gevolgen van de November-circulaire 
waren toen moeilijk meer te keren. 
De Rooms Katholieke kerk kwam tot een zekere regeling met de Arbeidsdienst. Zij 
kreeg de toezegging, dat aan Katholieke arbeidsmannen geestelijke verzorging mocht 
worden geboden. Priesters zouden toegang krijgen tot de kampen. Nadat dit tegenwicht 
tegen de verkeerde invloeden van de Arbeidsdienst verkregen was, meenden de bisschop
pen, dat zij van de jonge leden van de kerk het offer van hun vrijheid of wegzending uit 
Nederland niet mochten vragen. 
De minder strakke houding van de RK kerk in dit geval, moet geen verkeerde indruk 
wekken. Vlak tevoren was het episcopaat, met betrekking tot de Katholiek gedoopte 
Joden, onbuigzamer geweest dan de Protestantse kerken, met het gevolg, dat de Katho
lieke Joden waren weggevoerd, terwijl de Protestantse met rust gelaten waren. 
Ook betekende de regeling aangaande de Arbeidsdienst geenszins dat in RK kringen 
het "Koenraad''' -worden aangemoedigd werd. Sommige Arbeidsbureaux in het Zuiden 
plaatsten de jongens, die voor de Arbeidsdienst zouden worden opgeroepen, in beschermde 
bedrijven, soms in werkelijkheid, ook wel eens enkel op papier. En vele artsen deden ook 
hun best om jongens uit het Arbeidskamp te houden. Een geneeskundige verklaring viel 
wel eens somberder uit dan in normale omstandigheden het geval zou zijn, en andere 
dokters gaven aan hun patienten les in foef jes, die zij voor de keuringsarts uithalen konden. 
En er waren priesters, die hun parochianen bleven afraden in de Arbeidsdienst te gaan. 
Een man als Frits de Zwerver, radicaal in alles, stond op het standpunt, dat zelfs het 
onderwerpen aan de keuring glad verkeerd was. Geen enkel bevel, uitgaande van of 
rakende de Arbeidsdienst, mocht gehoorzaamd worden. Dit strakke standpunt vond in 
het Noorden, vooral bij strenge Calvinisten, bijval, ofschoon er ook in die kringen waren, 
die het niet onraadzaam vonden eerst afkeuring te beproeven. Lukte dat dan was onder
duiken overbodig. 
Bij de Arbeidsdienst is het probleem van het onderduiken, vrijwillig en om principiële 
redenen, scherp gesteld en kwam de vraag of gehoorzaamheid geweigerd worden mocht 
het dringendst aan de orde. 
Tot onderduiken op zeer grote schaal, tot harde strijd met de Duitsers en uitgebreide 
bemoeiingen van de LO met de dienstweigeraars voor de NAD, is het niet gekomen. 
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De ouders van de eerste wegblijvers ontvingen brieven: Uw zoon is niet verschenen. 
Zware dreigementen waren daaraan toegevoegd voor het geval hij weg bleef, maar van 
die dreigementen kwam niet veel over het vuur. Op de eerste brief volgde een tweede. 
En daarna verscheen er een politieman van het eigen plaatselijke corps. Soms deed zo'n 
agent zich bars voor, maar ook wel ging een daverend standje met een guitig knipoogje 
gepaard. En daar bleef het bij. Naar een onderduiker voor de Arbeidsdienst is zelden 
ernstig gezocht en jegens de ouders werden geen strafmaatregelen getroffen. Het meeste 
kwaad is gesticht door die politiemannen, die in misplaatste dienstijver scherp naar de 
jongens zochten, hen of hun vaders dreigden, en soms de jongens met geweld wegvoerden. 
Geleidelijk werd de druk om op te komen zwakker, een gevolg hiervan dat de Duitsers 
hun belangstelling voor de Arbeidsdienst verloren. Zij zagen dat hun pogingen om het 
Nederlandse volk nationaal socialistisch op te voeden faalden. Zij kregen het ook veel te 
moeilijk met de oorlog. Voor de "Arbeitseinsatz" spanden zij zich in; misschien kon door 
een uiterste opvoering der productie de oorlog nog gewonnen worden. De "Spielerei" 
van de Arbeidsdienst had weinig zin meer. Er werden in 1944 nog nieuwe lichtingen 
opgeroepen, maar de leiding van de Arbeidsdienst berustte erin als minder dan de helft 
der opgeroepenen verscheen. Op het laatst rekende men zelfs op een zeer geringe opkomst. 
Voor een kamp dat 160 man bevatten kon, werden meer dan 300 oproepingen verzonden 
en nog bleef de helft der bedden leeg. 
Onder zulke omstandigheden was onderduiken amper nodig. Veel jongens keerden 
weer naar huis terug. De LO adviseerde: logeer, wanneer je van een oproeping verstek 
laat gaan, een poosje bij je buren. Als er na veertien dagen niets gebeurd is, woon dan 
weer rustig thuis. 
Er waren "Koenraads" die berouw kregen. Zij doken tijdens een verlof. Soms kregen 
ze contact met de verzetsbeweging in de omgeving van hun kamp en vroegen hulp om 
te ontvluchten. Niet elke LO-afdeling was tot die hulp bereid. Wie "Koenraad" was ge
worden, stond niet hoog aangeschreven bij de illegalen. Zij hadden zich beginselloos en 
slap getoond en het kon zijn, dat er verraders scholen onder de jongens, die om hulp 
vroegen. Toch zijn er jongens uit de Arbeidsdienst gered. De LO te Ureterp heeft uit het 
kamp Hemrik eerst negen en later vijf jongens helpen ontvluchten en hen voorzien van 
burgerkleren. In de zomer van 1944 werden de ontvluchtingen uit de Arbeidskampen 
steeds talrijker. 
Op Dolle Dinsdag liepen de "Koenraads" met de lip op het derde knoopsgat. Ze hadden 
aanzegging gekregen dat ze naar Duitsland gingen, nu de geallieerden naderden. Twee 
jongens uit het kamp te Vledder vroegen aan leden van de KP om hulp voor zich en 
voor hun vrienden. ,,Breekt uit vannacht," was het antwoord. ,,Wij helpen jullie." 
Ze gingen op het voorstel in en twaalf uur 's nachts stond de KP klaar om hen op te 
vangen en voort te helpen. Alleen het tweetal dat de afspraak had gemaakt, kwam op
dagen. Hun makkers durfden niet. 
De KP'ers te Vledder waren op Dolle Dinsdag uiterst overmoedig. Als die wezels niet 
kwamen zouden zij ze wel halen; voor het NSB-kader waren zij niet bang. Zij deden 
een aanval op het kamp. 
De overval slaagde volkomen. In een oogwenk waren de wachten onschadelijk gemaakt 
en stond het kader met de handen omhoog, in doodsangst starend in de trompen van een 
paar revolvers. 
Nadat de KP alles voor hen in orde had gemaakt, waren vijfentwintig arbeidsmannen 
bereid de sprong in de vrijheid te wagen. In het bos werden ze over drie schuilplaatsen 
verdeeld; de volgende dag zouden ze verder worden gebracht. 
Helaas heeft deze ontsnapping voor een deel der jongens een treurig slot gekregen. In 

24 



een van de schuilplaat
sen waren twee hazen
harten, die zo'n angst 
kregen voor straf, dat 
ze weer naar het kamp 
terug wilden, en hun 
makkers waren zo dom 
om hen te laten gaan. 
Bij hun terugkomst in 
het kamp liepen de 
bange jongens in de 
armen der SD, die door 
het kader onmiddellijk 
na de overval geroepen 
was, en deze dwong 
hen met de bekende 
middelen de schuil
plaats van hun mak

Een van de "hoogtepunten" in het bestaan van de Nederlandse Arbeidsdienst. Defilé op 4 April 1943 te Leeu-
kers aan te wijzen. De warden voor de Rijkscommissaris m voor L. A. C. de Bock, commandant van de NAD. Foto: RvO. 

zeven jongens, die
1daar 

zaten, werden neergeschoten; slechts één, niet dodelijk getroffen, ontkwam. De jongens 
in de andere holen werden niet gevonden. 
De Arbeidsdienst heeft veel meer slachtoffers gemaakt dan deze zes, ofschoon het plan 
van een complete verhuizing naar Duitsland in September 1944 niet is doorgegaan. 
Tegen het einde van de diensttijd werd steeds een sterke pressie op de jongens uitgeoefend 
om te tekenen voor de SS en ofschoon er zelfs onder de afgeroomde jeugd in de kampen 
van de NAD een opmerkelijke weerstand tegen het nationaal socialisme aanwezig was, 
waren toch verschillenden na zoveel maanden nazi-opvoeding te sterk geïnfecteerd. Zij 
bezweken voor de 4andrang en hebben dienst genomen, daarmee hun vaderland en het 
christendom verloochenend. Het merendeel van deze SS'ers is naar het Oostelijk front 
gestuurd en velen hebben daar de dood gevonden. 

5. STUDENTEN

Voor de studenten kwam de noodzaak om te duiken op één dag: 6 Mei 1943. 
Hun problemen waren in zekere zin dezelfde als die der jongens van de Arbeidsdienst, 
ofschoon het principiële niet zó scherp en uitsluitend op de voorgrond stond. Zij waren 
niet bestemd om naar een leerschool van het Hitlerisme te gaan, verderfelijk voor de 
geest, maar overigens niet onaanlokkelijk. Door de vraag of zij aan een Duits bevel wel 
ongehoorzaam mochten zijn, werden zij in hun geweten niet gekweld. Die was voor 6 Mei 
1943 al beantwoord in bevestigende zin en de studenten hadden reeds zoveel botsingen 
met de Duitsers gehad, dat zij het rechtmatige van verzet niet meer in twijfel trokken. Het 
kwam er slechts op aan of zij een duik aandurfden, niet alleen omdat zij daar zelf risico's 
bij liepen, maar ook omdat hun ouders verantwoordelijk gesteld waren. 
Reeds in 1940 hadden de studenten laten blijken, dat zij de nazi's haatten. In Leiden, 
Delft en Wageningen was op 28 November gestaakt in verband met het ontslag van 
Joodse professoren. De sluiting van Leiden was er het gevolg van en aan alle hogescholen 
werd de geest geleidelijk feller anti-nationaal socialistisch. Seyss Inquart was kennelijk 
verstoord op de studenten. Hij liet zich dikwijls schamper over hen uit en in December 
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1942 verklaarde hij, dat 
hij de "plutocraten
zoontjes" wel zou krij
gen. Er lekte uit, dat 
hij tenminste zesdui
zend studenten naar 
Duitsland wilde depor
teren om hen daar in 
de oorlogsindustrie te 
laten werken. Het ge
volg was dat alle uni
versiteiten vervroegde 
kerstvacantie gaven en 
dat te Utrecht de kar
totheek, bevattende de 
namen en adressen der 

, studenten, verbrandde. 
Toen de Rijkscommis
saris zag, dat zijn prooi 
hem uit de handen 

Bij Boeschoten op de Veluwe, diep verscholen in het struikgewas, lag de hut "Malpertuis", daar gebouwd door 
enkele studenten, die het leven in een primitieve schuilhut verkozen boven het tekenen van de beruchte loyali0 

teitsverklaring. Foto: Hofma. 
glipte, liet hij professor 

Van Dam, secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, publiceren, dat de 
studenten gerust weer aan de studie konden gaan. Doch nauwelijks waren de colleges 
goed op gang of de vogelvanger haalde het net dicht. Op 6 Februari 1943 liet hij razzia's 
houden in collegezalen en laboratoria te Amsterdam, Delft en Wageningen. Er zat een 
foutje in de regie. De overvallen hadden plaats op Zaterdag. Veel studenten waren voor 
het weekend naar huis. De vangst beliep slechts negenhonderd man. Op 8 Februari werd 
de jacht voortgezet en omdat de studenten er toen natuurlijk vandoor waren, kwamen 
nu de middelbare scholen aan de beurt om leeggehaald te worden. Ook werden jongens 
op straat gepakt en uit trams en treinen gesleurd. Zo kregen de Duitsers vierduizend 
jongens in hun greep. 
De grote deining, die deze schandelijke slavenjacht in het land verwekte, deed Seyss 
Inquart schrikken. De jacht hield op en de jongens gingen niet naar Duitsland. Begin 
Maart was de eerste groep gevangenen weer thuis. Op 1 April waren alle studenten 
op twintig na weer vrij. 
Van Dam publiceerde in opdracht van zijn meester, dat de studenten thans werkelijk 
met rust gelaten zouden worden en waarlijk waren er onnozelen, die dit na alle bedrog 
geloofden. Maar dat er weer wat dreigde, bleek duidelijk uit de numerus clausus, die 
voor de hogescholen aangekondigd werd met het kennelijke doel om alle studenten 
boven een beperkt getal te deporteren. 
Op 13 Maart 1943 werd aan de studenten de verplichting opgelegd een loyaliteitsver
klaring te tekenen. De animo om dit te doen was na alles wat pas was gepasseerd natuur
lijk zeer gering. De RK Universiteit te Nijmegen weigerde iedere medewerking. De Vr�je 
Universiteit gaf geen gelegenheid de verklaring ter plaatse te tekenen, doch zond de 
formulieren wel aan de studenten toe, echter met een afwijzend advies. Hetzelfde deden 
de RK Economische Hogeschool te Tilburg en de Nederlandse Economische Hogeschool 
te Rotterdam. De overige universiteiten en hogescholen legden alle de lijsten ter tekening 
en de senaat van de Technische Hogeschool te Delft adviseerde zelfs de gevraagde ver
klaring af te leggen. 
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Op 13 April moesten de handtekeningen zijn geplaatst. In de eerste week van April 
had nog slechts een zeer gering gedeelte der studenten getekend. Toen verklaarde Van 
Dam, dat ieder die tekende, zijn studie rustig zou kunnen voortzetten en dat alle niet
tekenaars naar Duitsland zouden moeten. Onder de invloed van die verklaring tekende 
bijna 16 % van de studenten. 
Een Duitse statistiek, gevonden in de archieven van Dr Wimmer, bevat het volgende 
overzicht van de tekenaars aan de onderscheiden hogescholen: 

Amsterdam 
Amsterdam 
Delft 
Groningen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Tilburg 
Utrecht 
Wageningen 

De invloed van de uit
stekende houding der 
Katholieke Universi
teit van Nijmegen 
wordt duidelijk in de 
statistiek weerspiegeld. 
Men mocht verwach
ten, dat de niet-teke
naars in hun verzet 
volharden zouden. Wie 
weigerde te tekenen zou 
die zich laten depor
teren ? Aanvankelijk 
was werkelijk bijna nie
mand van plan zich 
voor Duitsland te mel
den. Vlak voor de fa
tale datum van 6 Mei 
stelde evenwel de Duit
se politiechefRauter de 
ouders der studenten 
verantwoordelijk on
der bedreiging met ge
vangennemmg en ver
beurdverklaring van 
bezit. 
Entoenhebbendezeou
ders, onder wie uiter-

Studenten Tekenaars In% 

S.U. 3108 699 22.5 
v.u. 1197 25 2.1 

2823 742 26.4 
1228 121 10 
659 2 0.3 
858 125 15.3 
392 9 2.2 

3600 442 12.4 
706 109 15.6 

14571 2274 15.7 

Een ondergrondse schuilplaats in de Wiesselse bossen, door een zestal studenten in drie maanden gebouwd. 
Op 26 September 1943 werd de schuilplaats ontdekt. Foto: RvO. 
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aard vele vooraanstaande Nederlanders, zich zeer slecht gedragen. Velen, die hun zoons tot 
dusver hun gang hadden laten gaan, smeekten, nu zij zelf bedreigd werden, het verzet op te 
geven. Sommigen bevalen hun zoons eenvoudig zich te melden. In Noord-Holland was een 
ouderpaar, dat zijn reeds ondergedoken zoon terugriep, en hem vroeg toch te denken 
om zijn ouders, want hun vermogen liep gevaar wanneer hij niet naar Duitsland ging. 
De jongen is gegaan, om hen, en bij een bombardent in Duitsland is hij omgekomen! 
Goddank, er waren ook ouders dankbaar dat zij thans mèt hun zoons de moeilijkheden 
en gevaren mochten dragen. Sommige vaders en moeders doken onder met hun zoons. 
Anderen rieden, nu een gelijk gevaar henzelf bedreigde, met des te meer vrijmoedigheid 
hun zoons om te volharden in het verzet. 
Op 6 Mei 1943 werd de diës ater, de zwarte dag, voor de studenten. 3800 meldden zich 
voor deportatie, ruim 25 % van het totaal. 
De Vrije Universiteit heeft op deze dag het beste figuur gemaakt. Van haar 1197 studenten 
meldden zich er 53 of 4.4 %- Daarop volgde de Katholieke Universiteit met 83 van de 
702 studenten of 11.8 % . 
De opgekomen studenten werden met een merkwaardige voorkomendheid behandeld. 
Zij reisden eerste klas naar Ommen en hun bagage werd voor hen naar het kamp gedragen. 
Ze werden daar gefêteerd en Seyss Inquart verscheen in eigen persoon in het kamp. De 
jongens lieten zich waarlijk in een soort feeststemming brengen. Het walgelijke Ommenlied 
werd gedicht en de Rijkscommissaris geurde later met de "onbevangen vrolijkheid" van 
de studenten, ,,die ontkomen waren aan de zware psychische belasting van een nutteloos 
verzet". Toen Seyss deze woorden uitsprak was het goede leventje echter reeds voorbij. 
In vuile derde klasse wagens reden de studenten Duitsland binnen en ze belandden in 
miserabele kampen. Van de belofte, dat ieder in zijn vak zou werkzaam zijn, kwam niets 
terecht. Behalve de medici, die in het zwaar gebombardeerde Duitsland artsenwerk ver
richten moesten, dat dikwijls ver boven hun krachten ging, werden allen in de oorlogs
industrie aan het werk gezet. De jongens hadden het hard te verduren. Te weinig voedsel, 
overmatige arbeidsduur, onvoldoende kleding en schoeisel, koude en ongedierte. Geeste
lijk en cultureel werden zij verwaarloosd. Velen hadden hun melding goedgepraat met 
het voornemen om veel te saboteren, maar daarvan kwam zelden iets terecht. Het toe
zicht was streng en de machines dwongen de man, inplaats van de man de machine. 
De onderduikers hadden waarlijk het beste deel gekozen. Verscheidenen zaten bij familie, 
anderen werden geholpen door speciale studentenorganisaties. De LO heeft voor de studen
ten zijn krachtproef niet geleverd. Slechts hier en daar, onder andere in West-Friesland, 
zijn door bemiddeling van de LO een flink aantal studenten onder dak gebracht, meren
deels uit Utrecht af komstig en voortgeholpen door Cary en z'n vader (Catharinus Stompt 
en Jacobus Stompt) uit Zeist, die tot de eerste medewerkers der LO behoorden. De LO was 
echter begin Mei 1943 nog niet genoeg op toeren om groot werk te verrichten. Speciale 
studenten-organisaties hebben het onderduiken van studenten bevorderd. Een der belang
rijkste van deze was de groep van Oomjan, een professor aan de Vrije Universiteit, die reeds 
van 1941 af veel illegaal werk had verricht, en wier bemoeiingen met het onderduiken 
van studenten zich ver buiten de relaties van de V.U. uitstrekten. Deze groep bleef 
in volle actie, ook nadat haar leider in November 1943 in Duitse gevangenschap geraakte, 
en ze bleef ook zelfstandig, ofschoon er veelvuldige samenwerking was met de LO. 
Met de vervolging viel het mee. Wel ontvingen de vaders van de onderduikers kort na 
6 Mei een boze brief van Rauter: Uw zoon heeft niet aan zijn meldingsplicht voldaan; 
u gelieve te zorgen dat hij dan en dan aanwezig is; anders wordt u aangepakt ..... 
Maar niet één is aangepakt. De ondergedoken ouders konden weldra weer naar hun 
woningen terugkeren. De jongelui bleven in het algemeen onder water, maar de strenge 
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afzondering, die velen 
zich in de eerste tijd 
hadden opgelegd, be
hoefdeweldra niet meer 
gehandhaafd te wor
den. Medische studen
ten, die dicht bij hun 
arts-examen stonden, 
veranderden op hun 
PB de aanwijzing "stu
derend" in "arts" en 
practiseerden vaak als 
assistent. Theologische 
studenten werden en 
massehulpprediker. En 
velen maten zich een
voudige beroepen aan: 
landbouwer, kapper, 
timmerman of smid, 
soms enkel op papier 
door verandering van 
hun PB, maar dikwijls 
ook in werkelijkheid. 
Harder en fermer dan 
de Koenraads van de 
Arbeidsdienst werkten 
ondergedoken studen-

d E 
Op ongel'eer 300 m afstand van het hierboven getoonde studentenhol, bevond zich een schuilplaats voor:'Joden. ten op het lan · n Op de foto ziet men de uitstekend te camoufleren toegang. De schuilplaats werd eveneens op 26 September 1943

de studie stond niet ontdekt. Foto.' füO. 

stil, al waren de Universiteiten gesloten. Hoogleraren reisden het land rond. Zij gaven 
college in schuren en in boerenpronkkamers en sponnen daar zelf ook garen bij, want 
als zij terugkeerden naar hun woning in de stad waren hun acten tassen dikwijls vol met 
voedsel. In hun duikoorden vosten de studenten op dictaten. 

De gedeporteerde studenten hadden spijt als haren op het hoofd. In Holland onder water 
was beter dan als slaaf in Duitsland, beseften zij te laat. Het was echter verre van gemak
kelijk om terug te reizen. Eén student slaagde er in weer in het vaderland te komen en 
toen heeft hij het uiterste gedaan om zijn misslag van 6 Mei weer goed te maken. Op valse 
papieren reisde hij opnieuw naar Berlijn om ook andere studenten uit Duitsland thuis 
te halen. Die eerste reis leverde reeds een redelijk resultaat op, maar hij rustte niet op 
deze lauweren. Hij richtte een organisatie op, die weidse Duitse namen kreeg. Ze heette 
,,Auszen Ministerium" en was verdeeld in "Dienststellen". Er waren een "Hauptdienst
leiter", een "Generalinspektor", een "Gesandtschaftsrat" en meer van zulke hoge Pieten 
bij. Deze mooie namen werden niet bedacht om groot te doen en nog minder uit voorliefde 
voor het Duits, maar om de vijand te misleiden. 
Het "Auszen Ministerium" werkte samen met de LO in Limburg. De grens kon worden 
gepasseerd bij Nijmegen, Venlo, Arnhem, Kerkrade en Coevorden. Over papieren 
beschikte het AM bijna onbeperkt, dank zij de hulp van de Falsificatie-Centrale der 
LO. Wie niet brutaal en intelligent genoeg was om met valse papieren te reizen, werd 
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als "stukgoed" vervoerd. Men kende de bank- en de bakmethode. Onder bepaalde 
typen van Duitse spoorrijtuigen was een ijzeren bak, waarin een vluchteling kon liggen; 
bij andere wagens kon men wegkruipen onder de zitting van de banken. 
In Februari 1944 heeft Prins (Prof. Mr Jacobus Oranje t), voorzitter van het advies
college der LKP, een reis door Duitsland gemaakt en daarbij vele studenten clandestien 
bezocht en krachtig aangespoord naar Nederland te vluchten. Voor einde 1944 was ruim 
de helft van de gedeporteerden thuis. Menigeen heeft echter zijn poging om te vluchten 
met straf- of concentratiekamp en zelfs met de dood moeten bekopen 1).

6. HITLER's SLAVEN

Zijn grote strijd heeft de LO geleverd tegen de Arbeitseinsatz. Na Stalingrad begreep 
Hitler, wat hij na zijn verloren luchtslag om Engeland in 1940 reeds had kunnen weten, 
dat zijn krijgsplan had gefaald. Dit plan was: met de legers en de wapens, die tussen 1933 
en 1940 waren gevormd en aangemaakt, zijn vijanden verslaan vóór de geallieerde 
wapenfabricage op toeren was en vóór Engeland en Rusland ( om van Amerika niet te 
spreken) hun massa-legers hadden geformeerd. Nu hij tegen drie wereldmachten in volle 
wapenrusting had te strijden, moesten de ban en achterban van de Duitse mannelijke 
bevolking naar het front gezonden worden en tegelijk de productie van de Duitse oorlogs
industrie tot het uiterste worden opgevoerd. De volken der bezette landen moesten hier
voor de arbeidskrachten leveren, Nederland niet in de laatste plaats. 
De deportatie der studenten was van dit plan een onderdeel, doch uiteraard een klein 

De schuilplaats van een onderduiker in de bossen bij Aalten. De ingang werd gecamoufleerd met takkenbossen 
Deze schuilplaats is van 1943 tot 1945 gebruikt. Foto: RvO. 

1) Zie I, pag. 345. 
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onderdeel. De massa 
van zijn slaven wilde 
Hitler uit de bedrij
venhalen. Geschool
de vakarbeiders wa
ren zijn beste ma
teriaal. 
Op kleine schaal 
waren reeds in 1940 
arbeiders naar Duits
land gezonden. Seyss 
Inquart gebruikte 
toen nog mooie fra
sen. ,,Wij, die in ons 
eigen land de werk
loosheid op radicale 
wijze hebben weg
gewerkt, willen ook 
de Nederlanders in 
die zegeningen laten 
delen'', zeide hij toen 
hij een aantal werk
lozen voor de keus 
stelde: naar Duits
land gaan om daar 
te werken of inhou
ding van de werk-



lozensteun. Er was weinig weerstand tegen deze uitzendingen. De betrokkenen waren 
arme mensen, wier gezinnen aan gebrek prijs gegeven zouden zijn, zodra de steun werd 
ingetrokken. Op hulp van landgenoten, ingeval zij weigerden aan de eis der Duitsers 
te voldoen, konden zij niet rekenen. De verzetsgeest was destijds nog weinig vaardig 
over ons volk en velen vonden dat de Rijkscommissaris gelijk had. Het was beter dat 
de werklozen in Duitsland werkten dan dat zij hier leeg liepen. Vóór de oorlog werden 
immers ook wel werklozen in Duitsland te werk gesteld. Op een enkele na, voor wie de 
dreigende uitzending een prikkel was om met verdubbelde ijver werk te zoeken in eigen 
land, voldeden de opgeroepenen aan het bevel der bezetter om naar Duitsland te gaan 
en het beviel hun ginder nog niet eens zo slecht. Ze verdienden een behoorlijk loon en 
kwamen vrij geregeld met verlof. 
In 1941 draaiden de Duitsers de duimschroef een slag stijver aan. De bedrijven werden 
uitgekamd. Het ging die eerste keer nog met een grove kam. De Duitsers leefden nog in 
de veronderstelling, dat hun oorlog snel gewonnen zou zijn en hadden niet veel Neder
landers nodig. Toch werd de tegenstand nu merkbaar. De drogreden, dat de bezetters 
ons hielpen de werkloosheid te bestrijden, ging niet meer op. Het was nu duidelijk, dat 
Nederlandse arbeiders voor Duitsland zouden moeten vechten, zoal niet in de loopgraven 
dan toch op het industriële front. Er was weerzin bij de arbeiders, er groeide wrok bij het 
volk. Maar verzet werd nog zelden geboden. Slechts weinigen redeneerden toen als die 
Amsterdamse arbeider, aangewezen voor deportatie, die wijzend op zijn arm uitriep: 
Ik hak deze poot nog liever af dan dat hij voor de moffen werkt. 
In het voorjaar 1943 werd het menens met de Arbeitseinsatz. Opnieuw werden de bedrijven 
uitgekamd nu met een stofkam, zo fijn, dat niemand door de tanden heen kon glippen. Een 
heel corps Duitse ambtenaren stak zijn neus in de administratie van de ondernemingen en 
loerde in de fabrieken rond om elke arbeider, die maar even gemist kon worden er uit te 
halen. Vooral bedrijven, die niet "Kriegswichtig" waren, werden duchtig uitgekamd en op 
15 Maart 1943 werd een groot aantal ondernemingen kortweg gesloten. Daarenboven werd 
aangekondigd de oproeping van de lichtingen 1921, 1922 en 1923, die in hun geheel 
naar Duitsland zouden worden uitgezonden. 
Onder deze zweepslagen werd het verzet wakker in breder kringen dan dusver, al kan 
niet gezegd worden, dat de verzetsgeest reeds vaardig was geworden over het gehele volk. 
De lange treinen vol arbeiders-met-houten-kisten, die dagelijks naar Duitsland reden, 
zeiden dat wel anders. 
De strijd om aan de deportatie te ontkomen was evenwel beg.onnen. 
Niet ogenblikkelijk was men aan duiken toe. Eerst werd gepoogd te ontkomen aan de 
aanwijzing om naar Duitsland te vertrekken. De Arbeidsbureaux konden hier belangrijk 
werk doen. Helaas hebben zij het lang niet allemaal gedaan. Verschillende bureaux 
hadden NSB-chefs gekregen, die het als hun roeping zagen Duitsland, ,,dat voor Europa 
vocht", met al hun vermogen te helpen. Maar ook de zogenaamde "goede" directeuren 
werkten dikwijls ijverig mee om Nederlanders naar Duitsland te sturen, meestal uit vrees 
voor hun nationaal socialistische chefs en voor de Duitse "Fachberäter", die toezicht 
hielden op de arbeidsbemiddeling. Er waren echter enkele bureaux, die prachtig sabo
teerden. Zij plaatsten talloze arbeiders in "S-betriebe", waarin men veilig was voor de 
Duitse grijpklauwen, en deze bedrijven werkten daarbij dikwijls dapper mee. Zo heeft 
Philips een groot aantal arbeiders aangenomen, die evenwel geen andere relatie met 
het Philips-concern kregen dan dat zij een kaart in hun zak droegen, waarop stond dat zij 
bij Philips werkten en onmogelijk gemist konden worden, omdat hun arbeid voor de 
Duitse oorlogsvoering volstrekt noodzakelijk was. Ook de Limburgse mijnen namen arbei
ders aan, alleen om ze voor deportatie te behoeden, en toen een bovengrondse betrekking 
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bij de mijnen niet meer van, uitzending vr�jwaarde, plaatste men de mensen ondergronds, 
ofschoon ze nimmer in een schacht afdaalden. Op gelijke wijze fopten ook de PTT en de 
Nederlandse Spoorwegen de Duitsers. 
Wie geen bewijs van onmisbaarheid te pakken had gekregen, had nog een kans om afge
keurd te worden. 
Met de keuringsartsen was gewoonlijk niet veel aan te vangen. Zij werden gekozen uit 
de weinige dokters, die de "nieuwe orde" waren toegedaan. Maar het personeel op de 
keuringsbureaux was niet altijd verkeerd. Administrateurs wisten doktersverklaringen te 
produceren, volgens welke de arbeiders aan alle mogelijke ziekten leden, en altijd zulke 
die zeer moeilijk te constateren waren. Ischias en spit waren zeer in trek en ook maag
zweren. Wanneer de keuringsarts achterdochtig werd, omdat hij zoveel maagzweren kreeg 
en de maag uithevelen liet, dan was de assistentie van een verpleegster nodig, en die waren 
gelukkig merendeels voor zulke steunverlening graag te vinden. Een beetje zoutzuur 
toegevoegd aan de uitgepompte inhoud van de maag maakte de zuurwaarde veel te hoog 
en was een duidelijke aanwijzing, dat er een maagzweer zijn moest. En zelfs een zeer 
hardnekkig keuringsarts, die een röntgenfoto nemen liet, was nog wel te misleiden. Een 
stukje zilverpapier, ingeslikt vóór de bariumpap gedronken werd, gaf een prachtzweèr 
op de foto. 
Doch ook huisdokters hebben zich niet onbetuigd gelaten om keuringsartsen te bedotten. 
Op hun advies brachten patienten de laatste nachten vóór de keuring wakend door en 
aten ze haast niets. Vlak voor de keuring gingen ze uren lopen. Bleek, met wallen onder 
de ogen en dodelijk vermoeid kwamen ze bij de keuringsdokter. Een verhaal over hoge 
bloeddruk, last aan het hart of "iets aan de longen gehad" vond dan geredelijk geloof. 
Er waren dokters, die met een krab over het hoofd, een snelverband met jodium, een 
tabletje dat braakneigingen opwekte, en een spuitje, dat de pupillen wijd deed worden, 
de verschijnselen van hersenschudding wisten te imiteren. 
Te Amsterdam verschenen op de keuring mannen, die klaagden over hoesten en zwe
ten 's nachts. Zij moesten dan met een flesje sputum naar het laboratorium op de Achter
gracht voor een analyse en een huisarts werkte mee om onderweg de inhoud van het flesje 
te vervangen door het sputum van een tbc-patient. Natuurlijk werd zo'n "longlijder" 
dan prompt afgekeurd. 

Als alle listen niets geholpen hadden, bleef onderduiken het enige middel om aan depor
tatie te ontkomen. 
De arbeiders, die voor deze keuze stonden, hadden andere, maar waarlijk geen geringere 
moeilijkheden dan de jongens van de Arbeidsdienst en de studenten. 
De vrees voor het concentratiekamp was niet gering en ook niet ongegrond, want de 
eerste arbeiders, die zich onttrokken hadden aan het "vrijwillige" contract, ondervonden 
dat de Duitsers dit wegblijven veel zwaarder opnamen dan het ontduiken van de dienst
plicht bij de NAD. Naar onderduikers voor de Arbeitseinsatz werd zeer scherp gezocht. 
De kwellendste vragen voor de arbeiders waren evenwel: hoe vind ik onderdak en levens
onderhoud en - zeer stringente vraag voor gehuwden en kostwinners - wie zorgt er 
voor mijn vrouw en kinderen of mijn familie? 
Met deze vragen hadden in 1941 en 1942 reeds vele arbeiders, toen voor deportatie 
aangewezen, zwaar geworsteld, zonder dat zij een antwoord vonden. Slechts enke
lingen hadden hulp gevonden bij familie of bij vrienden. Er waren in die jaren reeds 
"handelsreizigers" in onderduikers, die de boer op gingen om onderdak te zoeken voor 
jongens, die naar Duitsland moesten. Aan deze voorlopers der LO wordt hier gaarne 
hulde gebracht. Zij hebben het initiatief genomen, tot een wijze van verzet, die later door 
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Il( 6EEP MY OOK OP VOOR.
DUITSCHlAND. ZE ZE(j(jIN 
DAT HET 6RAS DMR..VBKL

8RTBR 19 DAN HIRR, ! 

de LO ontwikkeld is. Zij hebben de moge
lijkheid aangetoond, dat je kon duiken in 
Nederland, ook zonder dat je geld had, 
dan wel familie of vrienden, in staat en 
bereid om onderdak en werk te verschaf
fen. Deze "commis-voyageurs" waren ech
ter dun gezaaid. Slechts zeer weinig man
nen, die voor deportatie werden opgeroepen, 
war�n op de hoogte van de mogelijkheden 
oin .te duiken. In 1941 en 1942 waren 
verreweg de meesten door bittere nood 
gedwongen. om te gaan. Dat er thans, in 
1943, wel mogelijkheden zouden zijn om 
onderdak te krijgen en levensonderhoud 
voor zich en voor de zijnen, scheen on
denkbaar. Voor de duizenden van vorige 
jaren was dat immers niet gelukt, hoe zou 
het dan mogelijk zijn voor de tiendui
zenden, die thans voor deportatie aan
gewezen werden? Geen geld, -geen onder
dak en het minst van al de mogelijkheid 
om zoveel .duizenden te onttrekken aan de 
greep der Duitse speurders. Men moest 
wel gaan op het bevel van de bezetters. 
Zo is het inderdaad gegaan in alle andere 
bezette landen. Op een enkeling na, die 
door familie of door vrienden werd ge
holpen, zijn uit België, Frankrijk, Polen 
en Tsjecho-Slowakije, en zelfs uit het "be
vriende" Italië, allen die opgeroepen wer
den gaan werken in de Duitse oorlogsin-

Dit biljet, vervaardigd door" Ons Volk", werd in de dagen van de Liese-
d us trie, en tot dusver vertoonde Nederland actie, de laatste Duitse aanval op onze arbeidskracht (Dec. '44-Jan. '45), 

vrijwel hetzelfde beeld. op grote schaal door de FC der LO gedrukt en verspreid. 

Maar ziet, daar dwaalde een gerucht door de fabrieken. Het werd door de ene arbeider 
de ander in het oor gefluisterd. Kletspraat, zei een ervan. Hersenschimmen, verklaarde 
een ;mder. Maar het geruèht hield stand. Daar waren mogelijkheden om te duiken 
voor. iedereen die duiken wou. Je kreeg e�n goede plaats, veilig voor nasporingen door 
Grüne en SIPO, en als je vrouw en kinderen had dan werd voor hen gezorgd. 
Wie dit verhaal, hoe vreemd het ook in de :oren klonk, gel�ofde, was toch niet overtuigd 
dat het uitkomst bood. Je kreeg immers geen eten. De Duitsers hielden de distributie
bonnen in van ieder die naar Duitsland moest en wegbleef: 
,,Je krijgt wèl eten", werd daarop geantwoord. ,,De organisatie zorgt voor alles." 
"Die boel loopt spaak," was een andere tegenwerping. ,,Er moeten zoveel weg. Voor 
al die duizenden is nooit brood en geld, laat staan voldoende veilig onderdak te 
krijgen." 
,,Voor jou is er wel onderdak en brood en steun. Duik jij maar." 
Zo werden de arbeiders gesteld voor het. probleem van het onderduiken. Ze praatten 
verder met een pastoor of predikant, met een bestuurslid van hun oude vakbond, soms 
ook met een dokter of een vroegere onderwijzer. En zij kregen de verzekering: ,,Je kunt 
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een duikplaats krijgen, en voor je vrouw en kinderen of voor wie jij de kost verdienen 
moet, wordt goed gezorgd." 
Hiermee was het probleem niet opgelost. Het was naar de huiselijke kring verplaatst. 
Met de echtgenote of met de ouders moest worden overlegd. Zou men zich werpen in 
de armen van die geheimzinnige organisatie? Het leek zo wonderlijk, dat vreemden, 
niet van je familie en zelden van je kennissen, dit wilden doen. Het leek bijna onmogelijk 
dat zij het konden doen voor de duizenden, die zich ongetwijfeld bij hen zouden melden. 
Waar moest het geld vandaan komen? Wie gaf zo maar aan wildvreemden onderdak? 
En zou het ooit mogelijk zijn in ons kleine, open en dichtbevolkte land zoveel duizenden 
te onttrekken aan de scherpe speurneus van de Duitse politie? 
De bezwaren werden talrijker naarmate men zich dieper in het probleem begaf. Als 
je zo secuur werd opgeborgen, dan moest het leven onder water wel heel ellendig zijn. 
En wat zou met het gezin gebeuren als de Duitsers teveergeefs zochten naar de man? Het 
was al meer gebeurd dat vrouw en kinderen werden opgepakt. 
Als je dit alles overwoog, dan kon je toch beter naar Duitsland gaan. Daar had je een goed 
loon, een goede kost en ook nog wel een redelijk onderkomen. Ook kwam je geregeld 
met verlof. Het was veel beter dan onderduiken met alle ontberingen, gevaren en risico's 
daaraan verbonden. 
Wie slechts met het belang van zich en zijn gezin te rade ging, die dook in 1943 niet. 
Maar het was fout te gaan. Frits de Zwerver brak in zijn preken even fel de staf over 
het werken in de Duitse oorlogsindustrie als over de Arbeidsdienst. Dat was ook Satans
dienst, waaraan men zich om God's wil moest onttrekken. De illegale pers, die allengs 
meer verspreid werd, noemde het werken in Duitsland verraad aan het vaderland. In 
af kondigingen, op Zondag 21 Februari 1943 gedaan in alle kerken in verband met de 
deportatie, werd gesproken van een gewetensconflict en herinnerd aan het Schriftwoord: 
,,Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen." 
In menig huis viel, vaak na zware strijd, het besluit te duiken. 

7. HET ONDERDUIKEN

De mysterieuse organisatie, waarover in fabrieken werd gefluisterd en in de gezinnen 
van de voor deportatie aangewezenen zeer zwaar gedelibereerd, was de LO, ofschoon 
zij in het voorjaar van 1943 nog niet met die initialen aangeduid werd. In een ander 
hoofdstuk van dit boek wordt haar geschiedenis beschreven, maar hier moet even gerele
veerd, dat "Tante Riek" op de gedachte was gekomen om plaatselijke comité's tot hulp 
aan onderduikers, die hier en daar gevormd waren, in nationaal verband te zetten, 
opdat door samenwerking van stad en platteland en van de onderscheidene provincies 
ieder die wilde of moest onderduiken dat ook kon doen. Frits de Zwerver had op een 
rondreis door het land in d� winter van 1942 op 1943 deze gedachte gepropageerd en 
verscheidene plaatselijke afdelingen van de LO gesticht. In het Zuiden hadden Van Doorn 
(Jacobus J. Naus t) en Ambrosius (Johannes J. Hendrikx t), geheel onaf hankelijk van 
de actie in het Noorden, gelijke initiatieven genomen en met de stille steun van de gees
telijkheid der RK kerk een organisatie opgebouwd, die later met de actie in het Noorden 
innig samenwerken ging en eindelijk met haar de Landelijke Organisatie voor hulp aan 
onderduikers (LO) vormde. 
De mening van "the man in the street' ', dat de LO alles kon, was ook die van Frits de 
Zwerver. Zo'n onderduikersorganisatie was "simple comme bonjour" als je hem hoorde 
in de kleine samenkomsten, die hij hield om LO-afdelingen op te richten. Je liet een-
1) Zie I, pag. 7 e.v.
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voudig Gelderse jongens naar Groningen gaan en Hollandse naar Friesland en omgekeerd, 
en de Duitsers konden hun slachtoffers nooit vinden. Zijn hoorders vonden de plannen 
van de dominee echter fantastisch. Hoe zou men ooit onderkomen voor zoveel mensen 
als men kon verwachten kunnen vinden? Waar kwam het geld vandaan? Waar het 
eten en de bonnen? Frits praatte alle bezwaren omver. Het moet, zei hij, dus kàn het ook. 
Over het geld en het eten maakte hij zich even weinig zorgen als over de schuilplaatsen. 
De strijd tegen het nationaal socialisme was een Christen door God opgelegd, wel, dan 
zou God ook vast de middelen verschaffen om deze strijd te voeren. Zijn geloof was even 
sterk als simpel, en zijn geloofsoptimisme werkte aanstekelijk op de mannen, die hij als 
zijn medewerkers zocht. Er werden afdelingen gesticht en op de "Beurs ", waar de onder
duikers werden verhandeld of het slaven waren, nam ieder het getal, dat Frits hem met 
een kwinkslag opdrong. 
Weer thuis echter en op stap om onderdak te zoeken voor de toegewezen duikers, schrom
pelde de geestdrift, door Frits gewekt bij de plaatselijke medewerkers, dikwijls snel weg. 
De families, die graag een duiker namen, zaten spoedig vol. De minder toegewijden 
kwamen aan de beurt en die hadden allerlei bezwaren. De een had buren, die niet te 
vertrouwen waren, de ander durfde het niet aan, omdat de kinderen zouden klappen, 
een derde had geen plaats voor gasten; bij een vierde was de vrouw te zwak. De onder
grond van al die argumenten was vrees voor de Duitsers dan wel gebrek aan barmhartig
heid en vaderlandse zin, bij mensen, die dikwijls de mond vol hadden van verzet, naasten
liefde en geestdrift voor de nationale zaak. En als na veel praten eindelijk werd beloofd: 
Ik neem er een, dan kon het gebeuren dat de LO-man, als hij na een week verscheen met 
de onderduiker, de boodschap kreeg: ,,Ik heb me bedacht; ik doe het niet." 
Voor de LO-man was zo'n bescheid teleurstellend, voor de verse onderduiker was het 
of hif een klap in het gelaat kreeg. Hij ervoer dat onderduiken wat anders was dan met 
vacantie gaan. 
Dat het soms stroef liep met het onderbrengen lag niet altijd aan te weinig gastvrijheid 
of aan het terugkrabbelen na gedane toezeggingen. 
De Beurs heeft in die eerste maanden de medewerkers wel tot wanhoop gebracht door 
hen veel meer onderduikers op hun dak te sturen dan op de Beurs was afgesproken. Met 
grote moeite en dikwijls na veel teleurstellingen hadden zij de toegezegde mannen een 
tehuis bezorgd en de volgende dag stond er al wéér een dozijn op de stoep. Zulke voldongen 
feiten hebben medewerkers tureluurs gemaakt en onderduikers alle moed doen verliezen. 
Ter illustratie volgt hier een verhaal van een jonge man uit 's Graveland, die naar Duits
land moest, doch de benen nam en .... in handen der LO viel. 
Hij werd naar Hilversum gestuurd, maar op het adres dat op zijn brief je stond wist men 
van niets. Na enkele weken wachten werd hij toch verder geholpen; in Rotterdam was een 
kantoorbaan voor hem. Rotterdam wist evenwel van niets. Hij werd voorlopig opgeborgen 
bij een dame, die alle dagen ruzie maakte met haar inwonende schoonmoeder. Nadat 
hij deze huiselijke twisten veertien dagen meebeleefd had, kreeg hij opdracht naar Bloemen
daal te gaan. Och arme, men wist ook daar van niets. Toch kreeg hij onderdak, maar er 
was geen werk voor hem. Dat scheen er na een maand te zijn. Hij kreeg een adres te 
Haarlem; daar kon hij als kantoorbediende komen. Na twee uur wàs hij weer in Bloemen
daal terug; men wist van niets! Er kwam nu echter schot in. De volgende dag reeds was er 
een betrekking voor hem op een kantoor in Hoofddorp. Weer was hij binnen het half uur 
zonder resultaat terug, maar deze keer had de eentonige geschiedenis een kleine variant. 
De bus naar Hoofddorp reed niet. Toen deze wel weer reed was de betrekking door een 
ander vervuld. De onderduiker stelde toen de vraag, of hij misschien voor voetbal werd 
gebruikt. Maar het verhaal kreeg toch een blij eind. De volgende week kreeg hij het 
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Door diverse leiders uit de LO zijn ten behoeve van de onderduikerij algemene adviezen en aanwijzingen gegeven. Het bovenstaande stencil is opgesteld en verspreid door 
de leiding van de LO-Zeeland. 
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zoveelste adres voor een kantoorbaan op en daar was het in orde. 
Een verloop als dit was gelukkig niet het normale. Regel was dit: Een onderduiker, die 
met een benepen hart de onbekende toekomst tegemoet gegaan was, en aarzelend en 
schuchter zijn wachtwoord zei aan de deur van de LO-man, wiens adres hij opgekregen 
had, werd daar verkwikt door een hartelijk welkom en een goed middagmaal en hij had 
verder weinig zorgen meer. De plaatselijke medewerker bracht hem naar zijn kosthuis, 
dat vaak eenvoudig was - want bij de eenvoudigen was de gastvrijheid het grootst, 
ofschoon ook rijken hebben meegedaan aan het onderduikerswerk - maar de ontvangst 
als regel aangenaam. 
De voldongen feiten, waarvoor de LO-leiding de medewerkers plaatste, hebben ook 
wel een goede uitwerking gehad. Ze hebben deuren geopend, die anders dicht gebleven 
waren. Harten, vooral vrouwenharten, zijn erdoor bewogen. Je kon zo'n jongen toch 
niet voor je deur laten staan en onder de blote hemel laten slapen! Vrouwen, die al mop
perend op de onbekookte lui van de ondergrondse, die geen orde op hun zaken stelden, 
tegen heug en meug een duiker in huis namen, werden later dikwijls de hartelijkste 
pleegmoeders, die hun duikelaars voor geen geld ter wereld wilden missen. 

In April 1943 wies de stroom van onderduikers met de dag. Drommen arbeiders deden 
een beroep op de LO om hen voor deportatie te behoeden. De medewerkers moesten 
overal op de hoogste toeren werken om hen onderdak te brengen. Met moeite lukte dat, 
maar als de stroom zo wassen bleef zou het gauw vastlopen, vreesden velen. 
En toen kwam 29 April 1943: het beruchte bevel van generaal Christiansen, opperbevel
hebber van de Duitse Wehrmacht in Nederland, waarbij alle Nederlandse soldaten in 
krijgsgevangenschap geroepen werden. 
Over de stakingen, die dit bevel uitlokte en de opstand, die in het Noorden uitbrak, 
behoeven we in dit hoofdstuk, dat handelt over het onderduiken, niet uit te wijden. De 
stakingen werden onderdrukt; de opstand werd gesmoord in bloed. Geen ander middel 
bleef toen over om aan krijgsgevangenschap te ontkomen dan onderduiken. Radio-Oranje 
gaf die raad: Niet melden; rustig blijven; desnoods onderduiken. 
De mannen van het verzet waren in die dagen jegens Radio-Oranje niet al te vriendelijk 
gezind. Toen alles staakte en het Noorden van het land in vuur en vlam stond, toen men 
hoopte, dat de opstand in Nederland door de Engelsen zou worden uitgebuit om nu te 
komen, had Londen slechts geleuterd: Rustig blijven! Het scheen of Engeland ons in de 
steek liet op het ogenblik, waarop gevolg was gegeven aan de hartstochtelijke oproep van 
Den Doolaard: Er is slechts één nieuwe orde, de orde van het verzet! De meesten begrepen 
niet dat Londen zweeg over stakingen en opstand, omdat het er geen weet van had. 
Al wat Londen uit Nederland vernam kwam van de Hilversumse radio en uit onze ver
duitste kranten, en die hadden wel de oproep van Christiansen gepubliceerd, maar de 
reactie daarop krampachtig verzwegen. De verbindingen van de illegaliteit met .Londen 
waren in die tijd nog bitter slecht. 
De LO was over het Londense advies ook niet gesticht. De heren in Engeland hadden 
gemakkelijk praten, maar hoe zou men dit ooit verwerken? Tienduizenden mannen van 
de Arbeitseinsatz verdrongen zich reeds om onderdak en daar kwamen nu al de soldaten 
van 1940 bij: vierhonderdduizend man! Het was volstrekt onmogelijk die te doen onder
duiken. Frits de Zwerver had een toren gebouwd, aleer hij de kosten overrekend had. 
De boel liep hopeloos vast. 
Doch ziet: In plaats dat de LO door het rauw bevel van Christiansen te gronde is gericht, 
is zij er erdoor gered! 
Dit kwam doordat het platteland als met een schok ontwaakte. 
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Tot dusver had het platteland de druk van de bezetting niet zo sterk ervaren. De land
bouw was met zijden handschoenen behandeld, omdat zelfs Hitler van het land moest 
eten. In vele dorpen hadden de Duitsers zich nog weinig laten zien. De deportaties hadden 
de boeren niet getroffen. Christiansen's oproep, die geen enkele uitzondering op het gaan 
in krijgsgevangenschap vermeldde, trof naar het scheen het hele volk. Voor het platteland 
was dit een veel geduchter schok dan voor de steden, die langzaamaan de verdrukking 
hadden voelen groeien, en die reeds hadden ondervonden hoe bloedig de Duitsers elke 
staking onderdrukten en elk verzet de kop insloegen. De boeren zagen thans plotseling 
zichzelf en hun kinderen bedreigd. Die zouden aanstonds, als het bevel der Duitsers uitge
voerd werd, moeten onderduiken. Wel, gaarne zetten zij hun huizen open voor de jongens 
uit de stad, die thans moesten onderduiken voor de Arbeitseinsatz, er vast op rekenend 
dat hun zonen straks des te gereder een schuilplaats zouden kunnen vinden. 
Op de Beurs veranderde de stemming plotseling van gedrukt in willig. Er was opeens 
meer vraag dan aanbod. Het platteland riep om onderduikers. Frits de Zwerver glorieerde. 
"Zie je wel dat het goed komt!" En als een pessimist zei dat het nu wel goed ging, maar 
dat het straks, als de soldaten kwamen, mis zou lopen, werd er naar hem niet eens geluis
terd. Het ging thans ver boven verwachting. En voor de toekomst zou God zorgen. 
Pas acht weken na de afkondiging van de maatregel, op 24 Juni 1943, werden de eerste 
regimenten opgeroepen, en terwijl op 29 April van geen enkele uitzondering gerept was, 
werden thans op ruime schaal vrijstellingen verleend. 
De illegale pers, de apostelen der AR-Partij en de LO waarschuwden nadrukkelijk tegen 
het aanvragen van vrijstelling. De beste officieren zochten hun mannen uit de mobilisatie 
op om hen te ontraden zich te melden. Men beschouwde de Ausweise als lokaas, die 
de soldaten in een val zouden doen lopen, zoals een jaar tevoren met de beroepsofficieren 
was gebeurd. 
De actie tegen het melden vond niet genoeg gehoor. Het beroepspersoneel van land- en 
zeemacht, dat het eerst werd opgeroepen, meldde zich zeer gedwee. Van de marine 
gingen 1200 man in krijgsgevangenschap en van de landmacht een gelijk getal. En na 
dit verkeerd begin scheen het ook met de dienstplichtigen mis te zullen gaan. Aan melding 
durfde het gros zich niet onttrekken, omdat zij meende, dat de Duitsers de administratie 
van het oude Nederlandse leger in handen hadden en men sloeg slecht geloof aan de 
verzekering van de illegaliteit: Blijf thuis; ze weten niets! De treinen naar de meldings
centra zaten vol soldaten, die hoopten dat hun Ausweise hen zouden redden. Deze 
briefjes waren door allerhande Nederlandse instanties zeer kwistig verstrekt. Een timmer
man, die wel eens een karweitje voor een boer gedaan had, had een vrijstelling als onmis
baar voor de voedselvoorziening. Een schilder, die eens een ruit in een druivenkast had 
gezet, kreeg net zo'n stuk. Er waren voorts veel valse Ausweise. 
Verrassend was dat de Duitsers al die stukken voor goede munt aanvaardden. De houders 
konden weer naar huis gaan. 
Hierdoor en ook doordat de moed van lieverlede groeide en het aantal niet-melders groter 
werd bij ieder volgend regiment, was het aantal weggevoerde krijgsgevangenen verbluffend 
klein. Van de eerste regimenten, die der Grenadiers en Jagers, werd 4 à 5 % der oorlogs
sterkte weggevoerd, van de volgende regimenten allengs minder. De laatste infanterie
regimenten leverden nog niet 1 % gevangenen, doch dit waren dan ook de Friezen en 
Drentenaren, in wier provincies het verzet het felst was. 
De illegaliteit durfde niet hopen, dat de Duitsers zich bij deze feitelijke mislukking van hun 
geruchtmakende maatregel zouden neerleggen, en de LO liet de reserve-officieren en 
beroeps-onderofficieren onderduiken, evenals het dienstplichtig overheidspersoneel, dat 
zich aan de melding had onttrokken, en al die oud-soldaten, die speciaal door NSB'ers 
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werden geobserveerd. 
De overigen - en dit 
waren verreweg de 
meesten - kregen het 
advies : Blijf t voors
hands thuis. Wanneer 
de Duitsers begonnen 
te jagen op de oud-sol
daten zou er op grote 
schaal gedoken wor
den. 
Doch de verwachte 
klap is nooit gekomen. 
Een generale oproep 
in de pers, nadat de 
onderscheiden legeron
derdelen successieve
lijk opgeroepen waren, 
was alles wat er kwam. 
Van een campagne om 
de wegblijvers schrik 
aan te jagen of te d win -
gen was geen sprake. 
Geen Ausweis werd in
getrokken. Degenen die 
zich niet gemeld had
den, liet men met rust. 

Vooral voor de Joden die wilden onderduiken, moest een goede schuilplaats beschikbaar zijn. Op dit punt is 
een grote vindingrijkheid aan de dag gelegd. Op alle mogelijke geheime plaatsen is ruimte voor hen gevonden, 
dikwijls in de letterlijke betekenis: ondergronds. De gedoken Joden leefden dan 1,eelal onder zeer primitieve om
standigheden. Men ziet hier een Joods echtpaar in een schuilplaats onder een woning. Foto: Cas Oorthuys. 

Met het allerslapste handje hebben de Duitsers de hardste maatregel, die zij ooit had
den aangekondigd, uitgevoerd, en in zijn falen hebben zij berust. 
Hiervoor is geen andere verklaring dan deze dat zij heftig geschrokken zijn van de uit
barstingen van volkswoede na 29 April. Bevreesd dat de uitvoering van de maatregel nog 
veel scherpere reacties uit zou lokken dan zijn aankondiging, hebben zij hun boze plannen 
practisch laten varen. 
Dat was te danken aan de Mei-opstand. 
Doch deze in bloed gesmoorde opstand heeft nog rijker vrucht gedragen. Aan hem is het 
ook te danken dat het verzet een nieuw karakter kreeg. 
In de eerste periode van het Nederlands verzet hebben enkelingen en groepen met geeste
lijke wapenen gestreden tegen het streven der bezetters om ons volk het nationaal socia
lisme op te dringen. Als voorbeelden noemen wij: het Schoolverzet, het Artsenverzet, de 
stille strijd der vakverenigingen en van enkele politieke partijen; het verzet der kunste
naars; het eerste veelszins aarzelende getuigen van de kerken. De Februaristaking van 
1941 was een flikkerend sein geweest van het daadwerkelijk en algemeen verzet dat komen 
zou, als symptoom belangrijk, maar snel uitgetrapt en zonder zichtbaar resultaat, want de 
Jodenmaatregelen, waartegen ze gericht was, werden onverbiddelijk en ongehinderd 
voortgezet. De Ordedienst (OD) bestond wel reeds van 1940 af, maar hij bepaalde zich 
tot de voorbereiding van optreden, dat pas mogelijk en oirbaar werd geacht als de geallieerde 
legers ons feitelijk bevrijd hadden. 
In de tweede periode bond het volk de strijd aan, niet enkel tegen het nazidom, doch 
tevens tegen de Duitse overheersing. De Rooms Katholieke kerk verklaarde in een herder-
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lijke brief der bisschoppen, die 16 Mei 1943 van alle kansels voorgelezen werd, dat "het 
gewetensconflict gekomen" was. De Protestantse kerken hielden dezelfde 16de Mei een 
indrukwekkende gebedsdag. Naast krachtig geestelijk verzet kwam er gewapend optreden. 
Toen de eerste schoten van illegalen knalden, waren vele Nederlanders. - vreedzaam 
en ordelijk van aard en in het geweten overtuigd dat men om God's wil aan de overheid 
gehoorzaamheid verschuldigd is - . onthutst� maar weldra werd het actief verzet tegen 
de bezetters aanvaard als geoorloofd en geboden, en steeds meerderen deden er aan mee. 
Het werd één breed en krachtig front, waarin alle geledingen van het volk zich plaatsten, 
al bleef er een zeer groot verschil in de mate, waarin men meedeed aan het verzet. De 
"dwazen", die zich volledig wierpen in de illegale strijd, bleven tot het einde toe een klein 
getal. 
Er is geen absolute scheiding aan te wijzen tussen de twee geschetste perioden. Geleidelijk 
heeft de ene zich uit de· andere ontwikkeld. Vóór lente 1943 waren hier en daar reeds 
wapenen gebruikt en groeide het getal dergenen, die zich niet wilden voegen in het 
Duits gerei. 
Toch staat de datum van 29 April 1943 in deze ontwikkeling scherp gesneden. Niets heeft 
zozeer als Christiansen's bruut bevel, met de stakingen en opstand die daarop volgden, 
de houding van het Nederlandse volk gewijzigd. Het verzet, tevoren bijna zuiver geeste
lijk en beperkt tot groepen, werd daarna algemeen en bediende zich van alle middelen. 
Eén van de werkzaamste methoden van verzet was: zich onttrekken aan de dienst des 
vijands. Onderduiken, voorheen sporadisch, werd nu regel. De LO groeide als een wonder
boom en bezette met haar heirleger van onderduikers een voorname sector van het binnen
landse front. 

8. ONDER WATER

Ver en diep, dat was het parool der eerste onderduikers. Hoe verder van huis en hoe 
dieper in de rimboe des te veiliger. Men benijdde de Polen, Tsjechen en Fransen om hun 
bergen en bossen. Eenzame boerderijen en hutjes op de heide waren zeer gezocht. Het 
weinige bos, dat N,ederland bezit, werd uitgebuit om schuilplaats aan onderduikers te 
verlenen. In onderscheiden provincies waren kampen. 
Limburg had een onderduikerskamp in het Bovenbos bij Steyn, waar tachtig man ge
borgen kon worden; één in Helden met plaats voor vijftig man, en nog een kamp te 
Sevenum voor veertig onderduikers. Te Bladel in Noord-Brabant werd een onderaardse 
kelder voor veertig man gemaakt en door bebossing aan het oog onttrokken. In de Achter
hoek leefden bij Harfsen een aantal onderduikers in een uitstekend gecamoufleerde 
schuilplaats in het bos. Te Ommen was in een heuvel een onderaards verblijf, genaamd 
de Wolfskuil. De Vel uwe had het grootste, het zogenaamde Pas-op-kamp, oorspronkelijk 
opgezet voor Joden en later ook bewoond door Engelse en Amerikaanse piloten en ver
schillende van de zwaarst gezochte illegale werkers. 
De ervaring heeft evenwel geleerd, dat zulke kampen, hoe eenzaam ook gelegen en hoe 
goed verscholen, volstrekt niet de veiligste toevluchtsoorden voor de onderduikers waren, 
want bijna al de opgesomde kampen zijn door de Duitsers ontdekt. Dat bij Steyn, geopend 
April 1943, werd reeds in Juli d.a.v. overvallen, gelukkig zonder dat één van de bewoners 
werd gesnapt. Het kamp te Helden moest op 1 Augustus 1943 worden ontruimd, omdat 
zijn bestaan bekend geworden was aan enkele NSB'ers. Eén van die nazi's werd, toen 
hij het geheim ontdekt had, geliquideerd, opdat hij geen verraad zou kunnen plegen, 
maàr een andere vluchtte naar de Duitsers en toen werd het kamp verlaten vóór de 
overval. Het Veluwse kamp heeft bestaan tot October 1944. In bovengrondse hutten 
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Dit :q;n enkeif opnam,n van een schuzlplaats der Jlf'-Limburg in de bossen tussen J:Jaarlo en Helden, gebruikt in de nazomer van '44. (Zie ook 1, 
pag. 597). De Limburgse KP verschqfie zich wapens door overvallen op Duitse patrouilles. Men maakte daarbij ook vele krijgsgevangenen, die eerst 
in een boerderij aan de Baarlo' se weg verborgen werden. Doordat een gevangene ontsnapte, moest men na twee weken vluchten, eerst naar het oude 
LO-kamp te Helden, waar men in kippenhokken onde�gebracht werd. Men moet hierbij natuurlijk niet denken aan ouderwetse kippenhokken, maar aan 
model-kippenhokken van de vele hoenderparken, die in deze streken dateren uit de laatste jaren. toen de eierproductie en de eieruitvoer zo'n voorname 
plaats hadden in het boerenbedrijf Het kamp te Helden was, toen men ermee begon, bestemd voor oud-militairen, die daar weer zouden worden opge
leid. Maar dat is er nooit van gekomen, er waren gewone onderduikers in gehuisvest. Het lag goed verscholen, zuidelijk van het dorp langs de ver
keersweg Helden-Kessel. Het kamp droeg als naam: Vrij Nederland. Een Groninger boer, Kornelis Krans (f), in de buurt zorgde voor het voedsel. 
Door verraadwerd het kamp - vlak na de ontruiming - door de Duitsers overvallen. Alleen de boer werd gearresteerd en de boerderij werd in brand 
gestoken. (Zie ook Hoefdstuk 111, Parg. 2). 
De foto rechts onder toont de loopgraaf rondom het kamp met een der vier mitrailleurnesten. 
Na de ontvluchting werd midden in de bossen een ondergrondse schuilplaats gebouwd, waar op den duur meer dan 40 krijgsgevangenen verborgen werden. 
De foto's boven tonen de ingang daarvan. De foto links onder toont het interieur van de ondergrondse schuilplaats, waarin ruim 1000 bomen verwerkt 
zijn. De toestand in het hol werd, toen de bevrijding steeds meer uitbleef, op den duur onhoudbaar. In het hol was het verschrikkelijk benauwd en er 
was een luizen- en vlooienplaag. Intussen bemerkte men aan het verkeer, dat de Duitsers in steeds groter getale terugtrokken. Eind November brak de 
KP met de gevangenen op en wist door de bossen en sluipend over de wegen, door de linies de geallieerden te bereiken. 
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kon plm. zestig man geborgen worden, in een ondergrondse schuilplaats twintig man. 
Voor levensmiddelen zorgden burgers uit Nunspeet, die langs slechte bospaden acht 
kilometer fietsten met de zware vrachten, die nodig waren om tachtig man te voeden. 
Medische hulp werd verleend door dokters uit Nunspeet. Toen het kamp op 29 October 
1944 door Hollandse SS gevonden en onmiddellijk vernietigd werd zat er 84 man. 
76 van hen wisten te ontsnappen; het achttal, dat niet vluchten kon, is door de SS vermoord. 
De oorzaak van de mislukking dezer kampen lag in het feit dat hun bestaan zeer moeilijk 
geheim kon blijven. 
Er .hoefde geen bewust verraad in het spel te zijn. Vaak werd een kamp verraden door 
iemand, die wel trouwhartig was, maar die zijn mond niet houden kon, zoals het geval 
was met 01 Pieter bij het Jodenkamp te Valthe, waarover eerder is gesproken. De ravi
taillering van de kampen leverde het meeste gevaar voor de ontdekking op. Het kon 
aan de omgeving niet ontgaan als geregeld belangrijke hoeveelheden voedsel werden 
gebracht naar oorden, waar geen mensen woonden. En kreeg men er de lucht van dat er 
onderduikers in de bossen zaten, dan was het veel te romantisch om de ontdekking niet 
aan anderen te vertellen, natuurlijk met de vinger op de mond: ,,Ik zeg het jou, maar 
vertel het alsjeblieft niet verder". Doch de steen was aan het rollen. 
Geslaagd is een onderduikerskamp, dat niet in een bos was ingericht, maar in een boer
derij, ,,De Bark", een leegstaande bouwvallige hoeve in de buurt van Aalten. Ze werd 
opgekalefaterd, van electriciteit en radio voorzien en uitgerust met goede schuilplaatsen 
en een uitkijkpost. Ze diende tot onderkomen van dertig illegale werkers, tot opslagplaats 
van wapens en tevens als gevangenis. Drie Duitsers, door KP'ers gevangen genomen, 
hebben hier een poos gezeten. Ook een meisje, dat als verraadster was ontmaskerd en 
gevaar opleverde omdat ze veel te veel van het illegale werk in Aalten wist, werd naar 
"De Bark" gebracht. Ze zat in een kooi in de kelder opgesloten, maar deed overdag 
onder scherp toezicht in de boerderij huishoudelijk werk. Het gevaar van ontdekking 
was op "De Bark" niet groot, ofschoon de onderduikers er veel minder verscholen 
leefden dan in de boskampen. Er kwamen dikwijls Duitsers in de buurt, die echter niet 
de minste notie hadden van de bestemming van de boerderij. Deels was het trouwens 
een gewone boerenbedoening. Men hield er koeien en er werden groenten en aardappelen 
verbouwd. 
Over een groot onderduikerskamp, dat in de Biesbosch is geweest, wordt hier nog niet 
geschreven. Het krijgt een aparte beurt, omdat dit kamp, ingericht op schepen, die 
verscholen lagen in het riet, het verzet op allerhande wijze heeft gediend, en een typisch 
voorbeeld was hoe water en moeras, van ouds de bondgenoten van de Nederlanders, ook 
in deze oorlog ons geholpen hebben. 

Aan het voorbeeld van "De Bark" heeft men reeds kunnen zien, dat onopvallend duiken 
veel beter was dan ver en diep te duiken. De LO heeft dit beginsel toegepast: Duik zo 
dat de Duitsers er geen erg in hebben dat je een onderduiker bent. Inplaats van in 
kampen bracht zij haar pupillen in gezinnen. Holen in bossen, schuilplaatsen in koren
velden en tussen riet, geheime kelders en onvindbare kasten pasten wel in het systeem 
van de LO, maar niet als permanente woonplaatsen; zij deden dienst als tijdelijk verblijf, 
wanneer er razzia's gehouden werden. 
De trek naar het platteland was groot. Er waren verscheiden oorzaken voor. De mannen 
voor de Arbeitseinsatz werden uit de industrie gerecruteerd. Vluchtend uit de steden 
zochten zij schuilplaats op het land. De gastvrijheid was, met name na Mei 1943, op het 
platteland verreweg het grootst, gevolg van sterker nationale zin en krachtiger beleving 
van het Christendom. Ook was er meer te eten. En het was er in de eerste jaren der be-
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zetting veiliger dan in de stad. In vele dorpen zag men bijna nooit een Duitser. Wanneer 
er bovendien geen NSB'ers waren, konden de onderduikers zich vrij in het dorp bewegen. 
Gesloten gemeenschappen, waar omtrent alle burgers één geloof beleden en niemand 
nazi was, waren de beste onderduikersnesten. In Brabant en Limburg hadden vele, 
uiteraard volslagen katholieke dorpen, in bijna ieder huis een onderduiker. In gerefor
meerde streken was het evenzo. In de Achterhoek was Aalten een paradijs voor onder
duikers. Ook Friesland was een eldorado. In Noord-Holland zaten Andijk en de Wieringer
meer vol duikelaars. Daarentegen was het bijvoorbeeld in de Betuwe zeer moeilijk 
onderdak te vinden. 
Toen het aantal onderduikers zich vermenigvuldigde en de Duitsers er de lucht van 
kregen op welke wijze duizenden zich aan hun greep onttrokken, was het platteland niet 
zo veilig meer en leerde men, dat het even ongeraden was om ver als al te diep te duiken. 
Een stadsjongen liep in een Drents dorp in de kijkerd. Een man uit Utrecht verried zich 
in een Fries dorp door zijn spraak als vreemdeling. De LO gaf het consigne uit: onder
duiken in je eigen buurt, en toen later de Duitsers voorschreven, dat ieder verblijf moest 
houden in de provincie van zijn inwoning, doorkruiste dat de plannen van de illegale 
werkers niet. In zeker opzicht was het bevel hun welkom. 
De steden, door de onderduikers eerst ontvlucht, werden naderhand gezocht. In een 
grote stad, waar menigeen de buren op zijn trap niet kent, kon men uitstekend onder
duiken in de massa. Alleen de voedselvoorziening was daar lastiger. Doch ook dat bezwaar 
werd overwonnen toen, dank zij de vele kraken van de LKP, de hulp van distributie
ambtenaren, het werk van de Persoonsbewijzen-Centrale (PBC) en de Falsificatie
Centrale (FC), de LO voldoende bonnen had. Behalve in de hongerwinter - maar dat 
wordt een verhaal apart - kon men toen ook in de steden zeer goed duiken. Door grotere 
gastvrijheid en wellicht ook door ruimer werkgelegenheid spande de provincie echter tot 
het einde toe de kroon. 

Het onderbrengen van de duikelaars, vóór Mei 1943 een zwaar karwei, ging na die maand 
veel gemakkelijker. De alom ontwakende en steeds aanwakkerende verzetsgeest hielp 
daartoe krachtig mee. Van betekenis was tevens, dat het risico van het herbergen van 
onderduikers voor Arbeidsdienst en Arbeitseinsatz niet zo groot bleek. Op hulpver
lening aan piloten stond de doodstraf, maar het was een uitzondering als de gastheer van 
een gewone onderduiker gevangen werd gezet. De vrees, die aanvankelijk velen had weer
houden, werd daardoor minder. 
Een zeer belangrijke factor was voorts dat vele onderduikers bruikbaar bleken voor aller
hande werk. Vooral de boeren ondervonden dat. Jongens uit de stad werkten wakker 
mee op het land. Velen werden goede melkers en leerden best met paarden omgaan. 
En ook de ambachtslui ontdekten dat zij goede hulp aan onderduikers konden hebben. 
Duikelaars-vaklui waren zeer gezocht. Fietsenmakers, bankwerkers, kleermakers, timmer
lieden, schilders etc. hadden maar te kiezen waar zij onderduiken wilden. Het werd 
echter hierdoor wel eens zo, dat niet nationale zin of naastenliefde het motief was om een 
onderduiker in huis te nemen, doch de overweging, dat men er een goedkope kracht aan 
had. Dat bleek des winters als er weinig werk was bij de boeren. Menige boer, die 's zomers 
om een onderduiker had gevraagd, wilde dan zo'n gast wel lozen. In enkele gevallen 
kreeg een duikelaar voor veel werk te weinig eten. De plaatselijke medewerker der LO 
had dan tot taak om zo'n profiteur aan zijn plichten te herinneren en als dat niet hielp 
de onderduiker aan een beter huis te helpen. 
In sommige streken was er sterke vraag naar onderduikers van de kant van het bedrijfs
leven. De directie van de Noord-Oostpolder kreeg op deze wijze krachten om het door 
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De foto's hebben betrekking op een schuilplaats op een boerderij in Drachten. De twee bovenste foto's tonen 
de deur van de schuilplaats op een trapportaal in gesloten en geopende toestand. De foto beneden geeft de ver
m1ftige sluiting aan de binnenkant weer. De schuilplaats bevond zich op een eveneens langs andere weg te 
bereiken zolder, die vol lag met takkenbossen. De schuilplaats was van alle gemakken voorzien en kon zeven 
personen bergen. Onderduikers, piloten en KP'ers, waaronder de zoon des huizes, hebben er afwisselend in 
gezeten. De toegang was practisch niet te vinden. Een timmerman kon in de hem aangewezen wand de deur niet 
vinden. Tweemaal doorstond de schuilplaats een zeer gevaarlijke huiszoeking door de Duitsers. De eerste maal 
riep iemand in de schuilplaats, die van de huiszoeking niet afwist, naar een persoon die hij de trap hoorde opko
men. Dit bleek een Duitser te zijn. Deze alarmeerde de andere militairen en he(ft met hen uren gezocht, met 
name in de wand: de deur werd echter niet gevonden. De tweede keer was de huiszoeking 's nachts. Men zocht 
de zoon, waarvan men wist, dat hij zojuist thuis gekomen was. Het licht was ook nog aan en een maaltijd stond 
gereed. Speurhonden liepen direct de trap op naar de zolder en sprongen tegen de bewuste wand, waarop de 
Duitsers er tegen begonnen te beuken. Het laat zich verstaan hoeveel angsten de onderduikers moesten doorstaan. 
Toen het gebeuk op de wand geen resultaat opleverde, deden de Duitsers meer dan drie uur lang huiszoeking. 
Alles werd overhoop gehaald, overal met de bajonetten doorgestoken, het behang op verschillende plaatsen weg
gescheurd en de vloer opengebroken, maar de schuilplaats werd niet gevonden; ook ditmaal zochten zij tevergeefs. 
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de oorlog zeer getrai
neerde ontginnings
werk op gang te bren
gen. DeTwentsetextiel
industrie nam gaarne 
onderduikers aan. Een 
schaduwzijde bij dit 
laatste was, dat een 
deel van de textiel
productie voor Duits
land was bestemd, zo
dat de onderduikers 
dus indirect de Duitsers 
hielpen, - maar daar 
stond tegenover dat 
zulk werken voor de 
Duitsers de gelegenheid 
bood Duits materiaal 
voor Nederlandse doel
einden te gebruiken. 
Te Enschede hebben 
onderduikers voor zich 
en voor hun vrienden 
honderden overhem
den gemaakt van ka
toen, bestemd voor de 
Duitse weermacht. 
In Nijverdal werden 
onderduikers, voor wie 
geen ander emplooi te 
vinden was, geplaatst 
in een fabriek van stro
tassen; drieduizend tas
sen gingen elke week de 
deur uit. In Amsterdam 
konden velen een re
delijk loon verdienen 
in speelgoedfabriekjes. 
Huisvlijt werd druk be
oefend en vaak met 
gunstig geldelijk resul
taat, want asbakken, 
wandschildjes, broches 
etc., met nationale em
blemen en verzets
spreuken, vonden gre
tig aftrek. 
De LO bevorderde be
roepsarbeid zo krach-



tig mogelijk om meer dan een reden. 
De eerste was: uitsluitend op deze wijze is onderduiken op een schaal als wij beogen 
financieel en economisch mogelijk. De tweede: arbeid voorkomt moreel bederf. De derde: 
het gevaar van ontdekking door de Duitsers is bij werken veel geringer dan bij niets doen. 
Dit laatste is gebleken. Onderduikers verrichtten hun werk niet enkel in fabrieken en 
werkplaatsen of op het land, maar ook op de openbare weg in plaatsen waar het krioelde 
van de Duitsers. Maar SS of Grüne hadden er geen notie van dat een ijverige brood
of groentenventer een onderduiker was. 
Met het steviger worden van de organisatie werd steeds nauwkeuriger de hand gehouden 
aan de eis, dat de onderduiker zijn eigen vak beoefenen moest en tevens, dat hij geplaatst 
werd in een gezin dat voor hem paste, vooral in religieus opzicht. Aan deze laatste eis kon 
niet steeds worden voldaan .. De gezinnen, bereid tot herberg geven, waren zeer over
wegend positief-christelijk. De onderduikers waren weliswaar ook voor het grootste 
deel rooms katholiek of orthodox protestant, maar hier waren ook veel buitenkerkelijken 
bij. Kenschetsend hiervoor was dat de vertegenwoordiger van Wormerveer op de Beurs 
eens te horen kreeg, dat hij zoveel "heidenen" zond, ofschoon het toch niet vreemd kon 
zijn dat de rode Zaanstreek buitenkerkelijke onderduikers leverde. Zo kwamen jongens 
die van godsdienst nauwelijks wisten in christelijke gezinnen. Het heeft doorgaans niet 
slecht geboterd. 
Met het werk verschaffen aan de onderduikers ging het niet overal zo gemakkelijk als 
in Twente. Vooral met studerenden en kantoorbedienden had men nogal eens moeite, 
want pennelikkers waren er zoveel niet nodig. Dikwijls had "herscholing" succes, maar 
niet altijd. Een employé van Philips, die kapperswerk verrichten moest, smeerde de klanten 
te veel zeep in de oren; een ingenieur, die ook in een kapsalon terecht kwam, scheen meer 
aanleg" te hebben voor slager dan voor baardschrapper en kreeg ruzie met zijn slacht
offers. Voor het beroep, waarvoor de vraag het grootste was, bleken de capaciteiten van 
de meeste onderduikers zeer gering. Dat was voor .... dienstmeisje! Slechts weinigen 
bleken in de wieg gelegd voor kamers doen en bed opmaken, om niet te spreken van 
koken, stoppen en verstellen. Hetgeen echter niet wegneemt dat menig onderduiker 
zijn hospita met alle goede wil geholpen heeft bij het schoenen poetsen, aardappelschillen 
en het draaien van de wasmachine. 
Soms zijn er spanningen ontstaan tussen medewerkers der LO en onderduikers, die hun 
toegewezen werk niet wensten te aanvaarden, omdat zij zich tot hoger taak geroepen 
achtten. Zij wilden in het illegale werk en hanteerden. liever een revolver dan een schop. 
Voor zover er goed verzetswerk viel te doen en zij er geschikt voor waren, werden hun 
diensten natuurlijk graag aanvaard. Maar het was wel eens anders. Bravour en drang 
tot avontuur speelden dan een te grote rol. Op eigen houtje richtten zulke avonturiers 
een KP op. Zulk would-be KP-werk heeft de goede naam der LKP geschaad, onnodige 
reacties van de Duitsers uitgelokt en aan onnozele avonturiers het leven gekost. Want zij, 
onbedreven in het verzetswerk, onvoorzichtig en loslippig, werden weldra in de kraag 
gegrepen, en de kogel was het eind. 

De verhouding tussen de onderduikers en hun verzorgers was verschillend, maar gewoon-. 
lijk goed. In het begin vooral bestond bij de onderduikers het oprechte streven zich in 
veel te schikken en deden van hun kant de gastheren en gastvrouwen alles om het hun 
jongens naar de zin te maken. Het gehalte van beide partijen was toen trouwens het best. 
Er waren enkel onderduikers uit principe en de verzorgers aanvaardden de onbekende 
risico's alleen uit vaderlandse zin en christelijke barmhartigheid. Het was verwonderlijk, 
hoe mensen uit volkomen onderscheiden kringen het uitmuntend met elkander konden 
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De toegang tot de schuilplaats in een ingewikkeld gebouwd huis in Zeist. Het paneel was in dichte toestand 
gecamoufleerd door een rekje met handdoeken. Het stopcontact boven op de foto kon weggedraaid worden, waarna 
door het trekken aan een ring, de zware ijzeren sluiting werd verwijderd. Een tweede toegang bevond zich 
in een der drie panelen van een WC. Ook hier kon men zich toegang verschaffen door het trekken aaneen ring; 

deze was geplaatst in het slotgat van de WCdeur. 

vinden. Studenten, aan 
een verfijnd milieu ge
wend, voelden zich wel
dra op hun gemak in 
het gezin van een land
arbeider of kleine tuin
der, waar alles in werk
kleren aan tafel schoof 
en men weinig omslag 
maakte met vormen en 
manieren. Een rapport 
van de LO te Stedum 
vermeldt hoe onder
duikers uit de hoogste 
Haagse kringen, onder 
welke een baron, hun 
handen stevig uit de 
mouwen staken en met 
de dorpelingen als hun 
gelijken omgingen. 
Maar het ging ook wel 
eens anders. Hetzelfde 
Stedumse rapport deelt 
mee dat "kale kantoor
pieten" het vreselijk 
vonden als ze boeren
werk verrichten moes
ten. Er waren verwende 
jongetjes - vaak enigst 
zoontje -- die zich on
mogelijk schikken kon
den en om moeder huil

den. Er waren onderduikers, die aan vervolgingswaanzin leden en daardoor een plaag 
voor hun omgeving werden. 
En aan de andere kant waren er families, die wel graag hulp verlenen wilden, maar 
voor wie de aanwezigheid van een onderduiker in huis zo'n psychische belasting was, 
dat er een einde aan gemaakt moest worden. Dat lag soms aan de onderduiker: een jongen, 
die nooit een woord zei, tenzij je het uit zijn mond trok, en die nooit uit de kamer weg 
te krijgen was, zelfs niet wanneer er bezoek kwam dat kennelijk een vertrouwelijk karakter 
had. Het lag ook wel aan de gastvrouw, die geen rustig ogenblik had, zolang de onder
duiker in huis was, omdat ze in elke auto, die langs kwam, één van de SD vermoedde, 
en elke keer dat er gebeld werd dacht dat het Duitsers waren. 
Natuurlijk zaten er onder de onderduikers ook rare schuinsmarcheerders, hetzij dat ze 
thuis al niet gedeugd hadden of dat ze niet los konden lopen. Naarmate er, toen het in 
Duitsland zeer gevaarlijk werd en de onderduikerij geen al te grote risico's en vaak een 
prettig leven bood, naast de principiële onderduikers allengs meer kwamen van een ander 
slag, vermeerderde het aantal duikelaars, waarmee de LO-medewerkers moeite hadden. 
Men kan glimlachen om de toorn van een bakker, wiens duikelaar in plaats van in de 
bakkerij te werken, met de dochter van de bakker uit fietsen was gegaan, maar ernstiger 
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was de ervaring van een Groningse gastheer, die eens per ongeluk een blik sloeg in 
een brief, die zijn onderduiker van z'n vrouw ontvangen had, en daar las: Vriendelijk dank 
voor het pakje met eieren, spek en meel .... Toen ging hij het kastje van zijn gast eens 
onderzoeken. Het zat vol levensmiddelen, zeep, elastiek en wol, die aan de kostbaas 
toebehoorden. De onderduiker was daar toen de langste tijd in huis geweest. 
In Drente was een onderduiker, die van het ene huis naar het andere ging, omdat men 
hem nergens wilde houden. Waarom hij geen gewenste gast was, wordt door het volgende 
geïllustreerd. Te Meppel was hij pas bij een familie, toen de huisvrouw een schaal met 
kersèn op tafel zette in de kamer, waar de onderduiker zat: ,,Daar gaan we straks eens 
fijn van smullen met elkaar," zei zij. Toen ze een uur later weer binnenkwam lagen er 
nog vier kersen! ,,Ik heb mijn portie maar genomen," zei de bescheiden gast. 
In een dorp in Groningen presteerde een onderduiker het om in twee dagen zestig eieren 
te gappen, die hij in zijn schuilplaats kookte en vervolgens naar zijn verloofde bracht, 
opdat die ze verruilde voor tabak. 
Soms was het lastig ongewenste gasten kwijt te raken, want ze waren in staat hun gastheer 
te verraden. Een medewerker der LO in Limburg verstond de kunst om lastposten weg te 
werken. Aan één liet hij met medewerking van de kantoorhouder van de PTT een telegram 
bezorgen: Er is een betrekking voor je in Haarlem! Hij ging en kwam niet meer terug. 
Een andere lastige en gevaarlijke onderduiker maakte hij wijs, dat de SD hem op het spoor 
was en er ieder ogenblik verwacht kon worden. Voor dag en dauw was de man er de 
volgende morgen vandoor. 
Dat er, waar puur vreemden in totaal onbekende gezinnen verzeilden, wel eens moeilijk
heden waren op het gebied der sexen laat zich denken. Er moesten wel eens verhuizingen 
bevorderd worden, omdat jongens te vrijpostig waren jegens de dochters van het huis. 
Maar er waren ook wel moeders-met-huwbare-dochters, die een duikelaar in huis ge
nomen hadden, niet uitsluitend om die jongen te beschermen tegen de Duitsers, maar ook 
om een dochter aan hem kwijt te worden. En als deze verwachtingen dan niet vervuld 
werden, was de aardigheid voor moeder en dochter er af en wilde men de gast maar het 
liefst weer kwijt of een ander in zijn plaats op hope dat het met die beter lukken zou. 
Ergens in Gelderland was een onderduiker, die werk vond bij een timmerman en onderdak 
bij een jonge weduwe, die meer kostgangers hield. Hij had het er goed. Op het werk 
verscheen hij elke dag met goed belegde boterhammen en altijd een of ander extraatje, 
zoals de andere onderduikers, bij die baas aan het werk, maar zelden kregen. Er werd 
in de werkplaats wel eens een grap verkocht over de goede zorgen van de hospita voor 
Klaas, maar de baas zocht er niets achter, ook niet toen Klaas op een morgen aan hem 
vroeg of hij per telefoon een telegram voor zijn meisje (in Haarlem) op wou geven: Alles 
goed - brief volgt. Maar hij kreeg argwaan, toen Klaas drie dagen later niet op het 
werk verscheen en de hospita kwam zeggen, dat haar kostganger ziek was, en vragen of 
hij aan Klaas' meisje een telegram wou sturen, alweer luidend: Alles goed - brief volgt. 
In plaats van aan het meisje stuurde hij een telegram aan de moeder van de onderduiker, 
luidend: Kom per eerste gelegenheid over, breng Miep mee. Klaas niet ernstig ziek. 
Toen de moeder en het meisje kwamen, bleken Klaas en zijn hospita er samen op de 
fiets op uit te zijn! De timmerbaas heeft het edele paar weer opgeduikeld, en Klaas is 
in het goede gezelschap van zijn moeder en zijn meisje in de trein gezet. De hospita 
maakte groot misbaar over haar verloren vriend en dreigde met de SD, maar dat is bij 
woorden gebleven en zij heeft haar verlies genomen. 
Moeilijkheden als hier gereleveerd zijn de uitzonderingen geweest die de regel bevestig
den, dat het in het algemeen uitstekend ging. Van de duizend voorbeelden van zulke goede 
verhoudingen grijpen wij er maar een paar. 
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Een boer had aan een medewerker der LO beloofd, dat hij een onderduiker nemen zou, 
doch toen het er op aan kwam krabbelde hij terug; zijn vrouw durfde het niet aan. De 
LO-man praatte als Brugman, voornamelijk tot de vrouw, en eindelijk won hij het pleit. 
De jongen kon dan die nacht blijven, maar ondertussen moest een ander onderdak voor 
hem gezocht worden. Na een week kwam de LO-man weer om de duikelaar te halen: 
hij had een adres gevonden. Toen schrok de vrouw. Moet hij weg? Hij was zo'n beste jongen 
en hij bracht zoveel gezelligheid in huis. Zij wou hem niet weer missen. Die duikelaar 
is daar gebleven tot de bevrijding toe. 
Een ander geval. Een jonge vent kwam bij bejaarde mensen. De man had een stuk tuin
grond, waarvan het bewerken hem de laatste jaren zwaar gevallen was. De duikelaar 
ging dagelijks met hem mee naar het land en toen de oude ziek werd, deed de jongen 
het werk alleen. Nog nooit was de tuin zo goed bewerkt en de oogst was dat jaar rijk. 
De onderduiker werd als een eigen zoon behandeld door de dankbare oudjes. Hij nam 
's Zondags zoveel vrienden mee als hij maar wou. Het huis weergalmde van het gezang. 
Is het niet te druk? vroeg de LO-man aan de oude vrouw. ,,Te druk?" herhaalde zij, 
,,Die jongen maakt ons jong!" 
Er waren gezinnen, waar het op een duikelaar meer of minder helemaal niet aankwam. 
Een hele zolder lag vol slapers. Aan tafel schoof men maar wat dichter in elkaar, wanneer 
er weer een nieuwe gast gekomen was. En 's avonds was het gezellig in de huiskamer 
met zoveel volk. Men rookte "eigen teelt" en dronk melk van de koe, die speciaal voor 
de onderduikers werd gehouden. Daar was bij de onderduikers een industrie-arbeider 
uit een grote stad in het Westen; er was een Leid's student; een zeeman, in de Mei
dagen gestrand. De een vertelde dit en de ander dat. Voor de kinderen van het 
gezin ging een wondere wereld open. Zij kwamen zelden buiten hun afgelegen dorp. 
De provinciale hoofdstad was hun verste reis geweest. Zij kenden geen andere opvattingen 
dan die van de eigen streng gesloten kring. En nu hoorden zij mensen die de hele wereld 
bereisd hadden en ideeën volkomen vreemd aan hun gedachtenwereld. 
Veel illegaal werk had bedenkelijke zijden. Het was noodzakelijk. Wat anders misdaad 
was, werd in de oorlog christelijke roeping. Het moreel bederf dreigde evenwel. Het 

schone van de hoofd
taak van de LO was, 
dat morele en geeste
lijke winst gebracht 
werd. De LO bracht 
de jongens in gezinnen. 
Ook daar kon het wel 
eens mis gaan, getuige 
de aberraties, die hier
boven aangehaald zijn, 
doch dit was zeldzaam. 
En. altijèl vyas het on
derduiken in gezüwen 
ook uit' zedelijk oog
punt duizendmaal te 
verkiezen boven het 
verblijf in de kampen 
van de NAD of in 

Onderduikers bij Wilnis maakten als schuilplaats gebruik van een booije in een vaart ergens ver in het Land. het verwilderde Duits
Ontdekking bij toeval was natuurlijk niet uitgesloten, maar de bewoners konden zich door goed zicht op de 

omgeving dan ook tijdig uit de voeten maken. land, waar Hitler en 
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