
zijn nazi's alle normen hadden stuk geslagen. 
De meeste duikers kwamen bovendien in christelijke gezinnen. Buiten-kerkelijken leerden 
de christelijke gezinssfeer kennen. Zij maakten huiselijke godsdienstoefeningen mee. Als 
regel gingen ze met de gezinnen naar de kerk. Jongens en mannen - ook Joden en Jo
dinnen - die het christelijk geloof niet kenden, hebben het leren kennen en zijn er door 
gegrepen in hun onderduikerstijd. Zij hebben Jezus Christus lief gekregen! 
En wat de omgang van jongens en meisjes aangaat, wij hebben straks enkele voorbeelden 
aangehaald, waarin dat moeite gaf. Maar veel vaker gaf het 't tegendeel van last. Er zijn 
vele gelukkige huwelijken gesloten tussen ond�rduikers en de dochters der gezinnen 
bij wie zij onder water zaten! 

9. JACHT OP ONDERDUIKERS

Dat vele onderduikers, om een term uit de sprookjes te gebruiken, onder water "lang 
en gelukkig leefden" Wél,S waarlijk niet te danken aan de lijdzaamheid der Duitsers. Zij 
mochten naar de jongens van de Arbeidsdienst geen ernstige nasporingen hebben gedaan 
en oud-soldaten met of zonder Ausweis hebben laten lopen, de mannen die voor de 
Arbeitseinsatz doken, zaten ze geducht achter de vodden. Elk ogenblik stond er een 
nazi-handlanger uit het Nederlands politiecorps bij een weggebleven arbeidsslaaf aan 
de deur en dikwijls deed men een inval op momenten, waarop men dacht dat de onder
duiker thuis zou zijn, bijvoorbeeld op Zondagavond of op een feestdag. 
Om die vervolging te ontgaan, werd het meer en meer gewoonte, niet, zoals eerst gebruike
lijk was, te duiken vóór de dag van deportatie, maar het aan te laten komen op het laatste 
moment. Het was niet al te moeilijk om bij het vertrek van een trein vol arbeiders eerst 
mee te doen aan het appèl en later zich te scharen bij de familieleden, die de gedepor
teerden uitgeleide deden. Wie op eigen gelegenheid reisde, liet het biljet voor Duitsland, 
dat hem was uitgereikt, voor wat het was, �n kocht een retourkaartje naar een Nederlands 
station in oostelijke richting. Onderweg verdween hij. Wanneer in zulk geval door de 
slavenadministratie in Duitsland navraag werd gedaan, dan had het Arbeidsbureau het 
bewijs, dat de man met die en die trein was vertrokken en de familie kon gewoonlijk 
wel een brief van de betrokkene uit Duitsland tonen. Met behulp van grensgangers was 
best een brief kaart voorzien van een Duits poststempel, te produceren. Toen de chaos in 
Duitsland hand over hand toenam, was de administratie daar volslagen in de war en werd 
het duiken-onderweg zelden of nooit ontdekt. 
Door deze duik-methode onttrok men zich aan individuele vervolging, maar zij had tegen 
dat de onderduiker geen distributiebescheiden had, want deze had hij vóór zijn vertrek 
moeten inleveren op het arbeidsbureau. Naarmate de LO echter beter in haar bonnen 
kwam te zitten werd dit bezwaar van minder belang. 
Toen het zoeken naar bepaalde personen zo weinig resultaten gaf en steeds meerderen 
zich onttrokken aan de Arbeitseinsatz, zijn de Duitsers andere wegen ingeslagen. 
In de zomer van '43 begonnen de razzia's op onderduikers, waarbij ieder die men grijpen 
kon gegrepen werd, onverschillig voor welke "Einsatz" hij gedoken was. 
De dorpen, die vol onderduikers zaten, waren het voorwerp van de razzia's. Van NSB'ers 
en andere verklikkers wisten de Duitsers waar de onderduikers-paradijsjes waren en 
dozijnen manschappen van de Grüne Polizei trokken er op uit om deze nesten leeg te 
halen. De methode was, de toegangswegen tot de dorpen af te zetten en daarop alle huizen 
te doorzoeken. De resultaten waren doorgaans mager. Er werd wel eens een duikelaar 
gepikt, maar het was één op de honderd, en het werd nog minder. 
De Grüne Polizei heeft toen haar actie opgevoerd. In plaats van met een paar dozijn 
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kwam zij met hele com
pagnieën tegelijk. Het 
cordon om de dorpen 
was ondoordringbaar 
en de huizen werden 
in snel tempo van de 
kelder tot de nok door
zocht. Alweer was ech
ter het succes gering. 
Dit was veelal te dan
kenaande goede alarm
organisatie, die de 
plaatsen met veel on
derduikers hadden. Er 
kon geen Duitse auto de 
\Vieringermeer binnen 
rijden, het kwam er 
niet op aan langs welke 
weg, of het telefoon
kantoorteMiddenmeer 
ontving een waarschu
wing en dit belde alle 
boeren, die onderdui
kers hadden, ogenblik
kelijk op. Voordat de 
Duitsers bij de boer
derijen waren, zaten 
de jongens al lang in 
koren- of bietenvelden, 

Razzia Foto: ifrO. dan wel in hooibergen 
of ondergrondse schuil

plaatsen. In streken waar de telefoon niet zo algemeen was als in de \Vieringermeer 
werden sneeuwbalsystemen en estafettediensten toegepast. Eén ontving een waarschuwing 
per telefoon en een hele reeks van boodschappers gaf het bericht snel door. Iedere plaats 
had zijn eigen systeem. Te Maasbree in Limburg draaide de molenaar de wieken in 
X-stand als er gevaar was. Te Hoorn werkten telefonisten van de PTT, ambtenaren van
de arbeidsbems en de politie mee aan het alarm. Het eiland Urk was uitermate veilig.
Daar kreeg men telefonisch bericht uit Kampen of Enkhuizen, zodra Duitse politie
per boot in de richting van Urk vertrokken was, terwijl een vaste wacht de dijken van
de Noord-Oostpolder in het oog hield.
In de Noord-Oostpolder hebben enkele grote razzia's wel veel opgeleverd. Maar deze
nieuwe polder was een eigenaardig onderduikersoord. Er woonden anders niet dan
duikelaars. Men zat daar weliswaar met krachtige medewerking van de directie van de
polder, die volop steun bood aan het illegale werk, maar toch in zekere zin .... bij de 
gratie van de Duitsers. De Fachberäter redeneerden aldus: \Vanneer wij onwilligen 
naar Duitsland slepen hebben wij maar last van hen. De Noord-Oostpolder is de Oekraïne 
van het \!Vesten. Het is een Duits belang dat de polder spoedig in cultuur komt. Wie er 
wil werken kan zijn gang gaan. Toen de Duitsers in Juli 1944 deze belofte schonden door 
mannen uit de polder te halen voor weermachtswerk, konden zij maar grijpen wie hun 
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voor de voeten kwam. Zeer velen zijn de dans ontsprongen door zich in het koren te ver
schuilen of, kanalen overzwemmend, naar een van de randdorpen te vluchten. Met name 
Vollenhoven heeft fraai werk gedaan om vluchtelingen te verbergen; het stadje zat stamp
vol. Maar de Duitsers haalden toch het aantal mannen dat zij hebben wilden uit de 
polder. Een tweede razzia werd in October 1944 gehouden onder de persoonlijke leiding 
van Rauter met een macht van drieduizend soldaten. Ze was uitgelokt door gebabbel 
over droppings. Er z�jn wat wapens gevonden, maar lang niet alles wat er zat. Een zware 
illegale werker is bij deze gelegenheid ontkomen, ofschoon hij door de Grüne aangehouden 
en voor Rauter werd geleid.1) Zelfs de hoogste Duitse politiechef had niet in de gaten dat
de prachtige papieren, die hem werden voorgelegd, vals waren. Zulk vakwerk leverde de 
Falsificatie-Centrale der LO! 
Toen de grote razzia's zulke magere resultaten gaven, probeerden de Duitsers het op een 
andere manier. Ze controleerden de bezoekers van bioscopen, voetbalwedstrijden, paarden
rennen en andere gelegenheden van vermaak en daar is menigmaal een goede vangst gemaakt. 
Een later geslacht dat hiervan leest zal zich er over verwonderen, dat de onderduikers 
(vluchtelingen immers!) zich in zulke oorden lieten vinden. De zorgeloosheid van de 
onderduikers was vaak groot, vooral als ze gewend raakten aan het leven onder wat.er 
en er een poos niets aan de hand geweest was. Dan sloegen zij de waarschuwingen van hun 
verzorgers dikwijls in de wind en gedroegen zich alsof ze in een vrij land leefden. Voor 
de verzorgers, die zich uitsloofden voor de onderduikers en veel gevaar riskeerden, was 
het soms zeer verdrietig en ergerlijk, dat de jongens zich geen enkel pretje wilden ont
zeggen. Doch menig onderduiker is zijn genotzucht bitter opgebroken. 
Eénmaal zijn de dienaren van Hitler, die onderduikers bij een voetbalwedstrijd zochten, 
kostelijk afgedroogd. Het was in 1944. De landwacht was pas ingesteld en een paar 
ijverige leden van dit "keurcorps" begonnen bij het einde van de match de bezoekers te 
controleren. Natuurlijk gaf dat ernstig oponthoud bij het verlaten van het terrein. Het 
publiek werd mopperig en drong op; er werd geroepen: ,,Denk je dat we ons door "Jan. 
Hagel" laten négeren? Vooruit!" De landwachters wilden tonen wie ze waren. De ganze
roeren gingen van de schouder en de ene .... joeg zijn makker een schot hagel in het oor! 
Door de woedende menigte werden ze daarna beiden in een sloot gesmeten. Alle onder
duikers kwamen ongehinderd van het terrein. 
Kerkdiensten werden in het begin ontzien. De Duitsers zullen wel geweten hebben, dat 
vele dorpskerken druk door onderduikers werden bezocht, maar voor de bepaling in het 
Landoorlogreglement, dat de godsdienst beschermd moet worden, schenen zij aanvan
kelijk toch enig respect te hebben. Later schonden zij ook die bepaling. De kerken op 
Urk zijn tweemaal overvallen, zonder resultaat van enige betekenis, doch in Aalten 
had een overval op een kerk ernstige gevolgen. 
Op een Zondagmorgen verscheen in dat dorp een sterk detachement der Grüne en zette 
een cordon om alle kerken, teneinde bij het uitgaan alle onderduikers op te vangen. In 
de kerken was alras bekend wat buiten voorviel. De kosters waarschuwden de onder
duikers, de jongens schoven uit de banken en lieten zich langs de pilaren van de gaande
rijen naar beneden glijden. Ze zochten schuilplaatsen. In de gereformeerde kerk pro
beerden ze zich te bergen op de zolder. 
De dominee preekte door, ofschoon natuurlijk niemand naar hem luisterde in de algemene 
spanning. Hij breide een stuk aan zijn preek om de dienst te rekken, opdat de jongens 
een schuilplaats konden vinden. Maar dat ging niet vlot. Door het plafond van het schip 
der kerk stak plotseling een been. Het gips dwarrelde naar beneden. De schuilplaats 
was verraden. 
1) Zie I, pag. 599. 
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Een foto van de eerste razzia's in de Jodenwijk te Amsterdam. De Grüne Polizei is er nog wat zenuwachtig 
van. Voor alle zekerheid zijn de slachtoffers op de grond gelegd. Foto: Boris Kowadlo. 

De dominee liet zin
gen, veel en lang, opdat 
de jongens een ande
re schuilplaats konden 
zoeken. Zij probeerden 
het achter het orgel, 
doch de ruimte was te 
klein. 
Toen vonden de jon
gens een schuilplaats 
in de toren. De koster 
gaf de predikant een 
wenk: het is in orde! 
En hij maakte een einde 
aan de lange dienst. 
De kerk ging uit. De 
Duitsers controleerden 
allen, die naar buiten 
kwamen. Geen onder
duiker werd ontdekt. 
Helaas, van de jongens, 

die opgepropt in de toren zaten, stootte er een tegen de luidklok. Die zond een bronzen 
klank uit. En de commandant der Grüne op het kerkplein wees met een overwinnings
grijns zijn mannen op de toren. De schuilplaats was ontdekt. Ruim veertig jongens zijn 
gegrepen. Slechts een enkele onderduiker was ontkomen, doordat hij in de kerk vrouwen
kleren aangetrokken had, en een tengere jongen ontsnapte, doordat hij zich gestoken had 
in de kleren van een kind. 
Het geval te Aalten heeft in het vervolg het kerkbezoek der onderduikers geremd, maar 
niet verhinderd. In tal van plaatsen werd een kerkwacht ingesteld. Onder kerktijd waren 
alle toegangswegen tot het dorp bewaakt en naderde er onraad, dan ging er een telefoontje 
naar de koster. Het had ook speciale kerkdiensten voor onderduikers tot gevolg. In tal 
van boerderijen en ook in enkele van de boskampen, die hierboven zijn genoemd, is de 
Heilige Mis opgedragen, Dienst des Woords gehouden en het Avondmaal gevierd. 
Het meeste effect hadden voor de Duitsers de huiszoekingen, ondernomen nadat een 
onderduikershuis verraden was. Soms waren het NSB'ers uit de plaats, die de adressen 
bij de Duitsers aanbrachten, doch menigeen is ook verraden door anonyme brief jes, uit 
nijd of afgunst aan de SD gestuurd, of door loslippig gepraat van overigens goede mensen. 
Werkzame helpers hadden de Duitsers aan SD-spionnen, die zich in de illegaliteit hadden 
ingedrongen. De meeste onderduikers zijn verraden door zulke agenten-provocateur 
en ook onder de medewerkers der LO en de leden van de LKP hebben zij talloze slacht
offers gemaakt. Het is begrijpelijk, dat de verzetsbeweging zulke afschuwelijke verraders, 
indien ze ontmaskerd werden, zwaar strafte. De moeilijkheid was echter, dat men slechts 
weinig middelen had om hen onschadelijk te maken. Opsluiten was haast onmogelijk. 
De geïmproviseerde gevangenissen, die men hier en daar in gebruik nam, waren àf ellen
dige verblijven àf uiterst moeilijk te bewaken. Het �nige afdoende middel was liquidatie, 
doch daarvoor schrokken de mannen van LO en LKP dikwijls terug, vooral wanneer 
de schuld niet onomstotelijk vast stond. In sommige gevallen zijn zij te scrupuleus geweest 
en hebben zij verraders laten lopen, die later nieuwe en verschrikkelijke slagen aan de 
verzetsbeweging hebben toegebracht. 
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In Limburg was men bevoorrecht wat aangaat de gelegenheid om onbetrouwbare indivi
duen veilig op te bergen. De LO had conn,êcties met een krankzinnig.èngesticht, en een 
arts, die tot de illegaliteit behoorde, was wel bereid een verklaring af te geven, dat die en 
die moest worden opgenomen en als ge.vàarlijke krankzinnige goed opgesloten. 
Bij verraad door provocateurs kon Il}fh de verzetsbeweging nog verwijten, dat zij een 
spion niet had doorzien. Er zijn echter ook ellendelingen geweest, die eerst werkelijk aan 
het verzetswerk meededen maar later hun makkers verrieden. Zeer stuitend was het geval 
te Sexbierum, waar een jonge man, door een boer in huis genomen en tijdens een ziekte 
vol toewijding verpleegd, daárna naar de SD liep om zijn weldoener als illegale werker 
aan te geven. De boer is _op het nippertje ontkomen, maar een aantal onderduikers werd 
gevangen en twee van hen zijn gefusilleerd.1) 
Bij vrouwen speelden hartstocht en sexualiteit somtijds een grote rol. De beruchte ver
raàdster Gé Bleeker, alias Renny, uit Groningen deed aanvankelijk uit volle overtuiging mee 
aan het illegale werk, en zij zou daar wellicht in gebleven zijn, indien een verzetsman, 
met wie zij omgang kreeg, niet alleen een wandeJing met haar had willen maken, doch 
ook haar hevige sexuele verlangens onmiddellijk en geheel bevredigen. De jongen was 
daar echter te fatsoenlijk voor. Renny hernieuwde daarna de kennis met een Duitser, die 
haar alles gaf wat zij begeerde, en voor wie zij daarna in sexuele horigheid alles deed wat 
hij van haar verlangde, tot aan het vuigste verraad van haar beste vrienden toe. 2)
Voorzichtig moet geoordeeld worden over illegale werkers, door de Duitsers gevangen 
genomen, die na foltering zijn gaan praten. De SD paste zulke geraffineerde middelen toe, 
niet alleen van lichamelijke pijniging, maar ook van geestelijke pressie, dat de slacht
offers soms volslagen 
weerloos werden. Als 
zij in zo'n toestand 
"doorsloegen", kan ,dit 
hoogstens zwakheid, 
maar stellig geen ver
raad genoemd worden. 
Harde slagen hebben 
door verraad de LO 
getroffen en vele onder
duikers zijn gegrepen, 
naar het concentratie
kamp gevoerd en daar 
van ellende omgeko
men of gefusilleerd. 
Evenwel bleef het aan
tal slachtoffers steeds 
miniem tegenover de 
honderdduizenden, die 
door de LO onder dak 
zijn gebracht of voor
zien van distributie
bonnen en levensmid
delen. 
En menigmaal zijn de 
1) Zie I, pag. 437.
2) Zie I, pag. 429 e.v.

Algemene razzia in A'dam-,Zuid. Een colonne in de Lairessestraat. Straks zullen deze soldaten een blok huizen 
afzetten en huis voor huis grondig doorzoeken naar arbeidskrachten roor hun totale oorlog. Foto: RvO. 
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Duitsers bij de neus genomen, zodat er niets gevonden werd, ondanks verraad. 
Van de talloze pogingen der Duitsers om onderduikers op te sporen wordt hier een over
val beschreven. Wij kiezen deze omdat een vrouw een hoofdrol speelt in het verhaal. 
Tegenover een geval van verraad door vrouwen als hierboven aangehaald, staan honderd 
andere gevallen, waarin vrouwen prachtig werk voor de onderduikers deden en door 
vernuft en tegenwoordigheid van geest de Gestapo misleidden. 

Te Deventer woonde een dame uit Indië. Tante Greet werd ze in de illegaliteit genoemd. 
Haar man zat in een kamp op Java. Zij had zes kinderen en eenJavaanse baboe, en voorts 
negen onderduikers, waarvan er zes behoorden tot het oude volk. Uit haar mooie en grote 
huis was ze uitgezet omdat ze had geweigerd aan Duitsers kamers te verhuren. Ze was 
gaan wonen in een zomerhuisje in de bossen bij een dorp niet ver van Deventer. Het was 
in de zomer goed gegaan, maar 's winters was het niet uit te houden in het licht getimmerde 
huis en ze was weer naar de stad teruggekeerd, waar de vrienden uit de illegaliteit haar 
geholpen hadden aan een woning van voldoende grootte voor haar talrijk gezin. Uit 
voorzichtigheid had zij haar verhuisbiljet gelaten in het dorp van het zomerhuis. Op het 
stadhuis te Deventer moest men liefst niet weten, waar zij woonde. Daar zat evenwel aan 
vast dat de bonnen uit het dorp gehaald moesten worden. 
De oudste dochter, meisje van zeventien, een ferme meid, was op een middag naar het 
dorp gegaan om bonnen. Heel spoedig kwam ze buiten adem thuis. ,,Mammie, mammie, 
de Gestapo! Ze kunnen ieder ogenblik hier zijn. Ze weten het vast van die piloot!" 
In het dorp was ze aangeklampt door een marechaussee, die in het illegale werk zat. 
"Als de wind naar huis," had die tot haar gezegd. ,,De Gestapo is hier zo net geweest 
en heef t jullie adres gevraagd. Ik heb gezegd dat je hier niet meer woont. Ze zijn nu naar 
de stad. Zorg jij dat je ze vóór komt. Rijen!" 
Op leven en dood had het kind gereden op haar anti-plof. Toen ze haar boodschap had 
gedaan, zakte ze in elkaar. 
Tante Greet kende het klappen van de zweep. Al drie keer had ze huiszoeking gehad. 
"Elk naar zijn schuilplaats, gelastte ze haar onderduikers en in een ogenblik waren acht 
van de negen weg. De oude, zenuwachtige Polakius kon evenwel zijn plek niet vinden. 
,,Moet ik nu in het hol boven of beneden?" vroeg hij, volslagen in de war. 
Er werd gebeld. Nog wist Polakius niet waar hij moest wezen. In de schuilplaatsen der 
andere duikelaars was nog geschuifel, er lagen hier en ginder kleren, die hun aanwezigheid 
verrieden. Die rommel moest eerst opgeborgen worden. Tante Greet liet de politie wachten. 
Voor de tweede maal luidde de bel, nu lang en dringend. Tante Greet kon het bezoek 
nog niet gebruiken. Zij moest nog naar Polakius, die klaagde dat hij het luikje van zijn 
schuilplaats niet dicht kon krijgen. 
Voor de derde maal werd aan de bel gerukt. 
,,Noersina, ga jij naar de deur," zei mevrouw tegen de baboe. 
Noersina ging naar voren. Ze was goed gedresseerd. De deur liet ze dicht. Alleen het 
kleine raampje deed ze open. 
,,Politie! Open! Gauw!" brulde een Hollandse SD'er in civiel. 
"Politie?" verbaasde de Javaanse zich. ,,En meneer niet mooi pakje aan?" Noersina kon 
niet begrijpen dat dit politie was. 
De kerels werden ongeduldig. Ze dreigden dat ze de deur zouden intrappen en daar 
werd Noersina wel bang voor, maar open deed ze niet. ,,Ik mevrouw halen," lispelde ze 
met zachte stem. 
En toen kwam mevrouw en moest de deur wel open. Maar eerst vroeg tante Greet nog: 
,,Wat wil de politie van mij?" 
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"Wij zoekenjoden. Er 
zitten hier vier Joden." 
Een pak viel tante Greet 
van het hart. Het ging 
dus niet om de piloot. 
,,Hier zijn geen] oden," 
loog ze om bestwil. ,,Ik 
garandeer u dat die 
hier niet zijn." 
De SD'ers begonnen te 
tieren van ongeduld en 
tante Greet begreep dat 
nu de deur van het slot 
moest. Ze deed open 
en onmiddellijk stoof 
een SD' er naar binnen. 
Zij trad hem echter in 
de weg. ,,Eerst bewij
zen dat je van de po
litie bent!" 
Hij toomde in en liet 
zijn kaart zien. 
Het was haar niet ge
noeg. ,,Is dat bewijs 
wel echt?" vroeg zij. 
De man werd razend. 
Tante Greet ook. Jodenrazzia in A 'dam. Wie niet beter weet, zou menen, dat met zulke gemoedelijke en vergenoegd lachende 
"Het bewijs is vals!" Duitsers ze!fs een razzia een onschuldig vermaak was. Maar dit lachen was satanischer dan hun snauwen en 

schreeuwde ze. ,,] ullie slaan, want ook deze prooi strompelt nu de weg, die volgens plan in de gaskamer eindigt. Foto: Anefo. 

bent niet van de politie. Gemene rovers ben je. Je dringt hier binnen, omdat er geen 
man in huis is." En toen scheen de Germaanse eer het nodig te maken een beetje 
kalmer op te treden en tekst en uitleg te geven dat zij wel waarlijk van de politie 
waren. 
Tante Greet geloofde dat thans voldoende tijd gewonnen was. Ze liet hen binnen. 
De kinderen hadden intussen hun werk goed gedaan. Op tafel in de huiskamer lag "Volk 
en Vaderland". In de krantenhanger stond, zó dat de kop heel duidelijk te lezen was, de 
"Deutsche Zeitung". Op een nachtkastje naast mevrouw's bed lag 

"
Mein Kampf", alsof 

ze daarmee opstond en naar bed ging. 
Het gedrag van de kinderen tegen de SD'ers was voorbeeldig: ze gaven precies de ant
woorden, die ze geven moesten. Er slingerde in de kamers niets meer van de duikelaars 
rond en in de holen was het stil. De spanning luwde. 
Maar opeens bedacht tante Greet dat ze vooraan in de kast de bonkaarten van haar 
onderduikers open en bloot had laten liggen. Zestien kaarten bij elkaar, hun eigen inbe
grepen. En zij kon er niet heen gaan om de kaarten te verbergen. 
,,Noersina, heb jij niets te doen? Ga dadelijk die kast schoon maken." 
De goede ziel schrok niet eens van de onverdiende reprimande. Ze rommelde in de kast, 
zag de stukken, begreep alles, ofschoon ze niet kon lezen, en bergde de kaarten in haar 
baadje. 
De SD'ers doorzochten het gehele huis. Onderduikers lagen onder hun voeten en boven 

55 



hun hoofden, maar ze ontdekten niemand. En Vova en Mein Kampf hadden het be
oogde effect. 
"Mevrouw," vroeg de hoofdman, beleefder dan hij nog één woord gesproken had. ,,Hebt 
u nu heus geen Joden? Onze inlichtingen waren toch zo stellig." 
"Maar dat heb ik u toch gezegd. Wanneer u mij niet gelooft moet u maar zoeken." Zij 
lachte bij de woorden. 
Dat prikkelde hem weer. ,,Waarom lacht u ?" vroeg hij. 
"Omdat de situatie zo grappig is," zei tante Greet. ,,Dat huis daar in het bos, waar u 
geweest bent, heb ik moeten verlaten, omdat de bevolking mij voor een Gestapo-spionne 
hield. Nu doet u hier huiszoeking, omdat uw chefs denken dat ik Joden help." 
,,Maar onze inlichtingen .... " 
,,Gelooft u niet, mijnheer, dat er heel veel gelasterd wordt?" vroeg zij. 
"Heel veel," beaamde hij uit de grond van zijn hart en hij begon te spreken over de 
kwellingen, die een voorstander van de nieuwe orde van de Oranje-bolsjewieken te ver
duren had. En tante Greet zei dat ze het een schande vond. Hij klaagde haar zijn nood 
en zij deed het hem de hare. Hij werd zeer welwillend en zij zeer overmoedig. En ze 
praatten lang als goede vrienden, terwijl onder hun voeten en boven hun hoofden zonen 
van het oude volk lagen, die alles hoorden en van angst vergingen. Maar het liep goed af. 
Bij het heengaan gaf de SD'er tante Greet een hand. ,,Het spijt me dat ik u lastig heb 
gevallen, maar ik ben blij dat ik met u gesproken heb .... Mevrouw, ik voel dat u bij ons 
hoort. Is u heus niet van de Gestapo ?" 
,,U weet dat ik dat niet zeggen mag," antwoordde zij daarop. 

Sinds die dag stond tante Greet bij de SD als betrouwbaar te boek. Haar gasten waren 
veilig. 

10. PILOTEN

Van het begin tot aan het eind van de bezetting hebben geallieerde vliegtuigen boven 
Nederland gevlogen. In de bange tijd van '40-'41 verkondigde het asthmatisch 
grommen van de Wellingtons dat alle hoop nog niet verloren was. Daarna was het telkens 
zwaarder dreunen van de eskaders op hun nachtelijke vluchten een teken dat de gealli
eerde krachten groeiden. En na en naast de nachtmuziek, die somber was, maar vier jaar 
blij in onze oren had geklonken, zagen we in het laatste jaar de vliegmachines ook. Sterke 
Amerikaanse vloten van honderden blinkende machines vlogen bij vol daglicht, nauwe
lijks meer gehinderd door de Duitsers, over ons land als voorboden van de overwinning. 
In dat laatste jaar deed de zieltogende "Luftwaffe" de geallieerden niet zo heel veel kwaad 
meer. Tevoren echter waren de verliezen zwaar geweest, ook boven Nederland. Het cen
trum van ons land stond vol met "Flak". Zodra de RAF begon te ronken, sprongen sterke 
zoeklichtbundels naar de wolken en daverde het geschut. En later, toen Duitsland een corps 
uitstekende nachtjagers bezat en de radar aan die jagers kattenogen had gegeven, leken 
de eskaders der geallieerden soms op vluchten spreeuwen, waarin met hagel werd ge
schoten. Wie naar de lucht keek, terwijl de bommenwerpers ronkten en de jagers gierden, 
zag niets van de gevechten, want zelfs bij helder maanlicht was van vriend noch vijand 
iets te ontdekken. Maar plotseling kon aan het zwarte firmament een kleine vurige stip 
verschijnen, die tot een lichtend kruis werd, en daarna eensklaps in helle vlammen op 
de aarde stortte. Niet zelden kwamen de vliegers in hun brandend toestel om, niet zelden 
kon echter ook althans een deel van hen zich met het valscherm redden. 
Van meet af is pilotenhulp verleend. Toch kwam pilotenhulp in de eerste jaren der 
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bezetting betrekkelijk 
zelden voor en dat niet 
enkel omdat de ver
zetsgeest nog niet le
vendig geworden was. 
De vliegers vroegen 
destijds zelden om hulp 
om weer naar Engeland 
terug te gaan. Hun 
voorschrift luidde : 
Wanneer je levend op 
de grond komt in bezet 
gebied, breng dan niet, 
om aan krijgsgevan
genschap te ontkomen, 
de bevolking in gevaar. 
Piloten, door Neder
landers gevonden, wer
den met hun eigen 
goedvinden gewoonlijk 
aan de Duitsers uitge
leverd. Het meeste wat 
voor hen gedaan werd 
was hun een goed ont
haal bezorgen, vóórdat 
de Duitsers kwamen en 
hartelijk juichen als zij 
werden weggevoerd. 
Churchill heeft later 
wijziging gebracht in 
de instructie der pilo
ten. Het Engelse volk 
vocht op leven en dood; 
hij wenste dat de vol
keren der bezette ge
bieden dat ook zouden 
doen en dat zij dus 
gestrande piloten zou
den helpen ontsnappen, ongeacht de risico's van zulke hulpverlening. Van toen af luidde 
de opdracht aan de vliegers: Probeer met hulp van de bevolking naar Engeland terug te 
komen. In ons land is die hulp verleend ondanks dat er de doodstraf op stond. 
Van Dokkum tot Maastricht kwamen geallieerde vliegers neer, ofschoon tussen Amster
dam en Rotterdam en in de provincie Utrecht niet zoveel als elders, omdat de geallieerde 
vloten deze sterk verdedigde sectoren meden. 
In Noord-Holland boven het IJ sprongen wel onderscheiden vliegers uit aangeschoten 
toestellen naar beneden, maar de pilotenhulp is hier niet wijd verbreid geweest. De zeer 
open polders en het vele water maakten het welhaast onmogelijk de Tommies aan het 
speurend oog der Duitsers te onttrekken. In de Wieringermeer, waar de situatie gunstiger 
was, werd op ruimer schaal aan pilotenwerk gedaan. Toch waren er ook in het Noord-
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hollandse polderland mannen van de LO en LKP, die er, wanneer een vliegtuig was ge
vallen, 's nachts op uit gingen om vliegers op te sporen. Een Amsterdamse organisatie 
voor pilotenhulp, die haar voornaamste aanvoer uit Noord-Holland kreeg, ,,deed goede 
zaken in Britse konijnen". 
In het Oosten van ons land met zijn bossen, heidevelden en met akkermaalshout omringde 
weiden en akkers, en ook in Friesland, waar de boerderijen veel meer in het land verspreid 
liggen dan in Noord-Holland, was deze "handel" zeer veel drukker. Doch het voornaamste 
aandeel in het pilotenwerk hadden de provincies Limburg en Noord-Brabant, omdat 
daar niet alleen de vele hier afgesprongen vliegers geholpen moesten worden, doch ook 
allen, die boven de rivieren waren neergekomen. De pilotenlijnen liepen namelijk 
over het Zuiden. 
Wanneer de luchteskaders der geallieerden overvlogen, stonden alom illegale werkers 
op de uitkijk om, zodra een toestel viel, er op af te gaan, teneinde eventuele overlevenden 
te redden vóór de Duitsers ze gevangen namen. In enkele gevallen zijn de jongens van 
de LKP zo gelukkig geweest parachutespringers op te vangen, terwijl ze uit de wolken 
vielen. Toen vlogen de gebraden duiven hen in de mond. Doch meestal was het een zwaar 
karwei hen veilig uit het veld te halen en in een schuilplaats voorlopig te verbergen. Niet 
enkel van de Duitsers, die fel op de piloten joegen, had men daarbij last. Ook nieuws
gierige burgers, die opgetogen rondvertelden dat daar en daar een Tommy neergekomen 
was, haalden vaak een streep door de rekening van de pilotenhelpers. In Drente echter 
kreeg allengs de hele bevolking er schik in de Duitsers bij hun zoeken op een dwaalspoor 
te brengen, en hielp vrijwel iedereen de Tommies. 
In een Achterhoeks dorp is eens een piloot gered, nadat hij midden in dat dorp terecht
gekomen was, en door alle dorpelingen aangegaapt op het marktplein stond. Dat ging zo: 
een politieman haalde de piloot uit de menigte vandaan en bracht hem of hij een arrestant 
was naar het gemeentehuis. De burgemeester stelde per telefoon zijn "Ortskommandan
tur" in kennis met de vondst en deze gaf opdracht de gevangene aanstonds per auto naar 
hem toe te brengen. Dat was precies de bedoeling. De straks genoemde agent deed onder
weg een - vooraf afgesproken - aanval op het transport en dook onder met de Engels
man. Toen de Duitse commandant de burgemeester opbelde om te vragen waar de piloot 
toch bleef, wist deze van de prins geen kwaad. 
Niet altijd waren de piloten zo gelukkig dat zij aanstonds door mannen van het verzet 
gevonden werden. Soms werd hun neerkomen door niemand opgemerkt en dan togen zij 
er zelf op uit om hulp te halen. Bij het krieken van de morgen werd wel eens op de ramen 
van een boerderij getikt door een man in 't leer, die hulp begeerde. Melkers, die in de 
vroegte naar de koeien gingen, werden soms verrast door een vreemdeling in de wei. 
Slechts zelden kon men elkaar verstaan, maar de boeren begrepen best wat vlees ze in 
de kuip hadden, en dan kwam het er maar op aan of zulk een boer voldoende durf had 
en connecties met de illegaliteit. Er waren boeren, die het vertikten om hun huid te 
wagen voor zo'n Engelsman. En er was een heel simpel en oud boerenvrouwtje (in Staver
den op de Veluwe) dat misschien van het illegale werk heel weinig af wist, voldoende 
uitgeslapen en móedig om een piloot, die bij haar huisje in het bos had aangeklopt, niet 
uit te leveren aan de politie, maar naar de wijkzuster te gaan om die te vragen wat ze 
met die vreemde kerel moest. En die verpleegster heeft ervoor gezorgd dat Tommy weer 
naar Engeland ging. 
Een Canadees piloot trof het uitstekend, toen hij op een binnenweg in een bos bij Drie
bergen een van de leiders van de LKP tegen het lijf liep. Hij had een geel boekje in de 
hand en las daaruit: ,,Ken joe mie vurburken ?" De KP'er verstond hem niet. 
Hij begreep hem beter toen de vlieger Engels sprak. ,,Can you hide me?" Dat kon natuur-
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lijk best, maar de KP'er 
wilde zich toch eerst 
overtuigen, dat hij wer
kelijk met een Engels
man en niet met een 
provocateur te doen 
had, en hij vroeg hem 
om nadere bewijzen 
dan het gele boekje met 
aanwijzingen, hoe een 
piloot zich moest ge
dragen als hij in Neder
land terechtkwam.Een 
landkaart, een lucifers
doosje, een stukje cho
cola en een Canadese 
munt, die uit de zak
ken van de man te 
voorschijnkwamen, lie
ten geen twijfel aan zijn 
idenditeit. De KP'er 
nam hem mee en de 
man vertelde, toen hij 
veilig onder dak ge
bracht was, aan zijn 
redder, dat hij vlak vóór 
hij hem aanhield een 
paar meisjes had willen 
aanklampen, die zwar

Een bekend pilotencentrum was "De zwarte plak", een boerderij in Horst-America ( Nrd. Limburg). Hier 
hebben vele piloten tijdelijk huisvesting genoten. Men had o.m. een schuilplaats onder de paardenstal, 
waarin bij een Duitse overval een vurig paard werd opgesloten. De Duitsers lieten het wel uit hun hoofd 
deze stal te openen. Men ziet op de foto de toegang tot het ondergronds verblijf. Foto: An�(o. 

te mutsen droegen met een oranje bol. Dat leek hem zeer vertrouwd, want oranje was 

immers de nationale kleur der Nederlanders. Hij had ze echter laten schieten, omdat 

er in de verte een auto aankwam. De KP'er zei hem, dat hij daar zeer wèl aan had ge

daan, want meisjes met een zwart-oranje muts waren lid van :Mussert's jeugdorganisatie. 

De eerste zorg van de pilotenhelpers was altijd de Tommies burgerkleren te bezorgen. In 

hun vliegerspak en met de hoge pilotenlaarzen liepen ze onmiddellijk in de gaten. Mode

magazijnen en grossiers in confectie hebben braaf geholpen om in een tijd van schaarste 

aan textiel en schoenen de Tommies te voorzien. 
Van de "eerste hulpposten" werden de piloten gebracht naar vaste adressen, die er in 
iedere provincie voor hen waren. Het was bij dat vervoer van veel belang of de jongens 
konden fietsen. Op de vraag "Can you cycle ?" kwam meestal "Yes" ten antwoord, 
maar dikwijls schutterden de Amerikanen en Canadezen raar langs de weg tot groot 
vermaak der dorpsjeugd, die er eerst niets van snapte, dat een fikse jonge kerel niet fietsen 
kon, maar weldra in zo'n "slingeraap" een Amerikaan herkende. De Engelsen, die in 
het algemeen wel fietsen konden, liepen soms lelijk in de gaten, doordat zij - in hun 
vaderland gewend om links te houden - niet aanstonds konden wennen aan ons rechts 
verkeer. 
De piloten moesten weer naar Engeland, maar zij konden niet onmiddellijk de reis aan
vaarden. De Engelse legerleiding nam strenge maatregelen tegen het indringen van 
spionnen. Een reeks van inlichtingen moesten de vliegers geven: de nummers van hun 
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vliegtuig en vliegveld, de namen van hun makkers, hun eigen antecedenten. Dit alles 
werd, vergezeld van een foto van de man in kwestie, naar Engeland gezonden en niet 
vóór Londen had gemeld dat het in orde was, kon het transport beginnen. Het duurde 
van drie weken tot zes maanden, eer de piloten op thuisreis konden gaan. 
Intussen waren ze onderduiker. Op eenzame boerderijen genoten ze een betrekkelijke 
vrijheid. Ze deden er wel mee aan het boerenwerk. Onder de Canadezen zaten vele 
goede melkers. In steden en dorpen hielden de meesten zich overdag schuil en gingen 
alleen 's avonds een luchtje scheppen. Er waren echter ook piloten en pilotenhelpers 
brutaal genoeg om overdag zich in de drukte te begeven. In Utrecht wandelde een piloten
helper met een Engelsman door de winkelstraten en doodkalm bekeken ze de étalages. 
Er zijn piloten werkzaam geweest als schoenmaker, bakker en fabrieksarbeider. Wanneer 
ze met een talrijk personeel moesten samenwerken, ,varen ze steeds "doofstom". 
Een grote rol hebben vrouwen gespeeld bij het pilotenwerk. Reeds bij het herbergen was 
dat het geval. Te Meppel hebben twee zusters 25 piloten huisvesting verleend. In dezelfde 
plaats gaf een weduwe aan 35 van zulke gasten onderdak. In Limburg had een vrouwtje 
eens 20 piloten tegelijk in huis. Ze had het liefst Amerikanen, want die waren heel handig 
in het huishoudelijke werk. 
In het bijzonder echter bij het transport van piloten hebben vrouwen en meisjes prachtig 
werk verricht. Van alleen-reizen kon vanzelf geen sprake zijn bij mannen, die slechts 
Engels spraken en heg noch steg in Holland wisten. Meisjes geleidden hen naar het station, 
kochten kaartjes, zaten bij hen in de coupé en brachten hen zo naar het Zuiden. De treinen 
waren meest stampvol en het was voor de piloten lastig en gevaarlijk om naast of tegenover 
medereizigers te zitten, die van een praatje hielden. Een goed middel tegen zulke overlast 
was zich doofstom te houden, ten teken waarvan ze een rood-witte stok bij zich droegen, 
maar al te menigvuldig kon deze truc niet worden toegepast. Vaak werd aan de piloten 
een paar woordjes Hollands geleerd, waarmee zij zich voor het statiomloket en tegenover 
de kaartjesknippende conducteur konden redden. Was er te praatgraag volk in de coupé 
dan hielden zij zich dikwijls slapende en er waren jongens bij met stalen zenuwen, die 
werkelijk sliepen op de reis en aan het station van bestemming door hun geleidster met 
een trap op de tenen wakker moesten worden gemaakt. De grootste moeilijkheden gaf de 
allengs strengere trein- en stationscontrole. De afspraak was, dat bij controle piloten en 
geleidster elkaar niet kennen zouden, opdat bij arrestatie van de piloot de helpster de 
dans ontspringen kon. Natuurlijk trachtte evenwel de geleidster haar jongens te helpen, 
zo lang het kon. Eens, toen bij treincontrole een arrestatie onvermijdelijk scheen, wisselde 
een geleidster een paar woorden met een conducteur en een knipoog met haar Engels
man. Die verdween in de bagagewagen en aan het eindstation vond het meisje hem daar 
weer terug. 
Het scheen het eenvoudigst om de piloten, die in het Noorden van ons land omlaag 
gesprongen waren, over zee naar Engeland te laten reizen. Dat is dan ook beproefd en 
eens had men het met Londen voor elkaar, dat een groep piloten zou worden afgehaald 
van Engelsmanplaat, het onbewoonde eilandje tussen Ameland en Schiermonnikoog. 
Onder geleide van een illegale werker trokken de piloten naar de zandplaat en waarlijk 
verscheen een motortorpedoboot, die op en neer hield op een afstand van de kust, seinend 
en vragend om een contra-sein. De mannen op Engelsmanplaat hebben bij dat antwoord 
een vergissing gemaakt. Ze waren het afgesproken sein vergeten en gaven toen verkeerde 
tekens. De MTB kon niet anders denken dan dat er onraad was en voer weg. De piloten 
zaten geïsoleerd op de zandplaat temidden van het verraderlijke Wad. Hun Nederlandse 
helper waagde zich bij laag water over het drooggelopen Wad naar de wal, maar is daarbij 
verdronken in een slenk. De Engelsen hebben vijf dagen op de plaat gezeten, totdat een 
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Amelandse jutter hen vond en redde. Ze zijn weer veilig bij de Friese illegaliteit terecht 
gekomen, maar de pogingen om rechtstreeks naar Engeland over te steken zijn niet voort
gezet 1).
Een enkele heeft beproefd via Zweden te ontkomen met Nederlandse schepen, die in 
Duitse dienst op de Oostzee voeren, maar de normale en verreweg het meest gebruikte 
lijnen liepen via België, Frankrijk, Spanje en Portugal. 
In Nederland ging het uitstekend met het transport. Hoogst zelden werden de piloten 
hier gesnapt. Friesland beroemt er zich op dat van de tweehonderd piloten, die door het 
verzet daar voortgeholpen zijn, niet één in handen van de Duitsers is gevallen en dat ook 
geen enkele pilotenhelper is gepakt. In België en Frankrijk school onder het pilotenwerk 
verraad. Menig piloot is daar gearresteerd en krijgsgevangen gemaakt. 
Er waren verschillende organisaties, die deden aan pilotenhulp; hun werk was sterk 
geconcentreerd op enkele plaatsen. Van de 200 piloten, die Friesland heeft gehad, hielp 
Drachten er 85. De groep Ommen heeft aan 70 piloten hulp geboden. Nijverdal had 
er 15. Voor het Zuiden waren, door de afvoerlijnen, de cijfers nog aanzienlijk hoger. Eén 
Eindhovenaar heeft 227 piloten weggewerkt. 
De afvoer liep vanzelf niet altijd even vlot. Soms was een lijn verstopt, soms was er een 
gebroken, zodat een nieuwe route gezocht moest worden. Dan hoopten zich de "zieke 
koeien'' - zo heetten de piloten bij een veearts, die zich veel met hulp aan vliegers bezig 
hield - in Limburg en in Brabant op. In deze katholieke streek hebben enkele kloosters 
zich onderscheiden bij de hulpverlening. Het nonnenklooster te Broekhuizen heeft veel 
piloten opgenomen naast andere onderduikers. Het klooster zat vaak vol en de zusters 
werkten hard op het land, in de tuin en in de stallen om al haar gasten van eten te voor
zien. Van enige vergoeding voor al die hulp wilden zij niet weten. 
Ook in de kloosters zat men evenwel niet veilig. De Duitsers zochten er even ongegeneerd 
naar onderduikers en illegale werkers, als waar ook elders en zij vorderden de gebouwen 
voor inkwartiering op, zodra zij ruimte nodig hadden, en dat was dikwijls het geval. 
Dit laatste gebeurde 
met het klooster Sint 
Norbertus te Elshout ... 
op het ogenblik dat 
vijftig man van de ge
allieerde luchtmacht er 
verborgen zaten! 
De abt begreep dat 
tegensputteren niet zou 
helpen. Hij ging de 
Duitse officier, die alle 
vertrekken wilde zien, 
vóór door de paviljoe
nen en door het hoofd
gebouw en hij deed alle 
deuren voor hem open. 
Voor één deur bleef 
de priester echter staan. 
,,Dit is mijn heilig
dom," zeihij, ,,deslaap
zaal van de geestelijken. 
1) Zie 1, pag. 671. 

De moeilijke vraag, hoe men de piloten de grens over moest smokkelen, werd ook wel opgelost door hen in
een vrachtauto onder kisten met eieren te verstoppen. Deze methode is in Limburg met succes toegepast. De 

foto toont het opladen van de kisten. De ruimte tussen de kisten is nog zichtbaar. 
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Geen woord mag daar gesproken worden. Geen burger mag die zaal betreden, zelfs u niet!'. 
De Duitser ging de deur voorbij. 
Het was inderdaad een heiligdom, een zaal waar - naar kloosterregel - zwijgplicht 
heerste en waar in eeuwen nooit een woord gesproken was. 
Maar thans was ze het verblijf der Tommies en die bleven daar, ook toen het klooster vol 
met Duitsers zat. Zij, allerminst gewoon aan zwijgen, moesten zich zeer beheersen om 
zich niet door gepraat en lachen te verraden, maar overigens ontbrak het hun aan niets. 
Infridus, de broeder-kok, zorgde ervoor dat zij overvloedig eten kregen .... uit de menage 
van de Duitsers! 
Bij het passeren van de grens werd veel geholpen door de marechaussee. Soms waren 
één of enkele manschappen in het pilotenwerk betrokken, in sommige gevallen ook een 
hele brigade. Te Chaam werden de vliegers steeds bij nacht over de grens geholpen. Te 
Baarle-Nassau deed men het brutaalweg overdag in uniform. Wanneer er Duitsers in de 
buurt kwamen, veranderden de marechaussees subiet van pilotenhelpers in strenge politie
mannen, die smokkelaars hadden geknipt en nu opbrachten. In Zeeuws-Vlaanderen 
dreef de marechaussee de camouflage zo ver, dat zij de piloten in politie-uniform stak. 
In de laatste oorlogswinter was de reis voor de piloten minder ver. Een "crossing " over 
de rivieren bracht hen in het bevrijde Brabant. Daar stond echter tegenover, dat het 
reizen in Nederland zeer veel moeilijker was geworden. Spoorwegstaking, tot het uiterste 
ingekrompen wegverkeer, gesloten IJselovergangen, de algemene jacht op mannen. 
Een Nederlander kon amper van het Noorden naar het Zuiden komen, zonder door de 
Duitsers in de kraag gepakt te worden, laat staan een Engelsman. Vandaar dat Friesland 
de piloten, die na Augustus 1944 in die provincie neergekomen zijn, gehouden heeft tot 
de bevrijding. 

Er waren in de kringen van LO en LKP enthousiaste werkers voor pilotenhulp. Er zat 
muziek in dit werk. Reeds het zoeken naar de parachutespringers was een avontuur. 
De aanraking met mannen uit de vrije wereld was, in een tijd toen ons volk van elk contact 
met het buitenland verstoken bleef, voor velen een genot. Gretig zijn de vliegers uitge
vraagd over de toestanden in Engeland en Amerika en over de ontwikkeling van de 
oorlog. Het was pikant een piloot in huis te hebben en meestentijds waren het gezellige 
gasten, althans voor wie hun taal verstond. Het reizen met piloten per spoor, per auto of 
per fiets was een spannend avontuur. 
Nuchtere geesten in de illegaliteit overwogen echter of het belang van het pilotenwerk 
wel opwoog tegen het gevaar. De dood door de kogel stond onverbiddelijk op deze "hulp
verlening aan de vijand." Hulp aan Nederlandse onderduikers, zelfs aan Joden, straften 
de Duitsers lang zo zwaar niet. En door Joden te verbergen redde men deze van een 
wisse dood, terwijl de piloten, wanneer zij in handen van de Duitsers vielen, slechts 
krijgsgevangen werden. Derhalve waren de risico's voor de Nederlandse pilotenhelpers 
zeer veel groter dan voor de vliegers. 
De overtuiging, dat de oorlog zonder enig compromis en onder aanvaarding van alle 
risico's gevoerd moest worden, heeft er toe geleid, dat het pilotenwerk is aangepakt en 
volgehouden. Wie aan de greep der Duitsers onttrokken worden kon, moest aan die greep 
onttrokken worden. Wie vechten kon, moest vechten. Een piloot in krijgsgevangenschap 
was uitgeschakeld uit de oorlog. Een piloot in een bommenwerper droeg tot de overwinning 
bij. Welnu, dan moesten de Nederlanders, voorzover zij konden, zorgen dat zo'n piloot 
weer in zijn bommenwerper kwam, onverschillig welk gevaar zij daarbij liepen. De 
geallieerde vliegers waagden op hun zware vluchten naar Duitsland dagelijks hun leven; 
de pilotenhelpers beschouwden het als hun plicht dat zij hetzelfde deden. 
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11. DE MANNEN VAN ARNHEM

Toen op 17 September 1944 de eerste Britse Luchtlandingsdivisie op de Zuidelijke Veluwe 
neerstreek, was de verzetsbeweging onmiddellijk in actie om aan de bondgenoten alle 
hulp te bieden, die zij begeerden. Soms vochten onze verzetsmannen zij aan zij met de 
Engelsen, maar van groter belang waren hun diensten als gidsen en tolken, zomede de 
hulp aan afgedwaalde troepen. De illegale werken, doorzochten de bossen naar para
chutisten, die bij het springen waren afgedreven, wier zweefvliegtuig op een verkeerde 
plaats terecht gekomen was, of die al vechtend waren afgedwaald, en brachten ze weer 
naar de hoofdmacht. Tijdens de felle strijd om Arnhem beijverden zij zich hulp te bieden 
aan gewonden, en toen het Sint Elisabethsgasthuis te Arnhem, waai een Engelse ambu
lance in gevestigd was, door de Duitsers was omsingeld, hebben Nederlanders daar, behalve 
ernstig zieken ook wel heel licht gewonden en zelfs totaal gezonden weggehaald, allen 
evenwel in zwaar verband gewikkeld en met de uiterste omzichtigheid vervoerd, alsof 
het de zwaarst gewonden waren. Zo gingen deze Britten door de Duitse linies naar de 
eigen troep terug. 
Voor de verzetsbeweging kwam het zwaarste werk toen de slag om Arnhem was verloren. 
Met een kwart van zijn divisie was generaal Urquart na tien dagen van heldhaftig vech
ten over de Rijn teruggetrokken. Van de zesduizend anderen was het grootste deel ge
sneuveld of gevangen, maar ettelijke honderden zwierven nog op de Veluwe rond. Een 
deel van dezen viel successievelijk in Duitse handen, een ander deel werd gered door de 
illegaliteit. Telkens vonden onze mannen in de bossen, in het akkerland of in eenzame 
schaapskooien, groepjes uitgeputte Britten, en toen het krankzinnigengesticht te Wolf heze 
moest worden ontruimd, zaten daar de kelders vol met Engelsen. Onder de hoede van 
het Nederlandse Rode Kruis zijn zij er uitgehaald en als zwaar zieken op wagens weg
gereden. 
De ondergedoken "airbornes" zaten overal: in villa's en in boerderijen, in arbeiders
woninkjes en in kippenhokken. Een schaapskooi bij Ede heeft vijftig man geruime tijd 
geherbergd. Lunteren had meer dan honderd Britse gasten. Het aantal steeg voort
durend, omdat er telkens meer vluchtelingen opdoken uit de bossen en naderhand kwam 
er een nieuwe stroom uit het paleis Het Loo. Dit Koninklijk paleis was namelijk door de 
Duitsers tot een herstellingsoord gemaakt en er lagen ook gewonde Engelsen. Wanneer 
zij beter waren en op het punt stonden naar het krijgsgevangenkamp gebracht te worden, 
verdwenen de Engelsen met behulp van artsen en verpleegsters. In enkele maanden tijds 
zijn honderd Britten uit Het Loo ontsnapt. 
De soldaten van het Engelse élitecorps waren geen makke onderduikers, die zoet in hun 
kamertjes en op hun zolder bleven zitten, en zich onledig hielden met huiselijke kar
weitjes. Ze deden volop mee aan het verzet dat in de winter '44-'45 op de Veluwe 
het karakter van een verwoede guerilla aannam. Hun officieren zaten mee in de leiding 
van de Binnenlandse Strijdkrachten, en aan het spionnagewerk, ofschoon het uiteraard 
hoofdzakelijk door Nederlanders uitgevoerd moest worden, namen zij ijverig deel. Er 
waren Engelse officieren die zich, voorzien van Nederlandse papieren, in het openbaar 
bewogen, niettegenstaande de Veluwe krioelde van Wehrmacht, Feldgendarmerie, Hol
landse SS en landwacht. Een Brits majoor logeerde in een huis, waar vier Duitse sol
daten werden ingekwartierd en hij ging niet voor hen op zij. Het enige waar hij op passen 
moest was dat hij, wanneer hij de soldaten ontmoette in de hall of in de tuin, hun vriende
lijke groet niet beantwoordde in het Engels. 
In de eerste weken van October dachten zowel de duikelaars als de verzorgers, dat de 
onderduikerstijd der "airbornes" van korte duur zou zijn. Allen verwachtten een nieuwe 
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stoot, veel krachtiger dan die van 17 September, die de Veluwe bevrîjden zou. Het was 
een bittere teleurstelling voor de verzetsbeweging, toen omstreeks 20 October het bericht 
kwam, dat de ondergedoken Britten over de Rijn moesten worden gezet. Het verzet ver
loor daardoor niet alleen voortreffelijke en best bewapende soldaten, maar kreeg bovendien 
de zekerheid, dat voorshands geen nieuw offensief zou worden ondernomen. 
De eerste "crossing" had plaats in de nacht van 22 op 23 October 1944 en werd zeer 
begunstigd door de evacuatie van Bennekom. De grote drukte, die deze uittocht mee
bracht, deed de Duitse controle sterk verslappen. Een Lunterense verzetsploeg en een 
aantal Rode Kruishelpsters hebben een grote groep Engelsen naar de rivier gebracht 
en 125 man zijn veilig aan de overkant gekomen. 
Een tweede grote "crossing" was tegen de nacht van 17 op 18 November 1944 beraamd. 
Alle parachutisten in Utrecht, op de Veluwe en in de Achterhoek werden daarvoor ver
zameld in de buurt van Ede. De omstandigheden waren zeer veel moeilijker dan de vorige 
maand. Toen grote drukte door evacuatie, nu een uitgestorven "Sperrgebiet", waar de 
Duitsers zwaar patrouilleerden en een reeks van Duitse posten langs de Rijn. Deze 
"crossing" is mislukt. Een troep van tachtig man stuitte in het donker op een Duitse stelling 
en werd uiteen geslagen. Een groep van zeventien ongewapenden liet zich door één 
Duitser gevangen nemen. Ook andere groepjes raakten met de vijand in gevecht met als 
gevolg veel gewonden en gevangenen. Slechts één groepje van tien man bereikte de oever 
der rivier. Van hen werd één man ( een gewonde) door een kano opgehaald, maar het 
lichte bootje sloeg om in de stroom en zowel de roeier als de passagier verdronken. De 
anderen werden later door een motorboot gehaald. Deze negen waren de enigen, die de 
overkant bereikten. 
Ongeveer zestig Engelsen bleven aan deze zijde der rivier in vrijheid. Ze werden weer bij 
burgers onderdak gebracht. In de volgende maanden was het "crossen" in de buurt 
van Arnhem niet wel mogelijk, omdat de Engelsen in de Over-Betuwe zeer weinig 
troepen hadden. Pas in Februari werden er weer "airbornes" naar het bevrijd gebied 
gebracht, in hoofdzaak via de Alblasserwaard en langs de "crossing" -lijnen door de 
Biesbosch. Tenslotte bleven er nog een twintig over. Een voorstel van de verzetsbeweging, 
einde Maart gedaan, om deze ook over te zetten, werd door de geallieerde legerleiding 
afgewezen. Die weigering klonk als muziek in de oren van de mannen van het verzet, 
want ze betekende: het hoeft niet meer, wij komen! 1)

12. SPOORWEGSTAKERS

Behalve het geallieerde luchtlandingsleger, Dempsey's pantsertroepen en het Nederlands 
verzet in het Zuiden, werd op 17 September 1944 nog een leger tot de strijd geroepen: 
het Nederlandse spoorwegpersoneel. Het één behoorde bij het ander. Dempsey moest 
het front der Duitsers opensplijten; de "paratroops" de grote bruggen nemen; de spoor
wegmannen hadden tot taak de bewegingen der Duitsers om deze bliksemveldtocht te 
verijdelen, te verlammen. 
Veel Nederlanders hebben de adem ingehouden toen onze Regering te Londen het spoor
wegpersoneel tot staken opriep, want tot dusver hadden de spoorwegen aan het verzet 
niet meegedaan. Het vijandelijk militair transport was prompt verzorgd; de Joden waren 
per trein weggevoerd; toen in Mei 1943 bijna alles staakte waren de treinen blijven 
rijden. 
Thans echter verstonden de mannen van het spoor hun plicht. Op 18 September kon 
Minister Gerbrandy voor de radio triomfantelijk getuigen: Geen trein rolt meer in Neder-
1) Zie ook hoofdstuk IV.
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Spoorwegstaking. Het verlaten station in De(ft. Foto: RvO. 

land; als één man heeft het spoorwegpersoneel aan ons bevel gevolg gegeven. 
In zijn algemeenheid was dit waar. Alleen in Groningen waren er wat onderkruipers en 
bleven een paar treinen rijden. 
De spoorwegstaking plaatste het verzet opeens voor een enorme taak. Het duizendkoppig 
corps der spoorwegmannen moest plotseling en goed duiken, want men kon er op rekenen, 
dat deze staking, die op een kritiek moment een krasse streep haalde door de Duitse 
plannen, de bezetters zou prikkelen tot de scherpste represailles. 
Het ging uitstekend met het onderduiken van de spoorwegmannen. Velen redden zichzelf 
en wie hulp vroeg werd geholpen. De LO was gegroeid tot een grote en goed georgani
seerde beweging, die overal contacten had. De verzetsgeest was bij de nadering van de 
bevrijders levendig onder het gehele volk en de verraders van de NSB waren op Dolle 
Dinsdag weggevlucht. Niemand dacht er meer aan om onderduikers aan te brengen. 
Er was geen dapperheid meer nodig om herberg te verlenen. Men opende zijn deur nu 
zelfs uit vrees. 
Op die gezindheid speculeerde een predikant, die te Uithoorn spoorwegmannen onder
dak bracht. Als hij niet al te grif gehoor vond, stak hij de vinger op: Bedenk het wel, er 
wordt gestaakt op bevel van de Regering. Help je niet dan moet je zelf voor de gevolgen 
instaan. Door die bedreiging werden sommigen zo bang, dat ze aan de pastorie kwamen 
smeken of zij alsjeblieft een spoorman mochten hebben. 
De te verwachten Duitse dreigementen kwamen prompt: Weer aan het werk of je wordt 
doodgeschoten! Het spoorwegpersoneel antwoordde op de bedreiging door nog secuurder 
weg te duiken. Slechts hier en daar kwamen enkelen op. De illegaliteit heeft deze onder
kruipers op hardhandige wijze aan hun nationale plicht herinnerd. Zij verzocht de RAF 
om het stationsemplacement te Amersfoort, waar weer gewerkt werd, te bombarderen 
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en deze voldeed prompt aan dat verzoek. Het gevolg was dat de onderkruipers hals over 
kop van het station wegvluchtten. Werken voor de Duitsers bleek nog gevaarlijker dan 
onderduiken. 
Ook op 1 7 September had trouwens niet uitsluitend de nationale overtuiging en de wil 
om aan de wettige regering te gehoorzamen het spoorwegpersoneel gedreven. Het gevaar, 
dat hun werk in de afgelopen zomer opgeleverd had en dat gedurig toenam, had de 
spoorwegmannen reeds lang uit doen zien naar het consigne: Laat je arbeid in de steek. 
"Sein Lodewijk", de geel-blauwe vlag, die luchtgevaar aanduidde, had in de zomer '44 
veel gewapperd aan de stations. De treinen waren onophoudelijk bestookt door jacht
vliegtuigen. Menig machinist had het leven reeds gelaten, en naarmate de geallieerde 
legers oprukten in de richting van ons land en de vliegvelden dus vooruit geschoven 
werden, was de activiteit der vliegers toegenomen. Nu de opmars in Nederland begonnen 
was, zou de actie tegen het spoorwegverkeer ongetwijfeld zeer verhevigd worden. Ook 
scheen de staking slechts van korte duur te zullen zijn. België was immers in één week 
bevrijd. De verlossing van ons land zou niet veel meer tijd vorderen. 
Het ]iep anders dan verwacht werd. Door de tegenslag bij Arnhem duurde de staking 
heel de lange winter. 
Vierkant tegen hun gewoonte in hebben de Duitsers in de staking berust. De dreigementen 
van de eerste dagen werden niet uitgevoerd en nadien hebben zij slechts weinig pogingen 
gedaan de stakers te bewegen tot hervatting van het werk. Met eigen personeel, uit Duits
land hierheen gehaald, hebben zij een zeer beperkt spoorwegverkeer onderhouden. Ons 
ro1lend materieel werd weggevoerd; de spoorweginsta1laties gruwelijk verwoest. Maar 
represailles tegen de stakers werden niet op grote schaal genomen. Het gevolg was dat het 
overgrote deel van het spoorwegpersoneel weer opdook en naar huis terugkeerde; prac
tisch bleven al1een de leidende functionarissen onder water. Het huisvestingsprobleem 
werd daardoor zeer veel lichter. De financiële voorzieningen waren echter veelomvattend. 
Een zeer aanzienlijk deel der onderduikers van vóór September 1944 voorzag in eigen 
onderhoud. De spoorwegmannen, voor het merendeel gehuwd en niet in de gelegenheid 
om in de hongerwinter andere arbeid aan te pakken, moesten onderhouden worden. In 
de eerste weken heeft de LO hulp geboden, waar dit onmiddellijk nodig was. Daarna nam 
het Nationaal Steunfonds (NSF) de zorg voor de financiën op zich. In vele plaatsen zorgde 
de LO voor de uitbetaling, en dit bracht eigenaardige moeilijkheden met zich mee. Een 
deel van het personeel van Almelo zat zo diep weggedoken, dat pas drie maanden na het 
begin der stakiq.g het loon kon worden uitbetaald. Een slechte geest bezielde die Rotter
damse spoorwegstakers, die tegen de hen verzorgende LO-man opspeelden en dreigden 
weer aan het werk te zullen gaan, indien zij niet meer voedsel kregen, niettegenstaande 
zij reeds ruimer werden voorzien dan vele anderen, die steun genoten van de illegaliteit. 
Een gans andere ervaring deed echter een LO-medewerker op bij een Amsterdamse 
spoorwegarbeider. Deze man had nooit om hulp gevraagd, maar leefde van aardappel
schillen en stookte zijn huisraad op om zich een beetje te verwarmen in zijn koude huis. 
Hij is geholpen door de LO met voedsel, brandstof en met geld. 

13. DUITSE ONDERDUIKERS

Er waren ook Duitse onderduikers. 
De Rijksduitsers, reeds voor de oorlog in Nederland woonachtig, blaakten niet allen van 
liefde voor de "Führer". Een aantal van hen dook liever onder dan dat zij zich lieten 
inlijven bij de Wehrmacht. In de Limburgse mijnstreek waren deze Duitsers talrijk. 
Verscheidenen zijn ondergebracht door de LO, maar deze onderduikers gaven noga] moeite 
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en de toeloop werd zo groot, dat de mogelijkheid om Nederlanders te doen onderduiken 
er ernstig door in het gedrang kwam. Toen heeft de Limburgse illegaliteit het spreekwoord 
moeten toepassen: ,,Het hemd is nader dan de rok" en voortaan geen Duitsers meer 
geholpen. 
Naast deze burgers waren er Duitse deserteurs, die onderdak en hulp verzochten. Vóór 
'44 waren zij niet talrijk. 
Eén van de eersten was Karl Ernst Eikens (t), een twintigjarig soldaat, van beroep journalist, 
gelovig katholiek, fel en principieel tegenstander van de nazi's, die in Augustus '42 
contact kreeg met de illegaliteit in Hoogeveen. Voorlopig bleef hij in militaire dienst. 
Hij zat op een bureau, waar hij gelegenheid tot spionnage had. Belangrijke rapporten 
over de inrichting van vliegvelden, versterkingen en radar-installaties heeft hij aan de 
illegaliteit verstrekt. Toen het hem te warm werd op het bureau dook hij onder. Hij had 
sterke ambities voor een illegale pers in Duitsland, en hoewel hem dit werd afgeraden 
heeft hij doorgezet. In samenwerking, o.m. met] acques (Izaäk v.d. Horst t) en Maas (Roelof 
J. Damt) uit Kampen stelde hij een krant, ,,Das freie Wort" samen. Ze werd in Kampen
gezet en in Enschede gedrukt in een oplaag van 10.000 exemplaren. Karl is met de kranten
over de grens gegaan, doch heeft ginds weinig kunnen doen. In Keulen werd hij gegrepen.
Voor de Krijgsraad gedroeg hij zich dapper. Zijn Nederlandse relaties heeft hij niet ver
raden, hoezeer hij er toe geprest werd, en van een Duitse vriend en medewerker, die met
hem werd gearresteerd, nam hij alle schuld op zich, met het gevolg, dat deze er afkwam
met gevangenisstraf. Karl werd gefusilleerd.
Op 10 October dook te Limmen (NH) ,,Duitse Kareltje", nadat hij reeds lang relaties
met de Nederlandse illegaliteit had onderhouden. Hij werd lid van de Alkmaarse KP
en weerde zich daar zo dat menig Hollandse KP'er een voorbeeld aan hem nemen kon.
De deserties van 1942 waren volkomen onverdacht, omdat Duitsland toen nog op weg
scheen naar de overwinning en de deserteurs wisten, dat ze in het verzet een moeilijk en
gevaarlijk leven tegemoet gingen. In 1943 waren de omstandigheden reeds ingrijpend
gewijzigd en kon het zijn, dat men dook om zich te dekken.
Dit was niet het geval met "Duitse Hans", die in September '43 deserteerde. Voor de
oorlog had hij geruime tijd in Nederland gewoond. Hij hield van ons volk en haatte het
nationaal socialisme. Als Duits soldaat kwam hij op 10 Mei '40 met het invalsleger in
ons land. Zijn regiment nam daarna aan de veldtocht tegen Frankrijk deel, doch werd
in de zomer van '40 in Nederland gelegerd. Op dat moment reeds was hij vast besloten
te deserteren en hier onder te duiken, maar er deed zich geen gunstige gelegenheid voor
en toen eind Mei '41 het regiment naar Koningsbergen werd verplaatst om tegen de
Russen te vechten, scheen Hans' kans verkeken. Zijn troep zat anderhalf jaar vast in een
egelstelling bij het Ilmenmeer, die door de Sovjettroepen ingesloten was. Mei '43 werd
het regiment ontzet en in Juli d.a.v. kreeg Hans een paar weken verlof en toestemming
om naar Nederland te gaan. Gèdurende dat verlof heeft hij zijn onderduiken voorbereid
door zich met behulp van Nederlandse relaties van een duikadres te verzekeren. Hij is weer
naar zijn corps teruggereisd, doch all een om aanstonds op valse pa pieren opnieuw naar Neder
land te gaan en nu voorgoed. Bij zijn meisje - sinds 1941 was hij verloofd met een Neder
landse uit Bussum - durfde hij niet blijven. Hij ging naar Woerden en kwam daar in
aanraking met enkele jongens, die naar Duitsland moesten. Deze bezorgde hij valse
papieren, waarop ze thuis konden blijven. Dit was het begin van een uitgebreide illegale
activiteit van "Duitse Hans", eerst te Woerden, later in Den Haag beoefend. Een specia
liteit van hem was het verzenden van brieven, voorzien van het stempel van de Rijks
commissaris en van het GAB in Den Haag, aan Duitse fabrieken, waarin verzocht werd
met name genoemde Nederlanders met verlof te zenden, omdat een familielid ernstig
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ziek was. Twee-derde van die brieven had succes! Maar hij deed meer dan falcificeren. 
Hij werd lid van de KP-De Bilt en nam - soms in de uniform van de Duitse weer
macht - deel aan verschillende acties. Bij een der overvallen op het distributiekantoor 
te Maartensdijk was Hans aanwezig. Frits de Zwerver heeft hij mee uit de Arnhemse 
gevangenis gehaald. In Juni '44 werd hij gearresteerd door de SD in Den Haag. Hij 
heeft toen hoog spel gespeeld met het gevolg, dat hij dezelfde dag nog op vrije voeten 
werd gesteld, op voorwaarde dat hij binnen een maand al zijn illegale vrienden aan zou 
brengen. Hans zocht die vrienden aanstonds op, niet echter om ze uit te leveren, doch 
om hen te waarschuwen voor de SD. Allen zijn ontsnapt, Hans zelf ook, die een poos 
in Brabant onderdook en daarna tot aan èie bevrijding zwervende is gebleven. 
Hans was een Duitser, die voor zijn vrienden door het vuur ging. Doch er waren ook anderen. 
In Rotterdam is een lid van de SS gedeserteerd en in het verzet gekomen. Toen hij door de 
landwacht werd gearresteerd, verried hij zeventien illegale werkers. 
In Limburg deed zich een soortgelijk geval voor, echter met betere afloop. Een piepjong 
Duits soldaatje, 17 jaar, had zich als deserteur bij de illegaliteit vervoegd en was daar 
aangenomen. Er rees echter verdenking tegen hem en bij een verhoor bekende hij, dat 
hij Pater Lodewijk (Lodewijk Bleijs t) had willen verraden. ,,Nu is er maar één straf voor jou, 
de kogel," werd hem toegevoegd. Na drie uur zou het vonnis voltrokken worden. Intussen 
zat de jongen opgesloten. Toen de LO-man, aan wie hij de bekentenis gedaan had, 
kwam voor de executie, vond hij hem in een plas zweet. Hij praatte nog eens met hem. 
De knaap had diep berouw. En toen heeft deze illegale werker genade voor recht laten 
gelden en in plaats van de jongen dood te schieten, hem in zijn huis genomen. ,,Het was 
de f ijnste onderduiker die ik ooit gehad heb," eindigt zijn verhaal. 
Na D-day nam het aantal Duitse deserteurs sterk toe. De motieven waren toen vaak niet 
zuiver en de illegaliteit stond sceptisch en argwanend tegenover de beweringen van velen, 
dat ze vurig anti-nazi waren. Hun wapens waren echter uiterst welkom, want vóórdat 
er Engelse wapens door de lucht werden aangevoerd (en dat begon pas in Augustus '44) 
was de LKP zeer slecht bewapend. Ook de uniformen van de deserteurs kon de KP zeer 
goed gebruiken. 
Onder de deserteurs uit het Duitse leger waren verscheidene niet ras-echte Duitsers. 
In Rotterdam heeft een Amerikaan van Duitse afkomst, die in 1939 een bezoek aan 
Duitsland bracht en toen tot militaire dienst gedwongen werd, uitmuntend spionnage
en sabotagewerk verricht. Een Oostenrijker, die lang vóór de oorlog reeds in Amsterdam 
woonde, en als volksduitser op moest komen, onderhield relaties met de illegaliteit en 
heeft als commandant van een "Sprengkommando" verhinderd, dat de bruggen in de 
buurt van Ruurlo bij de nadering der Canadezen opgeblazen zijn. Onder de Georgiërs, 
gevangen genomen soldaten van het Russische leger, die de Duitse militaire dienst ver
kozen hadden boven het krijgsgevangenkamp en in het laatste jaar van de oorlog in 
Noord-Holland lagen, waren verscheidenen, die wapens en munitie aan de LKP in 
handen smokkelden, en sommigen zijn gedeserteerd en ondergedoken. 
De opstand van de Georgiërs op Texel in April '45 is bekend. De leiders der BS op het 
eiland waren geestdriftig om hen in hun strijd te helpen. De leiding der LO stond er koel 
tegenover. Haar sympathie voor deze Georgiërs, die Duitse uniformen hadden aange
trokken - net als de Hollandse SS ! - was niet groot en het was al te doorzichtig om 
welke reden zij thans in opstand kwamen. Duitsland stond op het punt ineen te storten 
en het was niet twijfelachtig, hoe Stalin zou handelen met Sovjet-onderdanen, die tot 
het einde toe de vijand hadden gediend. Bovendien, de instructie voor de Binnenlandse 
Strijdkrachten luidde: Geen enkele openlijke actie, tenzij Z.K.H. Prins Bernhard deze bevolen 
of toegestaan heeft. En er kwam geen bevel, met hoeveel spoed de gebeurtenissen op 
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Texel ook aan het geal
lieerde hoofdkwartier 
waren gemeld. De LO 
heeft zich buiten deze 
strijd gehouden. 
Duitse onderduikers 
van een zeer bijzonder 
soort waren de krijgs
gevangenen van de il
legaliteit. 
Op de befaamde Dolle 
Dinsdag, 6 September 
1944, stond heel N e
derland op zijn kop, 
maar in het Zuiden, 
zo dicht bij de aan
stormende Engelsen, 
was de stemming nog 
veel overmoediger dan De tl)d van de jletsenvordtring in A'ciam-<_ltlil. btn meuw sucrt lu-.z,u, '"" ao uu0l,.,1Lg W '"'5�'""'' lil 

in het Noorden. grote moeilijkheden bracht omdat de fiets het enige nog beschikbare vervoermiddel was. Foto: Charles Breijer. 

Te Axel nam de illegaliteit de wapens op. Het stadhuis werd bezet en het onthutste 
garnizoen gaf zich over. Er werden honderden gevangenen gemaakt. In plaats van de 
geallieerde tanks, die verwacht waren, kwamen echter massa's Duitsers het stadje binnen. 
Zij marcheerden . . . . door een erepoort, met oranje versierd! Doch ook zij waren op 
Dolle Dinsdag zo volmaakt de kluts kwijt, dat zij geen aanstoot namen. Een generaal 
begroette met "Herr Bürgermeister!" een illegale werker, die zich op de burgemeesters
kamer had geïnstalleerd en een rede had gehouden, welke hij had besloten met "Leve 
de Koningin! Leve het Vaderland!" Maar de gevangen soldaten kwamen vrij en de 
volgende dagen kregen de Duitsers hun bezinning min of meer terug. En toen heeft 
de "Partisanen-Bürgermeister" enige benauwde uurtjes beleefd. De ene na de andere 
Duitse officier kwam op zijn kamer, hevig verontwaardigd over hetgeen hij met zijn 
illegalen op Dolle Dinsdag uitgehaald had. Door een piepjong SS-luitenantje als "kolonel" 
aan te spreken, door hevig te werken op de noodzaak van orde en rust, die nu door de 
NSB'ers toch niet meer te bewaren was, en door een stevige borrel te schenken, heeft hij 
zijn huid gered en het stadje behoed voor represailles. En veertien dagen later waren de 
Tommies er. 
In Baarle-Nassau maakte de marechaussee op Dolle Dinsdag twintig Duitsers krijgs
gevangen in de verwachting, dat zij deze aanstonds aan de Engelsen zou kunnen over
geven. De geallieerde opmars stokte echter en de politie zat met haar gevangenen verlegen. 
In een oude melkfabriek heeft zij ze opgesloten en twee maanden gevangen gehouden, 
totdat eindelijk de geallieerden kwamen. 
Het grootste avontuur met Duitse krijgsgevangenen is in de Biesbosch beleefd en nu wij 
voor de tweede maal dit oord van water, kreken en hoog det ontmoeten, geven wij het 
verhaal van het verzet in een merkwaardig brok van Holland. 

14. DE BIESBOSCH

Sedert de Sint Elisabethsvloed het land van Maas en Merwede heeft overstroomd, steden 
en dorpen verzwelgend en vee en mensen meesleurend in zijn woeste golven, is de Bies-
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bosch een gebied, waar 
het getij vrij spel heeft 
met de weke grond. 
Elk etmaal bruist de 
vloed over het land, 
elk etmaal baant de 
eb zich tweemaal weer 
een weg naar zee. 
Er ontstonden kreken, 
breed en smal. Er vorm
den zich eilandjes, die 
telkens onder water do
ken. Een wilde plan
tengroei is er in het 
moeras: elzen, biezen 
en riet, vooral veel hoog 
opschietend riet en 
grienden, die het uit
zicht belemmeren. De Op 5 November '44 werden 7 5 krijgsgevangenen uit De Biesbosch naar het beirijde Drimmelen overgebracht 

en aan de geallieerden overgedragen. Men ziet hier de troep opgesteld tijdens de overdracht. 
wind ruist in de Bies

bosch, het riet wuift en buigt en fluistert geheimzinnig, het water gorgelt in de killen. 
Voor de Duitsers was de Biesbosch huiveringwekkend. Zij hadden een grote angst voor het 
stromend water, dat daalde en steeg en de terugweg afsneed aan wie zich waagde op 
de smalle paadjes. Ze waren angstig voor het riet en de grienden, waarachter zich van 
alles kon verbergen. Ze kenden niet de draagkracht van de slappe grond, noch de 
vreemde kracht van het water, dat door eb en vloed beheerst wordt. Ze waagden zich 
niet in de Biesbosch. Die angst der Duitsers maakte, dat de Biesbosch zeer gezocht werd 
door ieder die zich aan de greep der nazi's wou onttrekken. 
De eerste Biesbosch-onderduikers waren .... schepen. Zó hoog en uitgestrekt zijn de riet
bossen en de grienden in de Biesbosch en zó menigvuldig en kronkelend de kreken, dat 
zelfs forse schepen er verborgen konden worden. Toen de Duitsers voor hun oorlogs
voering Nederlandse schepen vorderden, hebben dozijnen schippers hun vaartuig hier 
in veiligheid gebracht. Weldra volgden op de schepen mensen. De Biesbosch behoorde 
tot het verzorgingsgebied van de LO-KP uit het Land van Heusden en Altena. Beroeps
militairen, Joden, zwaar gezochte illegale werkers en piloten vonden er een schuilplaats. 
Na korte tijd zaten er driehonderd man. Voor voedsel zorgden mee een aantal boeren, 
die hun hoeven hadden op de bedijkte gronden tussen de moerassen. Hoogst zelden 
verscheen op die hoeven een burger en nooit een Duitser, zodat het geheim redelijk 
goed bewaard bleef. Een deel der onderduikers werkte bij de boeren; een ander deel 
opereerde in KP-verband van de Biesbosch uit. Dat werk van de KP werd door de Duitsers 
natuurlijk wel ontdekt en vermoedelijk zullen de sporen van hun onderzoek naar de 
herkomst van de "Partisanen" wel in de richting van de Biesbosch zijn gegaan, zodat zij 
wisten dat het daar niet pluis was. Een enkele keer hebben ze er dan ook een razzia gehou
den, maar ze voelden zich in deze omgeving veel te onzeker om er zich lang en intensief in 
te wagen. In de rietvelden kwamen ze niet. 
Op 16 Mei 1944 moet er verraad gepleegd zijn. Op de een of de andere wijze zijn de Duitsers 
aan de weet gekomen, dat een schip met onderduikers uit een nauwe kil, diep in de grien
den, werd verhaald om ergens elders neergelegd te worden. Anders was het onmogelijk 
geweest dat juist op het ogenblik dat dit schip op ruimer water was een Duitse motorboot 
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verscheen en de onderduikers overviel. 
Maar ook toen - ofschoon de omstandigheden zeer ongunstig waren - bewees de Bies
bosch welk een ideale schuilhoek ze was. De Duitsers waren vlakbij toen de onderduikers 
hen ontdekten, doch deze wisten niettemin de schuit tegen de oever van de kil te brengen 
en over boord te springen in het riet. Twee onderduikers konden hun nieuwsgierigheid 
echter niet bedwingen en waagden zich te dicht in de buurt van de Duitsers. Zij werden 
gearresteerd. De Duitsers dwongen hen hun makkers terug te roepen. Zij schreeuwden 
luid, maar natuurlijk kwam er niemand opdagen. En het riet was zó dicht en de Duitsers 
waren zó bevreesd om zich in dat geheimzinnig groen te wagen, dat ze afgetrokken zijn 
met die twee onderduikers, nadat ze het schip en nog een ander schuitje hadden verbrand. 

Op Dolle Dinsdag waren de KP'ers in de Biesbosch al even strijdlustig als waar ook elders. 
Zij smeedden plannen om Duitse posten aan Merwede en Amer te overvallen en te gaan 
vechten met patrouilles in het land van Altena. Hun leiding heeft hun dat belet, omdat 
aanvallen op intacte troepenonderdelen onmiddellijk concentraties en represailles zouden 
uitlokken. Als ze evenwel verstrooide Duitsers, uit het Zuiden over de rivieren terug
trekkend op Holland, gevangen wilden nemen, was dat goed. Van dit verlof hebben de 
jongens der KP een ruim gebruik gemaakt. 
Een goede valstrik was er bij de Amer. Daar zette een veerman telkens Duitse vluchtelingen 
over. Hij deed het aanvankelijk in zijn onschuld en de Duitsers trokken goedsmoeds ver
der. Maar bij een smal bruggetje, dat zij passeren moesten, wachtte de KP ze op. 
Een gelukkige omstandigheid was, dat de veerman een goed Vaderlander bleek te zijn. 
Hij werd in vertrouwen genomen en betrokken in de actie. Zo zorgde hij er voor, dat 
nooit meer dan vier of vijf Duitsers tegelijk werden overgezet. 
Lang niet alle Duitsers gaven zich terstond gewonnen. Soms werden bij het brugje 
complete vuurgevechten geleverd. Acht Duitsers zijn bij die schermutselingen gesneuveld. 
De gevangenen werden naar een schip gebracht, dat diep in de Biesbosch tussen zeer hoog 
riet verscholen lag. Behalve hier waren ook aan de Langstraat en bij Breda gevangenen 
gemaakt. Daar kon men hen bij het uitblijven der Engelsen niet houden en bracht ze 
naar de Biesbosch. Zo 
waren er ten slotte 78 
krijgsgevangenen op 
twee schepen, in gro
te hoofdzaak Duitsers, 
maar ook enkele Polen 
en Italianen, benevens 
zevenHollandseSS'ers. 
De krijgsgevangenen 
werden bewaakt door 
KP' ers en twee Ame
rikaanse piloten, die 
in de Biesbosch onder 
water zaten. 
Toen de bevrijding 
lang op zich liet wach
ten, raakte men ook in 
de Biesbosch met de 
gevangenen verlegen. 
Het land van Altena De Poolse commandant gaf een bewijs van ontvangst der krijgsgevangenen. 
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stroomde steeds meer vol met Duitse troepen, waardoor de aanvoer van voedsel steeds 
moeilijker werd. De Biesbosch-boeren deden echter wat ze konden - ofschoon ze sterk 
tegen het krijgsgevangenen-avontuur gekant waren geweest - maar hun hulp kon niet 
verhinderen, dat de toestand in de scheepsgevangenis steeds slechter werd. De mensen 
vervuilden meer en meer. Met luizen bedekt sliepen ze op stro, dat van vlooien wemelde. 
Er brak dysenterie uit; er waren ook gewonden bij, waarvan, ondanks geregeld bezoek 
van een dokter, enkelen zijn overleden. In verband met de herhaaldelijke ruzies werd 
besloten de Hollandse SS'ers te fusilleren. De Duitsers liet men nog in leven, maar na 
een mislukte arrestatiepoging, waarbij een Duits soldaat ontkwam, werd de toestand zo 
kritiek dat er ernstig aan gedacht is hen allemaal uit de weg te ruimen. 
Op 5 November kwam er echter onverwacht een gelegenheid hen naar het bevrijde Drim
melen over te brengen. Vandaar zijn ze op transport gesteld naar Breda en verder naar 
een Engels krijgsgevangenenkamp. 
Als het aan de verzetsbeweging in Dussen had gelegen, waren in de Biesbosch ook nog 
Engelse luchtlandingstroepen ondergebracht. Op 17 September, de dag van de lucht
landing bij Arnhem, moest namelijk een zweefvliegtuig een noodlanding maken bij 
Capelle in West-Brabant. De 28 inzittenden werden door illegale werkers voorlopig onder
gebracht in een schuur aan de zuidelijke Maasoever met de bedoeling hen naar de Biesbosch 
te brengen. De Engelse commandant wilde echter vechten en niet onderduiken, en wetend 
dat Dempsey door zou stoten langs Eindhoven naar Nijmegen, vroeg hij aan de verzets
groep hem en zijn mannen naar de corridor te brengen. Dit brutale stukje is volbracht. 
Op de avond van 20 September zijn de 28 Engelsen op een vrachtauto geladen en dwars 
door Noord-Brabant, dat wemelde van Duitse troepen, naar Udenhout gebracht, waar 
een ander zweefvliegtuig met 19 man een noodlanding had moeten maken. Verenigd 
hebben deze mannen zich baan gebroken naar de corridor. 

Na 5 November '44 liep de Biesbosch leeg. Niet alleen de krijgsgevangenen werden naar 
het bevrijd gebied gebracht. Ook de onderduikers gingen daarheen, de illegale werkers 
zowel als de schippers mèt hun schepen. 
En daarop kwamen er Duitsers in de Biesbosch. Toen ze ontdekten dat de "Partisanen" 
weg waren, overwonnen zij althans gedeeltelijk hun angst voor water, riet en grienden. 
Een bezetting van achthonderd man werd er gelegd. 
Toch was de rol van de Biesbosch voor het verzet nog niet ten einde. Ondanks het feit dat 
het er vol met Duitsers zat liepen door de Biesbosch de voornaamste "crossing-lines" tussen 
het bezet en het bevrijd gebied. De Biesbosch-kenners vonden de weg door nauwe kreken, 
dikwijls rakelings langs de Duitse posten. Ze waren veilig achter groene muren van hoog 
opgaand riet en de Duitsers voelden zich veel te onzeker in het moeras om scherpe jacht 
te maken als ze gewrik van riemen of het klotsen van een vaarboom hoorden. Piloten, 
parachutisten, spionnen van de Albrechtgroep, vertrouwensmannen der regering en nog 
vele anderen, zijn door de Biesbosch gevaren naar het bevrijd gebied en uit het bevrijde 
Zuiden weer terug naar het benauwde Westen. 1)

Straks zal de Biesbosch worden ingepolderd. Dan zal er koren groeien, waar nu riet wuift 
en zullen koeien grazen op het land, dat thans dagelijks door de vloed wordt overstroomd. 
En de boerderijen zullen vertienvoudigen. Het is goed! 
Gelukkig echter dat in '40-'45 ons land nog één brok woest moerasland had, vol ge
heimzinnige gevaren voor ieder die in dat land van riet en grienden niet geboren en 
getogen was, maar trouw beschermer van zijn zonen. Zoals tweeduizend jaar geleden de 
1) Zie hoofdstuk IV. 
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Friezen in hun moerassen dekking vonden tegen de machtige Romeinen, en zij duizend 
jaar geleden zich tussen hun poelen en plassen staande hielden tegen de Noormannen, 
zo was thans de Biesbosch een veilig vluchtoord en onze bondgenoot in de ondergrondse 
strijd. 

15. ONDERDUIKEN IN DE HONGERWINTER

Op Dolle Dinsdag waren ook de onderduikers uit het lood geslagen. De treinen zaten 
die dag niet alleen vol NSB'ers, die naar het Oosten vluchtten, ze zaten ook vol duikelaars 
op weg naar huis. 't Was immers afgelopen. De Duitsers gingen er vandoor. De tijd van 
onderduiken was voorbij. Ieder kwam boven water. In eigen woonplaats liep men frank 
en vrij op straat. 
De hoop werd uitgesteld. In plaats van de bevrijders kwam de SD terug en in het laatste 
halfjaar der bezetting heeft deze een terreur geoefend, in vergelijking waarbij de wan
daden van het verleden slechts kinderlijke plagerijtjes waren. 
Verschrikt verscholen zich de onderduikers weer. Een nieuwe periode van uitzien en 
wachten begon. Het was de ergste tijd voor de onderduikers, zo goed als voor het hele 
volk, maar hij was vierkant anders dan vóór September '44. 
Het verklikkersgilde van de NSB was grotendeels verdwenen. De velen, die voorheen uit 
geldzucht, nijd of jaloezie onderduikers bij de SD hadden aangebracht, probeerden 
thans bij de illegaliteit in het gevlei te komen, omdat ieder kon zien, dat, ondanks het 
uitstel der bevrijding, de nederlaag der Duitsers zeker was. De Falsificatie-Centrale stond 

. . .  het voedselprobleem stelde ongehoorde eisen . . .
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op haar hoogste trap en kon elke valse Ausweis leveren in zo perfecte uitvoering, dat de 
controlerende Duitsers háár papieren voor echt en de originele stukken van de Duitse 
bureaux soms voor vals versleten. Doch men had niet eens valse documenten nodig. 
Wie zich uitgaf voor een evacué uit het verwoeste· en ontruimde Arnhem en ver
klaarde dat hij bij zijn vlucht z'n papieren had verloren, kreeg op iedere secretarie een 
nieuw persoonsbewijs en nieuwe stamkaarten, waarop hij elke naam en elk beroep kon 
invullen. 
De Duitsers zochten niet meer naar jongens van de Arbeidsdienst, want het instituut was 
feitelijk geliquideerd. Zij gingen niet meer op speurtocht naar "contractbrekers", ofschoon 
een stroom van arbeidsslaven uit Duitsland over onze grens vloeide. De administratie van 
de Arbeitseinsatz was volkomen in de war. 
Zo werden de oude onderduikers nauwelijks meer vervolgd. Maar al deze voordelen 
waren illusoir, omdat de Duitsers grepen wie ze grijpen konden voor het graven van hun 
schansen. Niemand beneden veertig jaar was daarvan vrijgesteld, tenzij hij doodziek was. 
In het Oosten en het Noorden stroopte de Grüne alle dorpen af om slaven voor de 
IJsellinie. Verschillende grote steden hadden razzia's. Op 7 October werden te Utrecht 
plotseling alle mannen van de straat geveegd en meegenomen. In November had Rotter
dam zijn grote razzia, die door haar overrompelend karakter de weerstand van de anders 
waarlijk dappere Rotterdammers fnuikte en dertigduizend man heeft opgeleverd. Ze 
werd gevolgd door een razzia in Den Haag, waar, gewaarschuwd door het Rotterdamse 
voorbeeld, de meesten door "de mazen van het net gekropen zijn. 
Bij het slavenwerk aan de IJsellinie waren deserties aan de orde van de dag. De helft 
der weggevoerde Overijselaars en Friezen was altijd binnen veertien dagen weer in zijn 
dorp terug. 
Een ernstig gevolg van de gestage jacht op mannen was echter dat alles onderduiken 
moest. 
Dit was gewoonlijk onderduiken in de eigen woning, want in die tijd was men thuis even 
veilig of onveilig als waar ook elders. De LO kreeg derhalve niet veel nieuwe klanten 
onderdak te brengen. Het huisvestingsprobleem mocht lichter zijn geworden, het voed
selprobleem stelde ongehoorde eisen, vooral in het hongerende Westen, maar van de wijze, 
waarop de LO zich van die taak gekweten heeft, wordt geschreven in het hoofdstuk over 
de verzorging. 
Een van de laatste uitbarstingen der Duitsers was de oproep aan alle mannen onder 
veertig jaar om zich te melden, welke oproep half December '44 in het Westen uitgevaar
digd werd. Het bevel was nog meer omvattend dan de oproep in krijgsgevangenschap 
van 29 April '43. Doch terwijl toen het volk in woede ontstak en voor de eerste maal 
wild aan zijn stalen ketens rukte, klonk er thans hoongelach. De oproep van de illegale 
pers: Niet melden!, prompt volgend op het bevel tot deportatie, was amper nodig. Slechts 
in de grote steden, waar de honger zwaar was, kwamen wat mannen op, die zich door 
de verlokking van "volop eten" hadden laten lijmen. Een aanval van de KP op een aan
getreden troep in Amsterdam, joeg deze dwazen echter de stuipen op het lijf en deed ze 
naar hun huizen vluchten. Buiten de grote steden dacht vrijwel niemand er aan zich te 
melden. Slechts enkele stakkerds, die eigenlijk in een idiotengesticht thuis hoorden, ver
schenen aan de stations .... tot verbazing van de Duitse ambtenaren, die hen zo non
chalant bewaakten dat de meesten onderweg nog konden vluchten. 
In het laatste halfjaar van de oorlog stond de verzetsbeweging in een totaal andere positie 
dan tevoren. In 1943 ging het .er voor de LO om, onderduikers te onttrekken aan het 
scherpe oog der Duitse speurders en het scheen onbegonnen werk om dat op grote schaal 
te doen. De kleine David trad tegen Goliath in het krijt. 
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Thans was de Filistijnse reus vermoeid. Hij droeg zijn harnas en zijn zware wapens nog, 
maar de gladde steen van David had hem reeds getroffen tussen het vizier. De onder
duikerij was hem ver boven het hoofd gegroeid. Hij had de stroom niet kunnen stuiten. 
Soms scheen de illegaliteit de baas in het bezet gebied. 
Dan echter maakte de gewonde Goliath weer plotseling amok. Bij de razzia's, waarover 
wij het hierboven hadden, maar vooral bij de represailles. De Duitsers haalden illegale 
werkers, of slechts als illegaal verdachten, uh de propvolle gevangenissen en schoten ze 
onverhoord en zonder rechtspraak als honden neer. De landwacht knalde in het wilde weg. 
Er heerste een zwarte terreur. 
Gelukkig, toen de nood tot de lippen gestegen was, was de redding nabij. 

16. BALANS VAN DE ONDERDUIKERIJ

Bijna a1le rapporten van de medewerkers der LO stemmen hierin overeen, dat de eerste 
onderduikers de beste waren. Dat waren de mannen die uit vaderlandse zin weigerden 
zich slaaf te laten maken van de Duitsers en alle ontberingen en risico's verkozen boven 
de schande van de vijand te helpen in zijn oorlogvoering. 
Toen de LO tot volle wasdom was gekomen, stond de keus heel anders. Men wist dat het 
risico van onderduiken niet zo groot was en dat men onder water zich redelijk vrij be
wegen en soms zelfs een goed leven lijden kon, sinds de LO uitstekend voor de onder
duikers zorgde. En daar stond tegenover dat het in Duitsland met de grote bombarde
menten zeer gevaarlijk was geworden. De schaal van het voordeel sloeg allengs sterkèr 
naar het onderduiken over. 
In deze tijd kwamen verlofgangers uit Duitsland zich melden bij de LO. Daar waren 
er bij die hadden ingezien, dat ze fout gehandeld hadden toen zij een vorige keer zich 
lieten deporteren. Er waren er echter ook, die niet weer naar de Duitse hel terug wilden uit 
vrees voor hun hachje. En nadat de verloven waren stopgezet, stroomden de vluchtelingen 
over de grens, uit het "Lager" weggebombardeerd, een schuilplaats zoekend in het veilige 
Nederland en bij de LO aankloppend om onderdak en eten. 
De LO stond aanvankelijk op het standpunt: wij helpen alleen principiële onderduikers 
en wees degenen af, die duiken wilden uit onzuivere motieven. Later heeft zij haar stand
punt gewijzigd uit overweging, dat zoveel mogelijk arbeiders aan de Duitse oorlogs
industrie onttrokken moesten worden. Toen hielp zij ieder, die hulp vroeg. 
Toch werd het wel eens al te gortig. Te Bloemendaal vervoegde zich een man bij de LO, 
die ijverig had gewerkt aan de bunkers van de "Atlantikwall" en daarvan door vermanin
gen onmogelijk af te houden was geweest. Hij wou nu gaarne duiken. 
,,Waarom?" vroeg hem de medewerker der LO. 
,,Ik moet naar Duitsland," zei hij. 
,,Dat is niks erger dan het werken aan de bunkers; toen had je moeten duiken." 
,,Ja, maar mijn moeder was er tegen dat ik dook." 
,,En nu dan niet?" 
,,Ze bombarderen daar zo erg," kwam er tenslotte uit. 
"Maar man," zei daarop de LO'er, ,,wat doe je dan bij mij? De luchtbeschermingsdienst 
is jouw adres." 
Het werk van de LO was verre van volmaakt. Er zijn - we hebben er een voorbeeld van 
verteld - onderduikers van het kastje naar de muur gestuurd. Aan iedere deur, waar 
zij verschenen met hun code-strookje en hun wachtwoord, kregen zij te horen: wij weten 
nergens van, terwijl hun door de mensen der LO bij hoog en laag verzekerd was dat alles 
voor elkander was. Zij zwierven van de stad naar het dorp en van het dorp naar de stad 
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en kregen nergens onderdak. Er zijn onderduikers geweest, die eindelijk in wanhoop 
vroegen wat erger was, in handen der LO of in die van de SD te vallen. 
Dit was het lot van een organisatie, die is gewassen als een wonderboom. Ze groeide de 
oprichters boven het hoofd. Hun liefde voor de goede zaak was groot; hun propagan
distische kwaliteiten waren niet te overtreffen. Zij konden het niet helpen dat niet alle 
goede eigenschappen in hun persoon verenigd waren. 
Het lag trouwens niet enkel aan de leiding als het wel eens scheef liep. De medewerkers 
stroomden toe, elke week kwamen er dozijnen nieuwe. Dat waren mensen van goede 
wille, toegewijd en dapper, die zich belangeloos gaven voor moeilijk en gevaarlijk werk. 
Maar ook hier was alle hout geen timmerhout. 
Wat véél verklaart en verontschuldigt: de LO was een geheime organisatie. Er mocht geen 
administratie zijn; er moest zo weinig mogelijk op papier staan. De Jantjes-secuur, die 
alles wèl opschreven, hebben huns ondanks menig vriend verraden, doordat hun boekje 
in handen van de SD viel. Waar alles uit het hoofd moest gaan en de berichten zo vaag 
mogelijk gehouden moesten worden, lagen vergissingen voor de hand. 
Voor de oude leiders kwamen nieuwe in de plaats, die meer ervaring hadden in het 
leiden van een groot lichaam. En als zij wegvielen - want zware slagen hebben van 
October '43 af tot aan de dag van de bevrijding toe de LO getroffen, zowel in de Top 
als in de lagere leiding - dan stonden er altijd weer andere mannen klaar. 
Met alle menselijke fouten en gebreken heeft de LO groot en gezegend werk gedaan. 
Er zijn geen juiste en gedetailleerde landelijke cijfers omtrent de omvang van haar arbeid. 
Die kunnen er niet zijn, waar een administratie moest ontbreken. Langs verschillende wegen 
was echter te schatten hoeveel personen bij de LO "in zorg" zijn geweest ( de Beurs
handel, de uitgereikte bonkaarten, de plaatselijke tellingen van de onderduikers, de 
registratie van de na de bevrijding weer opduikende onderduikers). De berekeningen, 
op grond van de voor alle methodes slechts ten dele beschikbare gegevens, wezen on
geveer in dezelfde richting. Op grond ervan kan worden geraamd, dat plm. 300.000 per
sonen door de LO verzorgd zijn. 
Zowel bij de medewerkers der LO als bij de onderdakverschaffers, waren de "kerke
lijken" sterk in de meerderheid. In het begin stond op het werk van de LO in het 
Noorden een calvinistisch stempel. De actie van de "apostelen" der AR-partij, de per
soonlijke invloed van Frits de Zwerver en de krachtige aansporing van veel predikanten 
heeft daartoe bUgedragen. In Limburg was de LO in het begin zuiver katholiek; hier 
schraagde de geestelijkheid de arbeid van Ambrosius (Johannes J. Hendrikx t). 
Van de rooms katholieke en calvinistische kernen uit heeft het werk zich uitgebreid. 
Dank zij het kloek getuigen van enkele vooraanstaande hervormden groeide ook in deze 
kringen de geestdrift voor het werk van de LO. Nadat de samenwerking tussen het rooms 
katholieke Zuiden en het calvinistische Noorden aan de Top beklonken was, werkten ook in 
de regionale verbanden de beide richtingen zeer hartelijk samen. In ijver gaven daarbij de 
rooms katholieken niets aan de gereformeerden toe. En daarnevens hebben vele vrij
zinnigen en socialisten krachtig meegewerkt. Het uitgebreide onderduikerswerk in Noord
Holland, waar de protestants christelijke richting relatief zwak is en het humanisme 
wijd verbreid, getuigt van de hartelijke en hechte samenwerking, die daar geweest is 
tussen calvinisten, rooms katholieken en humanisten. 
Noord-Holland heeft een statistiek gemaakt van de maatschappelijke positie van de 
onderdakverschaffers. In deze provincie werden geplaatst: bij boeren 30% van de onder
duikers; in arbeiders- en middenstandsgezinnen 60%; bij notabelen 10%. Losse gegevens 
uit andere delen van het land wijzen in gelijke richting. Als men de veel grotere 
getalsterkte van de tweede groep in aanmerking neemt, kan niet gezegd worden dat enige 
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sociale categorie zich aan het onderduikerswerk onttrokken heeft. De toch kleine groep 
notabelen maakt met 10% een goed figuur. Het betrekkelijk hoge cijfer van de boeren 
weerspiegelt de gastvrijheid van het platteland. 
Eveneens danken we aan Noord-Holland een statistiek over de redenen, die de onder
duikers dwongen om te duiken. In de periode Juni tot October 1943 - de tijd der princi
piële onderduikers dus - waren van de degenen die door de LO onderdak gebracht 
werden: 3% studenten, 2% ,,zware gevallen'' (illegale werkers en door de SD vervolg
den), 1 % politiemannen, 1 % militairen, 3% Joden en 90% arbeiders, die naar Duits
land zouden worden gedeporteerd. Het LO-district Sneek heeft een nog uitvoeriger 
statistiek aangelegd aan de hand van de na de bevrijding zich meldende onderduikers. 
Deze gegevens - tussen de tekst opgenomen - tonen ons een iets gewijzigd beeld. 
De LO-Friesland heeft naar verhouding veel Joden geherbergd. 
De cijfers bevestigen hetgeen wij eerder hebben opgemerkt: het Jodenwerk ging, behalve 
in enkele streken, grotendeels buiten de LO o�; van de in krijgsgevangenschap geroepen 
militairen hoefden zeer weinigen te duiken; het heirleger van de onderduikers der LO 
waren arbeiders voor Duitsland. De vervolging der jongens voor de Arbeidsdienst was 
toen reeds zo licht en degenen, die moesten duiken konden zo gemakkelijk door eigen 
relaties worden geholpen, dat ze in de statistiek van Noord-Holland niet voorkomen. 
De LO onthield zich van politieke strevingen. Zij had geen ander doel dan Nederlanders 
te onttrekken aan nationaal socialistische beïnvloeding, te verhinderen, dat zij de vijand 
zouden moeten dienen, en hen te verbergen voor het Duits geweld. Buiten het christen
dom ging haar arbeid echter niet om. Haar nationale strijd had een religieuze achtergrond. 
Omdat het nationaal socialistische Duitsland zich al duidelijker openbaarde als een anti
christelijke, satanische macht, kreeg het verzet zo'n grote omvang en werd het fel en 
zonder compromis gevoerd. In het onderduikerswerk kwam het christelijk gebod van 
naastenliefde en barmhartigheid sterk naar voren. Om God's wil gingen de deuren open 
voor de vervolgde kinderen van het "oude volk", en het helpen van de onderduikers was 
volbrenging van het goddelijk gebod, bijna drieduizend jaar geleden door Jesaja neer
geschreven in woorden, die zuiver sloegen op de situatie in de Duitse tijd: Verbergt de 
verdrevene en meldt de omzwervende niet! 
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