
gedragen. Uit deze bijdragen financierde het district de districtsleiding,en op zijn beurt 
stond het een gedeelte af aan de provinciale kas. Hieruit werd weer de provinciale leiding 
gefinancierd en een gedeelte aan de Topleiding afgedragen. Deze bedragen liepen voort
durend belangrijk op. De Topleiding ontving langs dezen weg in '44 maandelijks ongeveer 
een ton. 
Bij het einde van den oorlog hadden alle LO-kassen nog resterende bedragen. De na
oorlogse LO-LKP-Stichting, die tot taak had deze kassen te liquideren, heeft de saldi 
overgedragen aan de Stichting '40-'45 en op die wijze zowel als door rechtstreekse overdracht 
van LO-afdelingen, is ongeveer f 2.000.000.- vrijgemaakt. 

Onregelmatigheden bij het beheer van deze gelden zijn noch tijdens de bezetting, noch 
na den oorlog, toen alles uit de doeken werd gedaan, in nagenoeg geen enkel geval gebleken, 
wat zeker pleit voor het verantwoordelijkheidsbesef van de LO-mensen in hun financiële 
vertrouwenspositie. Zij hebben het in hen gestelde vertrouwen niet beschaamd! 
Buiten hen, die zulk een vertrouwenspositie innamen, kwam het wel voor, dat iemand, die 
feitelijk voor de illegaliteit niet deugde, zijn medewerkers teleurstelde. Bij de illegaliteit 
was van alles en ook zij sloten er zich bij aan, die er hun eigen voordeel zochten, zoals de 
man, die, korten tijd van een KP deel uitmakend, bij een kraak er met het geld van door
ging. En zoals een ander, die door zijn afdeling na den oorlog uit de organisatie van het 
voormalige verzet werd geroyeerd, omdat hij uit illegale hulpverleningen en anderszins 
voordeel getrokken had, waarover uit kringen van het verzet verschillende schriftelijke ver
klaringen werden uitgebracht. Zoals hij zijn voordeel gezocht had binnen het verzet zocht 
hij het toen buiten de illegaliteit door voor een bedrijf, dat in collaboratieperikelen zat, 
een rapport samen te stellen dat gunstig luidde, waarop hij een functie kreeg bij den dienst 
ener onderneming, van het dagelijks bestuur waarvan de juridische raadsman van het be
dreigde bedrijf voorzitter was. Dit zijn en marge van de illegaliteit die "pikanterieën" 
die bij het zich weren van de collaborateurs even veelvuldig voorkwamen als geldelijk eigen
belang zoeken bij de illegaliteit uitzondering was. 

5. DE VOEDSELVOORZIENING

De voedselvoorziening ontwikkelde zich vanaf den zomer '43 wel tot het voornaamste en 
moeilijkste werk in de verzorging van den onderduiker. Vóór midden '43 deed het vraag
stuk zich niet zo ernstig gevoelen, omdat er toen nog niet zoveel onderduikers waren en 
deze doorgaans bij boeren onderdak vonden, en het voedselgebrek was toen ook nog niet 
zo benauwend. Maar in den zomer van '43, toen tengevolge van de verscherpte arbeiders
deportaties naar Duitsland de grote stroom van onderduikers afkwam, werd het heel wat 
lastiger. Al die onderduikers moesten aan bonnen worden geholpen, een werk waarbij de 
Duitse tegenmaatregel van de tweede distributiestamkaart nieuwe, plotselinge en grote 
moeilijkheden gaf, welke men weer te boven moest komen. Want de Duitsers zagen natuur
lijk zelf ook de klemmende betekenis van de voedselvoorziening en hanteerden dit middel, 
om·ons volk in hun greep te krijgen, aan den enen kant door de arbeiders met extra voedsel 
te lokken, wat vooral in den hongerwinter een grote verleiding werd, aan den anderen kant 
door het inhouden van de distributiebescheiden van hen, die onderdoken. Na de gebeurte
nissen van September '44 konden de onderduikers met een bonnetje van de oude kaart 
een nieuwe krijgen, maar de bonnen begonnen hoe langer hoe minder te betekenen, het 
ging toen niet meer zozeer om bonnen als wel om voedsel in natura. Voorheen was reeds 
een commissie gevormd, die zich Natura-commissie noemde en waarin o.a. LO, Nationaal 
Comité en Nationaal Steunfonds zitting hadden. Sinds den zomer '44 en gedurende den 
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hongerwinter werd in organisatorisch verband voornamelijk door de LO de voedselvoor
ziening verzorgd. De verzorging beperkte zich niet meer tot de onderduikers. Ze omvatte 
toen de Binnenland8e Strijdkrachten, de medewerkers van de illegaliteit, die beiden de 
LO met hun voedselvoorziening hadden belast, de onderduikers in het algemeen, waarbij 
men de stakende spoorwegmannen liet voorgaan, om die in het volhouden van hun staking 
te stijven, de ziekenhuizen, de armen, in vele gevallen ook kinderen en soms gaarkeukens. 
De ontwikkeling van de organisatie der voedselvoorziening staat in het midden van de 
verzetsactiviteit. Dit neemt niet weg, dat ook buiten de LO om particulier en door tal van 
comité's en instellingen zeer veel gedaan is, om de noodlijdende bevolking te helpen, -
afgezien nog van de dramatische voedseltochten uit de hongergebieden naar de Wieringer
meer en naar het oosten van het land, waarbij ieder op eigen houtje probeerde voor zich 
en de zijnen wat eten te krijgen. De hoofdzaak van de illegale voedselvoorziening evenwel 
voltrok zich in het organisatorisch verband van de LO en in enkele kleinere streekorgani
saties. De LKP belastte zich met een speciaal onderdeel van dezen arbeid, nl. het kraken 
van bonnen· zolang die waarde hadden en het kraken van voedselvoorraden uit Duitse 
opslagplaatsen en soms ook bij zwarthandelaars. 

De zwaarste druk, waaronder de Duitsers de arbeiders plaatsten die ze opriepen voor Duits
land, was het inhouden van de distributiebescheiden. De opgeroepen jaarklassen moesten 
die inleveren bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Wie voor Duitsland werd afgekeurd of 
om een andere reden niet hoefde te gaan, kreeg een stempel op zijn stamkaart. Een arbeider, 
die uit Duitsland met verlof kwam, of voorgoed naar Nederland terugkeerde, kon zijn 
distributiepapieren terugkrijgen op een zogenaamd MD-27 formulier, dat hij bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau moest halen en met de terug ontvangen bescheiden kreeg hij 
bij de distributie dan weer een bonkaart. Met betrekking tot dezen maatregel was er dus 
een verbinding van het Gewestelijk Arbeidsbureau naar den distributiedienst. De voedsel
voorziening van vele, om andere redenen door de Duitsers gezochten, werd geblokkeerd 
door een opgave, die de distributiedienst van het bevolkingsregister kreeg. De Duîtsers 
maakten deze voorschriften. Maar de Nederlandse ambtenaren bij de arbeidsbureaux, 
de distributiediensten en de bevolkingsregisters 'moesten ze uitvoeren. En doordat die amb
tenaren de uitvoering op allerlei wijze saboteerden was de uitwerking van die maatregelen 
niet zo groot. Zij die gezocht werden durfden doorgaans echter, ook al waren hun papieren 
door de ambtenaren volkomen in orde gemaakt, niet zelf met hun bescheiden hun bonkaart 
te gaan halen. Dat deed dan veelal de plaatselijke medewerker van de LO voor hen. 
De Duitsers wisten natuurlijk heel goed, dat de uitvoering vé!,n hun voorschriften gesabo
teerd werd. Zij probeerden daarom in het voorjaar van '44 definitief vat op de onderduikers 
te krijgen, door de invoering van de tweede distributiestamkaart, die in de inleiding bij 
de beschouwing over de Duitse bezettingsmaatregelen reeds is besproken. Voorzien van 
een nieuw inlegvel kon deze tweede distributiestamkaart alleen aan niet gezochten worden 
uitgereikt. De Duitsers hadden dus een zo sluitend mogelijke controle en meenden met de 
invoering van deze tweede distributiestamkaart de onderduikers boven water te drijven. 
Het nieuwe inlegvel, dat overigens eerst enige maanden later, nl. in Juni '44 uitgereikt 
werd, was op alle bonnetjes voorzien van het nummer van den betreffenden distributiekring. 
De een ogenblik verraste illegaliteit sloeg echter met zeer snelle en doeltreffende tegen
maatregelen ook dezen aanval van den bezetter op den onderduiker af. Bovendien werd 
in September '44, bij de bevrijding van het zuiden van ons land, in het bezet gebleven 
Noorden de noodkaartingevoerd, waarmee de tweede stamkaart zijn effect verloor. Slechts, 
één keer, en wel in Januari '45, werd de uitreiking van de kaart weer aan het inlegvel 
verbonden, dezen keer gelukkig echter niet aan een genummerd bonnetje. 
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De algemene voedseltoestand was op dat ogenblik zeer slecht, en in het westen heerste 
hongersnood. De Duitsers hebben in dien tijd, in het vooruitzicht reeds van hun nederlaag, 
voor de keuze gestaan, het laatste moreel van de bevolking te breken door de voedselvoor
ziening in natura zoveel mogelijk te belemmeren, met het gevaar echter van een chaos en 
ook van een mogelijken desperaten opstand, of de voedselvoorziening zoveel mogelijk te 
bevorderen, wat intussen de weerstandskracht van ons volk weer zou hebben verhoogd. 
Het laatste hebben zij stellig nagelaten, maar ook het eerste hebben zij niet dadelijk gedaan. 
Hun houding was niet duidelijk. De voedselvoorziening in natura werd zowel oogluikend 
toegestaan als hier en daar door gewoonlijk individueel ingrijpen belemmerd. 

De LO verleende den onderduiker drieërlei hulp, om hem in het bezit van zijn bonkaarten 
te stellen. 
Indien hij zijn distributiebescheiden illegaal had behouden maar niet zelf zijn bonkaarten 
durfde af te halen, gaf hij zijn papieren aan den plaatselijken medewerker van de LO, 
die maandelijks op een aantal bonnetjes van het inlegvel de bonkaarten bij betrouwbare 
ambtenaren in ontvangst nam. In de historische ontwikkeling van de bonnenvoorziening 
was dit de aanvang. De afgehaalde bonkaarten bleven in dezelfde plaats. 
Onderduikers, die geen distributiebescheiden meer hadden, kregen hun inlegvellen recht
streeks van de LO. Deze inlegvellen, illegaal gedrukte of gekraakte, of inlegvellen die door 
onderduikende distributie-ambtenaren waren meegenomen, kwamen in den zomer van 
'43 in omloop. De LO gebruikte wel valse, illegaal gedrukte inlegvellen maar geen valse 
bonkaarten. Ten eerste gaven de inlegvellen minder werk en ten tweede wilde men ver
mijden, dat iedere medewerker en tal van winkeliers voortdurend met valse bonnen zouden 
zitten. De bonkaarten met behulp van valse inlegvellen verkregen waren gewone, geldige 
bonnen, en dat was veel secuurder. De valse inlegvellen kwamen ook in veel minder handen, 
zij bleven bij de illegale medewerkers en een kleine kring met hen samenwerkende distri
butie-ambtenaren. Op de distributiebureaux werden zij somtijds tegen echte ingewisseld. 
In Kampen gaf men de valse aan de NSB'ers. 
En een derde wijze van hulpverlening was, dat zij die geen distributiebescheiden meer had
den, niet met inlegvellen werden geholpen, maar rechtstreeks met bonkaarten, die de 
LKP kraakte. 
De eerste valse inlegvellen werden in de Zaanstreek gedrukt en door LO-contacten vervoerd 
tot naar Brabant en Groningen toe. 
Weliswaar kreeg men door de goede samenwerking met de distributiediensten steeds meer 
bonkaarten op valse inlegvellen en was in den zomer van '44 dit getal tot 100.000 opgevoerd, 
maar men had er voortdurend meer nodig, omdat het aantal onderduikers van week tot 
week bleef toenemen. Toen alles gemobiliseerd was en uit de distributiekringen gehaald 
werd wat er maar uit te halen was, kwam men nog te kort en moest de voorraad nog met 
100.000 gekraakte bonkaarten worden aangevuld. 
De club, die in het voorjaar van '44 was gevormd om den Duitsen maatregel van de 
tweede distributiestamkaart te doorkruisen, de zogenaamde TD-club, bleek zich vergist 
te hebben in haar veronderstelling, dat de bonkaartenvoorziening verder geheel geruisloos 
zou kunnen geschieden. Zij zelf slaagde er trouwens niet in, voor kleine gebieden het 
aantal geruisloos verkregen bonkaarten belangrljk op te voeren. 
Het westen van het land met de grote centra had een overmaat van gekraakte bonkaarten 
nodig, veel meer dan de zuidelijke provincies, waar de LO het in hoofdzaak met het af halen 
van bonkaarten en het verstrekken van valse of illegaal verkregen geldige inlegvellen 
af kon. De gekraakte bonkaarten werden intussen over het hele land vervoerd met echter 
als hoofdrichting het westen. 
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Veel nut had de LO ook van rantsoenbonnen. Ze werden door kraken verkregen. Men 
kon ze doorlopend gebruiken en dus waren ze zeer geschikt voor illegale werkers. Aardig 
was het presentje van de RAF, die in Emmen eens een hoeveelheid Urlaubkarte afgooide, 
welke de LO tegen rantsoenbonnen inwisselde. 

Zo moest de LO dus op de eerste plaats aan bonnen zien te komen en op de tweede plaats 
had zij haar verspreidingsdienst, om overal hen in het bezit ervan te stellen, die ze nodig 
hadden. 
In den eersten tijd werd voor de bonnen dikwijls een beroep gedaan op de boeren. Kregen 
ze geen onderduiker, dan vroeg men hun levensmiddelenbonnen, welke zij gewoonlijk 
wel konden missen. Op het eiland Texel kreeg de plaatselijke LO zoveel bonnen van de 
boeren, dat men er overhield en er nog naar Holland kon sturen, waar men er om verlegen zat. 
In die beginperiode was men heel vindingrijk om aan bonnen voor de toen nog niet zo 
talrijke onderduikers te komen. Sommigen deden aangifte, dat ze hun distributiebescheiden 
verloren waren. Via een proces-verbaal van de politie kregen zij van den distributiedienst 
dan nieuwe en gaven de oude aan de LO voor de onderduikers. 
Sommige medewerkers verbrandden gedeeltelijk hun stamkaart en lieten op het distributie
bureau het geschroeide overschot zien als het overtuigend bewijs voor de waarheid hunner 
verklaring, dat het inlegvel helemaal verbrand was. Zij kregen dan een nieuw. Zo kwam 
men in het bezit van gelegaliseerde en officieel gedekte inlegvellen, die het meest welkom 
waren. 
Dan vond men het in dien tijd terwille van de goede en grote zaak helemaal niet erg, distri

Een kladje van Reinoud, een der medewerkers van het illegale CDK. De getallen betreffen de bon
kaarten, die de provinciale af delingen der LO in Juni 1944 nodig hadden van de gekraakte bonkaarten. 
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butiebescheiden te stelen. 
Men bezorgde er familie
leden, vrienden en kennissen 
een lelijk ongerief mee, maar 
het was voor de goede zaak 
en bovendien konden ze na 
een aangifte, waarbij ze niet 
eens hoefden te liegen, weer 
nieuwe krijgen. 
Een andere manier om aan 
inlegvellen te komen was het 
bemachtigen van de zoge
naamde MD-27 formulieren, 
die het Gewestelijk Arbeids
bureau aan teruggekeerde 
Duitslandgangers verstrekte 
en waarop deze bij het distri
butiebureau weer hun be
scheiden konden halen. Met 
die formulieren, die men 
langs een achterommetje van 
het Gewestelijk Arbeidsbu
reau kreeg, lichtte men dan 
de distributiebescheiden van 
hen, die nog in Duitsland 
waren. Kwamen deze terug, 
dan knoeide men verder. 



Sommige distributiebureaux lieten de bescheiden, die intussen voor een onderduiker 
hadden dienst gedaan, weer terug bezorgen, om ze den thuisgekomen Duitslandganger, 
die er recht op had, ter hand te stellen. 

Maar toen de behoefte aan bonnen steeds groter werd is de LO overgegaan tot het doen 
drukken van valse inlegvellen. De eerste van '43 werden op bescheiden schaal gedrukt; 
zij waren niet al te best van kleur en moesten met de hand een beetje bijgeverfd worden. 
Voor het plaatsen van deze inlegvellen moest men natuurlijk de distributiekantoren in 
vertrouwen nemen. Alle plaatselijke LO-afdelingen hebben aan innige contacten met de 
distributiebureaux steeds de grootste aandacht besteed. Meestal trouwens waren de 
ambtenaren zelf al bezig met illegale hulp in het verschaffen van bonkaarten en het legali
seren van vals verkregen distributiebescheiden. 
Zo knoeide men er bijvoorbeeld in Beverwijk, waar ook de gemeente-secretarie meewerkte, 
geducht op los, - neen, die uitdrukking veronderstelt roekeloosheid, en men had een 
hoofdinspecteur van het Centraal Distributiekantoor in den arm genomen, die verteld had, 
hoe ver men precies kon gaan. Bij de tweede distributiestamkaart kregen daar de in het 
bevolkingsregister ingeschreven onderduikers eenvoudig een oproep om de nieuwe be
scheiden te komen halen, wat ze veilig konden doen. De niet in het bevolkingsregister 
ingeschreven onderduikers, die echter wel in het bezit waren van de eerste distributie
stamkaart en dus het vereiste driehoekje konden inleveren, werden ingeschreven en kregen 
dus ook de oproepingsformulieren. En onderduikers, die niet stonden ingeschreven en ook 
geen distributiebescheiden hadden, werden geholpen met valse driehoekjes die men van 
de LO kreeg of die men van oude opgelegde stamkaarten van intussen overleden Bever
wijkers afknipte. Met al die knoeierij was de bevolking van Beverwijk op papier in de 
kortste keren met duizend zielen vermeerderd. 
Een vermeerdering van het zielental had men in Weert ook, maar men beperkte zich daar 
tot een 8 à 10 procent, omdat gebleken was, dat men niet hoger moest gaan wilde men niet 
in het oog lopen. Van meet af aan trouwens hebben ambtenaren van het Weerter distri
butiebureau onderduikers illegaal geholpen: zowel het distributiebureau als het bevolkings
register waren daar semi-illegaal ( of semi-legaal, zo men wil). Toen het onderduikers
vraagstuk in omvang toenam, is in het verband met de verzetsorganisatie, die er al was, de 
illegale werkzaamheid van het Weerter distributiebureau door de plaatselijke LO-leiding, 
die er vaste voet had, zó onopvallend georganiseerd, dat bijvoorbeeld de chef-uitreiker, 
die 300 à 500 valse inlegvellen per maand uitreikte, eerst na de bevrijding hoorde hoe 
organisatorisch de vork aan den steel zat en dat de plaatselijke leiding van al zijn werk wist. 
In het begin werkten de ambtenaren allen op zichzelf, met een zwijgplicht tegenover 
elkaar. Maar toen er in Weert een NSB-burgemeester kwam, mijnheer Rözener Manz, 
en er, welke kunstgrepen men ook toepaste om het te voorkomen, toch NSB-personeel op 
het distributiekantoor werd benoemd, vond de leiding het riskant zo door te gaan. Langs 
een omweg kreeg elke ambtenaar de mededeling, dat afzonderlijk werken niet langer 
gewenst was. En, eveneens volkomen onopvallend, heeft de leiding den arbeid toen over 
twee groepen verdeeld, waarbij de ene groep niets afwist van het werk van de andere. De 
bedoeling hiervan was, dat, mocht de ene groep uitvallen, men nog altijd gedekt was en 
in geen geval va5t zou komen te zitten. De leiding hield geheel ongemerkt toezicht. Het 
illegale werk was naar alle kanten goed verzorgd en goed beveiligd. Van de afdeling be
volking ter gemeente-secretarie kreeg men blanco oproepingskaarten, persoonsgegevens, 
gemeentestempels, handtekeningen, kortom alles wat men nodig had. Men had verder 
goed functionerende contacten met het plaatselijk voedselbureau, met den post-, telegraaf
en telefoondienst, met de politie, met de belastingen, en een betrouwbaar medisch contact. 
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In Den Haag was een LO-medewerker, die, toen hij geen kans zag bonkaarten te halen 
op stamkaarten van onderduikers, er iets anders op vond. Zijn eigen stamkaart was nogal 
erg versleten en viel in twee stukken uiteen, waarbij hij zelf een handje hielp. Hij hechtte 
nu de ene helft van zijn betrouwbare stamkaart met nietjes achtereenvolgens aan een serie 
tweede helften vast, nl. aan het gedeelte, waarop bij uitreiking van de bonkaarten een 
kruisje werd gezet. Had hij zijn bonkaart en het kruisje, dan ging hij met een andere tweede 
helft aan de helft van zijn eigen kaart gehecht weer nieuwe bonnen halen. Het gebeurde 
wel eens, dat een wat nauwgezetter ambtenaar geen genoegen nam met een kaart, die 
met nietjes aan elkaar hing en hem naar een tafeltje verwees, waaraan een ambtenaar 
zulke versleten kaarten met plakband herstelde en aan twee kanten stevig van gemeente
stempels voorzag. Maar, doende alsof hij zich inderdaad naar het tafeltje begaf, wist hij 
dit noodlottig herstel toch altijd te vermijden en in de drukte van het Haagse distributie
kantoor vond hij aan een ander loket wel weer een ambtenaar bereid, hem op zijn stamkaart 
de bonkaarten te geven. Maandenlang heeft hij deze wijze van innen van bonkaarten 
volgehouden. 
De distributiekantoren, die meewerkten o.a. door het aannemen en tegen echte inwisselen 
van valse inlegvellen, konden zorgen, dat op het Centraal Distributiekantoor te Zwolle 
het aantal aan een distributiekring uitgereikte bonkaarten overeenkwam met het aantal 
daarna ingeleverde en opgeplakte bonnetjes van valse en echte inlegvellen. Maar het 
aantal bonkaarten klopte natuurlijk niet meer met het aantal, dat volgens het bevolkings
register nodig was, waardoor de medewerkende distributiebureaux zich dus zouden kunnen 
verraden. Men kon echter wel wat wagen omdat de bevolkingsregistrering nooit helemaal 
nauwkeurig was en zelfverzorgers, evacué's, Duitslandgangers, verhuizingen en sterf
gevallen wel enige speling in het bevolkingscijfer lieten. Die spelingsmogelijkheden kon 
men in sommige gevallen zeer uitbuiten. De gemeente Nijverdal voerde met een beroep op 
evacué's die zij had gekregen haar bevolkingscijfer van 18.000 tot 21.000 op. 
Een speciale kans om aan inlegvellen te komen bood ook Apeldoorn, toen het evacué's 
uit Arnhem opnam. Vele van die evacué's waren hun distributiebescheiden en bonkaarten 
kwijt geraakt. Men heeft toen met het aanvragen van nieuwe zó geknoeid, dat er 1200 
inlegvellen voor de LO op overschoten. 
Ook met de bonkaarten voor schippers kon men prachtig knoeien. De schippers konden 
hun bonkaarten overal halen en waren niet te controleren. In Coevorden ging op verzoek 
van de LO de helft van de duizend schippers de bonkaarten elders halen, zodat er ruimte 
kwam om de LO op gefingeerde schippersnamen bonkaarten te verschaffen voor de onder
duikers, waarvoor bij de invoering van de tweede distributiestamkaart valse drie1:ioekjes 
werden gebruikt. 
Voorts kreeg de LO bv. nog de beschikking over een aantal bonkaarten via nieuwe stam
kaarten en inlegvellen, toen in de omgeving van Raalte acht door de Duitsers afgeschoten 
V l's neerkwamen, na welk ongeluk men het zoekraken van stamkaarten aannemelijk 
kon maken en een veel te hoge opgave deed. 
In Januari 1945, toen er weer een inlegvel voor de noodkaart moest zijn, kreeg men het 
in Amsterdam gedaan, dat het distributiebureau 50.000 ingeleverde inlegvellen niet af
stempelde maar aan de LO gaf, om ze nog een keer te gebruiken. 
De LO streefde ernaar, de medewerking van de distributiebureaux zo algemeen te maken, 
dat overal een teveel werd uitgereikt. Daartoe stelden zij in het voorjaar van 1944 een 
onderzoek in tezamen met enige inspecteurs van het Centraal Distributiekantoor, waarbij 
met distributiebureaux, die nog niet meewerkten, contact werd gemaakt. Men stelde zich 
voor, dat over het gehele land de distributiekringen één procent bonnen extra zouden 
leveren, maar nadat overal samenwerking was verkregen liep dit percentage in vele plaatsen 
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al gauw op tot twee. Op deze wijze wist de LO in Juli 1944 in totaal bijna 100.000 bon
kaarten voor onderduikers bijeen te krijgen. Bij het onderzoek dat men had ingesteld ont
moette men hier en daar ook kleinere organisaties, die in hun gebied reeds met distributie
ambtenaren samenwerkten. 
Omdat voor een goeden gang van zaken een algemene coördinatie van deze activiteit wel 
gewenst was, hield men in Juli en Augustus met deze organisaties besprekingen in het 
bijzijn van de CDK-inspecteurs, die bij het onderzoek hun bijstand hadden verleend. Tot 
uitwerking van het toen besproken plan is het niet meer gekomen omdat na de September
gebeurtenissen van dat jaar het bonkaartenvraagstuk voor de organisaties ophield en een 
geheel nieuwe toestand intrad. De samenwerking met het officiële CDK beperkte zich niet 
tot die met hoofdinspectie en inspectie. De LO zette er alles op ze uit te breiden tot het 
verkrijgen van inlichtingen over dingen, die bij de distributie stonden te gebeuren, om tijdig 
tegenmaatregelen te kunnen nemen, en tot een gezamenlijk overleg over het zo goed moge
lijk regelen van ontduikingen en, bij de tweede distributiestamkaart, over het zo veilig 
mogelijk behandelen van opplakvellen met valse driehoekjes. In Zwolle heeft de LO wel 
eens CDK-ambtenaren een feestje aangeboden, om hen onder een goed glas loslippig te 
krijgen. 
Door al het geknoei kwam men soms in merkwaardige situaties. Het gebeurde bijvoorbeeld 
wel eens, dat een distributiekring, ondanks de overschotten die het CDK stuurde, voor 
de burgerbevolking bonkaarten tekort kwam tengevolge van de uitreiking aan de LO. 
Men kon dan moeilijk nog nieuwe exemplaren aanvragen, want daarmee zou men de aan
dacht gevestigd hebben op de niet kloppende cijfers. In zo'n geval sprong de LO bij en 
hielp het distributiekantoor aan een aantal bonkaarten. Dit gebeurde o.a. in Zutphen, 
Sprang Capelle en Heer Hugowaard. 
De Duitsers wisten natuurlijk heel goed, dat de distributiebureaux knoeiden. De invoering 
van de tweede distributiestamkaart was een poging om de illegale bonkaarten voor onder
duikers en gezochten onmogelijk te maken. De poging is, zoals we weten, niet geslaagd, 
zomin als de Duitse controle op de distributiebureaux vat kreeg op fraude. Rauter heeft 
eens alles op alles gezet en persoonlijk de rapporten van het grootste aantal distributie
bureaux gecontroleerd, evenwel zonder enig succes: de knoeierij was zo volmaakt, dat 
overal de boel prachtig in orde was. Natuurlijk kwam een distributiebureau wel eens in 
moeilijkheden als een gepakte onderduiker ging praten, maar gewoonlijk redde men er 
zich wel uit. Het liefst kreeg men in zulke omstandigheden met landwachters te doen, 
aan welke snuggere heren de zaken zo ingewikkeld werden voorgelegd, dat ze er met geen 
mogelijkheid uit wijs konden, en, om geen gek figuur te slaan tegenover hun meerderen, 
het maar lieten zoals het was. 
Maar het was natuurlijk niet altijd zo eenvoudig om eventuele controleurs om den tuin 
te leiden. Kwam een distributiebureau zo in het nauw, dat er ernstige maatregelen tegen 
konden worden verwacht, dan werd de noodsprong gemaakt: een van de ambtenaren 
dook onder en nam daarbij de hele administratie mee en natuurlijk ook den volledigen 
voorraad inlegvellen en bonkaarten. Het distributiebureau in Leeuwarden kreeg op een 
morgen bericht, dat de SD binnen een uur zou komen controleren, een controle, die op 
dat ogenblik noodlottige gevolgen zou hebben gehad. Een van de ambtenaren speelde 
het toen klaar om in een kwartier tijds met de hele administratie en alle inlegvellen en 
bonkaarten spoorloos te verdwijnen. Toen de SD kwam trof ze schoon schip aan, en er 
was niets meer om te controleren. 

Bij de uitreiking van de tweede distributiestamkaart was met de hulp van de ambtenaren 
veel te bereiken. Men had kunnen proberen grote aantallen onderduikers door de ambte-
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naren te doen legaliseren, opdat zij zelf legaal over hun distributiebescheiden zouden be
schikken. De Persoons Bewijzen Oentrale, de onafhankelijke specialistenorganisatie, die 
met de LO samenwerkte, maakte zelfs 100.000 valse nieuwe stamkaarten. Hierbij gold de 
overweging, dat men in de toekomst bij straatcontrole's niet alleen op zijn persoonsbewijs, 
maar ook op zijn nieuwe stamkaart zou worden gecontroleerd. De LO vreesde dit laatste 
niet en voorkwam de uitreiking van zowel valse als echte nieuwe stamkaarten aan onder
duikers die door de organisatie geholpen werden zoveel mogelijk, omdat zij bang was, dat 
anders elke controle op de bonkaartenverspreiding in den overgangstijd onmogelijk zou 
worden en er op grote schaal zou worden geknoeid. Inderdaad bleek gauw genoeg, dat de 
nieuwe stamkaart niet voor de straatcontrole zou worden gebruikt. Van belang was dus niet 
zozeer de nieuwe stamkaart, die men met de hulp van de ambtenaren kon krijgen, als wel het 
inlegvel, dat er bij zat. Nieuwe stamkaarten werden vl?or iedereen uitgeschreven, ook voor 
krijgsgevangenen, Duitslandgangers en anderen, die de kaart zeker niet zouden afhalen. 
Van deze stamkaarten kon men gebruik maken om aari inlegvellen voor onderduikers te 
komen. 
Rauter had in zijn uitvoerige instructie de uitreiking van de nieuwe stamkaarten en inleg
vellen aan de bevolking op 31 Januari 1944 voltooid willen zien. Hij maakte slechts een 
uitzondering voor steden van meer dan 100.000 zielen, die tijd kregen tot eind Maart 
1944. Alhoewel hij onder alle omstandigheden aan dien termijn vasthield wist men door de 
officieuse richtlijnen van de rijksbevolkingsinspectie te volgen o.a. door het bedelven van 
het CDK onder alle mogelijke vragen, de uitvoering zo te vertragen, dat men in Amsterdam 
pas op 1 Mei klaar was. Van de rijksbevolkingsinspectie kregen de ambtenaren uitvoerige 
adviezen om deskundig te saboteren en te knoeien, waartoe Rauter zelf in de ingewikkelde 
omslachtigheid van zijn ontwerp alle gelegenheid gaf. Hierdoor werd ook de registratie, die 
Rauter voorschreef en beoogde zo ondeugdelijk dat ze voor zijn doel, verscherping van den 
arbeidsinzet en opsporing van ondergedokenen, volslagen onbruikbaar werd. 
Eerst 1 Mei, de datum waarop men in Amsterdam klaar was, kon het nieuwe inlegvel 
over het gehele land worden ingevoerd. Er waren intussen op het nood-inlegvel nog ruim 
voldoende bonnetjes voor een uitreiking van ongeveer zes maanden. Maar op bevel van 
Rauter voerde het CDK het nieuwe inlegvel eind Juni vrij plotseling in, waardoor een 
ogenblik een zeer critieke toestand voor de illegaliteit ontstond. De LO, de PBC en de FC 
wisten toen door snel handelen gelukkig nog tijdig 100.000 valse inlegvellen te vervaar
digen en te verspreiden. 

Een van de medewerkers, met den veelzeggenden naam Kees-CDK, had een heel bijzon
dere truc om aan bonkaarten te komen. Door de Unilever was hij uitgeleend aan het CDK 
te Hattem, waar hij aan de afdeling "Bestelling waardemateriaal" zat. Kees moest dus 
de bonnen bestellen bij de Fa. Joh. Enschede en Zonen te Haarlem. Deze zond ze recht
streeks aan de PTT aldaar, vanwaar ze naar de verschillende distributiekringen gingen. 
Bij de levering waren drie geleide-formulieren, waarvan bij de aankomst van de bonnen 
op de plaats hunner bestèmming er één moest worden teruggezonden naar de PTT, één 
naar het CDK, en het derde op het plaatselijke distributiekantoor achterbleef. Op de 
formulieren stonden de juiste aantallen. Bij de PTT was geen controle; Kees zag hier een 
kans, en met medewerking van enige distributiekringen sloeg hij zijn slag. Hij bestelde 
bij Joh. Enschede bonnen te veel. De distributiebureaux, die het teveel ontvingen, hielden 
dit achter en gaven het aan de LO. Het formulier met het juiste cijfer van de verzonden 

De volgende drie pagina's tonen de door de verzetsbeweging vervaardigde copy van Rauter's instructie betreffende de uitreiking van de tweede distributie
stamkaart (TD) en een nieuw inlegvel. 
Op pagina 268 is in antwoord hierop de circulaire opgenomen van de PBS der LO aan de leiders der gemeentelijke distributiediensten. 

262 



263 



264 



265 



bonkaarten kwam bij de PTT in Haarlem, waar het nooit gecontroleerd werd. De andere 
formulieren werden vervangen door copie-getrouwe doorslagen, met getallen, waarvan 
het teveel was afgetrokken. Verschillende distributiebureaux hebben aan deze truc mee
gedaan, totdat bij een arrestatie en het doorslaan van den gearresteerde de Duitsers erachter 
kwamen en er een eind aan werd gemaakt. Kees-CDK kon bij die gelegenheid nog maar 
net den dans ontspringen en ontglipte zijn huis op het ogenblik dat de SD er al in was. 1) 
De distributie van bonkaarten aan onderduikers kon zo maar niet lukraak geschieden, zij 
vereiste een behoorlijke organisatie. 
De voorraden die de KP kraakte werden haastig ergens opgeslagen en moesten van daar 
snel en zeer verspreid naar allerlei plaatsen van bestemming worden verzonden. Verder 
II1oesten overschotten, die men op een plaatselijk bureau, in een district of in een provincie 
had, zo vlug mogelijk worden verdeeld over kringen, waar men een tekort had. En ten
slotte was de organisatie nodig om zoveel mogelijk controle op de bonkaartendistributie 
te hebben. 
De landelijke Beurs besloot in een bijeenkomst in Den Bosch op 13 October 1943, dat de 
provincies centraal het aantal bonkaarten, dat zij voor onderduikers nodig hadden, moesten 
opgeven. Dan kon centraal worden geregeld, hoe de hier en daar in het land opgeslagen 
voorraden moesten worden gedistribueerd. Deze coördinatie was feitelijk niets anders dan 
een plicht. Men moest er wel toe komen, alleen reeds uit het besef van verantwoordelijkheid 
tegenover hen, die immers hun leven waagden om deze bonkaarten in bezit te krijgen. En 
niet minder verplichtend was de verantwoordelijkheid tegenover de medewerkers, wier 
gevaarlijk werk zoveel doenlijk moest worden gerationaliseerd en die bovendien niet in de 
verleiding mochten worden gebracht, bij te veel ongecontroleerde vrijheid van beweging 
met bonkaarten te gaan knoeien. En tenslotte moest men ook verantwoord zijn tegenover de 
onderduikers, die evenzeer aan de verleiding blootstonden meer dan één bonkaart te 
bemachtigen. 
Men moet de11 maatregel overigens ook zien in zijn ontwikkeling uit de omstandigheden. 
Zoals al het LO-werk, begon ook de bonkaartenvoorziening aan de onderduikers plaatselijk. 
Dan breidde zij zich door allerlei relaties met familie en kennissen min of meer uit, zodat 
er allerlei willekeurige kruisverbindingen kwamen. Iemand in Utrecht die bonkaarten voor 
onderduikers nodig had, kreeg die bijvoorbeeld uit Haarlem en Enschede. Maar zijn 
relaties dáár kregen ze misschien weer van een plaatselijke groep in Meppel, die daar met 
het onderduikerswerk bezig was, - en op haar beurt kreeg die wellicht weer haar bon
kaarten uit het centrum van het land. Het is heel goed mogelijk, dat illegaal verkregen 
bonkaarten op die wijze langs allerlei wegen weer terug kwamen op de plaats waar ze 
oorspronkelijk waren. Dit gaf tijdverlies, terwijl dikwijls toch al de bonkaarten eerst op het 
laatste nippertje werden bemachtigd. Bovendien was bij het telkens onderweg zijn van 
dikwijls dezelfde bonkaarten het gevaar alleen maar groter, dat iemand er mee gepakt 
werd en de SD vat op het werk kreeg. En ook bevorderde deze toestand de mogelijkheid, 
dat verkeerde elementen, of goede, die de verleiding niet konden weerstaan, met dè be
gerenswaardige bonnen gingen knoeien. Zo drong bij het steeds omvangrijker worden van 
de aantallen onderduikers, de historische ontwikkeling tot coördinatie en algehele ra
tionalisering van dit werk. 
Een gecoördineerde distributie, die al die bezwaren zo goed als in de gegeven omstandig
heden mogelijk was onderving, was ook practisch uitvoerbaar, omdat de LO en de LKP 
landelijk waren georganiseerd. Toch werden er heel wat bezwaren tegen gemaakt. De 
plaatselijke illegale werker, die zelf zijn relaties tot stand had gebracht, zag daar niet 
dan node van af en wilde in zijn vrijheid liever niet worden beperkt. Ook stelde de ver-
1) Zie 1, pag. 40 en 41.
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vanging van bestaande interne verbindingen door andere, gerationaliseerde, de adressen 
van de medewerkers een tijd lang weer aan nieuwe gevaren bloot en werden de persoon
lijke gevaren weer groter voor hen die, vertrouwde relaties prijsgevend, met allerlei nieuwe 
mensen in aanraking moesten komen. Maar zonder enigen twijfel waren de voordelen van 
een gerationaliseerde distributie groter dan de nadelen die er door de omstandigheden 
aan waren verbonden, en geleidelijk aan is zij dan ook tegen den weerstand in doorgevoerd. 
Van de opslagplaatsen ergens in Nederland gingen de bonkaarten naar de provincies. 
In de provincies werden ze over de districten verdeeld, de districten verdeelden ze plaatse
lijk. En de plaatselijke LO-medewerker zorgde dan, dat de onderduikers ze in hun be
zit kregen. 
In de praktijk bleek nu, dat de LO ook de bron werd voor de bonkaarten van allerlei kleine 
verzetsgroeperingen, die hun zelfstandigheid wilden bewaren, en van illegale organisaties 
op ander gebied, bijvoorbeeld de ondergrondse pers, die uit hun verleden nog onder
duikerswerk hadden overgehouden. Om ook die groepen binnen de ingevoerde regeling te 
krijgen probeerde men ze in de LO op te lossen of er tot nauwe samenwerking mee te 
komen. Dit lukte slechts ten dele, zodat er tot het einde toe kleinere groeperingen buiten 
de regeling bleven, bij wie de· distributie doorging op den ouden voet met al die bezwaren, 
die een centrale regeling juist zo nodig maakten. 
Hoe nauwgezet men met de uitvoering van de regeling ook was, er moest altijd rekening 
worden gehouden met verrassingen zoals pech bij kraken, het verloren gaan van bonkaarten 
bij arrestaties, tijdelijke verbreking van relaties, onverwachte kraken van zelfstandig 
werkende groepen, welke men dan in het verband van de regeling trachtte te brengen, e.d. 
Daarom hebben vraag en aanbod landelijk en gewestelijk nooit precies kunnen kloppen. 
Men kan zeggen, dat gewoonlijk de districten de aangevraagde bonkaarten, zij het soms 
op het nippertje, ook kregen. Zó volmaakt, dat alle onderduikers te allen tijde zonder enig 
mankeren hun bonkaarten kregen kon de steeds door pijnlijke verrassingen bedreigde 
organisatie natuurlijk niet werken. In verschillende streken zat men soms met een te veel 
aan bonkaarten. Op zijn beurt hield ook dit een gevaar in. Bepaalde men immers de 
bestemming van het teveel wat gemakkelijk, dan was het weer niet uitgesloten, dat aan 
het eind toch bonkaarten weer zwart werden verkocht. In Zeeland nam men daarom op 
de Beurs den radicalen maatregel het teveel te verbranden, dan kon er niets verkeerds 
mee gebeuren. Elders werd het teveel aan artsen of aan geestelijken gegeven voor bijstand 
in ziekte- of noodgevallen, of aan illegale comité's, die de gevangenkampen verzorgden. 
In Drente en Brabant reikte men bij een teveel soms dubbele bonkaarten aan de onder
duikers uit met de bedoeling dat ze een voorraadje zouden vormen en bewaren, voor het 
geval de bonkaartenuitreiking eens een keer zou stagneren. In Weert heeft men dat een 
keer of drie gedaan, maar nooit een stagnatie gehad. Hield men nog over, dan verknipte 
de leiding daar de kaarten en leverde de bonnen bij vertrouwde firma's in. Zo vormde 
men er een voorraadje in natura, dat men nooit heeft hoeven aan te spreken. Na de be
vrijding heeft men er een goed werk mee kunnen doen. Men heeft er de jongens van de 
stoottroepen mee geholpen, die het in het begin met kleding en voedsel moeilijk hadden 
omdat ze op eigen voorziening waren aangewezen. En een gedeelte heeft men besteed aan 
illegale werkers en onderduikers, die uit de nog niet bevrijde districten Roermond en Venlo 
door de linies kwamen. 
Dit vormen van voorraadjes in natura, als een post onvoorzien, is op meerdere plaatsen 
gebeurd maar nooit op grote schaal. Men moest er te veel winkeliers voor met het werk 
bekend maken. Een gemakkelijker geval was het met gekraakte grossiersbonnen, die een 
grote hoeveelheid betekenden. Sommige LO-afdelingen plaatsten die met een onderlinge 
afspraak voor een afname naar behoeften. Vooral voor de gevangen kampen, waarvoor 
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grote hoeveelheden voedsel nodig waren, welke verzorging men voor een belangrijk ge
deelte bovengronds kon doen, waren die grossiersbonnen welkom. 
En in noodgevallen was het soms treffend, hoe men aan bonkaarten hielp. Na het bombar
dement van Nijmegen stelden drieduizend onderduikers in Limburg, met een niet geringe 
ontzegging voor zichzelf, hun bonkaarten ter beschikking van de getroffen Nijmeegse 
bevolking. Niet alleen op zichzelf was dit prijzenswaard, maar het had ook nog de goede 
uitwerking, dat de reclamestunt, die de Volksdienst van een hulpactie wilde maken, 
geheel verijdeld werd. 
Na het bombardement van Enschede was het de plaatselijke LO-leiding, die, uit een restant 
van bonkaarten dat zij op dat ogenblik had, de getroffenen een extra levensmiddelenkaart 
en een extra textielkaart kon uitreiken. 

Een heel belangrijk onderdeel in de distributie was het vervoer van de bonkaarten. In het 
begin werd er niet veel omslag mee gemaakt: op de Beurs deden de medewerkers de bon
kaarten in hun actetas of pakten ze in een krant en namen ze mee. 
Maar deze eenvoudige wijze van vervoer was niet vol te houden bij het omvangrijker 
worden van het onderduikersvraagstuk en bij de coördinatie van de hele bonkaartenrege
ling. Gelukkig hadden LO en LKP een kleine organisatie, die ze hun CDK noemden en 
die het vervoer van de bonkaarten van de landelijke opslagplaats naar de provincie ver
zorgde. Deze kleine organisatie had contacten met den crisis-controledienst, de politie en 
de posterijen en kwam daardoor in het bezit van officiële papieren ter dekking van het 
vervoer. De bonkaarten werden per politie- of PTT-auto vervoerd of ook per trein in 
koffers, die o.a. door CCD-papieren waren gedekt en met CCD-loodjes waren verzegeld. 1) 
Het vervoer van de bonnen van de provinciale opslagplaats naar de districten gebeurde 
veel door koeriersters, die trouwens ook wel eens de bonkaarten van de landelijke opslag
plaats naar de provincie overbrachten. Deze koeriersters droegen de bonkaarten meestal 
onder haar kleren op het lichaam en waren daarmee uiteraard aan een maximum ge
bonden. Alhoewel een koerierster als Clara uit Rotterdam van dit maximum een stevig 
maximum kon maken: zij vervoerde er eens 1500! Maar die Clara was in ieder opzicht 
niet mis. Toen ze bij den overval op de Persoonsbewijzen Sectie in Amsterdam was gepakt, 
ontdekte de SD op haar een compleet stel even officiële als valse papieren, die zij had als 
zgn. medewerkster van de SD. Maar toen hielpen die haar niet meer. 
En er waren ook nog andere wijzen van vervoer uit de centrale opslagplaats. De vrouw 
van een van de medewerkers kreeg per van Gend en Loos eens een kist thuis met tractaatjes 
van de bijbelverspreiding. Haar verwondering daarover werd een nog grotere verwondering 
toen de tractaatjes bonkaarten bleken te zijn. Bekend is het vervoer bij speciale gelegen
heden per invalidewagen en in een harmonica. Ook de Urker vrouwen konden er met haar 
klederdracht heel wat bergen. 
Waren de bonkaarten nu ter plaatse aangekomen, dan was het aanbevelenswaardig, 
dat de medewerker zelf ze de onderduikers ter hand stelde. Deze voortdurende aanraking 
tussen medewerker en onderduiker hield zeer zeker gevaren in. Maar ze had het voordeel, 
dat de medewerker zelf het uitreiken in de hand hield en dat hij periodiek controle had 
op het leven van den onderduiker en diens verantwoordelijkheid tegenover hen, die illegaal 
voor hem zorgden. 
Een plaatselijke medewerker in Drente nam graag, als hij de bonkaarten ging bezorgen, 
een Duitser mee van de Feldgendarmerie, dien hij kende en die hem, zonder het te weten, 
een beveiligend geleide gaf. De Duitser wist van niets, maar bij elke deur waar de mede
werker met een "ik moet hier eventjes zijn" binnenging, bleef hij wachten tot de ander 
1) Zie I, pag. 624 e.v. 
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De enveloppe van de bri{f, die via Zürich in Zwitserland op de plaats van bestemming, Zurich in Nederland, terecht kwam, zij 't zonder bonkaart. 
,,Friesland" en "Holland" zijn op de enveloppe geschreven door de pos/instanties. 

terug was, om samen weer verder te gaan. Eens vertrouwde de Duitser hem vriendschap
pelijk toe, dat hij de Nederlanders toch wel mocht, maar dat hij nu eenmaal de dood had 
gezien aan de illegalen. De LO-medewerker, die op dat ogenblik zestig bonkaarten bij zich 
had welke hij ging bezorgen, sprak hem maar niet tegen. 
Niet overal bezorgden de medewerkers zelf de bonkaarten. Hier en daar kwamen ze per 
post aan hun adres. In het Friese Berlikum verzond de LO ze in bedrukte dienstenveloppen 
van het Departement van Financiën met de vermelding erop: ,,Omzetbelasting". Een 
boer, aan wien voor den eersten keer een bonkaart in zo'n dienstenveloppe was verzonden, 
kwam klagen, dat hij geen bonnen voor zijn onderduiker had gekregen. Of hij dan geen 
enveloppe met "Omzetbelasting" erop had ontvangen? vroeg de LO-medewerker. Dat 
had hij, maar enveloppen van de belasting maakte hij nooit open, en hij had daar deze 
motivering voor: ,,Ze vinden je toch wel". 
In '42 stuurde iemand een bonkaart met een begeleidenden brief aan een adres 
in het Friese plaatsje Zurich. Toen de brief daar aankwam was de bonkaart eruit. 
Maar de brief had een hele Europese reis gemaakt: hij was naar Zürich in Zwitserland 
geweest en van daar als onbestelbaar weer naar Nederland teruggekomen, waar de post 
hem toen aan het juiste adres bezorgde. De enveloppe had de sporen van de reis en was 
door de Duitse censuur en grenscontrole druk bestempeld. 
In Bloemendaal heeft een illegaal pakje bonkaarten een helen zwerftocht gemaakt, waarbij 
de LO-medewerker lelijk in de nesten had kunnen raken, - maar het liep goed af! Er 
was daar een medewerker "Brandhof " die helemaal geen Brandhof heette, het was slechts 
zijn illegaal pseudo. En er was ook een "Van Zuylen" die ook niet Van Zuylen heette, 
doch dien naam als zijn pseudo had. Deze van Zuylen bezorgde bij Brandhof een pakje 
met 150 bonkaarten, maar trof Brandhof niet thuis. Hij wist, dat Brandhof op reis zou gaan, 
maar meende er ook volkomen zeker van te zijn, dat hij vóór zijn vertrek nog thuis zou 
komen. En daarom deed hij het pakje in de brievenbus met nog een secuur ondertekend 
briefje erbij. Maar Brandhof kwam voor zijn vertrek niet meer thuis, en toen zijn buurvrouw 
zijn bloemetjes kwam begieten vond zij in de brievenbus het pakje. Daar zij geen "Brand
hof" kende en van het megale werk van haar buurman niets wist, gaf zij het pakje aan 
een dienstdoenden postbode, met de snibbige opmerking, dat de post altijd verkeerd be
zorgde. De postbode nam het standje niet, want het pakje had geen postzegels en was 
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helemaal niet per post besteld. Maar hij kende wel een Brandhof en zou het pakje daar 
wel even aanreiken. Nu was déze Brandhof een wasechte Brandhof, wat op zichzelf niet zo 
erg behoefde te zijn, maar hij was bovendien chauffeur bij een berucht aannemer, die 
voor de Duitsers werkte, en hij werd niet vertrouwd. Deze Brandhof maakte het pakje open 
en was verontwaardigd toen hij den inhoud zag en het secuur ondertekend briefje vond 
van "Van Zuylen". Want hij kende een Van Zuylen, nl. den echten, en hij op hoge benen 
daar op af, om er een geducht standje te schoppen over diens schandalige zwarthandel
practijken, en dat hij daar niet aan meedeed. In zoverre was hij met dit laatste in tegen
spraak, dat hij, toen hij vertrok, de bonkaarten weer meenam. Toen de pseudo Van 
Zuylen voor een hulpgeval bij den echten Van Zuylen kwam en daar van het geval hoorde, 
sloeg hem de schrik om het hart. Met veel moeite en met veel tact is men er in geslaagd het 
pakje weer uit handen van den verontwaardigden echten Brandhof te krijgen, hij beloofde 
zelfs zijn mond te houden als hij een bonkaart kreeg, en men gaf hem die. 

Door de rationalisering was er dus een zekere controle die in de kleine plaatsen behoorlijk 
voldeed, maar in de grote steden op den duur te kort schoot. Met een plaatselijke aante
kening, wie voor iedere bonkaart de afnemer was, waar bij men door steekproeven kon 
nagaan of de �pgegeven personen bestonden en niet een bepaalde onderduiker twee bon
kaarten kreeg, voorzag men zeker niet geheel in de controleleemte. Maar zij die fraude 
wilden plegen wisten, dat zij bij een steekproef tegen de lamp konden lopen, en daarom 
had de maatregel een preventieve uitwerking, waarmee al weer wat gewonnen was. 
De volledige gegevens noteren was niet doenlijk. Onderduikers en medewerkers voelden 
daar niets voor, de aantekeningen waren bij arrestaties veel te gevaarlijk. Maar men kon 
op twee manieren de moeilijkheid uit den weg gaan. Men kon bijvoorbeeld het geval 
ondubbelzinnig aantekenen met PB-nummers en weglating van den naam, met straat
naam en weglating van het huisnummer, of een andere combinatie, die geen gegevens tot 
opsporing inhielden, maar wel die gegevens, bij de ordening waarvan men kon zien, of 
in een bepaald geval twee of meer bonkaarten aan een persoon waren verstrekt. Het geval 
was dan met de hulp van den plaatselijken medewerker te localiseren en kon daarna ter 
plaatse worden uitgezocht. 
Een andere mogelijkheid was, de gegevens wel volledig te nemen, maar ze over drie met 
elkaar corresponderende lijsten te verdelen en de drie lijsten op verschillende plaatsen 
onder te brengen. Dan moesten alle drie de lijsten in handen van de Duitsers komen, wilden 
ze gegevens voor opsporing hebben. Dit systeem is tenslotte in Amsterdam toegepast, 
maar er moest ec felle tegenstand worden overwonnen van de zelfstandig werkende 
groepen, die van geen controle wilden weten. De LO echter achtte controle in de hoofdstad 
dringend nodig. Het aantal bonkaarten, dat daar verstrekt werd, bereikte in den zomer '44 
de 50.000, waarvan er 28.000 voor de LO bestemd waren en de overige naar de afzonder
lijke zelfstandige illegale groepen gingen, waarvan er daar zoveel zetelden. Bezorgd over 
de afwezigheid van controle bij zulk een enorme hoeveelheid bonkaarten, nam de LO een 
steekproef om de afzonderlijke verzetsgroepen met bewijzen te overtuigen, hoezeer controle 
geboden was. De kaarten voor die afzonderlijke groepen kregen allen aan de achterzijde 
een voor elke groep verschillend potloodmerk. Een medewerker van de LO kocht later 
bonkaarten op de Amsterdamse zwarte markt, en daar kwamen er verschillende met het 
potloodmerk aan de achterzijde uit. Het was duidelijk, in enkele van die zelfstandige 
groepen zat iemand, die onderduikersbonkaarten zwart verkocht. De afzonderlijke groepen 
waren nu overtuigd, dat controle inderdaad geboden was en zo stelde het Amsterdamse 
Werkcomité in Januari '45 de controle onder hoofdtoezicht van de LO in. 1)
1) Zie 1, pag. 267.
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De levensmiddelen-kaarten waren het belangrijkst. Maar daarnaast was er ook wel degelijk 
behoefte aan textiel- en brandstoffenkaarten, en soms werden ook groentekaarten gevraagd. 
De KP voorzag in deze behoeften met kraken, en de LO hielp in zover de gewoonlijk be
perkte voorraad strekte. 
Iets heel bijzonders was de tabakskaart. Voor de onderduikers waren er nooit genoeg, en 
de LO maakte er allernauwgezetst werk van, den voorraad eerlijk te verdelen. Bovendien 
vonden velen het juist, dat de illegale werkers, die in de dikwijls enerverende en slopende 
spanningen van hun werk een sterke en geprikkelde behoefte aan roken hadden, een extra 
rokerskaart kregen, - een geringe compensatie overigens als men zijn leven op het spel 
zet. (Maar in de film Im Westen nichts Neues ziet men in de modder en het prikkeldraad 
van de loopgraven een soldaat zijn leven op het spel zetten juist voor een cigaret: het 
peukje in de vingers van den net gedoden vijand, dat hij onder het vuren door gaat halen.) 
De LO in Andijk verkocht de tabakskaarten zwart, om daarna voor de opbrengst zwarte 
shag te kopen, waarbij men een flinke tabakswinst maakte. 
Ook door nadrukken van het nummertje van de textielkaart, waarop men de rokerskaart 
kreeg, probeerde men in het tekort te voorzien. Het beste was, als men goede relaties had 
met tabaksfabrikanten, zoals de LO in Joµre, de LO in Arnhem en de LO in de 
Gelderse vallei. Maar zo waren er het hele land door relaties, ook met de tabaks
fabrikanten in het zuiden en in het centrum, van wie men voor de onderduikers en voor 
rookhongerige LO'ers en KP'ers nog wel eens een extraatje los kreeg en die ook de tabaks
misdeelden in de kampen niet vergaten. 

Bij de voedselvoorziening in natura moet men denken aan een onmiddellijke voorziening 
zonder bonkaarten. 
Ook dit werk begon plaatselijk: hier en daar hielpen LO-medewerkers met voedsel als ze 
in de gelegenheid waren wat te bemachtigen. Later werd het werk districtsgewijze en in 
den hongerwinter werd het provinciaal geregeld. Maar toen had zich ook een landelijk 
comité met dit dringend werk voor de hongergebieden belast. 
Vóór September '44 bemoeide de LO zich slechts zijdelings met deze voedselvoorziening. 
Hier en daar in bepaalde streken wisten de medewerkers bij de bakkers eens een extra 
brood en bij de boeren eens extra melk en eieren te krijgen of ze kregen eens een partijtje 
koek van een koekfabriek. In Limburg had de LO de ambtenaren van de CCD overgehaald 
een oogje dicht te doen als de boeren hun oogst te laag opgaven, zodat ze wat speling 
kregen, en als er eens een varken extra werd geslacht, dat voor de onderduikers bestemd 
was. 
Begin '44 werd het Natura-apparaat opgericht, de commissie, waarvan in het begin van 
dit hoofdstuk sprake was. Naast enkele ambtenaren hadden het Nationaal Comité, het 
Nationaal Steunfonds en de LO er zitting in, het werk werd door enkele speciaal daarmee 
belaste medewerkers gedaan. De commissie gaf de boeren voorlichting, hoe ze het best 
konden ontduiken en voorraden aan de Duitse vorderingen onttrekken. Meer echter nog 
dan met de voedselvoorziening hield deze commissie zich bezig met het verstrekken van 
kleding en schoeisel, waaraan een nijpend tekort was. Door relaties met fabrikanten is er 
zeker wat bereikt, maar het succes was toch niet zo groot. Het vorderde heel wat tijd eer 
het apparaat op dreef kwam, wat pas in den zomer van dat jaar het geval was, toen het 
echter ook weer meteen stagneerde tengevolge van arrestaties in de leiding, waarbij van 
alles in beslag werd genomen, en doordat een van de belangrijkste figuren uit dit werk naar 
de gewapende strijdkrachten overging. 
Maar links en rechts haalden zowel plaatselijke activiteit van de LO als bemoeiingen van 
dit Natura-apparaat wel wat binnen. Zo kreeg men bijvoorbeeld uit Twente vierhonderd 
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overhemden van Wehrmachtsstof. Waalwijkse en Nijmeegse fabrikanten gaven schoenen. 
In Limburg kreeg men van het Rijksbureau illegaal toewijzing van klompenmakershout. 
De Staatsmijnen stelden daar maandelijks tien ton voedsel beschikbaar voor het LO-district 
Gulpen. Sommigen hielden zich op eigen houtje met deze voorziening in natura bezig. 
Zo haalde een LO-medewerker uit een kamp van den arbeidsdienst een flinke hoeveelheid 
kleding voor de onderduikers weg. Den kampwacht had hij met chloroform onschadelijk 
gemaakt en netjes te slapen gelegd, toegedekt met de kampvlag. 
Het grote werk van de voedselvoorziening in natura begon echter pas in September '44, 
toen het zuiden van ons land bevrijd was en het in het noorden onder den verschrikkelijken 
druk van den bezetter, voor wien het catastrophale einde naderde, steeds benauwender 
werd. 
De commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten te Amsterdam verzocht op dat ogen
blik de LO de voedselvoorziening voor zijn mannen in de hoofdstad te verzorgen. Het werk 
werd zo uitstekend gedaan, dat de commandant kort daarna de LO verzocht haar taak 
tot alle Binnenlandse Strijdkrachten overal elders uit te breiden, waartoe hij een voedsel
officier in den LO-staf deed opnemen. In aansluiting daaraan vroeg in November de 
Contactcommissie uit de illegaliteit aan de LO zich ook met de voedselvoorziening van 
de gehele illegaliteit te belasten. In het werk deden zich hier en daar wel eens de spanningen 
voelen, die op een algemener terrein bestonden tussen de Binnenlandse Strijdkrachten en 
de overige illegaliteit, omdat de Binnenlandse Strijdkrachten hier en daar probeerden het 
hele verzet onder hun leiding te brengen. In Friesland kwam daardoor de samenwerking 
in de voedselvoorziening niet tot starid en 'benoemde de commandant een voedselofficier 
buiten de LO om. 
De LO had, behalve voor de Binnenlandse Strijdkrachten en de illegale werkers, ook voor 
haar onderduikers en de spoorwegmannen te zorgen en trok zich ook het lot van de honge
rende burgerij aan. Het verkeer en het vervoer in die dagen werden ernstig bemoeilijkt. 
Daarom lag het voor de hand, dat de LO trachtte de noodlijdende centra allereerst vanuit 
de onmiddellijke omgeving door de districtsorganisaties te voorzien. Dit is in hoofdzaak 
gebeurd met Den Haag en Rotterdam. Voor Amsterdam, Haarlem, 't Gooi en de steden 
in Utrecht wist de LO al heel gauw, behalve uit de Haarlemmermeer, ook voedsel uit de 
Zaanstreek en uit het noordelijk gedeelte van Noord-Holland te krijgen. In '45 begon ook 
Zuid-HÖUf:1-�P aandeel in die voedselverstrekking te nemen. Voor dit werk was eind Decem
ber op initiatîef van de LO een comité opgericht, dat om de veertien dagen bijeen kwam. 
Het was een soort voedselbeurs, die eerst in Noord-Holland werkte, later ook in Utrecht 
en Zuid-Holland, en die tenslotte ook verbindingen met de noordelijke provincies kreeg. 

"Hoe groot de nood is, kan ik niet zeggen", - zo meldde een rapporteur, die van 19 Maart 
tot 11 April in het door de Duitsers bezette noordelijke gedeelte van ons land verbleef. 
,,Men moet den nood gezien hebben, en ik zag hem als een verschrikkelijk dreigend mon
ster". Herrijzend Nederland in het bevrijde zuiden is toen met het hartstochtelijk en 
bezwerend hulpgeroep begonnen tot de Regering in Londen en het geallieerd opperbevel, 
wat geleid heeft tot het uit vliegtuigen afwerpen van voedsel in de hongergebieden. 
Zuivelfabrieken hadden geen brandstof meer. Melkrijders durfden niet meer rijden, 
omdat de Duitsers paarden en karren in beslag namen. Vee en transportmiddelen van de 
boeren werden afgenomen. De ingekuilde aardappelen kwamen onder water, omdat de 
bemalingen buiten werking waren gesteld of vernield. In den winter lag het fruit op stapels 
in de boomgaarden te rotten, vervoer was onmogelijk geweest. Alle bedrijven lagen stil, 
er was geeri materiaal, er was geen stroom, er waren geen brandstoffen. Fabrieken lagen 
leeg en onttakeld, de machines waren geroofd. De bovenleiding van de geëlectrificeerde 
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De hongerwinter. Met een zware vracht van kostbaar voedsel, geladen op een fiets zonder banden, loopt deze vrouw 
tientallen kilometers in de karavaan van de hongerenden naar huis in de stad. Niet altijd kwamen zij behouden 
aan. Soms werd het voedsel bij contróle afgenomen, soms bezweek de fiets en soms konden de mensen zelf niet 
verder. Foto: RvO. 

spoorbanen was weg
gebroken, van de dub
belsporen was er één 
opgebroken en het ma
teriaal was naar Duits
land vervoerd. Overal 
een even trieste, troos
teloze aanblik in het 
land, dat eens zó'n 
helder aanschijn had 
en den levenden aan
blik van zijn bedrij
vigheid. In de grote 
steden reden nergens 
nog trams. De reini
gingsdiensten werkten 
niet meer. Het vuil 
werd op de straten ge
stort. Riolen raakten 
verstopt. De WC-door
spoelingen konden bij 
gebrek aan water niet 
meer worden gebruikt. 
De stad vervuilde. De 
honger-en koulij den de 

bevolking hakte de bomen van haar lanen en grachten om, houtwerk werd uit de huizen 
gebroken, want men had gas noch electriciteit en zat in 't donker en probeerde het maal 
van bieten en tulpenbollen op een houtvuurtje te koken. 
Dit alles meldt de rapporteur. En hij zwijgt van dat andere, harttoenijpende beeld in vele 
van die winddoorvlaagde verlaten straten onder de grauwe lucht van regen, sneeuw of 
vorst, als daar de schoten hadden geklonken: de lijken van hen, die neergezonken lagen 
tegen een trottoir, tegen een muur, bij een dor en kaal plantsoen. Maar den honger vermeldt 
hij. Het broodrantsoen was van achthonderd gram per week tot zeshonderd teruggebracht, en 
het was een kwestie van enige weken nog, dat men het handhaven kon. De rantsoenbonnen 
voor aardappelen moesten worden afgegeven bij de overal opgerichte centrale keukens, 
waar men een halve liter waterachtige soep of slappe stamppot kreeg. De Amsterdamse 
gaarkeukens verwerkten als hoofdbestanddeel de gerantsoeneerde suikerbieten. Er heersten 
dysenterie en hongeroedeem in alle lagen van de bevolking. In Rotterdam stierven honderd 
mensen per dag. In Amsterdam werd het sterftecijfer geheim gehouden. Er waren geen 
doodkisten, geen doodgravers, geen vervoersmogelijkheden, soms stonden de lijken dagen
lang boven de aarde en werden ergens verzameld, in afwachting, dat er gelegenheid zou 
komen ze te begraven. Uit al die ellende vormden zich de hongerstoeten, de trekkers uit 
de steden naar de Wieringermeer, naar Zuid-Holland, naar de oostelijke provincies en 
naar het feitelijk voor hen verboden en afgesloten Friesland, waar nog een zekere overvloed 
was van melk, kaas, boter, vlees en aardappelen. Daar trokken door het winterlandschap 
van het eindeloos droeve Holland die stoeten en waren soms wekenlang onderweg. Die 
sjofelen hadden fietsen zonder banden, handkarren, kinderwagens, trekkarren en namen 
op den heenweg kleding, gebruiksvoorwerpen, soms meubeltjes mee, om die bij de boeren 
tegen eten te ruilen. Zij voorzagen in hun onderhoud, trekken9e van de ene plaats naar 

274 



de andere en hadden hun nachtverblijf in schuren en stallen van boerenhoeven. De Duitsers 
controleerden die trekkers, maar lieten hun doorgaans het hoeveelheidje levensmiddelen, 
dat zij bij zich hadden, behouden. Sommigen bezweken onderweg en werden dood op een 
handwagen mee naar huis teruggevoerd. De rapporteur van deze vreselijke toestanden 
noemt het medeleven van de plattelandsbevolking met deze hongerende mensen op een 
enkele uitzondering na boven allen lof verheven; waar zij kwamen en verbleven deed men 
voor hen wat men kon. 
Als lichtpunten in de bittere ontbering en den verschrikkelijken nood, die in de honger
gebieden geleden werden, noemt de rapporteur de hulp van den Zwitsersen Bondsraad en 
die van het Zweedse Rode Kruis, dat o.a. meel had gezonden, een hulp, die door de Duit
sers toch nog vertraagd werd met een beroep op het gebrek aan brandstoffen voor de 
energie, nodig om het meel tot brood te verwerken. De Zweedse consul-generaal heeft 
daarop tijdig voor den aanvoer van de nodige brandstoffen gezorgd. 
Maar het grootste lichtpunt noemt de rapporteur de voedselvoorziening in natura door 
het apparaat van de illegale organisaties, in welk apparaat de LO zo'n grote taak had en 
hij prijst den moed en den onverdroten ingespannen arbeid van deze mensen voor de 
Binnenlandse Strijdkrachten, voor de illegale werkers, voor de onderduikers en spoorweg
mannen, voor de burgerbevolking, zieken en kinderen. 

Het is moeilijk de scheiding tussen de legale en de illegale hulpactie precies aan te geven, 
zij kruisten elkaars pad bij de voedselvoorziening en ook bij de hulp aan de burgerbevolking. 
Ook in dit opzicht waren de illegale werkers bij het werven van voedsel betrokken, dat 
de goede boeren slechts op hun advies leverden, om zeker te zijn, dat niet een deel naar 
de Duitsers ging of naar de woekerende zwarthandelaars. Maar de legale hulp in haar 
dikwijls plaatselijke activiteit had, ook door het IKO (interkerkelijk overleg), betere 
kansen bij het vervoer en het opslaan van het voedsel. De LO had echter een eigen taak 
voor de distributie, zodat beide hulpacties elkaar aanvulden. Tussen hen was een nauwe 
samenwerking nodig, die vooral van betekenis werd, toen met goedkeuring van de Duitsers 
een officieel orgaan, de Centrale Voedselrederij en Distributie, in het leven werd geroepen. 

Het voedsel werd door vertrouwde boeren geleverd. In het begin kraakte men ook nog wel 
eens de voorraden van zwarthandelaars, nadat men hen eerst gewaarschuwd had. Maar 
dit bracht toch eigenlijk een verkeerde mentaliteit onder de illegale werkers, en men gaf 
op deze wijze ook stropende benden kans om zich als "illegalen" te dekken. Men heeft 
het dan ook weer vrij gauw achterwege gelaten. Iets anders was het kraken van voorraden 
in Duitse opslagplaatsen, dat deed men wel als men maar de kans had. Zo slaagde de 
illegaliteit erin den voedselvoorraad van de Wasserschutzpolizei te Enkhuizen weg te 
roven en mee te nemen: de Wasserschutzers beschermden klaarblijkelijk het water beter 
dan hun eigen mondvoorraad. 
In het begin werd het verworven voedsel per auto vervoerd. Toen het benzinegebrek 
nijpend begon te worden gebeurde het per boot, maar uit het noorden haalde men het, 
als het maar enigszins kon, nog met gasgeneratorwagens, en men gebruikte daar dikwijls 
Duitse Wehrmachtswagens voor. De medewerkende CCD zorgde voor goede vervoer
papieren, en voor zover dit niet het geval was, wisten de ambtenaren uit voorafgegane 
waarschuwingen, welke transporten zij niet moesten lastig vallen. Heel wat voedsel is 
ook per schip over het IJselmeer gebracht door koene Groninger en Friese schippers. 
Een schipper met een schuit die Eben Haëzer 1) heette vervoerde eens, met dertig ton
aardappelen die in Huizen moesten zijn, ook nog wapens voor de illegaliteit, die in Eemnes 
1) Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.
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gelost moesten worden. Een anderen keer bracht hij den geplunderden voorraad uit een 
koelhuis der Duitsers in Enkhuizen naar 't Gooi over - zestig ton - en had toen ook nog 
vijf ontsnapte politieke gevangenen aan boord. Zeven keer had hij op dien tocht Duitse 
controle, waarbij zijn grimmige Groninger nuchterheid hem redde uit de benauwdste 
situaties: eraan ontsnapt vlogen op het dek de politieke gevangenen elkaar om den hals! 
Hij moest aanhoudend van koers veranderen en werd nog door een Duitse patrouilleboot 
achtervolgd en beschoten. Maar de schipper was onvervaard en bracht lading en mannen 
in veilige haven. Door zijn opwindende ervaringen liet hij zich allerminst afschrikken: 
kort daarna bracht hij zeventig ton tarwe uit door Duitsers in beslag genomen pakhuizen 
van Groningen via de Lemmer naar Huizen. De tarwe was eigenlijk voor Amsterdam 
bestemd, maar de voortdurende Duitse controles, waarbij het er soms gevaarlijk uitzag 
voor de CCD'ers, die de reis meemaakten en als "bemanning" op de bemanningslijst 
stonden, dwongen ten laatste tot koersverandering, waarbij de schipper overwoog: ,,In 
Huizen hebben ze ook honger". 
Voor deze schipper met zijn gevaarlijke ondernemingen begon, sprak hij er met zijn vrouw 
over. Ze zei hem, dat, als hij vooral bedacht man en gezinsvader te zijn, zij het hem moest 
afraden, maar als Nederlandse vrouw zei ze: doe het! Toen het besluit zo in zijn handen 
lag overwoog de schipper: Er zijn er zoveel, die hun leven wagen, en zou ik het niet 
durven? Hij hield er "ook nog een geloof op na" en ging met de vrouw in gebed. Den 
volgenden dag begon hij zijn eersten tocht. Hij is dikwijls door het oog van een naald ge
kropen. Maar met zijn Eben Haëzer had hij door tij en tegentij in dien bangen winter 
altijd behouden vaart. 
Was het voedsel te bestemder plaatse aangekomen dan was het bewaken ervan de eerste 
taak. Vervolgens kwamen de zorgen voor het vervoer naar de opslagplaatsen en voor de 
verdeling. 
Evenals bij de distributie van bonkaarten, waarbij met de overschotten ook anderen dan 
onderduikers en illegale werkers werden bedacht, was er bij de verdeling van voedsel in 
natura een volgorde. Hier ging het echter voor de bevolkingsgroepen buiten de onderdui
kers en illegale werkers minder om wat er overbleef dan om een plaats in het schema van 
de verdeling. De illegale werkers kwamen op de eerste plaats; van hen werd alles gevergd 
en zij moesten aan het werk kunnen blijven. Dan kwamen de onderduikers en de spoorweg
mannen aan de beurt, daarna de ziekenhuizen, de armen en de niet in ziekenhuizen ver
blijvende patiënten, en ten slotte, maar dat was maar sporadisch, de gaarkeukens. De 
volgorde was overigens niet op alle plaatsen dezelfde en bïeef ook op den duur niet onge
wijzigd gehandhaafd. De onderduikers en de spoorwegmannen kwamen vrij gauw vóór 
de illegale werkers, en als er ergens gevaar dreigde dat spoorwegmannen weer aan het 
werk zouden gaan, kregen die den voorrang, om hen van dien noodsprong af te houden. 
Nog later kwamen de armen en de zieken bovenaan op de lijst der verdeling van het 
veroverde voedsel. Soms werd bij die verdeling de medewerking van artsen en kerken 
gevraagd. Zo leverde de LO in Zuilen bijvoorbeeld aan kerken en aan instellingen: 
8.000 broden, 2.000 kilo aardappelen, 2.000 pond suiker, 800 pond kaas, 2.000 kilo vlees en 
nog andere artikelen. 
In Friesland zorgde de Natura-commissie hoofdzakelijk voor zieken en armen: men begon 
ermee nog voor den aanvang van den hongerwinter, nl. in October al. Natuurlijk was de 
nood in Friesland niet te vergelijken met dien in de vesting Holland, wat ook al dadelijk 
blijkt uit de verschillen van de levensmiddelenprijzen buiten de distributie: in Friesland 
waren die maar een fractie van die in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar juist 
ook in Friesland probeerden de Duitsers beslag te leggen op alles wat zij aan levensmiddelen 
maar konden achterhalen en onder de bevolking van de provinciesteden en bijzonder 
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In de Mededelingen der LO werd aan het werk van de voedselwerving en -distributie veel aandacht besteed. De Geheime Mededelingen voor de 
Top/eden konden wat meer details beuatten, daar deze niet zoveel kans liepen als de gewone l'Vlededelingen, om in handen van de Duitsers te vallen. 



onder de arbeiders en zeer zeker onder de armen werd bitter gebrek geleden. De Friese 
Natura-commissie heeft in samenwerking met de Friese KP-leiding er alles op gezet, om 
zoveel mogelijk levensmiddelen aan den Duitsen roof te onttrekken en te verdelen onder 
die gezinnen, die gebrek leden of die aan den rand van het gebrek waren. Men had een 
inkoper, een distributeur en iemand die met medewerking van de kerkgenootschappen, het 
leger des heils, sociale verenigingen en een vertrouwensarts de adressen achterhaalde, 
waar hulp nodig was. Zo had men ten laatste voor het centrum van de actie, Leeuwarden, 
een kaartsysteem van 3.000 gezinnen aangelegd, waar ziekte of gebrek waren. 
De distributie was zo geregeld, dat diakenen, maatschappelijke werksters, leden van het 
leger des heils en andere daarvoor gevraagde personen de levensmiddelenpaketten aan de 
aangewezen adressen bezorgden. Dit gebeurde "interconfessioneel", een katholiek kwam 
in een protestants gezin, de diaken van de "fijne kerk" in een katholiek. Men heeft er toen 
wel eens tranen van ontroering en blijdschap om geschreid, zoals door de nood de scheidings
lijnen wegvielen en men die grote, diepe saamhorigheid voelde in den nationalen band. 
(Na het leed zijn de scheidingslijnen prompt hersteld.) De Natura-commissie liet zich door 
den vertrouwensarts ook voorlichten, in welke gezinnen rijst en beschuit nodig waren. 
TBC-patiënten kregen 6 of 8 of 10 eieren per week. Vet, een "gekraakt" voedingsmiddel, 
werd in het huis van den secretaris gesmolten, in cartonnen bekers gegoten en daarna onder 
kinderrijke gezinnen verdeeld. 
Cijfers? Ze zijn slechts onvolledig, maar zeer zeker illustratief, en kunnen uit deze en gene 
streek genomen, behulpzaam zijn bij het zich vormen van een denkbeeld van wat er overal 
is gedaan. 
De Friese Natura-commissie heeft in totaal binnen Friesland - behalve in het district 
Sneek, dat een eigen organisatie had - verdeeld: 2.500 kilo boter, 5.500 pakjes smeerkaas, 
15.000 kilo kaas, 12.000 eieren, 8.000 kilo bloem, 4.000 beschuitbonnen, 1.400flessenspijsolie, 
113 kilo rijst, 250 kilo havermout, 915 kilo zout, 950 kilo erwten, 1.000 kilo cokes en 1.000 
pond vet. Voor dit alles had de inkoper f 39.000,- uitgegeven, wat voor een klein gedeelte 
van het Nationaal Steunfonds kwam en voor het grootste gedeelte door de Intercommunale 
\,V aterleiding werd gefourneerd. Handelaars en fabrikanten werkten aan de leveranties 
mee en verscholen ze achter vervalsingen in hun boeken. Zelfs de politieke gevangenen 
uit het Leeuwarder Huis van Bewaring konden aan extra boter, kaas en groene erwten 
worden geholpen en de KP'er van de Natura-commissie ging zich persoonlijk overtuigen, 
of ze 't ook kregen. 
In en om Haarlem werden onder leiding van de LO aangevoerd, opgeslagen en verdeeld 
onder de noodlijdende bevolking: 80.000 kilo aardappelen, 38. 700 kilo kool, 125.000 kilo 
tarwe, 7.600 kilo rogge, 5.420 kilo erwten, 25.000 kilo capucijners, 10.000 kilo bieten, 
1.050 kilo uien, 16.600 kilo wortelen, 44.625 kilo kool, 12 vaten zuurkool; alleen voor 
Jodenkinderen: 75 pond boter, en alleen voor de illegale medewerkers: 1.500 kilo vet, 
2.345 kilo witlof, 300 kilo bloem en 450 kilo sago. 
Op de naast pag. 272 opgenomen kaart van Noord-Holland is aangegeven, welke voedsel
hoeveelheden geworven werden in de belangrijkste rayons boven het IJ: de· Zaanstreek, de 
Streek tussen Hoorn en Enkhuizen, de Wieringermeerpolder, de kop van Noord-Holland 
en de omgeving van Alkmaar. 
Al deze voorraden werden verzameld, opgeslagen en verzonden naar Amsterdam, 't Gooi 
en andere gebieden, waar het hongerspook het dreigendst rondwaarde, echter nadat er 
eerst een "ijzeren voorraad" van was afgezonderd voor de Binnenlandse Strijdkrachten 
tegen het ogenblik, dat die handelend gingen optreden en dan over hun rantsoenen 
móesten kunnen beschikken, anders liep dat handelend optreden al in den aanvang mis. 
Cijfers zoals uit de \Vieringermeer zijn hoge cijfers. Zij geven een denkbeeld van den om-
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vang van den inzamelingsarbeid, onder de moeilijkste omstandigheden, en dat terwijl 
duizenden een beroep deden op de Wieringermeer door er heen te trekken. Maar getoetst 
aan de bevolkingscijfers van de hongergebieden vertonen de cijfers een ander beeld: een 
millioen kilo aardappelen betekent voor Amsterdam iets meer dan een kilo per hoofd ... 
Toch had de hulp die de dringendst hulpbehoevende plekken opzocht heel wat groter uit
werking dan een te versmaden mondjesmaat en men liet niet na aan 't inzamelen te blijven 
en met man en macht te doen wat men kon, om zoveel mogelijk mensen van den honger
dood te redden. Bij dit werk moesten de ondergrondse werkers in hun samenwerking met 
noodinstanties en met die ambtenaren uit de officiële instanties, die goed en betrouwbaar 
waren, aanhoudend "bovengronds" optreden met verhoging van het gevaar waaraan zij 
bloot stonden en waarbij het met de rigoureuze Duitsers op dood en leven ging. 
De Duitse roof werd met den roof van de Duitse voorraden beantwoord. Eens haalde 
men van hun voorraden in Hoorn een grote partij jam en suiker weg, en men had de 
onbeschrijfelijke voldoening, de dankbaarheidstranen van de moeders te mogen zien, 
die dit aan hun kleine kinderen konden geven. Zoals men zich ook aan de vreugde kon 
warmen van een moeder van een protestants weeshuis, die haar groten bietenpot kookte 
en een partijtje vlees kreeg, zodat ze haar wezen nu met een "heerlijk" maal kon verrassen. 
En de moeder-overste van het katholieke oude vrouwen- en mannentehuis te Hoorn sprak 
haar nonnetjes-dankbaarheid uit tegenover "oom Koos" van de illegaliteit: ,,Wij bidden 
allemaal voor u, dat Onze Lieve Heer u mag bewaren in de grote gevaren, die u omringen." 
Met andere gebieden heeft ook Groningen zich geweerd om het westen te helpen. Nadat 
bij een transport van drie ton granen, peulvruchten en zaden, aan de officiële voorraden 
onttrokken en op officiële papieren naar Den Haag verzonden, een medewerker van het 
Nationaal Comité gesnapt en gefusilleerd was, werd in samenwerking met beambten 
van enige levensmiddelenbedrijven de hulpverlening voortgezet. Eerst gebeurde dit toen 
min of meer legaal. Want men had contact gekregen met een functionaris van de Elevator
maatschappij, die gedaan had weten te krijgen, dat met schepen die ladingen vervoerden 
van het Wehrmachtsverpflegungsamt ook "Liebespakete" naar het westen mochten worden 
meegegeven. Een in samenwerking met den provincialen voedselcommissaris en andere 
ambtenaren opgericht werkcomité wist nog meer te bereiken. Het kreeg van de Duitsers 
verlof om alle overschotten graan en peulvruchten bij de boeren op te halen. Via LO
contacten met het westen werden allerlei instanties daar er opmerkzaam opgemaakt, 
dat in Groningen voldoende voedsel was. Men stelde zich in verbinding met kerkelijke 
instellingen, ziekenhuizen e.d. met het gevolg, dat in het westen een comité werd opgericht, 
dat met het Groningse ging samenwerken. Soortgelijke verbindingen werden toen tot 
stand gebracht met Gelderland. Toen kon men door de contacten in Gelderland vrijwel 
die gehele provincie tot aan de Betuwe toe met voedselzendingen helpen. Dank zij de 
officiële functie van verschillende medewerkers beschikte men ook over vrachtwagens, zij 
het dat die op houtgas reden. Zo kon men in een tijd, waarin practisch de auto's van de 
wegen verdwenen waren, dagelijks twintig tot veertig vrachtauto's zien aankomen om 
voedsel te halen. Al die auto's werden voorzien van officiële papieren, die de vrachten 
aangaven als uitsluitend bestemd voor ziekenhuizen en als bijvoeding voor kinderen. Maar 
door deze papieren gedekt namen de vrachtrijders veel meer mee. Daardoor waren de 
opgeslagen voorraden veel eerder op dan men had gedacht, maar met allerlei manipulaties 
slaagde men er toen in te lenen van de Duitse en Regeringsvoorraden. De Groninger boeren 
werkten voortreffelijk mee. Ze hadden van begin af aan heel wat meer gegeven dan de 
toegestane overschotten en een groot gedeelte van de voorraden verstrekten zij geheel 
gratis. Het Groninger werkcomité kreeg tienduizenden broden, geslacht en ongeslacht 
pluimvee, weckflessen met vlees, peulvruchten, oliezaden, boter, kaas en eieren. 
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Maar de houding van 
de verkeersinspectie 
was abominabel. Daar
door kon men in de 
stad Groningen als 
centraal punt niet vol
doende opslaan, met 
het gevolg dat auto's, 
die uit het westen kwa
men om daar te fou
rageren, ook nog de 
provincie ingestuurd 
moesten worden om 
levensmiddelen te ha
len. Dit bracht weer 
mee, dat een aparte 
afdeling in het leven 
geroepen moest wor
den om al die auto's 
van brandstof- hout 
en anthraciet - te 
voorzien. 
De auto's namen ove
rigens ook koeriersters 

Gebrek aan vervoersmogelijkheden en gebrek aan hout voor het vervaardigen mn doodkisten, maakten het onmoge- en onderduikers naar 
lijk het grote aantal slachtQffèrs mn de hongerwinter in Amsterdam op tijd te begraven. De lijken werden tijdelijk 

en van het westen mee. in de Zuiderkerk ondergebracht en van daaruit met enkele beschikbare doodkisten om beurten begraven. 
Foto: Cas Oorthuys. Toen de Duitsers in 

Februari bemerkten, dat veel meer levensmiddelen vervoerd werden dan mogelijk was 
uit de toegestane overschotten, werd de hele actie verboden. Men is toen evenwel 
clandestien doorgegaan en kreeg door het omkopen van iemand van de Seetransport
stelle beschikking over scheepsruimte. Opnieuw dreigde de actie onmogelijk te wor
den toen de omgekochte persoon van de Seetransportstelle, een Nederlander, de 
assistentie kreeg van een Duitser. De directeur van de Groninger Polakfabrieken bewerkte 
toen den Befehlshaber van de stad Groningen, van wien men dertien Wehrmachtsschepen 
loskreeg, die naar iedere plaats in bezet Nederland mochten varen. In totaal heeft het 
Groninger comité drie millioen kilo granen en peulvruchten en drie millioen kilo aard
appelen naar de hongergebieden verscheept. De levensmiddelen werden grotendeels tegen 
vooroorlogse consumentenprijzen afgeleverd en waren tegen de boeren-richtprijzen inge
kocht, behoudens de hoeveelheden, die gratis waren afgestaan. Het gevolg was, dat men 
aan het eind een netto overschot had van ruim twee ton. Een gedeelte hiervan, als winst
derving voor den uitgeschakelden groot- en kleinhandel in reserve gehouden, is via beider 
vakgroepen aan de slachtoffers van deze groepen in de vroegere hongergebieden uitge
keerd. De rest is verdeeld onder cle Rode Kruis hulpactie, de LO, het Natura-apparaat voor 
de hulp aan de oorlogsslachtoffers, de nagelaten betrekkingen van gevallen medewerkers, 
den bloedtransfusiedienst en het Margarethafonds voor steun aan slachtoffers bij de koop
vaardij. Buiten deze voedselvoorziening om werden nog 900 ondervoede kinderen en 
ba bies uit Holland opgehaald en op het Groninger platteland ter verzorging ondergebracht. 

Schril in tegenstelling tot de opvatting, dat een volk in nood zijn beproeving met gezamen-
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lijke krachten draagt, in schriller tegenstelling nog tot wat zij deden, die met den inzet van 
hun leven desnoods en onder de moeilijkste omstandigheden onafgebro�en in de weer 
waren om de noodlijdende bevolking te helpen, was het gedrag van de zwarthandelaars

> 

de mannen van den sluikhandel, die teerden op den algemenen nood om zich met woeker
winsten daaraan te verrijken. De LO en de LKP hebben bijzonder in het laatste oorlogsja'lr 
dezen kanker waar zij konden bestreden. 
De LO publiceerde algemene waarschuwingen. Zwarthandelaars, die als zodanig bekend 
stonden, werden opgezocht en in een persoonlijk onderhoud gewaarschuwd. Hielp dat 
niet, dan volgde als laatste maatregel krachtdadig optreden. Bij de persoonlijke waar
schuwingen slaagde men er wel eens in de zwarthandelaars door overreding of morele 
pressie ertoe te brengen, levensmiddelen voor de illegale voedselactie af te staan. Werden 
ze hun bij een krachtdadige actie ontnomen, dan kwam de gekraakte voorraad vanzelf 
de illegale voedselactie ten goede. Tot het kraken van voedsel bij de zwarthandelaren ging 
men alleen bij hoge noodzaak over en altijd slechts met goedkeuring van de leiding van 
de LO, van de LKP of later ook van die van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
In Volendam heeft de KP een helen strijd gevoerd tegen de vissers, een strijd, dien de 
volhoudende KP-mannen wonnen. Die Volendammers vierden feest op feest, waarbij 
zowel politie als CCD-mannen gaarne aanzaten. Verzoeken aan deze vissers, om hun vis 
ten behoeve van de illegale voedsel
actie tegen normale prijzen aan de 
illegaliteit te verkopen, bleven zon
der gevolg. De KP nam toen een 
paar auto's met vis, die voor den 
zwarten handel bestemd was, in 
beslag en gaf de vis aan de LO voor 
een verdeling tegen normalen prijs. 
De V olendammers bezweken er 
niet voor, zij ruilden zelfs, om zich 
aan de herhaling van zulkeenmaat
regel te onttrekken, hun vis tegen 
aardappelen en gingen toen die 
aardappelen zwart verkopen. Toen 
boorde de KP twee botters in den 
grond. Dit hielp, - ten dele! Want 
enige vissers zetten toch door. Toen 
deze vissers in hun botter met een 
paar zwarthandelaren uit 't Gooi 
zaten te onderhandelen, boorde de 
KP deze botter in den grond. De 
mannen kwamen er allemaal goed 
af, maar ook deze hardnekkige 
Volendammers zagen nu, dat het 
de KP inderdaad bittere ernst was, 
en zij gaven den strijd op. Van 
toen af hebben de vissers zich beter 
gedragen. 
Tegen den zwarten handel werd 
ook een schriftelijke actie gevoerd. 
De LO in Almelo zond aan 4000 De prijslijst van de LO-Almelo.
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boeren een prijslijst, waarop de prijzen vermeld stonden, die berekend mochten worden. 
Ook werden dreigbrieven aan zwarthandelaren gestuurd. Vooral dreigbrieven met het 
gedrukte brievenhoofd "Landelijke organisatie tot berechting na den oorlog" hadden 
dikwijls succes. 
Onder Barneveld-Voorthuizen woonde een boer, een van die keiharden, die hun stand in 
discrediet brachten, die de rogge voor f 800.- per mud, vlees voor f 40.- per pond en 
eieren voor f 2.50 per stuk verkocht. De KP heeft dit boertje per fiets opgehaald en hem 
op een druk punt, stevig aan een paal vastgeboeid, te schande gezet, met een bordpapier 
op zijn borst, waarop zijn frisse prijzen stonden vermeld. In de Haarlemmermeer heeft 
men een boer, die tegen soortgelijke schandalige woekerprijzen verkocht, in een schandblok 
gezet gelijk aan dat van het plaatje van Van Rossum's Troost. Maar er was geen vriendelijk 
heer, die hem de vertroosting van een trekje uit de lange Goudse kwam brengen! 

De LO heeft in haar voedselactie ook haar gevangen medewerkers in de kampen betrokken, 
waaruit, naast het uitstekende Rode Kruiswerk voor de kampen, ook het illegale kampwerk 
ontstond, dat op den duur een groten omvang heeft gekregen. In verschillende plaatsen 
rond de kampen waren comité's gevormd, meest damescomité's en onder vrouwelijke 
leiding staande, die deels legaal en deels illegaal met voedselpakketten het verschrikkelijke 
lot van de kampgevangenen wat verlichtten. In zoverre was de actie legaal, dat de Duitsers 
toestonden "Liebesgaben" die vrijwillig door de omwonenden waren beschikbaar gesteld, 
naar het kamp te sturen. Maar in feite was de actie illegaal, omdat men veel meer verzond 
dan legaal bij elkaar kon worden verkregen en deze comité's ook probeerden met gevangenen 
in den buitendienst rechtstreeks in contact te komen, om hun eens wat ter hand te stellen. 
Voor hun actie aanvaardden deze comité's ook gaarne de hulp van de illegaliteit. Alles 
wat zij konden doen betekende nog maar een druppel op een gloeiende plaat, want in de 
kampen werd bij alle ellende, die er van de mensen wrakken maakte, ook vreselijken honger 
geleden. Het kampvoedsel was bar slecht en slap en gezamenlijke voedselstraffen, waarbij 
het eten geheel of ten dele werd ingehouden, waren aan de orde van den dag: een hele groep 
kon zulk een straf krijgen als een hunner tijdens het appèl zijn hoofd in een andere richting 
had gewend. Maar die plaatselijke damescomité's deden intussen prachtig werk, zoals het 
hulpcomité voor het kamp in Vught, of dat voor het kamp in Amersfoort. Bij de leiding 
van dit laatste comité kwam een LO-medewerker zo maar eens poolshoogte nemen. Het 
bleek hem toen, dat er onder hen, die bij het werk hielpen, ook illegalen waren en hij sloot 
zich bij het werk aan. Men slaagde er met hem in vierduizend pakketten belegde boterham
men per week voor de ge\{angenen klaar te maken en die in het kamp te krijgen. En behalve 
voor boterhammen werd ook nog gezorgd voor lucifers, closetpapier, schrijfpapier, naftaline 
ter bestrijding van ongedierte, en vitaminetabletten. De wakkere leidster van dit werk, 
die er trouwens met haar hele gezin voor gearresteerd werd, deed ware wonderen. Zo 
kregen de gevangenen de ene week bij hun pakje boterhammen eens een paar oliebollen, 
de andere week een sinaasappel of een rolletje pepermunt of een paar cigaretten. Een 
tabaksfirma zorgde eens voor een Pinksterverrassing van 4000 half-onsjes vooroorlogse 
shag met vloeitjes, en men kan begrijpen, wat dit voor de gevangenen heeft betekend. 
Deze firma deed zoiets trouwens niet voor de eerste keer, en - zij was de enige niet. De· 
Nederlandse tabaksfabrikanten hebben zeker geen verstek laten gaan en de gevangenen 
nog al eens den troost van een goeden trek gegeven. 
Overal vond men belangstelling voor dit kampwerk, en overal werd het krachtig aangepakt. 
Zo slaagde het comité voor het kamp in Vught - ook hier weer onder energieke dames
leiding - erin, twee en dertig weken lang van 12.000 tot 15.000 belegde boterhammen 
per week in het kamp te krijgen. 
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Het werk was overigens 
niet ongevaarlijk. Een 
handelaar in Utrecht, 
die het half legale en 
half illegale comitévoor 
Amersfoort een wagon 
appelen aanbood, werd 
prompt gearresteerd, 
en de wagon met de 
kostbare lading werd 
door de SD verzegeld. 
In verband met dit 
werk hebben trouwens 
verschillende arresta
ties plaats gehad. 
De LO in de Zeister 
omgeving van Amers
foort stelde zich voor 
dit werk in verbinding 
met het Centraal Bu
reau van de LO, dat 
er van toen af geregeld 
extra bonnen voor ver
strekte. Met deze ille
gale verzorging kwam 
men op het terrein van 
de legale hulp van het 
Rode Kruis, dat in ze
ventien kampen in Ne
derland toegang had 
en deze van voedsel
pakketten voorzag. 
Omdat het Rode Kruis 
niet over genoeg mid
delen beschikte,maakte 
het graag gebruik van 

De bevrijding inzicht. Een voedseldropping in Amsterdam. BS' ers zorgden voor het transport. Foto: Kryn Taconis. 
de hulp van de plaatse-
lijke comité's, die de middelen bij elkaar brachten en de pakketten klaar maakten, welke 
dan door het Rode Kruis eens per week met den vrachtwagen werden opgehaald en naar 
de kampen gebracht. Hierdoor werd het werk min of meer gecoördineerd. Omdat de 
middelen van de comité's ook bij lange niet toereikend waren, hadden die weer graag de 
hulp van de LO en LKP, die voldoende bonnen en voedsel in natura konden verschaffen. 
Maar deze samenwerking moest geheim blijven en er mochten ook geen briefjes in de 
pakketten worden gesmokkeld, omdat bij ontdekking daarvan het Rode Kruis zou worden 
gecompromitteerd. Voor het Rode Kruis lag hier trouwens de moeilijkheid. Om zijn 
hulpactie in de kampen, die een zegen voor de gevangenen was, niet in gevaar te bren
gen, kwam het liever niet met het ondergrondse verzet in aanraking. 
Maar eenmaal bij het werk betrokken maakte de illegaliteit toch van haar con
tact met de kampen gebruik en breidde het clandestien binnensmokkelen van voedsel 
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uit tot het in correspondentie treden met gevangenen, het inwinnen van inlichtingen om
trent verhoren en zelfs het bevrijden van gevangenen. Het laatste gebeurde vooral bij 
transporten, waarvan te voren de omwonenden waar het transport langs zou komen op 
de hoogte werden gesteld, die dan hun voordeuren openzetten om den gevangenen hun 
vlucht te vergemakkelijken. De levensmiddelen voor deze clandestiene hulpverlening aan 
de kampgevangenen kwamen uit alle streken van het land, waar men door de een of 
andere relatie met een plaatselijk comité aandacht aan dit werk ging besteden. Van die 
relatie hing het af, voor welk kamp een bepaalde streek meer in het bijzonder zorg droeg. 
Zo leverde Zeeuws Vlaanderen voedsel voor het kamp in Vught. De LO in Bolsward kocht 
daar van de boeren met officiële papieren koeien op, liet die officieel slachten en inblikken 
en leverde dit vlees voor de boterhammenbeleggingen aan de comité's voor de kampen in 
Vught en Amersfoort. De burgemeester van Urk zorgde ervoor, dat de LO in Amersfoort 
elke week een behoorlijk partijtje paling voor de kampen kreeg. 
Met haar een zegen te noemen is deze hulp te gering geprezen. Het leven in de kampen 
was een hel van afbeulen, slavenwerk, pijnigingen, slaan, mensonterende behandeling 
met die atmospheer van verpesting in de grauwe, overvolle krankenrevieren, die voor
geborchten van den dood. En deze hulp was een verlichting. Zij bracht in deze oorden 
van verschrikking, waaruit de menselijkheid geweerd werd, weer wat menselijkheid en 
meevoelen, een vertroosting, een verbiijding, wie weet hoe diep gevoeld, en kon wonderen 
doen van redding. En hierin heeft naast het legale Rode Kruis ook de LO met de half 
legale en illegale comité's overal een omvangrijk aandeel gehad. 

6. HET KRAAKWERK

In het voorgaande is al enige malen gesproken over het bonnenkraken ten behoeve van 
de voedselvoorziening van den onderduiker. Het was het wildwcst-avontuur van de LKP, 
maar het bonnenkraken bleef niet het enige. Toen de Duitse maatregelen tegen de bevol
king steeds scherper werden en het in het optreden van de verzetsgroepen hoe tanger hoc 
genadelozer hard tegen hard ging, werden niet langer alleen distributiekantoren en 
-transporten overvallen, maar ook bevolkingsregisters, gemeente-secretarieën, gewestelijke
arbeidsbureaux, gevangenissen, politiebureaux, banken, postkantoren, fabrieken, kazernes,
kampen van den arbeidsdienst. ·werden de distributiekantoren en -transporten overvallen
om bonnen te verkrijgen ter aanvulling van de tekorten toen er altijd meer nodig waren,
bij de bevolkingsregisters was het te doen om de registratie in de war te sturen en mee te
nemen of te verbranden, omdat die voor de Duitsers van te groot belang was voor hun
arbeidsinzet. Om dezelfde reden was het van belang, de gegevens van de gewestelijke
arbeidsbureaux weg te halen en uit handen van de Duitsers te houden. De gemeente
secretarieën werden overvallen, om in het bezit te komen van blanco persoonsbewijzen,
papieren en stempels ter legitimatie van hen, die in het verzet tegen de Duitsers die legiti
matie behoefden. Tot de gevangenissen drongen de gewapende knokploegen door, om
gearresteerde medewerkers van den Duitsen kogel te redden en te bevrijden. Bonnentrans
porten werden overvallen, � maar ook transporten van voor de SD bestemde gevaarlijke
post. Postkantoren drong men binnen om dezelfde reden, of om geld. Maar om aan de
middelen voor den illegalen strijd te komen werd ook af en toe een bank gekraakt, waarmee
men echt helemaal het werk van de "onderwereld" deed. Ter verkrijging van de nodige
materialen, van voedsel in natura tijdens den hongerwinter of van kleding, overviel men
fabrieken, kazernes, magazijnen, Duitse opslagplaatsen en kampen van den arbeidsdienst.
Politiebureaux en soms ook Duitse bunkers werden overvallen, om in het bezit te komen van
wapens, die men in den illegalen strijd niet kon missen.
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