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LO-NOORD-BRABANT
INLEIDING

Evenals elders is ook in Noord-Brabant vanaf Mei '40 verzet aanwezig geweest. Ook hier
droeg het eerste verzet een ander karakter dan het latere grote en georganiseerde verzet.
Dit eerste verzet was er een van enkelingen of van zeer kleine groepen. Het dook dan eens
hier, dan eens daar op. Systeem en doelmatigheid waren nog ver te zoeken. Enkele durvers
gaan voor, zonder veel bijval van de bevolking, die nog tezeer op haar vredige rust gesteld
is om het verzet te kunnen begrijpen en waarderen, en er in zekere zin vreemd en beangstigd
tegenover staat. Mensen, die elkaar al goed menen te kennen, gaan elkaar testen op hun
verzetshouding. Bestaande maatschappelijke contacten worden in illegale omgezet. Men
zoekt in de organisatie, waar men lid van is, naar geestverwanten. Vrienden uit de verken
nerij, de militaire dienst, de kerken en de Nederlandse Unie vinden elkaar in een nieuwe
taak. Het broeit en er is onrust en dadendrang. De geuniformeerde NSB'ers ergeren ons;
"Lunteren" spreekt tot Brabant, Lunteren, waar Mussert zich op 22 Juni '40 verstout om
de grote stormklok van de NSB - terwijl Rotterdam nog rookte - ten geschenke te geven
aan de schepper der Duitse luchtmacht als dank voor hun "bescherming" tegen Engelse
luchtaanvallen.
VERZETSUITINGEN
Enkele dagen na de NSB-bijeenkomst te Lunteren verzamelen zich onder Esch een 80
jongemannen, die zich bewust zijn, dat er iets moet gaan gebeuren. In Tilburg reageert
een student op de mededeling, dat er ergens een NSB-vlag hangt, door op te staan, erheen
te fietsen en de vlag onder het oog van de verbouwereerde eigenaar te strijken en in zijn
zak te steken.
De Landelijke Rijverenigingen van de Brabantse boeren bieden zich aan om met duizend
zware paarden naar Den Haag te trekken.
Op 31 Augustus '40 treedt de politie in 's-Hertogenbosch met de gummistok op tegen
honderden jongeren, die om 9 uur voor het stadhuis besteld zijn en daar het Wilhelmus
aanheffen. De verovering van de straat door de NSB doet de Brabantse jonge boer naar
zijn dorsvlegel grijpen. In Vught blaast een Unie-medewerker, verkenner, later Engeland
vaarder, bij de jaarwisseling midden in de nacht het Wilhelmus naar de vier windstreken.
Op 3 Februari '41 worden een 30-tal personen uit Vught, 's Hertogenbosch en Zaltbommel
door verraad gearresteerd; het contact van de verrader met de SD was bekend vóór de
arrestaties, maar men durfde het niet op zijn geweten te nemen de liquidatieplannen uit
te voeren.
Op de verjaardag van ZKH Prins Bernhard, 29 Juni '41, leidt de organist van de Hervormde
Gemeente te Oirschot, getooid met een oranjebloem, ostentatief de dienst in met het
Wilhelmus.
Overal zien we min of meer stuntelige uitingen van een verzetsgeest. 11en is nog onzeker
van zichzelf en durft nog niet radicaal ingaan tegen het oordeel van de bezadigde gezeten
burger. De mannen op verantwoordelijke posten, die ons volk in vredestijd ook geestelijk
geleid hebben, manen tot voorzichtigheid, bezonnenheid en praten van wijsheid: ,,Er is
met de bezetter wel te praten".
De Unie heeft grote aanhang: zij houdt haar actieve medewerkers - zij het met moeite in toom, omdat zij zich tot gehoorzaamheid aan het gezag, óók van de bezetter, gebonden
acht, zolang dit zelve niet zijn grenzen rechtens en moreel te buiten gaat. Maar de openlijke
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strijd der U niecolporteurs tegen de NSB en WA spitst de verhoudingen steeds meer toe;
er vaart een strijdgeest in die jongeren, die een voedingsbodem bleek voor het verzet. Het
aantal Unie-mensen in het latere verzet in Brabant is daarvoor het sprekende bewijs.
Geleidelijk aan worden de methodes en doelstellingen van de bezetter duidelijk. Men gaat
beseffen waar het om gaat. Het vrijheidsbegrip wordt van een clichéterm tot een brandende
realiteit. Geloofsvrijheid, vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting 2n nationale
vrijheid worden, naarmate zij door de vijand meer vertrapt worden, een grotere realiteit
voor ons. Honderden Katholieke verkenners vernieuwen dan op de "Witte Bergen" in
Oirschot hun belofte van trouw aan God, Kerk en Vaderland.
Op 11 Augustus '41 komen de confessionele werknemersorganisaties onder commissariaat
van Woudenberg. Vanaf de kansel verbieden de Bisschoppen de hun toevertrouwde ge
lovigen langer lid te blijven van de Katholieke arbeidersorganisaties; twee dagen later zien
we de handwagens met tienduizenden bedankjes voor de bond, geëscorteerd door arbeiders,
in optocht door 's Hertogenbosch gaan naar het Diocesaan bureau, waar nu een NSB'er
zetelt!
In diezelfde periode wordt te Sprang-Capelle een hulpactie van de Winterhulp aan de
slachtoffers van een brand, die 27 huizen in puin gelegd heeft, gehouden. Buiten de WHN
om wordt een bedrag bijeengezameld en onder de slachtoffers verdeeld. De winterhulp
artist komt daar kabaal over maken op het gemeentehuis. Intussen wordt een volksoploop
voor het gemeentehuis georganiseerd en wordt de winterhulpman in zijn wagen zodanig met
stenen bekogeld, dat hij zijn vrouw zelfs in de steek laat. Wanneer dan de Procureur Gene
raal een half uur later in de gemeente verschijnt, is er geen kip meer op straat te zien en kan
de burgemeester hem verzekeren, dat die praatjes over relletjes toch minstens schromelijk
overdreven zijn. In Sprang zou "Vreugde en Arbeid" op een gegeven moment voor een
volle zaal een uitvoering geven. De burgemeester verbiedt de uitvoering, omdat er geen
vergunning is aangevraagd, maar de Duitsers geven dan telefonisch opdracht, dat de uit
voering moet doorgaan. Maar ze gaat niet door, want na vijf minuten zet André heel
Sprang-Cappelle zonder licht. Het licht blijft uit tot er in heel de gemeente niemand van
,,Vreugde en Arbeid" meer te bekennen is. Zodoende was er toch nog vreugde na arbeid.

VERZETSKERNEN
Het verzet in Brabant neemt in de tweede helft van '42 en de eerste helft van '43 vastere
vormen aan. Belangrijk daarbij is,-_dat het verzet meer en meer van karakter verandert.
De verzetsuitingen waren tot dan toe vrijwel steeds een rechtstreekse reactie op een bepaalde
gebeurtenis en meer gericht op het af breuk d� aan maatregelen van de bezetter en zUn
handlangers.
Maar langzamerhand worden we geconfronteerd met de slachtoffers van die maatregelen:
Joden, piloten, werkweigeraars.
Er moet hulp geboden worden. Dit motief v'indt weerklank in de harten van het gelovige
Brabantse volk: de Brabander, die niets van de moffen en nog minder van de NSB moet
hebben, maar die ge toch in den regel niet moest vragen om een of andere sabotage-stunt uit
te halen, aarzelde niet om hulp te verlenen aan zijn medemens in nood.
Dit moment is bepalend voor het karakter van het verzet.
Het overheersende verzetsmotief wordt niet: de haat tegen de Duitser, maar de belofte om
hulp te _bieden aan de verdrukte medemens. Hier ligt de grond van de brede spreiding van
het duikwerk onder alle lagen der bevolking. Niet alleen voor het Godgelovige volk- en dat
is het Brabantse volk - wijzen de zendbrieven der kerken uit die bewogen dagen de weg:
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de verplichte melding van alle mannen van 18 tot 35 jaar, onmiddellijk gevolgd door de
arbeidsinzet van de in 1921 geborenen, wordt door de Bisschoppelijke brief van 16 Mei '43
genoemd "een gruwelijk onrecht in strijd met alle menselijke en goddelijke wetten".
Het oordeel van de bezadigde, gezeten burger, dat er met de bezetter nog wel te praten is,
heeft zijn vat op de mensen verloren. De basis voor een volksverzet is gelegd. Aan het ver
zet kan thans een positieve inhoud worden gegeven. ,,Gij zult God meer gehoorzamen, dan
de mensen". Zo zien wij dan overal verzetsuitingen, die primair gericht zijn op hulpverle
ning aan de medemens.
Een Amsterdamse studentenorganisatie brengt hier Jodenkinderen onder. Na het "Judenrein
machen" der Noordelijke provincies wordt Brabant met Joden overstroomd, die van hieruit
hun weg trachten te vinden naar het veiliger België en het veilige Zwitserland. Er ontstaan
kleine groepen van Jodenhelpers. Valse papieren worden verstrekt; illegale grensovergangen vinden in organisatorisch verband plaats.
We zien de gevaarlijke, maar goed georganiseerde hulp aan de Franse krijgsgevangenen:
die, uit Duitsland ontsnapt, via Limburg en Brabant naar België worden geloodst.
Berchem volgt daarbij een typische tactiek: hoewel daar geen stopplaats der spoorwegen
was, stopte er toch 's nachts om 2 uur de goederentrein om gelegenheid te bieden Franse
krijgsgevangenen bestemd voor Maastricht in de remkasten te verbergen. Regelmatig
komen er Franse krijgsgevangenen, ontsnapt uit Osnabrück, via Goor per trein naar Breda.
Zonder vreemde hulp, zonder geleide. Men heeft hen gezegd, dat ze naar de Prinsenbossen
onder Breda moeten gaan en dat ze vandaar uit verder geholpen zullen worden. Wie heeft
dat gezegd? Wie heeft die mare gevestigd? We weten het niet en zullen 't ook nooit weten.
Maar toen bleek, dat de ontsnapten met dit consigne naar het Zuiden afzakten, werden
de bossen regelmatig afgezocht en tientallen werden er over de grens geloodst; voor velen
werd er - hulde aan de vrouwen - zelfs 's nachts gekookt. Zo liepen er onzichtbare draden
van Noord naar Zuid, van ongekenden naar ongekenden. Het stille werk,dat sterkte, omdat
je wist, dat elders anderen, die je niet kende, dachten en deden, zoals je
zelf dacht en deed. Een klein voorbeeld nog: de Duitsers wensten, dat
de commiezen in burger, ,,de stillen", een herkenningsteken zouden
gaan dragen. Wie het hem geflikt heeft, weten we niet, maar de banden,
die ze kregen waren Oranje met het Nederlandse wapen erop en de
woorden: ,,Je Maintiendrai"! Toen de WA in Chaam kwam demon
streren en de commiezen aldus met oranje getooid op straat verschenen,
was het hek van de dam. De WA stormde op de commiezen af en
sloeg erop los. Maar de bijeenkomst viel in 't water.
In diezelfde periode worden tal van piloten vervoerd. Hilvarenbeek,
Baarle-Nassau, Erp en Maarheeze spelen daarin een belangrijke rol.
Miet (Maria J. Cornelissen-Verhoeven t) en haar medewerkers in Cornelis]. H. van Hoeckel
Chaam en Baarle-Nassau verwerken vooral de Joden en piloten van Distr. leid(Cor)
LO-'s Herto
André uit Sprang af komstig. Theo (Theodorus A.M. Vogels t), Jan genbosch. Tevens: KP,
Trouw.
en Eugène verzorgen de transporten via Hilvarenbeek naar Brussel, Gearr. 3-6-'
1:1: i.v.m. voor
waar Theo Vogels op het station op heterdaad betrapt wordt. Even bereidingen tot een overval.
tevoren zijn uit Beek (L) nog twee piloten per trein door Cor (Dr Cornelis
]. H. van Hoeckel t) en Fons aangevoerd. De per trein reizende piloten hadden maar
één opdracht: gedurende de reis slapen en dus zwijgen en hun begeleiders vooral niet
kennen; bij het kaartjes knippen werden ze door die begeleiders gewekt door de in een
gesprek verweven opmerking: ,,Ik vertik het" (treinkaartje is "ticket"), waar ze dan ook
prompt op reageerden.
In diezelfde dagen worden vanuit Twente piloten in een kofferbergplaats van een auto
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naar Tilburg gebracht door een kapitein van de Arbeidsdienst, die hun eenvoudig als
deserteurs behandelt. Dat daarbij nog niet steeds de nodige voorzichtigheid betracht werd,
moge blijken uit de omstandigheid, dat hij de piloten vlak voor het station te Tilburg uit
de kofferbergplaats wilde halen. Toen dit de medewerker te gortig leek, is door hem brutaal
weg even beslag gelegd op een garage en speelde zich daar de deserteurs-scène voor de ogen
van de enigszins verbouwereerde eigenaar af.
Midden '43 komt dan de grote stroom van onderduikers, gevolg van de als mokerslagen vol
gende maatregelen der moffen in het voorjaar '43: arbeidsdienstplicht, razzia's aan de
Universiteiten, terugvoering in krijgsgevangenschap en totale arbeidsinzet der mannen van
18-35 jaar. Deze stroom vergroot de problemen, maar voedt ook het verzet, doordat men
zich thans klaarder bewust wordt, waar het eigenlijk om gaat. De stroom behoeft niet te
worden opgevangen door de weinige pioniers in het verzet en de door hen georganiseerde
verzetskernen: de bereidwill�gheid om te helpen groeit evenredig. De weerslag der gehate
maatregelen voelt men aan den lijve. Het land is rijp voor deelname aan het verzet. Ook in
Brabant. In enkele maanden tijds zijn ook hier, evenals elders in den lande, talrijke onder
duikers èn "duikvaders" tot actieve deelname aan het verzetswerk gekomen.
Deze stroom schept ook nieuwe problemen: er moeten adressen worden gezocht; er moet
eten zijn voor hen, die van de normale distributie worden uitgesloten; er moet gezorgd
worden voor onderhoud der ondergedokenen en de door hen achtergelaten gezinnen; er
moeten "Ausweise" komen.
Er is in één woord behoefte aan "organisatie". Allerwegen ziet men dan een gezoek naar
,,kaarten"; contacten worden gelegd met ambtenaren van de arbeidsbureaux en distributie
kantoren; de eerste falsificaties vinden plaats.
In deze periode vindt Giel uit Esch een systeem uit om legale persoonsbewijzen volledig
achterover te drukken en de houders de zekerheid te geven, dat het PB ook op het centraal
bevolkingsregister volledig geregistreerd staat. Boven zijn lessenaar ter secretarie treffen
we de spreuk aan: ,,Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan".
Met deze PB's, welke alleen verstrekt worden aan personen, die persoonlijk door de Duitsers
gezocht worden, worden tal van illegale werkers geholpen. De omvang van deze hulp lokt
een controle uit, maar de heren controleurs hebben er gelukkig geen idee van, dat hun
controlemateriaal precies even vals is als het bevolkingsregister van Esch.
In 's Hertogenbosch vervalst Dr Cor van Hoeckel in die dagen de handtekening van de
directeur van het GAB om de stamkaarten terug te krijgen van hen, die illegaal uit Duits
land zijn gerepatrieerd. Dit wordt op een gegeven moment ontdekt en de directeur van het
GAB deelt aan de distributieleider mede, dat hij zijn handtekening zus en zo zal veranderen
en van die nieuwe handtekening een stempel zal laten maken. Nog dezelfde dag bezit Cor
ook zo'n stempel. Edoch, de directeur vergeet dat stempel te laten maken. Het gevolg is, dat
enige weken later een werkelijk legaal gerepatrieerde zijn papieren niet terugkrijgt, daar
"de directeur immers een stempel gebruikt". Deze man raakt hierdoor de kluts kwijt, gaat
in de stad informeren en komt prompt bij Cor terecht. Er wordt een nieuw bewijsje ge
schreven met een "echt" gestempelde handtekening en de zaak komt inderdaad in orde.
Aldus bleek de valse handtekening beter dan de echte!
Een ambtenaar van het parket van de Procureur Generaal, de NSB'er Mr van Leeuwen,
ziet kans in deze periode een lijst met de namen van ca. 10.000 leden van de NSB uit de
lessenaar van de PG te "lenen" en door zijn medewerkers te laten overschrijven. Hij ver
schaft tevens de distributiepapieren van overledenen, die hij volgens voorschrift "ambtshalve
moet vernietigen".
Waar de duikgolf van midden '43 zovelen beroert, wekt het geen verwondering, dat ook in
Brabant juist in die tijd allerwege georganiseerde groepen ontstaan, die zich bezig houden

310

Franciscus L. äe Bruin
(Frans)
LO-Breda.
Gearr. 6-9-'41 i.v.m. wa
penbezit. Vrijwel direct gef.

Frederik W. Heslinga
(Nico)
Koerier LO-Breda.
Gearr. 18-8-'44 bij con
trole in de trein.

Dirk W. van Ouwerkerk
(Hans)
LO-Breda.
Gearr. 19-7-'44 op door
SD bezet adres.

Willebrordus C. v.d.Corput
(Wil(y)
Koerier LO-Chaam.
Gearr. 7-10-'44 op bevrij
dingsdag bij inval op duik
adres. Vrijwel direct g�f

Maria ]. Cornelissen
Verhoeven
(Miet)

Gradus A. Gerritsen
(Geert)

Adrianus Th.J. van Gestel
(Eduard)

Theodorus A. M. Vogels
Hendrik Romeijn
(Theo)
LO-Drunen.
LO-Hilvarenbeek.
Gearr. 8-7-'43 i.v.m. li
quidatie-poging op Comm. Gearr. 23-11-'43 in Til
v.Pol. VanDijk te Nijmegen. burg i.v.m. pilotenhulp.

Deze 3 personen behoorden tot de LO-Baarle-Nassau. Speciaal pilotenhulp
(Zie pag. 316). Gearresteerd 9-9-'44. t.g.v verraad i.v.m. pilotenhulp.

Johannes A. Rosendahl
LO-Rijsbergen.
Op bevrijdingsdag 29-10-' 44
door granaat gedood.

Geen foto
beschikbaar.

Jan A. van Dongen

Petrus A. Leermakers
(Piet)

Beiden: op 7-9-'44 bij overval door SD van balcon
afgesprongen en doodgeschoten.

Josephus C. v.d. Heijden

MarcelF.J.B.v.d.Heijden.

GustaafH.J.v. d.Heijden

Deze vader en zoons zijn gearresteerd 7 en 8-J.i'44 in verband met hulp
aan Franse krijgsgevangenen en piloten.

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Hilvarenbeek.
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met het duikwerk en al wat daarmee samenhangt.
Er lopen vaak draden van de ene groep naar de andere of meerdere andere, zonder dat
zij in onderling organisatorisch verband komen; het contact is veelal van persoonlijke aard
en vindt zijn oorsprong in verhoudingen buiten het verzet; relaties uit de Ned. Unie, uit
de studentenwereld, uit de verkennerij, uit beroep of bedrijf, uit politieke samenspraken.
Men weet wat men aan elkaar heeft, omdat men elkaar als streekbewoners of uit bepaalde
maatschappelijke verbanden kent.
De geschiedenis van het verzet in en om Oss is ten deze wellicht het meest typerend: We
vinden in de groep Oss terug lieden, die in '40 wapens verborgen; we vinden een Berghem
mer, die door de vrederechter was veroordeeld, omdat hij op Koninginnedag '41 een
klein meisje met een oranjestrikje tegenover de WA in bescherming had genomen (zijn
veroordeling "prijkt" nog op zijn strafregister!); we vinden er secretarie ambtenaren, wier
verzetsgeest is aangewakkerd door de krachtige houding van de burgemeesters van Oss
en van Berghem, die openlijk bij de Duitsers protesteerden tegen de uitholling van hun
ambt, en de consequentie hiervan aanvaardden door deze hun ontslag aan te zeggen. Wij
vinden de vele Jodenhelpers in het Jodenrijke land van Oss en een pilotenlijn, die naar "De
Zwarte Plak" leidt. Er waren kloosters, die ware "hospita" vormden. Een pater zorgde
er voor papieren der Nederlandse Spoorwegen; het Staatsbosbeheer onderhield er een werk
kamp, waar jongens van de gevaarlijke leeftijd door bemiddeling van de Sint Vincentius
vereniging tegen vergoeding werkten.
Als een spin in dit web van draden, was daar het distributiekantoor van Oss, totdàt dit in
zijn geheel met materiaal en personeel moest onderduiken.
De contacten van deze dienst liepen naar Amsterdam en 's Hertogenbosch, naar Utrecht
en Nijmegen.
Door het leggen van onderlinge contacten tussen al deze personen en groepen ontstond er
in het land van Oss één groot illegaal verband, dat "self-supporting" was, voordat de
groep Oss met de LO in aanraking kwam.
In Eindhoven vinden we in de zomer van '43 o.a. twee groepen, één van Katholieke, één
van Protestantse origine. De eerste heeft studentencontacten met Tilburg, met 's Hertogen
bosch, met Waalwijk; via geestelijken contacten met Limburg.
De tweede heeft beroepscontacten uit het Philipsbedrijf met de Kempen, via Harry con
fessionele contacten met Sprang en zodoende met de LO-Beurs; men onderhoudt relaties
met familieleden in Holland, die daar diep in het duikwerk zitten. In en door het werk
komen die groepen weer onderling in contact.
In 's Hertogenbosch treffen we een groep met zijn studentencontacten naar Eindhoven.
Tilburg en Waalwijk, met -via de verkennerij- een draad naar het Centraal Bevolkings
register; persoonlijke relaties met Victor uit Rotterdam en, met Kapelaan Piet uit Berghem;
uniecontacten met pilotenhelpers in Hilvarenbeek. Daar werkt ook een andere groep,
Gereformeerd, onder leiding van dominee Henk, zwager van de KP-leider Jacques (Izaäk
v.d. Horst t), met contacten naar de KP-Meppel.
Tenslotte een derde groep, welhaast de oudste, die zich bezig houdt met militair verzet,
duikwerk, financiële hulp, falsificaties en wat dies meer zij.
In het land van Heusden en Altena werkt de onderlinge bekendheid der streekbewoners de
groepsvorming in de hand.
Terwijl sommige professoren van de Economische Hogeschool te Tilburg aan vele studenten
een persoonlijke stimulans gaven zich in te zetten in de strijd tegen de bezetter, en wij in
vele groepen, over heel Brabant verspreid, studenten van Tilburg ontmoeten, (w.o. de
reeds genoemde Theo Vogels, die een belangrijke schakel vormde in de pilotenhulp op
Hilvarenbeek), valt het op, dat juist Tilburg zelve een moeilijke ontwikkeling heeft doorge-
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maakt. Reeds vroeg werkte er een Katholieke groep met contacten naar Eindhoven en
's Hertogenbosch; belangrijk in deze was een vroegtijdig contact met Ambrosius (Johannes
J. Hendrikx t).
De Katholieke groep kreeg moeilijkheden, toen hun financier, die tonnen voor het duikwerk
geleend had, door de SD werd gearresteerd. Maar zijn secretaresse zette rustig door en het
eens begonnen werk kon later zonder horten of stoten in LO-verband worden voortgezet
en uitgebouwd.
Een andere groep, onder Gereformeerde leiding, oriënteerde zich op Breda en Sprang.
In Breda en omgeving ontwikkelde zich reeds vroeg een verzetsgroep rondom Cor uit
Chaam; deze groep trad in Augustus '43 tot de LO toe. De onderlinge Protestantse ver
bindingen zijn sterk beïnvloed door de grote activiteit der Anti-Revolutionnaire Partij.
Regelmatig vergaderden een tiental veftrouwensmannen, die ieder voor zich weer dergelijke
vergaderingen in hun omgeving belegden; vooral voor de LO in Brabant-West is die
organisatie van betekenis geweest.
Zo zien we over heel de provincie, in de Kempen en de Meyerij, in de Baronie, het Markie
zaat van Bergen op Zoom en het land van Cuyk, in de Peel en aan de Maaskant, groepen
ontstaan met eenzelfde doel. Er loopt een warnet van draden van groep naar groep, dwars
door de provincie heen en naar groepen buiten de provincie. Brabant voelt de weeën van
de komende LO.
ORGANISATIE DER VERZETSKERNEN TOT LO

Een echt provinciale organisatie ontbreekt echter nog.
In '43 zien we dan bestaande verzetskernen in Brabant in contact komen met twee geschei
den, elders zich ontwikkelende organisaties: de Limburgse onderduikers-organisatie
van Ambrosius heeft inmiddels haar steunpunten gekregen onder de Katholieke geloofs
genoten, in de Peel met Kobus, in Eindhoven met Ad en Paulus en een kapelaan, in
Tilburg met Jan en in het land van Oss met kapelaan Piet en Hein de Leeuw; vrijwel
tegelijkertijd legt Ds Jan uit Sprang contact tussen de Beursmensen uit het Noorden, nadat
hij met Frits de Zwerver tezamen in Maassluis gepreekt had. In diezelfde tijd komt Harry
uit het Noorden bij Jan in Sprang en deze spreken dan af, dat Harry zal trachten om ook
het Oosten van Brabant in de groeiende organisatie in te schakelen. Harry krijgt in Eind
hoven contact met Dick, de latere FC-man. Harry's a.s. zwager Hans kwam ook naar het
Zuiden. Deze twee leggen dan contact met Anton (Kempen), met Piet (Eindhoven) en
met Chris (Mill), die allen reeds diep in het verzet zitten. Zij stuiten in hun werk op de zich
over Oost-Brabant uitstrekkende organisatie van Ambrosius, die juist contact had gevon
den met verzetskernen in Oost-Brabant: Fons en Kees-NBO, Anton (Kempen), Ad en
Paulus (Eindhoven). Bij de pogingen van het tweetal om de nieuwe in Oost-Brabant ge
vonden contacten te consolideren binnen de organisatie van Jan uit Sprang, ondervinden
zij moeilijkheden, deels van confessionele, deels van practische aard.
Om die moeilijkheden op te lossen organiseerden Harry en Hans begin '44 een bespreking
in 's Hertogenbosch, waarbij Ds Jan en Rob Kooymans uit Brabant-West, genoemde
Chris en Anton, verder drie man uit Tilburg en Ambrosius aanwezig waren.
Op die vergadering hebben Harry en Hans blijk gegeven van een ruime kijk; zij hebben
daar betoogd, dat voor hen, Gereformeerden, het moeilijk was om voor het opnemen van
onderduikers onder de Katholieke Brabantse bevolking vaste voet te krijgen. In het belang
van het werk stonden zij daarom voor, dat in Brabant meer samenwerking met Katholieken
gezocht moest worden en aan deze de organisatie van het duikwerk meer moest worden
overgelaten.
313

Ds Jan voerde over West-Brabant (met zijn meer gemengde bevolking) aan, dat het duik
werk aldaar voldoende gewaarborgd was onder Protestantse leiding. Bovendien had men
de beschikking over verschillende Katholieke medewerkers en dat ging daar goed.
Daartegenover stelden Harry en Hans hun ervaring in Eindhoven, waar van hun kant het
door-organiseren moeilijk was geworden, omdat daar in het duikwerk na de arrestatie van
Piet, 1 November '43, mensen de leiding hadden, die zich op het standpunt stelden, dat het
Katholieke Zuiden zichzelve kon helpen en geen hulp van Protestanten van boven de
Moerdijk nodig had. Door de contacten van Ad c.s. met Ambrosius is volledige inschakeling
bij Limburg ernstig overwogen.
In goede harmonie besloot men toen tot splitsing van Brabant in twee LO-districten:
Brábant-West en Brabant-Oost.
In Tilburg bestonden Protestantse contacten met Breda en Katholieke contacten met Eind
hoven en Ambrosius uit Limburg. Daarom werd t.a.v. Tilburg besloten, dat ieder zijn
contacten zou houden, zodat dit dus organisatorisch wwel onder NB-West als onder
NB-Oost kwam te vallen. Daarmede was de grondslag gelegd voor de opname van de beide
provincie-gedeelten in onderling organisatorisch verband in de LO.
BRABANT-WEST

Ook in Brabant-West heeft men naast de plaatselijke en streeksgewijze ontwikkeling van
het verzet voor onderduikers, te doen met initiatieven voor een provinciale organisatie.
Daarbij dient men te letten op politieke relaties en op het binnendringen van Beurs-mensen
in dit gebied.
De AR-,,apostelen" uit Delft en Barendrecht organiseerden zgn. ,,theeuurtjes" in Brabant
West, waar zij en anderen voorlichting gaven. Reeds spoedig werd dit werk overgedragen
aan Ds Jan van Sprang.
Daarnaast zocht Bol uit Rotterdam, een Beurslid, begin '43 in de Langstraat afzetgebied
voor zijn onderduikers. Hij kwam zodoende in contact met Ds Jan, bij wie sinds Januari
Harry als onderduiker uit Assen via Nijmegen terecht gekomen was. Beiden waren reeds
druk doende met het plaatsen van onderduikers. Bol drong erop aan, dat zij in Brabant
de organisatie ter hand zouden nemen. Eerst werd Harry en later DsJan bezoeker van de
Beurs. Toen kwam eindJuni Frits de Zwerver bij DsJan om spijkers met koppen te slaan.
Daartoe werden nu de relaties van de theeuurtjes bijeen geroepen. Bol is er ook. Verder
één man uit Raamsdonk, twee uit Klundert, twee uit Tilburg, en uit Bergen op Zoom een
kaalgeknipte zojuist uit een kamp ontslagen medewerker. De kaart komt erbij en men be
gint met een indeling in districten. Frans uit Klundert zal het westelijk deel activeren, de
Langstraat en Tilburg kunnen het zelf wel. Harry besluit naar Brabant-Oost te gaan, waar
hU in Eindhoven met het organisatorisch werk start. Daarvan was reeds sprake en wij komen
er in het volgende nog op terug. Frans belegde een vergadering in Roosendaal, waar ook
de Bergen op Zoomers verschenen. Het werk werd er verdeeld en de leiding vastgesteld.
Op den duur kwam in Roosendaal een driemanschap aan de leiding, waarin ook pater
Alphons (Gerardus A. Averdieck t) zitting nam, een belangrijk contact met het land en
met de Belgische Witte Brigade.
Uit de aard van de samenstelling der bevolking in Brabant was de bestaande Gereformeerde
leiding der LO in Brabant-\,Vest er allerwege op uit, zo spoedig mogelijk Rooms Katholieke
medewerkers en verzetsgroepen aan te trekken. Vele kapelaans werden een belangrijke
steun voor de LO in de verschillende plaatsen. En in Raamsdonk werd de 60-jarige RK
Tante Marie het belangrijkste plaatselijk contact van de Gereformeerde districtsleider
Karel. Een uitzondering daarop vormt de zgn. diocesanenbond, een Katholieke onderdui314

Cornelis J. Delhez

Johannes A. de Pree

Beiden: LO-Steenbergen. Tevens: OD. Gearresteerd
28-7-'44 in verband met werkzaamheden voor OD.

Teunis v. d. Bie
Pl. leid. LO- 's Cravemoer.
Gearr . .9-3-'44 t.g.v. overval
op gemeentehuis.

Petrus M. Houben
( Nr. 5)

Jacob J. Hage
(Nap)
LO-Tholen.
Cearr. 22-3-'44 t.g.v. arr.
in OD.

Johannes F. de Jong
(Nr. 8)

Beiden : LO-Dongen. Op 2-12-'44 gedood door
munitie-explosie.

Diorrysius ]. den Engelsen
(Nies)
LO-Distr. Klundert.
Tevens: Trouw.
Cearr. 23-10-'43 bij weg
halen schrijfinachine uit het
huis 1·an ondergedoken predikant.

Paulus Numan

Cornelis A. van Rijsbergen

Beiden: LO-Moerdijk. Op 17-9-'44 bij bombarde
ment gedood.

Harmen van Rossum
Boudewijn H. Kooijman
LO-Bergen op Zoom.
(Bou)
Tevens: OD.
LO-Tholen. Tevens: OD,
Gearr. 5-3-'44 i.v.m. mis
Trouw.
lukte overval op DK.
Op 2-11-'44 gesn. m
bevrijdingsgevecht.

Andries J. M. de Bont
(Albert)
Pl. leid. LO-Raamsdonk.
Op 8-12-'44 over!. aan
ziekte mede t.g.l verzetswerk.
1•

Cornelis J. K. Hageman
(Cor)
LO-Raamsdonkveer-Breda.
Bij vordering van zijn fiets
door D. aangeschoten.
.-1an bekomen r;erwondingen
op 29-9-'44 in ziekenhuis
01•erleden.

Gerardus A. Averdieck
Alfred J. M. Verhaegen
( Havé)
( Pater Alphons)
Leiding LO-Roosendaal.
Pl. leid. LO-Hoeven.
Gearr. 19-7-'44 i.v.m. arr. Gearr. 14-7-'44 i.v.m. a,r.
inGDN.
in CDN.
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kers-organisatie, die in Breda lange tijd naast de LO heeft bestaan, totdat een nauwer
samenwerking en in September '44 een fusie ontstond.
Frans kwam ook in Breda terecht, waar onder leiding van GO. Sr. en zijn zoon een begin
met de districtsorganisatie werd gemaakt. Het gezin was, als in zovele gevallen, door vragen
om hulp reeds met de neus op het onderduikerswerk gedrukt. Intussen was in September '43
via de Beurs de Hoogeveense leraar Rob Kooymans bij Ds Jan in Sprang ondergedoken.
Hij werd onmiddellijk ingeschakeld en nam de leiding van Brabant-West over. Daar kwam
nog bij, dat Ds Jan door zijn kerkeraad voor de keuze geplaatst, zich uit het actieve werk
in de provincie in hoofdzaak terugtrok en nog slechts enige tijd de Topvergaderingen bleef
bijwonen. De LO in Breda had inmiddels een belangrijke wijziging ondergaan. Cor, een
commies uit Chaam, had reeds geruime tijd een verzetsgroep, die de Franse krijgsgevange
nen, neergestreken in de Prinsenbossen, voorthielp over de grens. Ook Joden werden over
de grens geholpen. Vermeldenswaard is het feit, dat Cor een tweetal Duitse nonnen van
tijd tot tijd de grens overbracht. Deze nonnen verrichtten koeriersdiensten tussen een Duitse
en Belgische Kardinaal. Overigens had Cor met de LO in Renkum, waar zijn vrouw van
daan kwam, een relatie, waardoor vele Joden geplaatst zijn. Door de AR politieke verga
deringen had hij verbinding met Aad (Adrianus van Rijs t) in Delft, die er bij hem op
aandrong zich bij de LO aan te sluiten. Hij zocht en vond in October '43 contact met
GO.Sr., die direct voorstelde, dat Cor de leiding van het district op zich zou nemen. Cor
kwam in aanraking met Rob Kooymans en reeds spoedig besloten beiden zich in Breda
te vestigen. Rob trok in bij Ma in de Spoorstraat, een adres, dat vermaard is geworden
voor de LO van Brabant-West. Ook Cor trok daar later in.
Intussen bleef Rob met zijn medewerkers Theo en Jos doende om de districten uit te bouwen.
Zo slaagde hij erin Tholen bij het district Bergen op Zoom te voegen. Ook St. Philipsland
kwam bij dit district, dat overigens door zijn ligging en door arrestaties erg bemoeilijkt
werd in het werk. Van groot belang was het succes van Rob bij André in Sprang, wiens
groep hij eind '43 in LO-verband wist te brengen. De Langstraat was reeds vroeg een haard
van verzet. De militairen begonnen ermee en later waren het de Unie en de kerken, die het
initiatief namen. André nam in dit verzet een vooraanstaande plaats in. Hij was een man
van bruisende activiteit, die iedere kans tot verzet waarnam. Met zijn vrienden was hij
begonnen de Joden uit de Langstraat te helpen, eerst over de grens, later door hen te laten
onderduiken. Zo werd ook de weg bereid voor het transport van opgevangen en onder
gebrachte piloten - in totaal 176 --, die hij afleverde in Chaam, vanwaar ze via Miet
(Maria J. Cornelissen-Verhoeven t), Geert (Gradus A. Gerritsen t) en Eduard (Adrianus
Th. ]. van Gestel t) de grens passeerden, bv. bij Baarle-Nassau. Ook de pastoor van
Wernhout hielp zijn piloten verder. Het genoemde drietal uit Chaam en Baarle-Nassau
- zij hadden ook contact met Cor - werd 9 September '44 door verraad gearresteerd en
later gefusilleerd.
Dat André, die in Sprang zo dicht bij het vuur zat, niet eerder bij de LO kwam, werd ver
oorzaakt door moeilijkheden tussen hem en Ds Jan. De laatste wenste t.b.v. de LO-kas
betaling voor de bonkaarten die André nodig had. Dat was in die tijd niet ongebruikelijk,
maar André kreeg ze voor niets van v.d. Brink, districtsleider van Maastricht, en hij wenste
zich niet naar het voorstel van Jan te schikken.
Overigens was er een verschil van opvatting over het verzetswerk. Toen Jan zich om
gemelde reden terugtrok, is André door Rob Kooymans op den duur als districtsleider
aangetrokken.
Brabant-West was eind '43 goed georganiseerd. De volgende districten waren gevormd:
Tilburg, Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Klundert, Raamsdonkveer, Gilze, Sprang316

Capelle, Waalwijk en Heusden en Altena. De laatste vier kwamen iedere week in Raams
donk bijeen. Rob bezocht deze vergadering. Met het land van Heusden en Altena, waar
een zelfstandige groep werkte, bestond toen nog een los contact. Rob slaagde er in '44 in
ook deze groep aan te trekken. In Klundert, Tilburg en Breda bezocht hij of één van zijn
beide medewerkers de districtsvergadering, terwijl men in Roosendaal, zowel als in Bergen
op Zoom moest volstaan met persoonlijke bezoeken aan de districtsleiding, omdat deze
bezwaar had tegen vergaderingen. Overigens kwamen de meeste districtsleiders eenmaal
in de week naar Breda, of stuurden zij koeriers. Behalve in Roosendaal, Bergen op Zoom en
Gilze, waar de districtsleiders moesten onderduiken en elders met het verzet voortgingen,
bleef de districtsleiding ongewijzigd, wat het werk vanzelfsprekend ten goede kwam. In
Tilburg kwamen op den duur territoriale wijzigingen, doordat ook Brabant-Oost er een
district had. Tenslotte werd overeengekomen, dat Oost de stad en West de omliggende
dorpen voor zijn rekening zou nemen.
Ook de gewestelijke leiding onderging een wijziging. Cor was in Maart '44 op het gewestelijk
bureau gekomen. Toen Rob in Juli '44 aangezocht werd voor de Top-LKP verkoos men
Cor tot gewestelijk leider. Of het kwam doordat in de LO de maatstaven van het gewone
burgerlijk leven toch altijd als ideaal bleven gelden, dan wel omdat de bevrijding naderde,
weten we niet, maar het is in ieder geval tekenend voor de mentaliteit, dat Rob bij zijn
afscheid een schilderij van de gewestelijke vergadering kreeg aangeboden.
Het district Heusden en Altena en spoedig daarop ook de districten Sprang-Capelle, Raams
donkveer en Gilze, hebben zich na de zomer van '44 intensief bezig gehouden met het
crossingswerk, dat begon via het land van Heusden en Altena - waar Dick in feite de lei
ding van het gehele verzet had - en later verplaatst werd naar de westelijker gelegen
routes. Met KP-werk en spionnage-werk was de LO in die districten toen reeds geruime
tijd bezig. Leo, de tweede districtsleider van Gilze, en André vormden ieder een KP.
Deze Leo, een ondergedoken marechaussee, liet het daar overigens niet bij, want hij was
ondergedoken bij een arts als diens assistent en nam zodoende nog wel eens een spreekuur
voor zijn rekening. Ook elders, vooral in het district Breda, ondernamen LO'ers KP-werk.
Overigens werd in vele districten tevens het verspreidingswerk van Trouw waargenomen.
En dan mag voor Breda de falsificatie-afdeling onder leiding van een ondergedoken Jood,
Arthur, niet onvermeld blijven.
Uit de aard van het werk zijn de boeken in de LO niet erg bijgehouden, maar Breda vormt
daarop een uitzondering, dank zij het werk van de penningmeester De Wind. Een uitzonde
ring, die ons gelegenheid geeft voor dit district enkele getallen te noemen. Het district gaf
in de nazomer van '44, in ronde getallen, maandelijks f 37.000.- uit voor 380 onderdui
kers, f 18.000.- voor 120 gezinnen van onderduikers, f 4.000.- voor 80 Joodse onderdui
kers, f 2.700.- voor 40 ondergedoken militairen, f 1.200.- voor 9 ambtenaren, f 1.450.
voor 9 gezinnen van gefusilleerden, gevangenen en gijzelaars, en f 40.000.- voor 210
spoorwegmannen.
Omstreeks een millioen gulden is in totaal door het district uitgegeven, waar
van ongeveer de helft door middel van het NSF verkregen werd volgens de gebruike
lijke overeenkomst, terwijl de andere helft door vrije bedragen verkregen werd en door
kerkelijke co1lecten. Bv. nam de Gereformeerde diaconie, die met haar predikant overigens
een slecht figuur sloeg, alle Gereformeerde onderduikers financieel voor haar rekening. En
dit geschiedde nog buiten de genoemde getallen om. Men moet uit deze getallen dan ook
niet de totaal aantallen door het district verzorgd afleiden. Zij zijn nog veel omvangrijker
dan de gegeven getallen. Tenslotte zij opgemerkt, dat men in de noordelijke districten geen
geld nodig had van het NSF, maar alle onkosten bestreed uit de particuliere bij
dragen.
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BRABANT-OOST

Met de opdracht tot vorming van een eigen gewest: Noord-Brabant-Oost, werd de taak van
Harry, Hans en Dicky in dat gewest niet minder eenvoudig. De godsdienstige en chauvi
nistische motieven, waarvan verschillenden blijk hadden gegeven, en welke dit drietal
genoopt hadden een afzonderlijke organisatie voor Brabant-Oost te bepleiten, dwong hen
hiervan ook de consequenties te aanvaarden.
Direct na de splitsing (begin Februari '44) hebben zij dan ook in Eindhoven (10 Febr. '44)
een vergadering voor Brabant-Oost belegd, welke door Harry werd voorgezeten. Daar is
door hem als eerste kwestie aan de orde gesteld, wie zich met de leiding van het nieuwe
gewest moest belasten. Ook op deze vergadering bepleitte Harry, (evenals hij tegenover
Ds Jan had gedaan), dat een Katholiek hier de leiding moest hebben, omdat het werk onder
een overwegend Katholieke bevolking moest geschieden. Ad werd genoemd, maar deze
nam het voorzittersschap niet aan. Anton, als organisator van de Kempen de dan aange
wezene, ondersteunde de gedachtengang van Harry, dat een Katholiek de leiding zou
nemen terwille van het werk. Hierop heeft Kees-NEO uit het district 's Hertogenbosch te
zelfder vergadering deze taak op zich genomen. Een derde vergadering, weer in 's Hertogen
bosch, ten huize van Dr Cor van Hoeckel, met de verschillende contacten uit de te vormen
districten volgde. Besloten werd tot vorming en organisatie van de districten: 1. 's Hertogen
bosch, 2. Tilburg, 3. Eindhoven, 4. De Kempen, 5. Helmond, 6. l\1ill, 7. Oss.
In en om Eindhoven, Mill, de Kernpen en Helmond was reeds een LO-organisatie opgebouwd.
In en om 's Hertogenbosch, Oss en Tilburg bestonden reeds duikorganisaties, die echter
nog geen rechtstreekse contacten hadden met de LO. Eerste taak was dus de bestaande
organisaties door een nadere gebiedsaf bakening tot een sluitend geheel te maken.
De begrenzing der verschillende districten leverde veel werk en moeilijkheden op. Enkele
moeilijkheden mogen niet onvermeld blijven. Daar was vooreerst de questie Tilburg. Bij
de scheiding van Brabant-Oost en -West was reecls afgesproken, dat de Katholieke contacten
in Tilburg zich op Brabant-Oost zouden oriënteren, de Protestantse op West. In Tilburg
nu had Ambrosius een vaste medewerker in de reeds genoemde Jan. Men was er echter
huiverig voor om deze als districtsleider in de nieuw te bouwen organisatie in te schakelen,
omdat hij juist in die tijd de aandacht van de SD had getrokken en men vond het ongewenst
om te starten met kwetsbare leiders.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, Jan te overtuigen, dat hij in het belang der
zaak beter deed te retireren en elders zijn zeer bruikbare krachten aan te wenden. Ten
slotte is deze questie door Ambrosius en Kees-NEO aan de arbitrage onderworpen van
Lodewijk (Pater Lodewijk Bleys t). De oplossing was, dat Franken, de naaste medewerker
van Jan, tot districtsleider werd benoemd. Jan werd, als Tilburgs fabrikantenzoon, belast
met de textielvoorziening.
Helmond was aanvankelijk, als Brabantse stad, bij NB-Oost ingedeeld. De districtsleider
heeft slechts 2 of 3 provinciale vergaderingen meegemaakt en werd toen gearresteerd. Door
dat Limburg reeds eerder aldaar contacten had (Kobus) en deze niet wilde prijsgeven, is
het district Helmond voor Brabant-Oost verloren gegaan.
Bij de organisatie van het district Oss en zijn inschakeling in het gewest Brabant-Oost, ont
stonden moeilijkheden om de persoon van de districtsleider, die als zodanig ook het dis
trict op de provinciale vergadering had te vertegenwoordigen. In en om Oss werkten Hein
de Leeuw en kapelaan Piet in nauwe samenwerking met Kees (Cornelus van Sambeek t)
van Maas en Waal, districtsleider van Ambrosius. Daarnaast werkten de leider van het
distributiekantoor, Roosje, en de Jodenhelpster Tante Cor.
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Henricus M. J. Aarts
Gearr. 8-7-'44 bij Oister
wijk tijdens pilotenvervoer.

Marinus G. van Bruggen
(Rien)
Gearr. 9-7-'44 i.v.m. pilo
tenwerk.

Maarten F. Elkerbout
Gearr. 19-4-'44 i.v.m.
spionnag,-werkzaamheden.

Petrus H. Haanebrink
( Evert)
Koerier-NEO.
Tevens: Siudentenverzet.
Op 14-8-'44 overleden zon
der verband met verzet.

Hendrik van Hoeven
( Mathijssen)
Gearr. 14-5-'44 te Heeze,
verm. door verraad.

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Eindhoven.

Reinder L. Keizer
LO-Eindhoven-Geldrop.
Gearr. 14-5-'44, verm.
door verraad.

Johannes J. H. Heurkens
LO-Geldrop.
Gearr. 22-5-'44
verm. i.v.m. verraad.

Martinus Boeren
(Jaap)

Gerardus J. P. Bouwman
Tevens: KP.

Beiden: gearr. 23-8-'44 t.g.v. verraad.

Jacob P. v. d. Welle
(Frits)
Bij bevrijding 19-9-'44
gearr. i.v.m. hulp aan ge
allieerden. Onmiddellijk g(f

Deze 3 personen behoorden tot de LO-St. Oedenrode.

Karel M.H. Deckers
LO-Beek en Donk.
Bij bevrijding 24-9-'44
neergeschoten i.v.m. hulp
aan geallieerden.

Anthonius J. M. Drissen
(Tom)
Koerier Distr. De Meijerij.
Op 17/18-2-'45 bij hulp
aan geallieerden op een mijn
gelopen en gedood.

Lambertus de Groot
LO-Gemert.
Gearr. 29-3-'44 als gijze
laar i.v.m. een aanslag 0/1
SS'er.

Marius de Langen
(Jus)
LO-Oss.
Gearr. 22-6-'44 in de trein.
Verm. bij contróle.

Jacob A. Schotel
(Bart)
LO-Veghel-Bakel.
Tevens: VN.
Gearr.16-7-'44 door straat
contróle v. landwacht bij
Helmond.
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Toen Harry en Hans naar Oss trokken om de organisatie van dit district te helpen voor
bereiden, hebben zij - vreemd genoeg - geen contact gevonden met de zeer zeker be
langrijkste groep van Hein de Leeuw. Wel stuitten zij op Roosje en deze bezocht dan ook
enkele malen de provinciale vergadering. Maar dat boterde niet erg, over en weer niet.
Hierop werd Harry in aanraking gebracht met Jo, die de taak van Roosje als districtsleider
zou overnemen.
Ook in hem bleek weldra niet de figuur gevonden te zijn, die als typisch representant van
bestaande verzetskernen kon gelden. De provinciale leiding is er nooit in geslaagd hem het
vertrouwen der groep Hein de Leeuw te bezorgen. Deze groep is daardoor meer georiën
teerd gebleven op Nijmegen, dat als district onder de Limburgse organisatie viel.
Verloor dus Brabant-Oost enerzijds terrein aan Limburg, anderzijds begaf het zich buiten
de gewestelijke grenzen door de opname van het district Zaltbommel.
Het is wederom Harry, die voor de vorming van dit district de grondslag legde.
Na zijn vertrek uit Eindhoven was hij naar 's Hertogenbosch gekomen en had met Hans
zijn intrek genomen bij Cor. Hun komst bleef niet onopgemerkt. Zij trok allereerst de
aandacht van Piet den Hertog. Deze kwam Cor voorzichtig waarschuwen, dat er in de
stad een Gestapo-agent was gesignaleerd, een zekere Van Hees ( dit was Harry's pseudo
niem); hij had opdracht gegeven diens gangen na te gaan. Harry wist niet beter te doen,
dan Piet deq Hertog met een bezoek te vereren en zich voor te stellen als "Van Hees, U
weet wel, die Gestapo-agent!"
Maar toen later bleek, dat zij inderdaad zwaar geschaduwd werden, vertrokken de twee,
Hans naar Nijverdal, Harry naar de LO-leider in Opijnen.
Het bleek, dat die Betuwse hoek, de Bommelerwaard, vrijwel onontgonnen terrein was. Ze
bood aardige mogelijkheden voor plaatsing en Hans kwam al spoedig als districtsleider
naar de provinciale vergaderingen. Inmiddels werd er gestaag doorgewerkt om de LO
in Brabant-Oost naar het landelijke schema te organiseren: plaatselijke afdelingen werden
gevormd, waarvan de leiders een districtsraad vormden. De voorzitters der districten
kwamen op de wekelijks gehouden provinciale vergadering; van deze vergadering bezocht
de voorzitter de interprovinciale. We kunnen veilig aannemen, dat deze organisatie
vanaf Maart '44 perfect functionneerde.
Een grondige reorganisatie werd doorgevoerd na de overval op de Limburgse provinciale
vergadering in Weert 21 Juni '44 1), waarbij Ambrosius gearresteerd werd. Hij was inter
provinciaal leider voor Limburg, Brabant-Oost en -West en Zeeland en vertegenwoordigde
als zodanig deze provincies in de Top-LO.
Tot zijn opvolger in deze functie benoemde de interprovinciale Kees-NEO, die tot dan toe
als provinciaal leider Brabant-Oost in de interprovinciale vertegenwoordigde.
Toen de Top op haar eerstvolgende vergadering besloot om Kees-NEO ook de plaats van
Ambrosius in de zgn. ,,Kern" te laten overnemen, heeft deze met het oog op de arbeid voor
Top en Kern, besloten zijn functie als provinciaal leider ter beschikking te stellen. Dit was
aanleiding tot doorvoering ener reorganisatie, die de veiligheid der gewestelijke organisatie
zoveel mogelijk waarborgde, en toch een goed contact met de Top-LO verschafte. De
behoefte aan beveiliging heeft zwaar gewogen. En dat was nodig ook! De Top was juist
zwaar gehavend door de verraderlijke overval op de N.Z. Voorbrugwal te Amsterdam 2).
Milou, de dappere koerierster van Ambrosius, die de meeste contact-adressen van het
Zuiden regelmatig bezocht, was daar gearresteerd. En als uitvloeisel van deze overval
werd Jacques (Izaäk v.d. Horst t), vertegenwoordiger van de LKP in de Top-LO, gearres
teerd. Ook hij kende als zwager van Henk verschillende adressen in het Zuiden.
1) Zie pag. 83 e.v.
2) Zie pag. 82 e.v.
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Jan W. Brunnekreef
(Jantje)
LO-Oisterwijk.
Tevens: RvV.
Gearr. 8-7-'44 t.g.v. and.
arr. i.z,.m. pilotenwerk.

Johannes F. Chr. Linthorst
(Oom Jan)
LO-Oisterwijk.
Tevens: RvV.
Gean. .9-7-'44 t.g.v. and.
arr. i.v.m. pilotenwerk.

Cornelis ]. F. Worrel
(Cor)
LO-Oisterwijk.
Tevens: KP, RvV.
Gesn. 8-.9-'44 in gevecht
metD. bij spoorwegaanslag.

René lvf.. L. C. Norenbur[!
(Bar!je)
LO-Oisterwijk-Haaren.
Tevens: RvV.
Gearr. 28-2-'44 in Utrecht
t.g.1'. and. arr.

Jan G. Jentzema
(Ben)
LO-Tilburg. Tevens: RvV,
Groip de Groot.
Gearr. 4-12-'44 in Gron.
i.v.m. werkzaamheden v. d.
Groep de Groot.

Franciscus A. v. d. Heijrlen
( Fons)
LO-Netersel.
Gearr. 20-.9-'44 na huis
zoeking i.v.m. pilotenwerk.
Direct gef

Andreas L. Vissen

Marius
J. G. M. v. rl. Wilrlenberg

Beiden: LO-Haaren. Gearresteerd 22,123-3-'44 in
verband met overval op BR.

Bemardus Vlemminx
LO-Oirschot.
Op 2-10-'44 door de linies
naar Eindhoven vertrokken.
Verm. dezelfde dag gearr.
en g(!(.

Henricus G. lvf.. Koopmans
LO-'s Hertogenbosch.
Gearr. 9-8-'44 om onbe
kende reden. Op de ,•lucht
t1iergeschoten.

Een week daarna werd de Limburgse Provinciale Vergadering in Weert overvallen. Deze
en andere arrestaties brachten de leiding in het Zuiden ertoe een geheel nieuw organisatie
schema voor de gewestelijke leiding op te zetten, waardoor betere beveiliging mogelijk was.
Er werd een Provinciaal Bureau gesticht. De bureauleider trad niet naar buiten op. De
contacten met de provinciale leiders der andere illegale organisaties (externe contacten)
werden voornamelijk verzorgd door Anton: hij onderhield de contacten met het NSF, het
Natura-apparaat, de KP, de FC en de ID.
Daarnaast onderhield Evert (Petrus H. Haanebrink t), en na diens overlijden Jacques, de
contacten met de districtsleiders (interne contacten). Hij bezocht voor het Bureau de
districten. Als leider NB-Oost werd aangetrokken Koos; deze zat de Provinciale Vergade
ringen voor en vertegenwoordigde NB-Oost op de interprovinciale.
Verder werd een bureau gesticht te Eindhoven, met als leider Frits, die uit Nijmeg�n in
Brabant kwam onderduiken. In Nijmegen en omgeving had hij zijn sporen met het onder
duikerswerk reeds verdiend en hij was met name van betekenis geweest voor het contact
tussen Noord en Zuid.
Het Bureau werd zo volledig mogelijk "afgegrendeld". Koos, Anton en Jacques waren de
enige verbindingsmensen; zelfs zij hoorden hun besprekingen met Frits, de bureauleider,
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op een afzonderlijk contactadres te houden. Koeriersters bezochten het bureau niet. Zij
brachten en kregen haar post op een schuiladres in Boxtel. Frits wist haar te bereiken, maar
zij Frits niet. Het enige vaste adres, dat zij kenden, was een huis op de Parklaan te Eindhoven;
zij wisten, dat zij dat adres in geval van arrestatie mochten noemen, omdat de enige bewo
ner instructie had bij niet-tijdige terugkeer van een koerierster te verdwijnen. Toen bv. de
Top-koerierster van het bureau Eindhoven, Ineke, door het verraad van Edith 1), te
Utrecht op de Oude Gracht werd gearresteerd, en zij 's avonds met de post niet terug
was, verviel alleen het contact-adres op de Parklaan en kon het werk verder normaal
doorgaan.
De tijd, aan de uitbouw en versteviging van de LO in Brabant-Oost besteed, is geen ver
loren tijd geweest; er is een hechte organisatie en technisch goed functionnerend apparaat
opgebouwd, dat in steeds stijgend tempo en zonder horten en stoten de steeds toenemende
stroom van onderduikers wist op te vangen en te verzorgen. Maar toch is er één grote fout
gemaakt en dat is deze: dat de drang naar perfectionnering der organisatie en naar juiste
afbakening der bevoegdheden en territoriale begrenzingen vaak leidde tot een - onbewuste
- miskenning van de waarde der persoonlijke contacten, die al jaren bestonden en door
samengedragen zorgen en lasten hecht en onverbreekbaar waren. De moeilijkheden, die in
Brabant-Oost geweest zijn, zijn vrijwel alle tot deze fout te herleiden.
Om een indruk te geven van de omvang van het werk zij vermeld, dat medio '44 Brabant
Oost 6.000 en Brabant-West 5.000 bonkaarten- buiten de op valse inlegvellen verkregene onder de onderduikers verspreidde.

1) Zie pag. 98
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