Daarmee is nog geen punt gezet achter de Topgeschiedenis. Doch in feite kristalliseerde
deze zich van nu af aan in de geschiedenis van het CB. Was het ,aanvankelijk nog zo, dat
het CB besprekingen voerde en voorstellen uitwerkte welke aan de Top werden voorgelegd,
in September 1944 en daarna bleek het regelmatig houden van Topvergaderingen niet
meer mogelijk en gaf het CB de lijnen aan, die dan achteraf al of niet geaccepteerd werden.
De Top kon alleen nog corrigerend optreden, hetgeen uiteraard nogal wat kritiek opleverde.
Doch al werden er dikwijls harde noten gekraakt, men heeft de leiding van het CB toch
nooit gedesavoueerd. Met de democratische opbouw, zoals deze tot nu toe had gegolden,
werd toen in feite definitief gebroken. Men kon dit betreuren, doch de ontwikkeling der
gebeurtenissen was zodanig, dat men niet anders dan verheugd kon zijn over deze oplossing,
daar het in het laatste half jaar de enige mogelijkheid bleek om de organisatie in stand te
houden. Ware het CB niet opgericht, dan zou de LO na de Septemberdagen als los zand
zijn uiteengevallen en van enige invloed in de illegale top-organisaties zou geen sprake
meer zijn geweest.
3. DE TIJD VAN HET CENTRAAL BUREAU
Als in de zomer van '44 het CB (Centraal Bureau) der LO wordt ingesteld, wordt Hilversum
de as, waarom voortaan het LO-wiel zal draaien. De zaken worden onmiddellijk energiek
aangepakt. Daar de GB-leden veel contact naar buiten hebben te onderhouden, zal er
een permanente bezetting moeten zijn, die men vindt in Henk de Winter, die zich als een
zeer actieve, ook organisatorisch zeer bekwame, zij het wat te weinig soepele figuur ont
popt. Maar de zaken lopen onder zijn leiding voortreffelijk. De koeriers en koeriersters
van Zuid-Holland, tot nu toe de persoonlijke hof houding van Hugo, doen aanvankelijk
het werk voor het CB er bij. Doch wanneer het GB-werk steeds in omvang toeneemt, maken
zij zich geheel vrij van Zuid-Holland en behartigen alleen de GB-zaken. Dit loopt parallel
met het zich terugtrekken uit de Zuidhollandse aangelegenheden van Hugo. Zowel Henk
van Raalte als Hugo hebben aanvankelijk vrij veel moeite zich van het provinciale werk
te ontdoen. En tenslotte worden enkele meisjes uit Hilversum voor het typewerk aange
trokken. Om het bureau niet al te kwetsbaar te maken wordt niet regelmatig op het CB
vergaderd. De koeriersvergaderingen vinden afwisselend plaats op het duikadres van
één der koeriers in Bussum en in de poffertjeskraam te Bussum, waarvan de eigenaar
op de hoogte is en waar poffertjes naar grage magen en brieven naar de juiste besteller
verhuizen. En tenslotte zijn er nog enkele kuilen op de Laarderhei, die allen een nummer
hebben, waar verzamelen wordt geblazen. Het eigenlijke CB was gevestigd aan de Dalweg.
Het werk, dat de koeriers en koeriersters van het CB verzet hebben, mag wel in het bij
zonder vermeld worden. Onder de moeilijkste omstandigheden, toen razzia's en banden
misère niet van de lucht waren, hebben zij hun werk verricht. Want al spoedig was er geen
sprake meer van reizen met de trein. Alles gebeurde per f iets. En dan moest men dikwijls
op één dag heen en weer naar Zwolle of Vught. Zo presteerden Henk de Winter en Joke
het in de woelige Septemberdagen in één dag heen en weer naar Vught te fietsen. Henk de
Winter was voorzien van een Ausweis voor fiets en passage, die volkomen gefantaseerd
en met een groot aantal valse stempels versierd was. Tot zevenmaal toe werden ze aangehou
den, maar het gewichtige document verschafte hen overal doortocht.
Zonder het onvermoeide werken der koeriers en koeriersters zou heel het werk van het
CB zinloos zijn geweest.
Reeds de dag na de totstandkoming van het CB kan een eerste succes worden geboekt op
de weg naar betere coördinatie van de illegale arbeid.
93

Tot nu toe zijn er wekelijkse besprekingen geweest tussen LO, PBS en PBC.De zware
slagen, die de organisatjes kort achtereen troffen, hebben dat contact verbroken. De
PBS is echter, nu onder leiding van Arnold, weer op de been.Het contact met de FC, dat
via Ambrosius (Johannes J. Hendrikx t) onderhouden werd, was zwevend geworden.
Maar op 25 Juli 1944 kan een eerste wekelijkse bespreking worden gehouden tussen LO,
PBS, FC en PBC.En die is zeer vruchtdragend.Zo blijkt op deze bijeenkomst, dat de
FC over 4.000Landbouw-Ausweise beschikt, waarom de LO zit te springen.Er worden
goede afspraken voor de toekomst gemaakt en tot September '44 functionneert het wekelijks
contact uitnemend.
In die tijd gebeurt het, dat een koerierster van de FC een zakje met toffee's meebrengt
om de welsprekendheid van Kees-NEO enigermate te kunnen afremmen.Zijn stereotiepe
"niet-waar's" vereisten toen een extra krachtsinspanning vanwege het zoete cement, dat
zich tussen zijn kiezen vastzette.
De valse inlegvellen gaan in deze weken door geheel het land.Overal wordt de 1 %-actie
ingezet.De Z-kaarten-actie bereikt haar hoogtepunt.Plan-F wordt verder uitgewerkt en
ter bespreking in de Kern gebracht.Het aantal vervalsingen stijgt met de dag.De controle
op de uitreiking der bonkaarten wordt geïntensiveerd.Links en rechts vinden besprekingen
plaats met groepen die onderduikers verzorgen.HalfJuni'44 wordt een groep, die 12.000
onderduikers verzorgt, in zijn geheel overgenomen.Het contact met het Natura-apparaat
wordt steviger.Werd aanvankelijk eens per 14 dagen vergaderd, nu komt men elke Zater
dag bijeen en het aantal aanvragen voor kleding groeit aan tot een lawine, waaronder het
CB bijna bedolven raakt.Helaas blijven de toewijzingen altijd betrekkelijk gering.Men
kan de LO-mensen de verheugende mededeling doen, dat aangevraagde PB's voortaan
binnen 14 dagen geleverd zullen worden.Maar de uitgaven stijgen dienovereenkomstig
en de contributies aan de Top zullen ...met 30% verhoogd moeten worden.Haas en
Van Berkel, de mannen van het CDK waarmede de LO via het NSF in contact is gekomen,
en die, in overleg met de Top-LO in Mei 1944 begonnen met het leggen van contacten
met de distributiekantoren, die de LO nog niet tot voldoende medewerking had kunnen
bewegen, hebben nu overal de gewenste medewerking tot stand gebracht.Een belangrijk
deel der bonkaarten (aanvankelijk 1 %, op vele plaatsen later 2 % van elke distributie
kring) komt nu geruisloos binnen.
Hugo en Kees-NEO bezoeken nu namens de LO de Kern-vergaderingen.Dat duurt tot
Augustus, wanneer Kees-NEO niet meer uit het Zuiden kan doorkomen en Henk van
Raalte hem vervangt.In de rechtersectie van de GAG is de LO vertegenwoordigd door
Kees van Gelder en Kees-NEO. Ook daar vervangt Henk van Raalte later Kees-NEO.
Henk van Raalte heeft tot September het contact met de vervalsings-organisaties, leidt de
besprekingen inzake de bonkaarten en valse puntjes en heeft samen met Kees van Gelder
het contact met de Top-LKP over de kraken en de financiering der LKP.
HET VERRAAD

vAN

EDITH

Nauwelijks echter is het CB behoorlijk georganiseerd of het verraad van de koerierster
Edith stelt alles op losse schroeven.En het mag een wonder heten, dat dit verraad, al waren
de gevolgen die het had ernstig genoeg, niet tot een catastrophe voor de organisatie heeft
geleid.
Edith was haar illegale werk begonnen in dienst van de RvV.Zij was studente, af komstig
uit Soest, waar haar familie bekend stond als een degelijk, gereformeerd gezin.Wanneer
zij als koerierster van de RvV zich in Januari 1944 naar een blokhut in de Lage Vuursche
begeeft om daar een Duitse uniform en een aantal exemplaren van "De Waarheid" af
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te geven, valt zij in handen van de Duitsers, die hier een inval doen. Een belangrijk deel
van het archiefmateriaal van de RvV valt daarbij in handen van de SD. Maandenlang zit
zij in de gevangenis en als zij vrij komt, is haar eerste werk, in overleg met de SD'er Oehl
schlägel, weer contact op te nemen met de illegaliteit. En het gelukt haar in Rotterdam het
vertrouwen van José te winnen. Als Hugo voor het CB een vertrouwde secretaresse zoekt,
die kan stenograferen en de post uitwerken, zodat zij de enige is die zijn persoonlijk adres
zal kennen, wordt Edith hem aanbevolen. En de informaties, die hij neemt, zijn goed,
maar niet volledig.
De indruk die Edith maakt is minder prettig. Ze is een meisje, dat de LO-mensen eigenlijk
niet ligt. Een wat opvallend type; een donkere, slanke verschijning met volgens de regelen
der kunst bijgetekende wenkbrauwen en rode lippen en nagels. Als Hugo met haar van
Rotterdam naar Hilversum reist voelt hij zich wat gegeneerd in haar gezelschap. Zij is
iemand, die de aandacht tn.,kt. Maar men moet in de illegaliteit nu eenmaal veel leren
slikken. Ze is een prima kracht en als ze merkt, dat haar verschijning wantrouwen of aversie
wekt, heeft ze haar verweer klaar. Het is de enige manier om zich behoorlijk te camou
fleren. Ze zegt, dat ze uit de gevangenis ontsnapt is en dat de SD naar haar zoekt. Ze
hebben haar verloofde gefusilleerd en de verschrikkingen van de gevangenis en de SD-ver
horen hebben een wilde haat tegen al wat mof is bij haar gewekt. Ze zal zich wreken op
de beulen die haar levensgeluk vernietigden. De LO zal een harde werkster aan haar hebben.
Dat ervaart Hugo al spoedig. Ze beheerst het steno voortreffelijk. 's Morgens om 8 uur is
ze present, neemt vlot op en werkt alles even vlot uit. En al zijn de andere koeriersters
kwaad omdat zij zo'n vertrouwenspositie krijgt en bestaat er bij hen een vrouwelijke af keer
van haar type, de waardering voor haar werk en haar grenzenloze activiteit behouden de
overhand. Het is ongeveer eind Juni - begin Juli 1944 als zij in Hugo's dienst komt en al
spoedig heeft hij op het gebied van de organisatie geen geheimen meer voor haar. Ze
komt regelmatig op zijn duikadres aan de Peerlkamplaan, weet al spoedig waar het geheime
paneel is, waarin het archief verborgen is, hoort steeds meer contactadressen en namen en
is onmisbaar. Maar al kent zij de contactadressen van Hugo, hij kent de hare helaas niet.
Maandag 31 Juli '44 is er Topvergadering in Hilversum op het duikadres van Kees van
Gelder, die zich nu Karel van Amstel laat noemen. Het is het huis van Richard Bing (t)
in de Boschlaan, een Duitse officier van Oostenrijkse af komst, die o.a. in zijn huis verschil
lende Joden herbergt. Een adres, dat men van Albert uit Blaricum heeft, een Duitser, die
zijn sporen op illegaal gebied ruimschoots verdiende door zijn illegale drukkerij en ver
valsingen. Achteraf mogen we wel vaststellen, dat het zeker niet verstandig was een der
gelijk adres, waar zich zoveel gezochten bevonden, als duikplaats en
vergadergelegenheid te bezigen. Dit is de vergadering waarin bekend
wordt, dat de SD een boekje in gebruik heeft met 150 foto's, die bij
de overval op de PBS in hun handen zijn gevallen. Het zijn foto's van
mensen, die een vals PB hebben aangevraagd. En bij die foto's zijn de
redenen vermeld, waarom de aanvragers dit PB wensten. Zo waren de
voorschriften van de PBS. Daarom maakte de LO na het bekend wor
den hiervan onmiddellijk een eind aan het opgeven van redenen bij het
aanvragen van PB's.
Maar niemand vermoedt, dat de SD op dit ogenblik waarschijnlijk
al over een andere handleiding beschikt, waar belangrijker dingen in
staan, en nog slechts wacht op het juiste ogenblik om toe te slaan.
Richard Bing
,erraad
Besproken wordt de kritiek van andere organisaties op het Plan-F. Men Gearr. 8-8-'44doon
Edith.
wil daaraan tegemoet komen, opdat geen enkele organisatie buiten het
werk voor de nagelaten betrekkingen zal blijven staan. Men zal dit punt van het werkpro-
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gramma van de Bond van Werkers en Verzetters in handen stellen van een stichting,
waarvan het bestuur zal bestaan uit afgevaardigden van alle illegale organisaties. En geen
is er, die kan bevroeden, dat de val klaar staat om hen die het initiatief namen om de na
bestaanden van de gevallenen te verzorgen, zelf in handen te krijgen. De volgende Top
bijeenkomst zal in Vµght zijn.
Maandag 7 Augustus '44 is Kees-NBO gastheer van de Top. En hij is een goed gastheer.
Het kasteeltje van Vught is voor de heren gereserveerd. De stemming is uitstekend. De
legers der verbonden volkeren naderen. Nog een korte tijd en de illegale plunje kan aan de
kapstok worden gehangen. En ondanks de vele arrestaties mag men constateren, dat in alle
provincies de zaak op volle toeren draait. Wel heeft de bonkaartenvoorziening moeilijk
heden opgeleverd door de zware slagen, die de KP zijn toegebracht, doch de vooruitzichten
voor de nieuwe periode zijn gunstig. En dat zullen dubbele kaarten worden, waarmede
men voor 2 maanden gered is.
Henk en Hugo overnachten in Vught en kunnen maar node scheiden van dit gastvrije
oord. Ze willen aanvankelijk met de trein van 10 uur 's morgens vertrekken, want Hugo
moet om 1 uur in de Vondelstraat in Amsterdam zijn, waar men hem zal opwachten om
gezamenlijk naar de Kernvergadering te gaan. Maar als ze om 11 uur gaan kan Huug nog
precies op tijd zijn. Dus blijven ze nog even in Vught hangen. Het is al lang gewoonte, dat
de Topmensen zo weinig mogelijk bezwarend materiaal bij zich hebben, wanneer ze op
reis zijn en Hugo heeft Edith dan ook om 1 uur bij de Vondelkerk besteld met de pape
rassen, die hij voor de Kernvergadering nodig heeft.
Huug mist in Utrecht de aansluiting en ziet geen kans meer om 1 uur bij de Vondelkerk
te komen. Dan moet het maar zonder papieren. Om half 2 treft hij Freek van de RvV en
Visser van "Natura" daar aan, hevig ontsteld, want Freek heeft om 1 uur bij de Vondelkerk
Edith aangetroffen, die hij nog uit de RvV kent en die hij niet vertrouwt, omdat ze door
de Duitsers na haar arrestatie is vrijgelaten. Ze was in gezelschap van een man en hij heeft
brutaalweg een praatje met haar gemaakt. Maar nog groter wordt zijn verwondering als
hij hoort, dat ze koerierster van Hugo is. Gelukkig is de Kernvergadering één der best
beveiligde illegale vergaderingen. De deelnemers weten van tevoren niet waar vergaderd
wordt. Ze komen in groepjes van drie op verschillende punten van de stad bijeen en van
elke groep is er maar één, die het vergaderadres kent.
Al is Hugo geschrokken van de reactie van Freek, hij kan zijn bezorgdheid niet delen.
Edith's aanwezigheid, die voor Freek zo ontstellend was, is voor hem volkomen verklaar
baar en normaal. Maar als Hugo 's avonds half 8 met de trein in Hilversum aankomt, wordt
hij op het station opgewacht, omdat er een overval is geweest in de Peerlkamplaan. Blijk
baar heeft het feit, dat Freek Edith herkend heeft de SD doen besluiten om nu reeds toe
te slaan. Er staan liefst vier LO-mensen aan het station om Hugo te waarschuwen. Eerst
de vierde gelukt het hem bij de f ietsenstalling aan te klampen. En het was aan een stommi
teit van de SD te danken, dat er gewaarschuwd kon worden. De dochter des huizes in de
Peerlkamplaan had nl. huilend verklaard, dat zij de werkster was en naar huis wilde, om
dat haar moeder anders ongerust zou worden. Zonder haar persoonsbewijs te controleren,
wat onmiddellijk zou hebben uitgewezen dat zij tot de familie behoorde, liet men haar
gaan. En zij zag kans Kees van Gelder en Henk van Raalte ten huize van Richard te
waarschuwen, zodat tijdig maatregelen konden worden genomen om Huug op te vangen.
Inmiddels wacht de SD in de Peerlkamplaan op de lieden die komen zouden. Een paar
oude dames was het echter reeds opgevallen, dat mensen, die er aan de deur kwamen, naar
binnen werden getrokken en zij zorgden ervoor, dat een domineeszoontje, dat daar dicht
bij woonde, op straat iedereen, die naar het huis wilde gaan, waarschuwde. Zo ontsnapte
o.a. Dolf uit Zuid-Holland, die nog slechts 6 weken tevoren uit het Ziekenhuis te Utrecht
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bevrijd was, aan arrestatie. Toen de SD dit echter bemerkte, werd ook deze waarschuwings
post gearresteerd.
Hugo en Henk van Raalte besluiten naar Eemnes te gaan, maar Kees van Gelder is het er
met zichzelf nog niet over eens of hij in de Boschlaan zal blijven. 's Avonds om bij tienen
(nog juist op tijd) besluiten hij en zijn vrouw toch maar naar een ander slaapadres te gaan.
Richard, die de bibliotheken van de Duitse cantines verzorgt en over een grote dosis bru
taliteit beschikt, wil nog eens poolshoogte nemen in de Peerlkamplaan. Hij meent dit als
Duits officier te kunnen doen. Doch als hij daar komt en men op zijn papieren het adres in
de Boschlaan vindt, blijkt dit adres ook voor te komen op een lijstje dat de heren bij zich
hebben. Zo volgt om 12 uur een inval bij Richard in de Boschlaan, waar Kees van Gelder
en zijn vrouw en enkele ondergedoken Joden inmiddels gelukkig zijn vertrokken. Er zijn
dan alleen nog aanwezig de huishoudster van Richard, een half-Joodse vrouw, haar Joodse
echtgenoot, de nicht van Kees van Gelder, die secretaresse was van het CB, en een doch
tertje van Kees. Het kordate optreden van de huishoudster, een zeer ontwikkelde en
hoogstaande vrouw, redde haar Joodse man het leven. Toen de SD zich meldde, wilde
de Joodse man zich naar de schuilplaats begeven doch hij kon de sleutel.niet vinden. Dit
hoorde zijn vrouw, die de heren aan de deur ontving, en hen aan het verstand bracht,
dat zij hen en negligé niet kon ontvangen. Zij liep daarop weer naar de slaapkamer en ver
stopte haar echtgenoot onder de dekens. Men liet, zowel de huishoudster als de secretaresse
van het CB ongemoeid. In Eemnes breken Hugo en Henk zich het hoofd wie het verraad
kan hebben gepleegd. Zes mensen kennen het adres van Hugo, maar van hen blijven al
leen Edith en Albert over als de enigen die in aanmerking komen. De volgende dag echter
gaat zich de omvang van de ramp aftekenen. Van overal in het land komen de berichten van
invallen op contactadressen, waarmede Albert geen enkele relatie heeft. Dan blijft alleen
Edith als verdachte over. In Amsterdam zijn twee overvallen geweest, verder o.a. in Utrecht,
in Wormerveer, in Delft, in Velp, in Wageningen. Bij elkaar op ongeveer 27 adressen die
Edith wist. En daaronder was er één van een koerierster van Nico (Evert H. J. Boven t),
waarvan het huisadres slechts aan een enkeling bekend was, maar waar Edith eens een
koffer had moeten brengen.. Bovendien zocht men in de Peerlkamplaan naar Karel van
Amstel, een naam die Kees van Gelder zich nog slechts enkele weken tevoren aangemeten had
en waaronder Edith hem had leren kennen. Indien de SD van Edith de naam van
Kees van Gelder had gehoord als bewoner van het huis aan de Boschlaan, zou men zeker
gelijktijdig met de overval in de Peerlkamplaan ook dit adres bezet hebben, want Kees van
Gelder werd door de SD zwaar gezocht.

Cornelis van Bergeijk
(Kees)
LO-Delft. Studentenverzet.
Oprichter en red. ,, Veritas".

Willem J. Dercksen Sr.
(Hoog Sr.)
LO-Gouda.

Egbert J. Fokkema
Div. LO-werkzaamheden,
o.a. in Nrd. Br.

Cornelis van Nes
(Noppes)
LO-Delft. Uitg. il!. blad
,,Het vrije geluid".

Willem de Nie
(Wampie)
Distr. leid. LO-Delft.
Studentenverzet.

Deze personen zijn gearresteerd 8/9-8-'44 door of ten gevolge van het verraad Edith.
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Edith was een lokvogel van de SD geweest. Zij had een verhouding met Oehlschlägel en
deze had haar vrijgelaten om zoveel mogelijk prooi te kunnen bemachtigen. En het was
niet haar schuld, dat de grootste buit door de mazen van het net glipte. Men kan zoiets
bestempelen met "toevallige omstandigheden", doch de Topmensen van de LO zagen er
- en zeker niet ten onrechte - de bewarende hand Gods in. Intussen zijn de gevolgen
van een en ander ernstig genoeg. Vooral in Delft vallen zware klappen. Daar wordt Wam
pie (Willem de Nie t), de leider van het district Delft van de LO en met hem vele andere
studenten, gearresteerd. In Amsterdam, op Keizersgracht 312, ontkomt Joke, de Top
koerierster, nauwelijks aan arrestatie. Men zoekt naar iemand, die de achternaam van
Joke draagt, doch meent dat het een man moet zijn. De SD komt wel in de kamer waar
Joke en een andere koerierster slapen, doch laat haar ongemoeid. Maar het meeste onheil
wordt aangericht door het oprollen van de koerierscentrale aan de Oude Gracht te Utrecht,
waar juist op de morgen na de overval in Hilversum koeriersters uit heel het land de post
komen uitwisselen. In "Huize Liana" wacht ditmaal niet de Topkoerierster op de andere
koeriersters, maar . . . de SD.
Een politieman van het bureau waar de bewoners van het huis worden binnengebracht,
waarschuwt op verzoek Ruurd, de LO-man van Utrecht, en al spoedig staan enkele koe
riersters in een boekhandel enkele huizen verder om zoveel mogelijk te waarschuwen, dat
men niet naar het bedreigde punt zal gaan. Doch ze kennen niet alle gezichten. De koe
rierster van het Zuiden loopt in de val, evenals Annie (Mevrouw Cornelia J. v. d. Berg
v.d. Vlist) uit Friesland. Voor de koerierster uit Gelderland, die juist des nachts bezoek
van de SD gehad heeft en het veiliger acht niet te gaan, komt Chris, de oude Beursbezoeker
en broer van Nico. Ook hem kent men niet, zodat ook hij in de handen van de SD valt.
Voor het Zuiden heeft de arrestatie van de koerierster geen ernstige gevolgen. Men had op
het bureau in Eindhoven nl. de afspraak gemaakt, dat er een vast adres was, dat men mocht
prijsgeven. Dat was een jonkheer en de man wist, als er iets mis was, dat h1j verdwijnen
moest. Toen de koerierster niet terugkeerde, verdween de jonkheer. Het Zuiden ondervond
dan ook verder geen nadelige gevolgen van de arrestatie. De koerierster uit Friesland ech
ter had pasjes bij zich voor Peter-CDK in verband met de distributiekraak van Workum.
Deze was geborgen bij een wijkverpleegster in Koudum. Op dit pasje
stond een adres in Koudum, waar geïnformeerd moest worden naar
,,Gerrit". Toen bekend werd, dat de pasjes in verkeerde handen ge
raakt waren, werd het adres dat op het pasje stond gewaarschuwd en
de heren van de SD, die met een auto naar Koudum kwamen en zich
als KP'ers voordeden, vingen daar dan ook bot. Ze reden weg in de rich
ting Molkwerum en op de weg daarheen klampten ze een voorbijganger
aan. Ze lieten hem de pasjes zien en vertelden, dat ze het adres niet
konden vinden. Ongelukkigerwijs was de aangesprokene één van de
mannen, die aan de kraak hadden deelgenomen en wist hij waar de
buit geborgen was. Klaas (Gerben Ijpma t) vermoedde geen onraad
Mevrouw Cornelia
en meende stellig met enkele illegalen te doen te hebben. Hij nam hen
]. v.d. Berg-1,.d. Vlis
regelrecht mee naar het huis van de wijkzuster. Doch toen de bonkaarten
( Annie)
Gearr. 9-8-'44 in Utrecht
waren ingeladen kwam de revolver voor de dag en bemerkte Klaas, dat
door verraad Edith.
de SD voor hem stond. Het kostte hem, evenals de kostbaas van één
der andere KP'ers, het leven.
Nrco

DE LANGE EN TANTE

RrnK

IN HANDEN VAN DE

SD

Voor Gelderland zijn de gevolgen catastrophaal. Chris en zijn broer Nico, die juist interpro98

vinciaal leider van Gelderland en Overijssel is geworden, als opvolger
van Kees van Gelder, zijn samen ondergedoken op een boerderij in
Heelsum. De afspraak is gemaakt, dat, wanneer één van beiden gepakt
wordt, de ander het adres zal verlaten.
Chris, die op de koerierscentrale te Utrecht gepakt is, zwijgt de eerste
dagen, in de hoop, dat er nog een mogelijkheid zal komen om te waar
schuwen. De Arnhemse SD is uitermate fel, vanwege de zo goed geslaagde
overval van de KP op de gevangenis te Arnhem. De namen van Kees
van Gelder en Nico zijn bekend en men wil hen tot iedere prijs in handen
hebben. Tijdens een verhoor van de SD ziet Chris kans, één van zijn
kennissen, die daar komt om inlichtingen te verzoeken, een tante, waar
Evert H. ]. Boven
(Nico)
hij en Nico nogal eens kwamen en waar zij ook kleding in bewaring
Int. prov. leid. Geld. Ov.
hebben, te waarschuwen, opdat zij zal onderduiken. De gedachte is
Prov. leid. LO-Geld.
bij hem opgekomen, dat, wanneer hij dit adres noemt en de SD Gearr. 14-8-'44 op duik
Heelsum t.g.v. ver
daar kleren van hem en Nico vindt, zij zullen denken, dat dit hun adres te raad
Edith.
onderduikadres is. Inderdaad wordt de tante gewaarschuwd en Chris
rekt het verhoor om zo laat mogelijk dit adres te noemen. Hij heeft 's morgens de waar
schuwing doorgegeven en 's middags om vijf uur noemt hij het adres. Onmiddellijk gaat
de SD er heen en de tante wordt helaas juist op de stoep van haar woning met een koffer in
de hand gearresteerd. Volgens afspraak wist deze van niets, zodat de SD verder blijft
speuren naar het onderduikadres van Nico. Er volgen meer arrestaties. Er wordt nog
een medewerker uit Arnhem gearresteerd, doch die laat men, met al de bezwarende
bescheiden die hij bij zich draagt, vrij, op voorwaarde, dat hij Nico zal uitleveren.
Nico bezoekt 's Maandags de Topvergadering te Bloemendaal en reist de volgende dag
door naar Amersfoort om daar Bob-KP te spreken. Die dag wordt echter het vliegveld
Soesterberg gebombardeerd en moet hij omreizen over Hilversum. Met veel vertraging
komt hij in Heelsum aan. Zijn plan om nog een adres in Arnhem te bezoeken heeft hij
moeten opgeven. De volgende dag hoort hij, dat de SD hem op dit adres opwachtte. Een
laatste brief, die hij Woensdagavond 16 Augustus schreef, bewaarde deze bijzonderheden
voor ons:
"Als door een wonder ben ik Dinsdag de dans ontsnapt. Wat nu? Men bezweert mij van alle kanten
om niet meer op de weg te komen. Kees en N i c o moeten ze hebben, ten koste van alles, aldus de
heren. En met dat signalement is beroerd, ik val zo op. Ik wacht eerst maar nadere berichten van Chris
af, voor ik verdere maatregelen neem. Ben voorzichtig en zal de zaak aan de gang trachten te houden.
't Wordt echter moeilijk! Aan de stationsuitgang Arnhem staat SD-post. Niet voor regelmatige contróle,
doch let blijkbaar speciaal op bepaalde personen ! Voor ons??"
Ja, het was om hem te doen. Chris heeft, een week na zijn arrestatie, gemeend nu het
adres in Heelsum wel te kunnen noemen, in de hoop, dat zijn broer nu wel vertrokken
zal zijn. 's Nachts doet de SD een inval op de boerderij. Er is echter een uitstekende schuil
plaats, waarin zich ook nog een andere onderduiker bevindt. Blijkbaar heeft Nico sterk
op deze schuilplaats vertrouwd. En inderdaad, men vindt niets en trekt af. Maar het
signalement van Nico is zo volledig, dat men tussen de tien f ietsen die er staan de zijne
herkent. En daarom gelooft men de boer niet, die vertelt, dat hij 's avonds is weggegaan.
Er blijven twee man als bewaking achter. De afspraak is, dat Nico en de onderduiker niet
uit hun schuilplaats zullen komen voor de boerin hen waarschuwt. Maar als zij 's morgens
uitblijft, wordt de onderduiker ongeduldig en komt tevoorschijn. Nico, die alles op het
spel heeft gezet om de onderduikers te helpen, valt, door de onvoorzichtigheid van één
hunner, in de handen van zijn vijanden.
Nico heeft het heel moeilijk gehad. De SD speelt met hem het meest sadistische spel, dat
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zich denken laat. Kort na zijn arrestatie laat men hem door Arnhem's straten lopen, schijn
baar vrij om te gaan waar hij wil, doch omringd door een leger van SD'ers in burger.
Ieder die maar even naar hem kijkt, wordt aangehouden en ondervraagd. Hij loopt met
het hoofd gebogen, opdat men hem niet zo gemakkelijk zal herkennen. Toch is er één
die blijken van herkenning geeft, doch bij z'n ondervraging weet deze er zich nog uit te redden.
Als een gebroken man wordt hij later naar Vught gevoerd. Op 4 No
vember 1944, een dag voor zijn 25ste verjaardag, roept God hem uit
het concentratiekamp Schwesing tot Zich. Zijn troost en sterkte vond
hij in de woorden van de 33ste Psalm:
"In de grootste smarten
Blijven onze harten
In den Heer gerust."
Hij was één der jongsten onder de leidende figuren van de LO. Maar
dit jonge leven was door vastheid van wil, door principiële standvastig
heid, een voorbeeld voor allen.
En nog is daarmede het einde niet gekomen aan de opsomming van de
Mevrouw Helena
gevolgen van het verraad van Edith. Want ook tante Riek (Mevrouw
Th. Kuipers-Rietberg
Helena Th. Kuipers-Rietberg t), de moeder van de LO, die Frits de
(Tante Riek)
Gearr. 19-8-'44 in BenneZwerver bezielde tot zijn kruistocht door ons land, moest door haar
kom t.g.v. verraad Edith.
verraad het leven laten. Na de ·beëindiging van de Beurstijd is tante:; Riek
in dit relaas niet meer ter sprake gekomen. Dat betekent niet, dat zij van het toneel ver
dwenen is. Haar rol is niet uitgespeeld. In Gelderland blijft zij één van de stuwende krach
ten. Maar wij zouden haar werk tekort doen, wanneer wij niet op deze plaats haar zouden
herdenken. Ook voor tante Riek en oom Piet uit Winterswijk kwam het ogenblik, zoals
het voor bijna elke illegale werker kwam, dat zij huis en haard moesten verlaten. Ze werden
tijdig gewaarschuwd, dat men hen zou komen arresteren. Een poging om hen via de sta
tionsomroep te Arnhem naar Winterswijk terug te lokken met de mededeling, dat een der
kinderen een dodelijk ongeval was overkomen, mislukte, daar zij zo verstandig waren eerst
telefonisch bij kennissen te informeren. Het was wel één van de meest laaghartige streken
die de SD kon uithalen.
�
Tante Riek en oom Piet duiken onder in het Wageningse bij een fabrikant, die dikwijls
gedwongen is contact te hebben met NSB'eFS en Duitsers en dit uitbuit om mensen vrij
te krijgen. Ze mogen bij hem blijven op voorwaarde, dat ze zich in zijn huis van illegaal
werk onthouden. Dat valt hun zwaar, maar ze besluiten ertoe. Het is een moeilijke tijd
voor tante Riek. Ze kan niet ten volle genieten van de prachtige tuin, waar ze vele uren
doorbrengt. Ze verlangt naar haar kinderen, ze kan de gedachten aan het illegale werk
niet van zich afzetten. Ze is een sterk emotionele vrouw. Soms kan ze diep in de put zitten,
maar dan helpt haar geloof haar er weer boven op. Een enkele maal ontmoet zij Frits de
Zwerver nog, die ook in Wageningen is gedoken. Welk een tragiek.
Twee mensen, die in dezelfde heilige geloofsovertuiging het werk begonnen zijn, die samen
hebben gebouwd, nu samen op dood spoor gerangeerd. Toch zijn die gesprekken voor hen
als zonneplekken in een duister woud. 0, ze zijn niet teveel, tante Riek en oom Piet, in
het gastvrij huis van de fabrikant. Maar ze bemerken wel, dat de zenuwen van de gast
vrouw dit alles niet kunnen verwerken. Zij kan de angst dat het mis zal lopen niet van zich
afzetten. Tante Riek en oom Piet zullen naar een ander duikadres omzien. Maar eerst
willen ze nieuwe PB's hebben. Nico zal ervoor zorgen, dat ze straks als meneer en mevrouw
de Vries kunnen vertrekken. De nieuwe PB's komen klaar, maar vallen de SD in handen
bij de arrestatie van Nico. En Enkelstroht van de SD-Arnhem komt om de laatsten van
het stel terroristen op te halen. De fabrikant doet alles wat hij kan om hen weer aan die
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Gerben IJpma
(Klaas)
Rayonhoofd LO-Koudum.
Tevens: KP.
Gearr. 14-8-'44.

Tjalke v.d. Wal
Huisvesting
LO-KP-Friesland.
lJij arr. op 16-8-'44 on
middellijk gef.

Johannes H. A. Ruiten
Huisvesting LO-R'dam.
Gearr. 8/9-8-'44.

Jacobus S. Veenenbos
Huisv. en koerier
LO-Vlietstreek (ZH)
Gearr. 8-8-'44.

Gerrit mn Vliet
( Maas)
Pl. leid. LO-Den Haag
Gearr. 9-8-' 44 vermoedelijk
door terraad Edith.

Deze personen zijn gearresteerd 8/9-8-'44 door of ten gevolge van verraad Edith.

klauwen te ontrukken.Hij dringt door tot Enkelstroht en houdt een roerend pleidooi.
Hij wijst hem erop, dat hij wellicht gedacht heeft een Kenau aan te treffen, die met de
pistool in de hand aan het hoofd van een KP stond.,,Maar U zult de vergissing bemerkt
hebben.Deze vrouw is een vrome vrouw, die getroffen is door het leed, dat zij zag en het
als haar Christenplicht zag om dat leed te verzachten.Zie voor alles in deze vrouw de
Moeder." Enkelstroht hoort het alles rustig aan.Zelfs een ontmoeting met tante Riek
wordt toegestaan.De fabrikant mag zelfs met een kus afscheid nemen van haar.In die
kus neemt de LO in zijn geheel afscheid van deze moeder.Het is een kus, die al onze dank
baarheid, al onze hoogachting en liefde vertolkt.
Achter de .celdeur klinkt nog de stem van tante Riek als ze zingt: ,,Ga niet alleen door
't leven ". Daarmee neemt zij afscheid van haar man, die naast haar gevangen zit, van
haar kinderen, maar ook van ons, de LO'ers die overbleven.
Och, dat laatste briefje aan haar familie, is het eigenlijk niet ook voor ons LO'ers bestemd,
die mede haar geesteskinderen zijn?
"Wil aan de kinderen zeggen, dat God mij zeer nabij is geweest. Wil ook de familieleden de groeten
doen, overal waar ze wonen. Willen jullie allen, en schrijf dat ook aan de familie, veel bidden voor
ons en voor allen, die in veel moeilijkheden zijn. Hij is Hoorder des Gebeds. Ik heb veel mogen zingen
en bidden van Gods eeuwige liefde en laat mijn kinderen dat altiJa goed onthouden: het eeuwige leven
is van meer belang dan het aardse. De Heer is mijn sterkte."
In Ravensbrück heeft tante Riek de laatste adem uitgeblazen.Kort na de Kerstdagen van
1944.Wij weten niet precies waar en wanneer.Och, dat is niet het ergste.Als wij haar
getuigenis maar niet vergeten.
En Edith ...? \VU weten tot op dit ogenblik niet wat er van haar geworden is. Alle
nasporingen naar haar hebben tot nu toe gefaald.Er zijn aanwijzingen, dat zij zich in
Duitsland bevindt.
Gods wegen zijn wonderlijk.Wie kan ze verstaan? Tante Riek en Edith, ze behoorden
tot één en dezelfde kerkelijke gemeenschap.Ze kozen aanvankelijk dezelfde weg van verzet.
De één stierf in ellende en kommer, maar ondanks dat alles overwinnaar.En de ander
verried de vrienden die aan haar zijde streden.Ze stelde haar leven veilig, zowel tegenover
hen, die aanvankelijk haar vijanden waren als tegenover hen, die zij door haar verraad
zich tot vijanden maakte.Wij weten niet welk lot thans haar deel is.Maar de Schrift
zegt: ,,Zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar die het zal willen
verliezen om Mijnentwil, die zal het behouden."
Wij hebben hier uitvoerig stilgestaan bij de gebeurtenissen die het gevolg waren van het
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verraad van Edith, ook waar deze, organisatorisch gezien, niet de GB-geschiedenis raken.
De bedoeling daarvan was tweeledig. Allereerst moest ook in de landelijke geschiedenis
van de LO ten volle het licht vallen op de figuren van tante Riek en Nico. Wij konden in de
Beurs- en Top-geschiedenis, waarin zij een rol speelden, niet vooruitlopen op het einde
van hun activiteit. En in de tweede plaats, kan het hier verhaalde er toe bijdragen dat
men de sfeer waarin het verzet zich in deze tijd bewoog beter aanvoelt. Desondanks zullen
wij er nooit geheel in slagen dit de lezer volledig bij te brengen. Deze tijd is geladen met
wonderlijke krachten, waarvan men het bestaan nooit vermoedde. Daar is bijna geen
Top-vergadering, of men moet er opnieuw hen herdenken, die méé vooraan in de frontlinie
stonden. Daar is een gebed om uitkomst op de lippen, een bede om kracht voor wie ge
grepen zijn. De vertwijfeling en de hulpeloosheid kruipen omhoog in die harten, maar
krijgen nooit de overhand. Het Godsvertrouwen en de vastberadenheid, winnen het telkens
weer. Men voelt zich gebonden door het werk, maar wil zichzelf niet bevrijden van de
banden, die men wil haten, maar toch ook zo lief heeft. Men juicht bij de successen der
geallieëerden en kreunt gelijktijdig: 0, mijn God, hoe lang nog? Wie onzer zal dit over
leven? Men is roekeloos en voorzichtig op hetzelfde ogenblik. Er liggen nog tranen op het
gezicht, als het zich reeds weer tot een gulle lach plooit. Men haakt naar huiselijke rust
en gezelligheid, maar de kans om deze te hervinden wordt nooit gegrepen.
Daar is een bezetenheid die deze mensen voortdrijft, die hen tot raadsels voor zichzelven
maakt. Ze vragen zichzelf af, of dit nu niet het echte, intense leven is, waarnaar ze diep
in hun hart gehunkerd hebben. Maar er is ook een hunkering naar rust, een groot ver
langen, dat deze waanzin eindelijk van hen zal kunnen afvallen. Ze strijden voor een
principiële overtuiging, die ze niet willen en kunnen loslaten en toch voelen ze een tekort
aan bezinning op de geestelijke waarden. Ze voelen hun persoonlijk geestelijk leven
bovenmate verrijkt in deze strijd en tegelijk constateren ze, dat het verarmt, omdat ze
voortgedreven worden door de dynamische gang van het werk. Wanneer zal dat alles be
zinken, zullen ze in die chaos weer vaste vormen leren zien?
En dan het wonder in deze tijd. Als de gevangenisdeuren zich achter hen sluiten en het
prikkeldraad hun leven isoleert, als de blik niet meer afgeleid wordt door de dingen om hen
heen en er nog maar één weg onversperd blijft, nl. die naar Omhoog, dan realiseren ze zich,
dat het goed was wat ze deden. Dan eerst kunnen ze de kracht isoleren, die hen dreef.
Och, al was alles mislukt wat deze illegalen deden, al zou men nu een vernietigend oordeel
over de illegaliteit kunnen vellen, gestaafd met de beste be:wijsgronden, dan is daar nog
altijd de wonderlijk-heerlijke geschiedenis van onze gevangenen, van onze martelaren,
om te bewijzen, dat er iets, ja veel was, waarin God werkte. Dan kan men de berg van hun
fouten en gebreken, hun zonden ook, zo hoog maken als men wil, ver daarbovenuit rijst
altijd weer de figuur van die eenvoudigen, die het met hun God durfden wagen,
ook als de dood hen recht in de ogen zag en zei: ,,Ge zijt mijn". Want zij wisten, dat er
Een is, die de dood heeft overwonnen en dat het Zijn kracht was, die hen staande
hield.
EEN GETUIGSCHRIFT VAN DE

SD

Het is begrijpelijk, dat het gebeurde met Edith de organisatie van het CB wel deerlijk in
de war bracht. Het centrale punt moest in elk geval verlegd worden en bij alles moest
rekening worden gehouden met de vraag, wat de SD wist. Zes weken lang had Edith de
meest geheime zaken voor het CB behandeld.
Wanneer wij nu in een geheim rapport van de SD, uitgebracht in de maand Augustus 1944,
lezen:
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dan kan de LO'er daarop nu met rechtmatige trots wijzen, maar in diezelfde maa nd
Augustus was het toch voor het CB allerminst prettig te weten, dat het zijn illegale kennis
van de laatste zes weken moest delen met een stel SD'ers. Uit het geheime paneeltje van
Hugo putten de heren heel wat cijfermateriaal waar de LO zelf om verlegen zat. De lijst
van valse inlegvellen, die bij elke distributiekring werden ingeleverd, betreft de eerste
ronde van het nieuwe inlegvel. Het SD-archief bewaarde het getal van 64.190 beter
voor ons dan enig LO-archief. Ook de lijsten der voor elke plaats nog nodige kaarten wa
ren bij dit materiaal, zodat wij nu nog kunnen vaststellen, dat er in Juli ± 180.000 kaar
ten werden uitgereikt. Blijkbaar trok de SD deze conclusie niet.
Zij stelde vast: ,,Aus sichergestelltes Material ist zu entnehmen, class die LO augenblicklich
80.000 Untertaucher betreut." Men vergat blijkbaar de gekraakte bonkaarten voor de
bepaling van het totaal. Tenslotte stelde het SD-rapport vast:
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Men begrijpt, dat Hugo, die de dag na het verraad van Edith een bespreking met het
CDK te Zwolle zou hebben over de 2 %-actie, zich op zijn reis niet bepaald behagelijk
voelde. Met kloppend hart zat hij in een hoekje van de treincoupé, schrikkend van elk
donker vrouwspersoon, dat in zijn gezichtsveld kwam. Al besloot de Top, dat Kees van
Gelder en Hugo, die zwaar gezocht werden, zoveel mogelijk het interne werk zouden doen
en Henk van Raalte meer naar buiten zou optreden, in de practijk kwam daar weinig van
terecht, omdat het eenvoudig niet mogelijk was, dat één persoon al dit werk opknapte.
Hoewel Henk practisch de hele dag door van de ene bespreking naar de andere ging,
bleef er ook voor de anderen nog een respectabel lijstje over. Het CB-werk bleef in Hilver
sum gecentraliseerd. De Mededelingen konden echter gedurende een week niet ver
schijnen, zodat de Nrs. 5 en 6 in de daarop volgende week gecombineerd uitkwamen.
Maar in dat nummer kan het CB, niet zonder trots, vaststellen, dat, ondanks de vele arres
taties, de organisatie in alle provincies op volle toeren draait. De band met de KP's is ver
stevigd door de benoeming van Rob Kooimans, een der provinciale leiders van de LO, in
de Top der LKP. Bovendien heeft de KP nogmaals vastgesteld, dat zij allereerst zal :zorgen
voor de bonkaarten en daarna pas zich zal wijden aan ander werk.
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Dit laatste behoeft wel enige toelichting. Ondanks de enorme slagen, welke de Top-LKP
waren toegebracht, was men in de nieuwe Top, vooral op aandringen van Frank (Johannes
A. van Bijnen t), bezig zich op het semi-militaire verzet te gaan toeleggen. Frank had reeds
enige tijd de vorming der BVG's (Burger Verzets-Groepen) ter hand genomen, waarvoor
hij wilde putten uit de LO-contanten. De LO maakte zich daarover zorgen en vreesde,
dat de KP op een gegeven ogenblik niet meer in staat zou zijn de voor de onderduikers
nodige bonkaarten te leveren. Er ging dan ook een delegatie naar de Top-LKP om er
op aan te dringen, dit punt vooral niet te verwaarlozen. Men kreeg toen de geruststellende
mededeling, dat de KP hiervoor allereerst zou zorgen en zich eerst daarna aan ander werk
zou wijden. Merkwaardig is echter, dat nooit via de LO een oproep is uitgegaan naar haar
medewerkers om onder KP-leiding de BVG's te vormen. \Vaarschijnlijk is dit te wijten aan
een hiaat in het contact tussen LO- en LKP-Top. Het is dan ook slechts in enkele provincies,
zoals Utrecht, Brabant en een deel van Zuid-Holland, gebeurd. Dit kon, omdat de lagere
contacten in LO en KP dikwijls sterke bindingen hadden.
Ware het consigne voor oprichting van de BVG's tijdig door de LO uitgegeven, het zou
de positie van de KP in de latere BS ongetwijfeld versterkt hebben.
Er gaat in deze maand een golf van kritiek door de LO-gelederen. En het CB moet toe
geven, dat daarvoor ook wel reden is. Het merkwaardige, of liever, verklaarbare is echter,
dat kritiek steeds ontstaat, waar men met een tekort aan bonkaarten zit.
Men is niet overal voldoende ingeschoten op de nieuwe werkmethoden, die een grotere
plaatselijke activiteit vragen. De KP, al heeft zij zware slagen te verduren gehad en heeft
zij zich opnieuw moeten organiseren, treft zeker geen blaam, want zij had tijdig voldoende
bonkaarten voor Juli en Augustus gekraakt. Waar critiek was, school dit in een onvoldoende
vrijmaken van kaarten op valse puntjes en in een onvoldoende bediening van nieuwe groe
pen, die na de invoering van het nieuwe inlegvel op de LO aangewezen waren, die over
verreweg de meeste inlegvellen beschikte. In diezelfde tijd komt er uit Utrecht een reorga
nisatievoorstel, dat zelfs met een ultimatum eindigt. Als illegale werkers elkaar de waarheid
zeggen, gaat dit meestal niet zo mals. Men moet de woorden waarin Utrecht z'n critiek uit,
dan ook wel met een korreltje zout nemen. Zo wordt in het Utrechtse voorstel o.m. gezegd:
"Momenteel is er af braak en. de Top is een vat zonder bodem" (wegens het onbeantwoord
blijven van vele brief jes). Bovendien wordt geklaagd over het feit, dat Utrecht en Zuid
Holland practisch geen contact meer hebben, daar hun vertegenwoordiger zich niet meer
vrij kan bewegen en deze provincies "slechts van verre vertegenwoordigd worden". De
schrijver wil een Directoraat van 3 personen en een Top, waarin alle 12 prov. leiders zitting
hebben. Doch daarvan wil men niet horen. Eenmaal is er een Topvergadering met alle
provinciale leiders geweest, doch men acht dit veel te riskant. En opnieuw belooft men, dat
personen, die gezocht worden en zich niet vrij kunnen bewegen, geen provincie mogen
vertegenwoordigen. Dat is telkens weer één der grote struikelblokken in het werk. Wat
men eenmaal in handen heeft, laat men niet gemakkelijk los. Men is er zo mee vergroeid,
dat het de mensen uit handen moet worden geslagen, willen ze het loslaten. Men wil nu
vier interprovinciale leiders, geheel losgemaakt van het werk in de provincie, zodat het
niet zal kunnen voorkomen, dat de leider van een bepaalde provincie ook andere provincies
vertegenwoordigt, hetgeen steeds weer tot klachten aanleiding heeft gegeven. Het is nu
eenmaal zo, dat degene, die het dichtst bij het vuur zit, zich ook het best warmt. Men
legt de klachten niet naast zich neer. Inderdaad laat het contact, dat de interprovinciale
leiders met de provincies onderhouden zeer veel te wensen over. In het Noorden werkt
men zeer zelfstandig en wenst zo weinig mogelijk inmenging van de Top in de provinciale
zaken. Het Zuiden vraagt meer leiding en Utrecht wil alle provinciale leiders in de Top zien.
Op een 28 Augustus '44 in Westzaan gehouden vergadering, waar dè critiek naar voren
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komt, moeten de interprovinciale leiders erkennen, dat zij zelf veel schuld hebben aan de
klachten uit hun provincies, daar er lang niet altijd voldoende contact is. Ook de be
zwaren tegen de leiding der vergaderingen komen hier ter sprake. Het Noorden dringt er
bij Henk van Raalte op aan zich als voorzitter der vergaderingen te laten aanwijzen, doch
Henk verzet zich daartegen. Ook nu weer komt men te weinig tot positieve resultaten. Men
besluit tot bijeenroeping van een vergadering met alle provinciale leiders, want men wenst
een regeling te treffen, die allen zo goed mogelijk bevredigt. Maar voor die vergadering
werkelijkheid wordt, ontwikkelen de gebeurtenissen zich zo snel, dat alles op losse schroeven
komt te staan. De sfeer in de Topvergaderingen is in Augustus reeds aanmerkelijk anders
dan voorheen. De ontwikkeling der illegaliteit in politieke richting heeft dit op haar ge
weten. Aanvankelijk is er scherpe critiek op de houding van Kees van Gelder, die voor de
vorming van een tweede Kern ( GAC) gekozen heeft en zich uiteindelijk - hoewel met
tegenzin - bij de rechtersectie (rechter, midden en links was een politieke aanduiding)
gevoegd heeft. Er is over al deze zaken verdeeldheid. Algemeen is men het er over eens,
dat de illegaliteit eigenlijk buiten de politiek moest blijven, maar men gaat langzamerhand
wel inzien, dat dit niet mogelijk is. Er zijn er die meer voor de middengroep dan voor de
rechtersectie voelen. Er zijn er ook die tussen beide weifelen. Bij dit alles spelen tal van
factoren een rol. In de rechtersectie is Swart van Trouw de man en er bestaan nogal eens
tegenstellingen tussen LO en Trouw en men vreest, de scherpzinnigheid van Swart ken
nend, dat de LO geheel aan de politieke leiband van Swart zal gaan lopen. En hoewel
Kees van Gelder scherp tegenover Swart staat, gaat men zijn leiding steeds meer cri
tiseren. Maar al te zwaar weegt dit alles niet, daar men meent, dat de bevrijding van ons
land binnen enkele dagen kan worden verwacht.
TELEURGESTELDE HOOP EN EEN NIEUWE TAAK

De roerige September-dagen laten uiteraard niet na ook invloed uit te oefenen op de ille
galiteit. De langzame opmars der geallieerden is plotseling omgeslagen in bliksemsnel
doorstoten naar het Noorden. De Frans-Belgische grens wordt gepasseerd, Brussel, Ant
werpen, de Nederlandse grens is reeds bereikt, ja overschreden. Dan neemt het gerucht de
verdere nieuwsvoorziening in handen. In Holland staat men al langs de weg om de be
vrijders te begroeten, want ze zijn Rotterdam gepasseerd en zelfs in de bollenstreek gesig
naleerd. In werkelijkheid zijn er enkele tanks even over de grens gewipt en even schielijk
weer verdwenen.
Is het wonder, dat het ook feest is op de koerierscentrale van het CB in Hilversum? Henk
van Raalte, Hugo, enkele provinciale leiders en alle koeriers en koeriersters zijn er bijeen.
Maar de vreugderoes is niet zo uitbundig, dat men zich niet afvraagt wat er nu te doen
is. Er is zelfs een zekere angst voor de toekomst. Vriendschapsbanden zullen worden ver
broken. En hoe zal de maatschappij de illegale werker straks ontvangen? Maar men be
seft ook, dat de rol van de illegaliteit niet ineens kan zijn uitgespeeld. In Amsterdam, waar
het contact met andere illegale organisaties plaats vindt, zal zeker nog wel één en ander
te regelen zijn. Henk en Hugo zullen daar zo spoedig mogelijk Kees van Gelder opzoeken
en gezamenlijk zal men verder overleggen. Natuurlijk ontkomen ze daar niet aan de
algemene vreugderoes. Als ballingen, die uit de vreemde terugkeren naar het vaderland,
rijden de heren in het typische Amsterdamse vervoermiddel, dat "aapje" heet, naar het
huis van "Tante", dat voldoende representatief is om er gasten naar behoren te kunnen ont
vangen. Ja, er zijn zelfs al hoge gasten aanwezig op dit illegaal-doorgewinterde adres,
want ze worden er ontvangen door een bekend admiraal. Ook Kees heeft hier z'n tenten
opgeslagen. Het eerste werk is te zorgen voor behoorlijke LO-legitimaties. De officiële
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zijn wel in de maak,
maar nog niet gereed.
Met zwier zet het
driemanschap daar
handtekeningen on
der een aantal getypte
verklaringen.
Er werden gelukkig
slechts enkele van deze
bewijzen uitgereikt,
maar de uitreiking
geschiedde met zoveel
m a c h t s v e r t o o n en
plechtigheid, dat de
d i s tri c t s 1 e i d e r van
Amsterdam, die het
document zorgvuldig
bewaarde, er nu nog
van onder de indruk
IS.

Men leeft in de roes
van de komende vrij
heid. In de Keizers
grachtkerk zijn KP'
ers samengetrokken
om de gevangenen van
de Weteringschans te
kunnen bevrijden.
Hoe triest zijn de te
genstellingen in deze
dagen. Terwijl de in
vrijheid zijnde LO'ers
en KP'ers zich dron
ken drinken aan de vreugde van nu spoedig vrij te zullen zijn, maken in Vught hun ge
vangen vrienden in de bunker zich gereed voor het vuurpeloton te treden. Hoevelen zijn
er in die bunker der smarten saamgedreven. Daar zijn kapelaan Van Doorn (Kapelaanjaco
bus J. Naus t) en Ambrosius (Johannes]. Hendrikx t) uit het Zuiden, De Gooijer (Johannes
Hessels t) en Lex (Hendrik A. v. Wilgenburg t) van de PBS, Nico (Evert H. J. Boven t),
Henk Dienske (Hendrik Dienske t), Bertus (Leendert M. Valstar t) en Jacques (Izaäk
v.d. Horst t) van de LKP, en zovele anderen, wier namen ge kunt lezen in de lange rij
der doden. In hun harten wordt de hoop op een spoedig weerzien van geliefden en vrienden
overstemd door de stap ':an het commando des doods, dat door de gangen dreunt. Nog
éénmaal spreken zij met elkander, nog éénmaal bidden zij samen. De verwarmingsbuizen
dragen het gebed van Ambrosius door de dikke kerkermuren heen. Zoals altijd spreekt
hij eerst nu anderen zwijgen. Nu niemand woorden vindt, kan hij spreken. En nooit zal
de man, die zijn gebed hoorde en gespaard werd om het ons te vertellen dat gebed ver
geten. Duidelijk en klaar zijn z'n woorden, met het warme Limburgse accent.
,,Ik weet, wat ik gedaan heb; ik weet ook waarom. Maar ik weet ook waar ik heen ga."
En dan bidt hij voor zijn vijanden en vrienden, die buiten de strijd verder voeren. Hij
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De officiifle LO-Legitimatie, in '44 vervaardigd en l'erspreid over de districtsleiders. Deze dienden ze tegen het tijdstip van de bevrijding
aan de medewerkers uit te reiken, met het doel hen bewegingsvrijheid te verlenen in de overgangsperiode.

bidt voor onze Koningin, voor ons volk, dat op de drempel der vrijheid staat. Hij vraagt
zijn God, dat het straks die vrijheid waardig dragen moge. Om eenheid na de vrede bidt hij.
Zo gaan ze uiteen, de mannen die samen streden, samen baden en... samen overwonnen.
De één vindt rust na de strijd op de executieplaats van Vught, anderen na maanden van
ongekend lijden ergens in het winter-kille vijandige land. Maar de gebeden van Katholieken
en Protestanten samen wijden de bunker der verschrikking tot een tempel Gods, waar het
waarachtig Christendom zich ontworstelt aan alle menselijke vormen, waar het in noden,
angst en pijn met God samenzijn, tot tastbare werkelijkheid wordt. Zij treden uit de rijen
der gezochten, omdat de Grote Meester hen roept. In hun hart daalt de stille vrede, die
geen benijden meer overlaat van hen, die straks de aardse vrede zullen smaken.
Hoe lang en wanhopig zal de strijd nog zijn, die de achtergeblevenen wacht. Ze zijn er zich
in deze Septemberdagen nog in het geheel niet van bewust. Ze ademen ruimer, werpen aller
lei voorzorgsmaatregelen, die als een knellend pantser hun doen en laten bepaalden, over
boord, juichen bij het verdwijnen van de SD, werpen zich met fanatisme op de nieuwe taak:
de vorming van het binnenlandse leger, om straks ruw te worden wakkergeschud door
massa-arrestaties, bloedige represailles, terreur en slavenjacht tot in het oneindige. Nergens
zullen ze meer rust vinden. De meest elementaire hulpmiddelen zullen wegvallen. Daar
zullen geen kolen meer zijn en geen licht. De hongerdood zal hen aangrijnzen als ze ge
vangen zullen zijn tussen zee en rivieren.
NIEUWE PROBLEMEN

De Septemberdagen stellen het CB in vele opzichten voor meuwe problemen. Daar 1s
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allereerst het telegram van 4 September uit Londen, waarbij verzocht wordt de oprichting
van de Binnenlandse (militaire) Strijdkrachten te bevorderen. Zij zullen onder leiding van
Z.K.H. Prins Bernhard staan. Geruchten doen de ronde, dat in dit telegram ook de LO
als oprichtende organisatie genoemd wordt, maar het CB krijgt geen inzage -van dit tele
gram. Achteraf blijkt inderdaad, dat volgens het telegram aan de OD, behalve de LKP
en de RvV, ook de LO bij de vorming betrokken dient te worden. Zonder overleg met
het CB wordt deze organisatie echter in het antwoordtelegram genegeerd.. Het samengaan van deze drie organisaties van zo heterogene samenstelling en verschillende
doelstellingen brengt tal van wrijvingspunten met zich. Frank, de landelijke sabotage
commandant van de LKP, weigert aanvankelijk in de gevormde Delta zitting te nemen en
zo gebeurt het, dat Kees van Gelder, de voorzitter van de LO, die ook enige tijd de leiding
der LKP-Topvergaderingen had, namens de LKP-in de Delta zitting neemt. Van groot
belang is het, dat de LKP, die klein in aantal is, versterking ontvangt uit LO-kringen. Het
eerste advies, dat van het CB in deze uitgaat, kennelijk nog onder invloed van de gedach
te, dat de bevrijding op zeer korte termijn te verwachten is; behelst, dat de plaatselijke
LO-leiders ten spoedigste contact moeten zoeken met de ter plaatse bekende organisaties
voor orde-handhaving. Het advies luidt als volgt:
,,De LO zal zich dus als gesloten eenheid beschikbaar stellen:
a. indien zowel KP's als OD aanwezig zijn, vóór uur U aan ter plaatse aanwezig zijnd<:i
leiding van een KP, na uur U aan leiding OD, in overleg en-via KP-leiding;
b. indien geen KP's aanwezig zijn, resp. aan OD, RvV of hulppolitie. In ieder gevalmoet
alles in het werk worden gesteld om het verzetswerk en de orde-handhaving te coördineren."
Men concludere hieruit niet, dat de LO hiermede in zekere zin het eigen werk liquideerde,
want de "Mededelingen" besluiten met deze woorden:
"Maar voor alles: houd de organisatie intact. Laat de discipline tot het laatste-toe bewaard
blijven. Niemand mag zijn functie neerleggen zonder uitdrukkelijke toestemming van zijn
naast-hogere leiding, anders lopen de zaken beslist in de war. Laat de LO haar eenheid
bewaren. Alles voor het vaderland."
Half September '44 constateert het CB, dat de eenheid in de illegale toppen er is, maar dat
betreft alleen de leiding in Amsterdam. ,,Aan ons, medewerkers van de LO?', zo heet het
verder, ,,de opdracht overal te bouwen aan de eenheid beneden, opdat we bij de glorie
rijke intocht van de Irene-brigade als een hecht maquisfront ons kunn'en vertonen.'' Hoe
weinig is er in wezen van die eenheid terechtgekomen. \Vel mag men zeggen, dat de LO
mensen zich overeenkomstig de richtlijnen van het CB, practisch aan het BS-werk gewijd
hebben. Sterker zelfs, er waren streken, waar het BS-werk geheel onder leiding van LO
mensen geschiedde, doch op andere plaatsen liet de eenheid alles te wensen over. Er waren
KP-leiders die niet het minste vertrouwen stelden in de gevechtswaarde van de LO'ers als
saboteurs. In Amsterdam werd het aanbod van de LO, die 2000 nauwkeurig geselecteerde
burgers als hulptroepen voor de KP aanbood, eenvoudig van de hand gewezen. En dit,
terwijl de KP een heftige strijd moest voeren tegen de OD, die wel over kader beschikte en
de leidinggevende plaatsen bezette, doch in vele plaatsen slechts een papieren leger op de
been kon brengen. Later wijzigde zich het karakter van de strijd en moesten OD en LKP
gezamenlijk zich verweren tegen de steeds sterker wordende communistische tendenzen in
de RvV, terwijl daarnaast tot het laatst toe getwist werd over de vraag der activiteit
op sabotage-gebied, een strijd, welke eerst in de laatste maanden door de benoeming van
Peter-Zuid als commandant strijdend gedeelte in het voordeel van de LKP beslecht werd.
Ondanks dit alles, is de rol, welke de LO'ers individueel in de BS speelden, niet van belang
ontbloot geweest. En hoewel elke illegale werker bij de werving van BS'ers in deze periode
fouten heeft gemaakt, waardoor uiteindelijk gerechtvaardigde kritiek op hetgeen zich als
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binnenlands leger openbaarde, niet kon uitblijven, mag wel gezegd worden, dat de grote
kennis van mensen en omstandigheden en het grote aantal contacten, waarover de LO'ers
en KP'ers beschikten, ertoe geleid hebben, dat de BS in de plaatsen, waar de LO en KP
mee de leiding hadden, niet tot de slechtste behoorden. Het zich scharen onder de leiding van
OD (Limburg) .en RvV (Zuid-Veluwe) geschiedde slechts in enkele delen des lands. Ook
wanneer geen KP bestond gebeurde dit lang niet altijd. In zo'n geval ging de LO er toe
over zelf de vorming van KP's ter hand te nemen, die door de KP wel als surrogaat-KP's
werden beschouwd, doch die haar invloed aanmerkelijk versterkten.
DE LAATSTE VOLLEDIGE TOP-VERGADERING

Op· 15 September '44 vindt te Amsterdam een Topvergadering plaats, waartoe alle
provinciale leiders zijn uitgenodigd. Blijkbaar acht men de omstandigheden dusdanig, dat
van het principe, de vergaderingen zo klein mogelijk te houden, kan worden afgeweken,
terwijl men tevens gelegenheid wil geven de critiek, die er in de laatste weken in sterke mate
is, te uiten. Hoewel niet alle provincies door hun leiders vertegenwoordigd zijn (uit het
Noorden en Zuiden zijn alleen de interprovinciale leiders aanwezig), hebben de anderen
deze gelegenheid met beide handen aangegrepen. Het vermoeden, in de wekelijkse Me
dedelingen uitgesproken, dat de eerstvolgende vergadering in een vrij Nederland zou
worden gehouden, werd in zoverre bewaarheid, dat men nadien nooit meer tot een zo
voltallige Topvergadering is gekomen, daar het Zuiden reeds enkele dagen later geheel
werd afgesneden en de stillegging van het treinverkeer de aanwezigheid van de Noordelijke
en Oostelijke leiders nog slechts een enkele maal toeliet. De treinverbinding met het Zuiden
was op de dag van deze Topvergadering reeds verbroken en Kees-NEO arriveerde dan
ook; amechtig hijgend, op een fiets met houten banden. Desondanks verklaarde hij vol
trots onderweg ·nog enkele malen een "lekke bout" te hebben gehad.
Uitvoerig wordt op deze vergadering de vertegenwoordiging in de CC behandeld. Samen
met Kees van Gelder heeft Kees-NEO (er hebben nu een Protestant en een Katholiek
namens de LO zitting in het CC) het standpunt van de LO ten aanzien van de GAC op
papier gezet. Het zal de laatste activiteit van Kees-NEO op dit gebied blijken te zijn, want
na de bevrijding van.het Zuiden is met hem geen contact meer mogelijk. Hoe democratisch
het op deze vergaderingen toegaat, moge wel blijken uit het feit, dat de LO haar verte
genwoordigers in de GAC en de Stichting '40-'45 slechts voorlopig aanwijst. De definitieve
benoeming zal geschieden door de vergadering van alle provinciale leiders ( welke eerst na
de bevrijding plaats vond).
De plannen voor de Stichting '40-'45, welke de verzorging der nagelaten betrekkingen en
invalide verzetsmensen op zich zal nemen, hebben definitieve vorm gekregen. In deze
vergadering wordt de Stichtingsbrief voorgelezen en enkele dagen later, samen met de
Mededelingen, aan alle provinciale leiders voorgelegd. Hugo zal de LO in het voorlopige
Stichtingsbestuur vertegenwoordigen.
De stemming en het onderling vertrouwen blijken in deze vergadering uitstekend te zijn.
Wel blijkt het nodig, dat, nu de bevrijding nog op zich laat wachten, de LO'ers worden
opgewekt de oude taken niet te verwaarlozen. Over het algemeen was nl. op een overdreven
wijze gevolg gegeven aan het verzoek van het CB in die zin, dat men het eigen werk ver
waarloosde. Wel moeten de in grote hoeveelheden aanwezige dubbele bonkaarten wegens
invoering van de districtsnoodkaarten worden opgeborgen, doch de verzorgingstaak is nog
lang niet ten einde, moet zelfs op korte termijn aanmerkelijk worden uitgebreid. En het
CB, dat d.d. 15 September 1944 ondertekent met "heden nog op een illegaal zoldertje,"
zal nog maandenlang deze aanduiding kunnen handhaven.
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DE LO EN

DE

SPOORWEGSTAKING

De eerste belangrijke uitbreiding van het verzorgingswerk komt na de aankondiging
van de spoorwegstaking van 17 September, wanneer het NSF zich voor de geweldige taak
geplaatst ziet alle ondergedoken spoorwegmensen geldelijk te ondersteunen. Het onder
brengen der stakende spoorwegmensen bezorgt in het algemeen de LO'ers weinig moeite,
daar vele voor onderduikers gesloten deuren nu open gaan. Maar het opsporen en uit
betalen van deze mensen heeft heel wat hoofdbrekens gekost. Daarvoor deed het NSF een
beroep op de zo wijdvertakte LO. Samen met het NSF stelde het CB der LO de volgende
instructies aan zijn medewerkers op:
,,Aan de plaatselijke leiders van de LO en het NSF.
Betreffende: Voortzetting SPOORWEGSTAKING.
Het is uitdrukkelijke wens en eis van het gealliëerd opperbevel en de commandant van de
Nederlandse strijdkrachten, tevens van de spoorwegleiding, dat tot elke prijs de spoorweg
staking, die tot nu toe zo'n schitterend verloop heeft gehad, wordt voortgezet. Helaas zal
de staking een langer verloop hebben dan wij oorspronkelijk vermoedden. Dientengevolge
zullen de moeilijkheden op het gebied van financiële steun en huisvesting en van de spoor
wegambtenaren zich vergroten. Men heeft officiëel verzocht aan het NSF de nodige voor
zieningen te treffen. Daartoe heeft de top van het NSF zich gewend tot het CB van de LO
met het verzoek haar met alle middelen te steunen."
,,De leidingen van beide organisaties adviseren met klem:
1) Uitgaande van reeds bestaande plaatselijke acties en in overleg met personen van hèt
spoorwegpersoneel, die misschien ter plaatse reeds voorzieningen hebben getroffen, met
spoed te komen tot het vormen van een plaatselijk coinité, waar NSF, LO en Spoorwegen
zitting in hebben.
2) Het NSF zal de beschikking hebben of krijgen over de nodige gelden. De LO zal de
spoorwegmannen zo nodig hulp moeten verschaffen bij het zoeken van duikadressen. De
Spoorwegen zullen moeten zorgen voor personeelslijsten, zo nodig met behulp van arbeids
bureaux en bevolkingsregisters.
3) Alle �:poorwegmannen moeten dringend worden gewaarschuwd met hun gezinnen on
der te duiken, daar maatregelen van Duitse zijde tegen hen worden voorbereid, en de eerste
terechtstellingen reeds hebben plaats gevonden.
4) Particuliere inzamelingen en steunacties moeten door het plaatselijk comité worden
opgevangen en in goede banen worden geleid.
5) Met klem adviseren wij met de meeste spoed dezè maatregelen te treffen. We stellen
daarvoor alle plaatselijke leiders aansprakelijk.
6) Ontbreekt ergens ter plaatse het NSF, dan moet de LO ook de financiële zijde ter harte
nemen. De districtsleider zal zo nodig de gelden fourneren in overleg met het NSF.
7) De LO heeft zich bereid verklaard via haar koeriersdienst deze instructies te verspreiden.
De LO-leiders moeten zich dus ogenblikkelijk met de NSF-leider verstaan.
8) Een afschrift van deze instructies moet ter kennis worden gebracht van de leiders van
andere plaatselijke organisaties.
Namens het NSF en het CB der LO."
Maandenlang hebben de leden van het NSF en de LO'ers millioenen door hun vingers zien
gaan, zo een waardevolle bijdrage leverend in de geallieerde oorlogvoering, die het nood
zakelijk achtte, dat in Nederland het treinverkeer zou komen lam te liggen. Begin October
moet op deze wijze reeds 4 millioen verspreid worden. En Joke, de koerierster van het CB,
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gaat dan voor het eerst op stap met een half millioen in een koffertje achter op de fiets.
Na enkele weken doen NSF en LO al zaken als waren het grote bankinstellingen. Dan
wordt er reeds voor een bedrag van 6 millioen verspreid. En in October gaat er reeds 8 mil
lioen door de vingers van deze wonderlijke bankiers. Deze bankiers zijn zo machtig,
dat de Kern, wanneer in November de Almelose KP 46 millioen bij de Nederlandse Bank
kraakt, daarover z'n misnoegen uitspreekt. Later moet die af keuring worden teruggenomen,
omdat blijkt, dat er van de overzijde opdracht tot deze kraak gegeven was. Doch ook zon
der de 46 millioen van Almelo (die weer door de Duitsers achterhaald werden) blijken de
NSF-bankiers in staat zoveel liquide middelen aan te trekken, dat ieder, die aanspraak
op steun kan maken - en daartoe behoort weldra ook een heel leger BS'ers - zijn deel
kan krijgen.
In de Septemberdagen is de werkverdeling van het CB zo, dat Hugo in Hilversum, waar
het werkbureau van het CB is, resideert en daar door de koeriersdiensten het contact met
het land onderhoudt en bovendien de Kernvergaderingen bezoekt. Kees van Gelder en
Henk van Raalte zitten in Amsterdam. Kees heeft zitting in het bureau "Lucie" van de
BS en in de Delta (voor de LKP) en namens de LO in de rechtersectie van de GAC.
Henk vervangt Kees-NEO in de GAC, werkt mede om de CID uit te bouwen tot een be
langrijke organisatie op het gebied van de inlichtingen, hetgeen inderdaad lukt. En ten
slotte houdt Henk zich bezig met de inrichting van een paar provinciale bureaux der BS.
MOEILIJKHEDEN IN HET

CB

Toch heeft het CB in deze tijd min of meer het gevoel op dood spoor gerangeerd te zijn,
waar het de grote lijnen in het illegale leven betreft. In de eerste plaats is daar het spel van
krachten in de BS; NC-, NSF- en OD-leiders krijgen daar steeds meer de touwtjes in handen.
In de CC komt in deze dagen in behandeling het verzoek van H.M. de Koningin om een
deputatie van 5 man uit de illegaliteit naar het Zuiden te zenden, om Haar voor te lichten.
Uiteraard voelt men, dat degenen, die in deze deputatie zullen worden benoemd, in het
Zuiden een gerede kans zullen krijgen invloed uit te oefenen op de totstandkoming van een
nieuw kabinet en hun mening van het grootste belang kan zijn voor de te volgen politieke
koers. De meerderheid houdt dan ook vast aan een politieke vertegenwoordiging.
Kees van Gelder en Henk van Raalte staan beiden op het standpunt, dat het een illegaal
technische deputatie moet zijn, doch zij zijn het niet eens over de figuur, welke daarvoor
in aanmerking komt. Beiden zijn echter van menin.g, dat de LO in deze deputatie vertegen
woordigd zal moeten zijn. Dan gaat deze zaak ook een rol in de BS spelen, want degenen,
die het erover eens zijn, dat een illegaal technische afvaardiging moet gaan, zien dan
ook de noodzakelijkheid een BS-afgevaardigde aan te wijzen. Daarover wordt vergaderd
op Zondag 24 September door RvV, LKP, LO en CID. Kees en Henk zijn er voor de LO.
Het gaat niet van harte, dat de LO-mensen de Zondag voor dit werk gebruiken. Ze hebben
er innerlijk geen vrede mee, zien er een verslapping van het eigen geestelijk leven in, wat
te meer spreekt nu Bob van de LKP afwezig blijkt. Ze veronderstellen, dat hij de kerkgang
boven het aanwezig zijn op deze vergadering heeft gesteld, doch later blijkt hun, dat dit
een andere oorzaak heeft en het beangstigt hen, dat blijkbaar over heel de lijn de geestelijke
zaken op de achtergrond geraken. Op 30 September vergadert de rechter-sectie en probeert
Kees nog een voorstel aangenomen te krijgen om een illegaal-technische deputatie te
zenden, bestaande uit een vertegenwoordiger van de LO, één van de NC, één van de pers
en één van de BS, doch Trouw, Schoolverzet en Prins (Prof. .Mr Jacobus Oranje t) zijn
daar tegen en zij zetten hun mening door. Overigens strandt het LO-plan ook nog om een
andere reden. In een volgende vergadering van RvV, CID, LKJ;> ·en LO blijkt, dat de
112

RvV de verkregen overeenstemming in feite wil gebruiken om een RvV-man uitgezonden
te krijgen. Ondanks zakelijke overeenstemming over de soort deputatie. spitst het verschil
van inzicht tussen Kees enerzijds en Henk en Hugo anderzijds zich intussen meer en meer
toe. En eenzelfde situatie doet zich voor tussen Bob en Kees. Begin October verzoekt
Bob Kees zich als vertegenwoordiger van' de LKP uit de Delta terug te trekken. Henk
verzoekt Hugo naar Amsterdam te komen om de moeilijkheden met Kees te bespreken.
Dat gebeurt op 5 October. Er worden harde woorden over en weer gesproken, met het
gevolg, dat Kees van Gelder al' zijn functies neerlegt en zich terugtrekt. Inmiddels komt
een schrijven door van Kees-NBO uit het Zuiden, waarin hij verzoekt of men Fernhout
zijn plaats als vertegenwoordiger in de CC, waar voor de LO nu geen Katholiek meer
zitting heeft, wil laten innemen. Dit geschiedt en men vraagt Fernhout tevens de open
plaats in het CB te willen innemen. Er vinden nog tal van besprekingen plaats met Kees
van Gelder, doch men komt niet tot overeenstemming. Tenslotte wordt Kees leider van de
illegale voedselvoorziening voor Amsterdam, het bureau Noodhulp, dat in October zijrt
werk voor de BS aanving. De grote moeilijkheid in het conflict, dat wekenlang slepende
bleef; was, dat een voltallige Topvergadering niet mogelijk was. Zo werd de Top van
15· Oètober practisch alleen bezocht doór de vertegenwoordigers van de Westelijke
provincies. Schriftelijk werden de rrtensén uit het Oosten en Noorden zo goed mogelijk op
de hoogte gehouden, doch in feite deed het Cl3 wat het mèende dat goed was en eerst
achteraf kon men het genomen· besluit voorleggen aan hen, die bevoegd waren dit te
sanctionneren. Uiteraard was deze gang van zaken voor hen die oude vriendschapsbanden
met Kees van Gelder hadden, moeilijk te verwerken. Het was nog nooit voorgekomen,
dat meh een LO-mari op deze wijze ter zijde schoof. De schriftelijke uiteenzetting aan de
Topleden was te Viág om:hen, die zich een oordeel over deze zaak wilden vormen, daartoe
volledig in de gelegenheid te stellen. Een bevredigende oplossing zou slechts verkregen zijn,
wanneer beide partijen een uitvoerig schriftelijk memorandum aan de Topleden gezonden
hadden. en allen daarop hun oordeel zouden hebben uitgesproken. Doch een dergelijke
gang van za�en was in de illegale wereld van toen onmogelijk.
In feite gaan de vergaderingen van de Westelijke provinciale leiders in October en Decem
ber met de gang van zaken accoord. Zij stellen echter nog eens uitdrukkelijk vast, dat er
geen voorzitter van de LO bestaat, doch slechts een CB-lid, dat als voorzitter van de
vergaderingen optreedt. De afspraak is, dat Hugo en Henk dit om beurten zullen doen.
Daar Hugo hiervoor echter niets voelt, komt het er in de practijk op neer, dat Henk
· '··sindsdien de weinige gehouden vergaderingen voorzit.
ANDERE TIJDEN, ANDERE LEVENSWIJZE

Hoezeer de wijze, waarop illegale mensen zich in deze periode verplaatsen, zich wijzigde,
moge wel blijken uit het feit, dat op een vergadering van de Kern op 6 October de LKP
verscheen met een auto voorzien van het opschrift "Voedselcommissaris". De RvV
beschikte over een auto met het doktersembleem, de CID pronkte met een bord telefoon
dienst op de wagen en het NC spande de kroon met een SD-wagen. Alleen de LO-man
kwam te voet.
Op de Topvergadering van 11 October in Amsterdam verschijnt Ruurd, de prov. LO
leider van Utrecht, op de duo van een motor, welke door een landwachter wordt bereden.
Het was Motor-Frank uit Amersfoort, een KP'er, die zich in de landwacht ingedrongen
heeft en die Ruurd de stuipen op het lijf jaagt door, wanneer hij te Utrecht verschijnt,
zich als een echte landwachter aan te dienen. Als hij echter verdachte bewegingen naar
de broekzakken ziet maken, maakt de pseudo-landwachter zich maar gauw bekend.
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De reis naar Amsterdam verloopt vlot, maar op de terugweg rijdt de motor in Maartensdijk
doordat men geen licht meer mag voeren, in op een span paarden dat door de boeren in
veiligheid wordt gebracht voor eventuele vordering. Ruurd loopt een gespleten lip op,
door onzachte aanraking met de Stahlhelm van zijn voorman en belandt in de wegberm,
Motor-Frank is de elleboog uit de kom geschoten, terwijl de paarden hem behoorlijk
toegetakeld hebben. Hij wordt binnengedragen in een nabijgelegen woning, doch als de
mensen zijn uniform zien, zeggen ze: breng hem maar 100 meter verder bij de Feldgendar
merie. Dan moet Ruurd wel laten doorschemeren hoe de vork in de steel zit. Gelukkig komt
alles op z'n pootjes terecht, hoewel Motor-Frank de hele gang moet worden doorgesleept
voor de elleboog weer op z'n plaats zit.
Dit ter illustratie van de moeilijkheden waarmee het ter vergadering gaan gepaard ging.
En toch gelukt het ook in deze periode een vrij geregelde koeriersdienst in stand te houden,
die de Mededelingen, welke nu wekelijks verschijnen en door de provinciale- en districts
leiders vermenigvuldigd worden, zodat elke LO-man er kennis van kan nemen, op tijd op de
plaats van bestemming brengt. Voor de·verbinding met het Noorden wordt daarbij gebruik
gemaakt van de estafettedienst van Trouw, die van Zwolle af naar de Noordelijke provin
cies loopt. Een succes is het, als zelfs het bevrijde Zuiden bv. de Mededelingen van 2
November op 4 November in zijn bezit heeft.
Helaas blijkt, dat niet overal de zaken zo goed georganiseerd zijn als bij het CB. Er zijn
provincies en districten waar de zaak uitstekend marcheert, maar in andere LO-gebieden
menen provinciale- en districtsleiders, dat het voldoende is, wanneer zij van de Mededelin
gen kennis kunnen nemen, doch krijgt de plaatselijke LO-man ze zelden of nooit in handen.
De eerste wilde periode, toen de SD geen activiteit meer ontplooide, is voorbij. De SD is
teruggekeerd en wil het illegale werk niet volledig getorpedeerd worden, dan is het nood
zakelijk, .dat men weer tot de oude voorzichtige leefwijze terugkeert. Begin October geven
de Mededelingen dan ook een waarschuwing door tot uiterste voorzichtigheid.
"Men verlieze de veiligheid niet uit het oog. Er zijn ontstellende gevallen vàn abnormale
onvoorzichtigheid bekend. \Ve waren twee dagen vrij, thans zijn we weer bezet. De SD
is gedeeltelijk terug. De activiteit van de landwacht is verdubbeld; in Amsterdam alleen
zijn 12 mensen op klaarlichte dag neergeschoten. De bekende verraders zijn gevlucht, de
onbekende zijn gebleven; denk daaraan. En juffrouw Roddel is nog steeds klaar. wakker.
Maar er zijn meer zaken waarover het CB zich zorgen maakt. Er komen uitwassen voor.
Weliswaar zijn het excepties en zijn dergelijke zaken uit eigen kring niet bekend, maar het
CB ziet het toch als zijn taak tijdig te waarschuwen. De normen van wat goed en wat
kwaad is, worden steeds meer verlegd. Er moet gewaarschuwd worden tegen niet-verant
woorde aanslagen, die scherpe represailles uitlokken. Roofovervalen door illegale werkers
en wat zich ervoor uitgeeft, zijn aan de orde van de dag en het CB moet scherp daartegen
stelling nemen. Illegale werkers, die zich voeden met wittebrood en paling, zijn geen wer
kers meer, maar eters, zegt het CB.
Maar niemand ontkomt in deze dagen aan de invloed van het feit, dat geld geen waarde
meer heeft en het voedsel schaars wordt. Daarenboven wordt men opgejaagd van het ene
haar het andere adres, leeft nu eens als een heremiet en baadt zich het volgende ogenblik
in ongekende weelde. De zenuwen worden hen wel eens de baas; de ingespannen arbeid
van soms 16 uur per dag, het zich steeds weer moeten omschakelen op andere zaken, waarin
men ten slotte nauwelijks de weg meer weet, laten niet na hun invloed te doen gelden.
's Avonds na 8 uur mag men niet meer op straat komen en moet men z'n activiteit ontplooien
bij wapperende kaarsvlammen of suizend carbidlicht. Wekenlang leeft men in een verlaten
huis, waar niemand enige verzorging biedt en men bittere koude lijdt. 's Morgens eet men
een homp brood uit het vuistje en eens in de week veroorlooft men zich de weelde van een
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goed diner in een gelegenheid waar het krioelt van de moffen en waar men wegblijft als
de prijs er oploopt tot f 60.- voor een maaltijd. Als de heren op een keer 's avonds moe
en afgetobt weer in het ongastvrije kosthuis terugkomen, vinden ze een brief je van de
bewoner van de volgende inhoud:
"Gelieve de spullen voortaan beter te behandelen. Ter voorkoming van verder onheil de voorste kamers
afgesloten."
Dat ze niet bij hun pyama's kunnen is minder erg dan het feit, dat alle paperassen onbe
reikbaar zijn.
Van dit oord der opperste wanorde en onherbergzaamheid belandt men in een luxueuze
flat in Zuid, waar de vrijgezel Koen hen laat bedienen door een echtpaar, dat voor de
huishouding zorgt, waar men veel gerief heeft en alle gelegenheid krijgt om heerlijk te
smikkelen. De borrel, die meer en meer een plaats is gaan innemen in het leven van de
illegale werker, behoeft hier niet uit een eierdopje genuttigd te worden.En voor elk pretje
is Koen te vinden.
Ze zullen de koeriersters er eens heerlijk tussen nemen. Het CB zal de meisjes mededelen,
dat ze een belangrijk contact met "Natura" ( de organisatie voor verstrekking van goederen
in natura) gelegd hebben. De grote man zal spreekuur houden in hotel "Polen" en daar
moeten de GB-koeriersters maar zorgen, dat ze zoveel mogelijk losbranden. Koen heeft
zich behoorlijk voorbereid en ontvangt de dames met de nodige plichtplegingen. Karig is
hij niet. Als er nog stof voor mantelpakjes en japonnen nodig is, hij heeft de monsters wel
bij zich. Het zouden geen echte vrouwen geweest zijn als ze, in deze tijd van de hoogste
textielnood, niet buiten zichzelf van vreugde geraakt zouden zijn. Rijst en suiker ...
natuurlijk, ,,Natura" zou het leveren. Juist op het ogenblik der opperste heerlijkheid wordt
aan al deze hooggespannen verwachtingen de bodem ingeslagen door de komst der CB
lieden, die met een wrede grijns op de kaken binnenstappen en hen tot de werkelijkheid
terugroepen. Maar al worden de beloofde goederen niet geleverd, de rekening wordt de
wreedaards van het CB toch wel gepresenteerd. Die komt in de vorm van een uitnodiging
van de koeriersters Joke en Greetje om konijn te komen eten. Als de gasten zich melden,
zijn de dames uit, maar de hospita nodigt hen uit maar vast plaats te nemen. De tafel is
al gedekt en op de borden prijkt een ongeschilde aardappel en twee rauwe wortels. In
het midden staat een houten konijntje, dat de lekkerbekken een brief je voorhoudt met de
boodschap "Eet smakelijk, we komen zo terug".De chaos in de kamer en het onvindbaar
zijn van de kaarsen toonde de meisjes later, dat de eetlust der gasten niets te wensen had
overgelaten.
Men danste op een vulkaan, want later bleek, dat dit adres reeds bij de SD bekend was.
Maar wie op een vulkaan staat, die met erupties dreigt, moet wel dansen, omdat hij
anders de voeten schroeit. Wie de humor niet kent en waardeert onder zulke omstandig
heden gaat ten onder. Niets werkt verfrissender op de geest dan die kleine, onbetekenende
voorvallen. De onbedaarlijke lach verkwikt het lichaam meer dan een langdurige nacht
rust. Maar dat zijn de vrolijke noten in een moeizaam en serieus gecomponeerd muziekstuk.
Want er wordt ontzaglijk hard gewerkt, onder de moeilijkste omstandigheden. Van 's mor
gens 9 tot 's avonds 8 zijn de dagen met allerlei besprekingen gevuld. En dan werkt men
tot diep in de nacht aan het samenstellen van de Mededelingen en het afdoen van aller
hande correspondentie, waarmede de koeriersters elke dag weer komen aanslepen.
Hoe benauwd is heel de atmosfeer. Op een dag verschijnt Hugo niet op het bureau na een
tocht naar Hilversum. Men moet rekening houden met de mogelijkheid, dat hij gepakt
is. Met heel z'n hebben en houwen verdwijnt het CB van het gevaarlijk geachte adres.
Achteraf blijkt Hugo opgehouden te zijn bij een razzia in Hilversum. En eens maakt men
zich ernstige zorgen over het uitblijven van Henk. Het is direct na nieuwjaar, als allen zijn
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uiteengegaan om te trachten weer even normaal mens te zijn. Alles is in rep en roer.
En opnieuw pakt men z'n biezen. Is hij gepikt of in het duister de gracht ingelopen?
Zullen ze de gracht afdreggen om zekerheid te krijgen? Dan vertolkt Wim van de CID aller
gedachten als hij zegt: ,,Ik hoop maar, dat hij in de gracht gelopen is en niet in handen
van de SD viel."
Maar Henk komt doodleuk weer boven water, dat helemaal geen grachtwater blijkt te
zijn en ook geen kleur had, die overeenkwam met het uniform van de Grüne. Hij had het
weekend in de Zaanstreek doorgebracht en daar 's Maandags nog wat zaken afgehandeld.
Hoe zou het..ook anders kunnen; men is onevenwichtig in deze periode, geprikkeld en ver
slaafd aan de tabak. En niet altijd kan men dit alleen maar uiten door de steel van een
tabakspijp door te bijten, zoals Henk herhaaldelijk doet, waarop er prompt weer een
brief je naar Cor uit de Baarlemmermeer gaat, waar één van de medewerkers in zijn winkel
over een onuitputtelijke voorqacl pijpen schijnt te beschikken. En steevast gaat zo'n zending
vergezeld van een fiks pak "fleur d'Aalsmeer", dat met enige goede wil als tabak kan wor
den gebezigd. Hoe goed de leden van het CB ook op elkander afgestemd zijn, wrijving kan
in deze dynamische tijd niet uitblijven. Dan blijkt eerst goed de waarde van een evenwich
tige en practische figuur als Fernhout. Zijn Hugo en Henk beiden sterk impulsief, Fernhout
is ,de, man, die, uitermate voorzichtig is en elk woord op een goudséhaaltje weegt. Hij is
een geboren bemiddelaar, met een scherp inzicht, die zich steeds laat leiden door de con
crete situatie. Hij is zo serieus, dat dit hem dikwijls tot mikpunt maakt van allerlei grapjes,
waar hij prompt intippelt, maar die hem nooit uit zijn evenwicht brengen. Zijn voorzich
tigheid is spreekwoordelijk ,en niemand heeft meer schuilnamen versleten dan hij. De heer
Fernhout van gisteren is de Van Dongen van vandaag en zijn grote aantal relaties stelt
hem in staat ·er een keur van spreekadressen op· na te houden. Hij mist het geladene en
bruisende van een man als Henk, de genoegelijke en enigermate kunstzinnige inslag van
Hugo, maar beleidvol, rustig overwegend, nooit overijld, geeft hij z'n adviezen. Henk is
de man van het scherpe intellect, de man van de snelle reactie met een heldere kijk op
onverwachte situaties. Hij heeft het vermogen de dingen onmiddellijk scherp te kunnen
ontleden. Daaraan paart hij een ongelooflijke handigheid en slagvaardigheid. Hij is nooit
voor één gat te vangen, ook zelfs niet, wanneer hij werkelijk in de knel zit. Hoewel hij niet
politiek geschoold is, heeft hij daarvoor een levendige belangstelling en toont zich een
leerling, die zich op dit terrein verwonderlijk snel aanpast. Hij lacht om welke reputatie
ook en kan met een beminnelijk gezicht de mensen ongenadig in hun hemd zetten. Als
leider van een vergadering toont hij een zo verbluffende handigheid, dat men altijd het
gevoel heeft, f ijntjes bij de neus te zijn genomen. En toch gebeurt dat nooit doordat hij de
oppositie geen gelegenheid geeft zich te uiten. Maar scherp ontleedt hij altijd de bedoe
lingen welke bepaalde personen hebben. De lachers heeft hij altijd op zijn hand en de
serieuze bezwaarden moeten achteraf meestal erkennen, dat hij het toch bij het juiste eind
had.
Is Henk de politieke man, Hugo is de technicus, een figuur met een langdurige illegale
ervaring. Het politieke steekspel ligt hem niet. Hij is gemoedelijk en goedlachs, getapt bij
z'n medewerkers om z'n jovialiteit. In tegenstelling tot Henk idealiseert hij de mensen uit
zijn omgeving te veel. Het komische van vele zaken 'spreekt sterk tot zijn verbeelding. Een
sterk journalistieke inslag heeft hij, die hem de aangewezen man maakt voor het verzorgen
van de Mededelingen voor de LO-medewerkers. Als Henk later enige tijd dit werk van hem
overneemt, moet Fernhout constateren, dat Hugo het toch beter deed. Hij is de rem op de te
sterke politieke geïnteresseerdheid van Henk, terwijl deze weer corrigerend werkt op het
eenzijdig practisch georiënteerd zijn: van Hugo. En toch kunnen die beiden het wondergoed
samen vinden, omdat ze waardering hebben ·voor het anders-geaard zijn van de ander en
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bewondering voor elkanders capaciteiten. Toch zou het anders gericht zijn wellicht tot een
conflict geleid hebben, ware het niet, dat Hugo op 26Januari '45 gearresteerd werd. Er ont
stond nl. een meningsverschil over de wijze waarop de Mededelingen geredigeerd moesten
worden. Zij waren het niet eens over de verhouding tussen principiële en practische
voorlichting in de Mededelingen. De één wilde het zwaartepunt meer op het principiële,
de ander meer op het practische leggen. Henk meende, dat Hugo zich door zijn zin voor
het practische werk in de Kern te zeer liet leiden en daardoor zich door de mensen van
NC en NSF liet inmaken, terwijl Hugo op het standpunt stond, dat Henk in de GAC de
LO in politiek vaarwater bracht.
DE BEGINSELVERKLARING

In November '44 werd door de LO, samen met LKP, Trouw en Schoolverzet een beginsel
verklaring afgelegd, waartoe Rob van de LKP het initiatief nam, dat door Frank verder
werd uitgewerkt. Deze zaak heeft veel stof doen opwaaien en in sommige streken een aantal
LO-mensen van hun organisatie vervreemd. Aanleiding daartoe was het in behandeling
nemen door het CC van een plan-Dijkstra, betreffende de na-oorlogse vorm van de ille
galiteit en de taken waartoe de illegaliteit zich na de bevrijding nog geroepen zou zien.
Hier stonden eigenlijk drie meningen tegenover elkaar. De linker groep wilde via een
sterke invloed van de illegaliteit na de bevrijding haar politieke doelstellingen verwezen
lijken. Trouw stond aanvankelijk op het standpunt, dat de illegaliteit na de bevrijding op
dit gebied geen enkele taak meer had en de LO zag deze taak nog wel bij zuivering en be
rechting, doch wilde niet verder gaan.
De linkergroepen kwamen toen gezamenlijk met een uitspraak, welke weînig minder dan
een politiek program was en verlangden, dat anders georiënteerde groepen zich eveneens
politiek zouden uitspreken. Een commissie van drie uit de rechtersectie stelde daarop een
concept samen, waaruit de Beginselverklaring groeide, die ondertekend werd door LKP,
LO, Trouw en Schoolverzet en die als volgt luidde:
,,De ondergetekende organisaties achten het, gezien de ontwikkeling in de illegaliteit,
thans gewenst de navolgende gemeenschappelijke verklaringen van hun grondslag en
werkzaamheid vast te leggen:
Zij zien hun ondergrondse activiteit als een uiting van een positief-Christelijke levensover
tuiging. Dientengevolge moet hun activiteit worden beschouwd als een bijdrage - ieder
voor haar deel - tot de strijd om het behoud en de versterking van de Christelijke grond
slagen van ons volksleven, als onmisbare voorwaarden voor een Nederlandse rechts
staat. Dit houdt in, dat zij afwijzen elk streven naar een orde van zaken, waarbij door
verabsolutering van de staatsgedachte het typisch-Nederlandse cultuurbezit van de
geestelijke vrijheid en de zelfstandige waarde van de menselijke persoonlijkheid in het
gedrang komen. Vanuit dit gezichtspunt wordt thans de strijd tegen het nationaal
socialisme gevoerd en zal eveneens het communisme moeten worden afgewezen."
Een toelichting in "Trouw" op deze beginselverklaring, waarvan men blijkbaar meende,
dat zij een onderdeel van de verklaring vormde, doch waarmede de LO zich niet accoord
kon verklaren, vertroebelde deze aangelegenheid niet weinig. Velen lazen daaruit, dat de
LO in AR-vaarwater verzeild was. Anderen, die zich alleen om het practische werk bij de
LO gevoegd hadden, doch dit was toch een kleine minderheid, voelden zich bedrogen nu
de LO zich op een positief Christelijk standpunt stelde. Zulks was verklaarbaar, omdat
niet iedere LO'er op de hoogte kon zijn van het principieel Christelijk uitgangspunt, waarop
de LO gebaseerd was. In de LKP deden deze moeilijkheden zich nog sterker voelen dan in
de LO. En tenslotte werd in de LO-kringen critiek geoefend op het feit, dat het CB deze
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Beginselverklaring mede ondertekende zonder enig overleg met de Top. Op de vergadering
van 29 December '44 in Hilversum met de provinciale leiders van het Westen verklaart
men zich wel met de inhoud accoord, doch stelt zich terecht op het standpunt, dat een zo
belangrijke verklaring door het CB niet had mogen worden afgelegd zonder voorafgaande
ruggespraak met de Top. Ongetwijfeld zat er in deze hele zaak een zeer onbevredigend
element. Het was zeker juist, dat de LO geboren was uit en gedragen werd door een posi
tief-Christelijke overtuiging. Daarvan was èn op de vergaderingen èn in het werk steeds
afdoende blijk gegeven. Daarnaast had men echter niemand die een andere overtuiging
was toegedaan, geweerd, omdat het welslagen van het werk afhankelijk was van de mede
werking van een zo groot mogelijke groep. Dit verliep in de practijk ook uitstekend. Het
gaf geen practische moeilijkheden, omdat niemand van de LO verlangde zich ten aanzien
van principiële zaken uit te spreken. Wanneer de illegaliteit zich van het begin af aan vast
gelegd had op bepaalde beginselen, zou ieder in de gelegenheid zijn geweest een princi
piële keus te maken. Nu lag de zaak zo, dat in de verschillende organisaties zeer uiteen
lopende overtuigingen samenwerkten. Zo zaten er in de RvV ook wel sterk rechtse
groepen, evenals in VN. Trouw had ook vele medewerkers buiten de AR-kring en de LO,
hoewel in meerderheid Prot. Christelijk en Katholiek, telde ook socialisten en liberalen
onder zijn medewerkers. Ten onrechte is de leiding van bepaalde groeperingen, die min
of meer toevallig in linkse handen lag, politiek gaan bedrijven en spraken deze organisaties
zich, zonder naar de mening van haar medewerkers te vragen, in dezen uit voor een politiek
van doorbraak en vernieuwing. Zij hadden het voordeel, dat zij een vrij groot aantal orga
nisaties van bescheiden omvang vertegenwoordigden, doch daardoor een groot aantal
stemmen konden uitbrengen, terwijl de rechtse illegale werkers, hoewel sterker in aantal,
grotendeels in enkele groepen gebundeld waren. Zo heeft men ook de LO gedwongen zich
uit te spreken. En daaraan was niet meer te ontkomen toen de Regering aan de illegaliteit
politieke adviezen ging vragen. Door zich afzijdig te houden, zou men de indruk kunnen
vestigen, dat ook de positief-Christelijke illegale werkers zich accoord verklaarden met de
plannen der linkse organisaties en zou een geheel scheef beeld zijn ontstaan.
Ongetwijfeld was het juist, dat de LO in meerderheid op een positief-Christelijk fundament
stond. Haar direct doel, haar nationale taak, lag op een ander plan, een niveau, waarop
ze met velen kon samenwerken, die haar beginsel niet deelden. Met een doelverschuiving,
waardoor deze samenwerking niet meer mogelijk was, wilde men zeker niet komen. Doch
voor de LO'ers, die dit beginsel niet deelden, was de Beginselverklaring zeker een moeilijke
zaak, omdat zij deze niet konden onderschrijven en toch gaarne als LO'ers wilden verder
werken.
De verklaring, welke de Top opstelde op de Top-vergadering van 23 Februari '45 te Zeist,
drukken wij hieronder af, opdat men een goed inzicht kan krijgen in het standpunt,
dat de Top ten aanzien van allerlei zaken, waaronder ook de Beginselverklaring, innam.
1. VERKLARING VAN DE LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP AAN ONDERDUIKERS
a. De Top verklaart zich accoord met het gevoerde beleid van het CB.
b. Hij wekt alle medewerkers op, ondanks de verschrikkelijke tegenslagen, alle krachten
in te spannen en mede te werken aan het verzet tegen de overweldiger en het lenigen van
de nood van ons volk, zulks binnen het raam van de taak, die de LO zich gesteld heeft.
c. Hij roept de medewerkers op daarbij de uiterste voorzichtigheid te betrachten en geen
nieuwe relaties aan te knopen.
d. Hij verzoekt vooral de plaatselijke- en districtsleiders de verbindingen te controleren
en in stand te houden, daar met hen het functionneren der organisaties gemoeid is.
e. Hij roept alle medewerkers op vooral na de bevrijding op hun post te blijven, ook al is
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de verleiding groot om naar huis te gaan, daar het uitvallen van één medewerker een gehele
sector van onze organisatie kan isoleren.
Voor zover de Top thans kan overzien, zal de organisatie ook na de bevrijding nog een
taak te vervullen hebben.
De medewerker verlate zijn post slechts na overleg en accoord met zijn naast-hogere me
dewerker.

2.

TAAK NA DE BEVRIJDING

a. De Top beschouwt het als een ereplicht van de LO te zorgen of te helpen zorgen voor de
nabestaanden van onze gevallen medewerkers, bij voorkeur op een wijze als in het Stich
tingsplan tot uiting komt.
b. De Top ziet met name in het weer legaal maken en werk verschaffen van de onder
duiker, waar dit nodig is, een taak voor na de oorlog. Hij gaat daarbij uit van het standpunt,
dat de Nederlander, die uit plichtsbesef tegenover het vaderland weigerde naar Duitsland
te gaan, en daarvoor zijn vrijheid, zijn positie en zijn toekomst in de waagschaal zette, in
ieder opzicht voorrang moet hebben bij de hulpverlening, een en ander liefst in het ver
band van het NVH, Nederlands Volksherstel (voorheen NHC).
3. N.B.S.
De Top slaat met zorg gade een streven, dat zich hier een daar in de NBS in strijd met de
bevelen van haar commandant openbaart, waardoor de NBS tot een de illegaliteit over
koepelend orgaan dreigt te worden.
Hij constateert dit op het terrein van de voorziening der bonkaarten, persoonsbewijzen,
"Ausweise" en voedsel, voorts bij haar actie tegen de arbeidsinzet en haar voorbereidende
werkzaamheden op het gebied van de zuivering.
Dit acht de Top in strijd met de historische groei der illegaliteit. Iedere organisatie blijve
haar eigen verantwoordelijkheid dragen.
4. POLITIEK
De Top heeft met teleurstelling de ontwikkeling in andere bevrijde gebieden gadegeslagen.
Hij is sterk gekant tegen het opwekken van revolutionnaire spanningen, welke veroorzaakt
kunnen worden wanneer de illegaliteit als geheel een politiek front zou gaan vormen.
Evenzeer veroordeelt hij een streven naar restauratie, waardoor de zo noodzakelijke zuive
ring in het gedrang zou komen. In verband met deze zuivering brengt hij de medewerkers
het grote belang onder de aandacht van het onderzoek naar de gedragingen der bestuurs
functionnarissen.
5. DE BEGINSELVERKLARING
De Top wijst er met nadruk op, dat de opvatting alsof de LO in de Beginselverklaring een
uitgangspunt zou gevonden hebben voor haar politieke activiteit, beslist onjuist is.
De LO bemoeit zich als zodanig niet met de politiek, doch zij laat dit aan haar medewerkers
individueel over in hun eigen politieke organisaties. De strekking van de Beginselverklaring
is, dat de LO op grond van haar Christelijke levensbeschouwing verzet gepleegd heeft
tegen het nationaal-socialisme, en dit zal volhouden tegen iedere ideologie welke de
rechtsstaat verwerpt. Zij heeft dit verzet o.a. in de vorm van het helpen van onderduikers
tot uiting gebracht."
Men trekke uit dit alles niet de conclusie, dat de tijd van het CB er een is van louter theore
tische arbeid, van het bepalen van posities en strijd om het verwerven daarvan. Zeker,
dit alles markeert deze tijd, doch de strijd tegen de bezetter gaat onverminderd voort.
Een blik in de wekelijkse GB-Mededelingen, die vanaf October een officieel LO-stempel
dragen, legt daarvan genoegzaam getuigenis af. Daar is allereerst de actie om elke Neder
lander ervan te doordringen, dat elke versterking van het Duitse arbeidspotentiëel in deze

119

periode misdadig tegenover het eigen volk is. Daartoe wordt reeds in Septemper door 16 sa
menwerkende organisaties een circulaire opgesteld, die als een papierlawine Nederland
overstroomt. En deze samenwerking, welke later wordt voortgezet in het Landelijk Werk
Comité (LWC), waarin Hugo de LO vertegenwoordigt, draagt vooral in de tijd, dat de
moffen de Liese-actie ontketenen (eind December '44) volop vrucht. CID en LO lichten,
reeds voor de actie gestart is, de illegaliteit in. Gelijktijdig met de Duitse oproepingen, ver
schijnen de papieren van de illegaliteit, die deze actie moeten doen mislukken. Het meest
succesvol zijn bulletins, die vrijwel gelijk zijn aan die van de Duitsers, waarin wordt mede
gedeeld, dat de aanmelding afgelast is. Voorts wemelt het van slagzinnen als: ,,In Duitsland
ga je eerder dood".
De oude actie der KP in de vorm van overvallen op bevolkingsregisters wordt in deze dagen
in versterkte mate toegepast. Op 14 Januari '45 kan geconstateerd worden, dat tientallen
bevolkingsregisters door de illegaliteit in veiligheid zijn gesteld. Dit geschiedt in hoofdzaak
door KP en LO, dikwijls geassisteerd door BS'ers.
De besluiten om geen Ausweise aan te vragen, worden ditmaal, hoewel daarover aanvanke
lijk nogal het een en ander te doen was, vrij goed uitgevoerd. Waar de neiging bestaat zich
te melden, worden drastische maatregelen genomen (bv. Amsterdam: Spieghelschool).
Zo krijgt men de schrik er in.
DE VOEDSELVOORZIENING

Daarnaast ontplooit de LO een enorme activiteit op het gebied van de voedselvoorziening.
Reeds in October '44 verzoekt de BS de LO in Amsterdam zich te willen belasten met de
voedselvoorziening van de BS in de hoofdstad. Daarbij worden ook vele mensen van het
Natura-apparaat betrokken en uiteindelijk centraliseert men dit werk in "Instituut Nood
hulp", waarvan de leiding en vele medewerkers geen LO'ers zijn. Later verzoekt de com
mandant van de BS de LO om voor het gehele, nog niet bevrijde gebied dit werk ter hand
te nemen. Alle instanties, welke zich hiermede bezighouden, zullen dit werk voortaan aan
de LO moeten overlaten. En op 5 December '44 verzoekt de CC der GAC de LO het voed
selvraagstuk voor de gehele illegaliteit te willen regelen. Vooral de LO in de kop van Noord
Holland, de Zaanstreek, de Haarlemmermeer en Friesland weren zich duchtig op dit ge
bied, waarbij ook medewerking aan de arbeid van verschillende officiële instanties verleend
wordt. Zij zorgen ervoor, dat de streken, waar op het gebied van voedselvoorziening prac
tisch niets kan worden gedaan, voorraden kunnen halen. In December '44 vertrekt Peter
CDK op verzoek van het CB naar Friesland, om daar de voedselwerving voor het Westen
op touw te zetten. Hij komt met optimistische berichten terug, doch de vorst belemmert
het verkeer, dat toch reeds moeilijk is. Er wordt een Centrale Rederij Voe dselvoorziening
gesticht, een legale instantie, die ondergedoken schippers oproept weer te gaan varen voor
de voedselvoorziening. De LO steunt ook dit legale werk, weet velen van hen te bewegen
aan de oproep gevolg te geven, want de nood is hoog. Maar niet alleen voor de illegaliteit
zelf wordt voedsel verzameld. Ook het officiële voedselapparaat krijgt nu hulp van de
illegale organisaties, die voor vervoersmiddelen zorgen en die er soms zelfs in slagen de
Centrale Keukens, die wegens het gebrek aan grondstoffen dreig�n gesloten te worden,
aan de gang te houden. Gezinnen waar onderduikers zijn en de spoorweg·mensen worden
zo goed mogelijk door de moeilijkheden heengeholpen. De voorziening met bonkaarten
levert over het algemeen geen moeilijkheden meer op. Nieuwe kaarten kunnen in elk
district verkregen worden tegen inlevering van puntjes van de oude kaart. Even laait hier
nog weer de oude activiteit op, als in Januari '45 nieuwe noodkaarten èn inlegvellen wor
den ingevoerd, waarbij de TD moet worden overgelegd, b:::in 268 of R09 van de oude kaart
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moet worden ingeleverd, terwijl eveneens bon 401 van het oude inlegvel wordt ingenomen.
Het gevaar bestond, dat men een bon zou aanwijzen met het nummer van de distributie
kring erop. Men koos echter het enige bonnetje, waarop dat nummer niet stond. Men moest
derhalve bij de onderduikers die van kaarten voorzien waren de desbetreffende bon van de
oude kaart gaan innemen. Dat waren de bonnen 268 en R09. Er waren voldoende inleg
vellen bij de organisatie aanwezig, waarvan m en de bonnen 401 kon knippen, zodat dit
geen moeilijkheden opleverde. En het contact m et de distributiekantoren was nu wel zo
stevig, dat ieder in de eigen distributiekring tijdig en voldoende kaarten kon verkrijgen.
Een belangrijk arbeidsveld vinden BS, LO en NSF in het tegengaan van de zwarte handel.
De Zaanstreek levert hier prachtig werk door het aanplakken van een lijst, waarop prijzen
zijn vermeld, welke toegelaten zullen worden. Ieder die hogere prijzen vraagt, wordt met
strenge straffen bedreigd. Dit voorbeeld vindt veel navolging. En menige zwarthandelaar
heeft tot zijn schade en schande moeten ondervinden, dat er ook nog andere maatregelen
bestonden dan het weghalen van zijn voorraden. In de Haarlemmermeer heeft men zelfs
enkele malen met succes het schandbord toegepast, waarbij de betrokkene met hoofd en
handen in het blok kwam te staan, zonder dat de traditionele troost van een pijp tabak
hem daarbij verleend werd.
In December '44 komen FC en PBS tot hernieuwde activiteit, maar alle valse papieren ten
spijt moet het werk toch voor een groot deel worden overgenomen door vrouwen en meis
jes, daar de mannen wegens de steeds heviger woedende razzia's zich nauwelijks meer op
straat kunnen vertonen. Steeds meer tijd gaat echter de voorbereiding van de na-oorlogse
taak van de illegale werkers vragen.
EEN RAPPORT OVER HET LO-WERK

Op 27 October '44 werd een overzicht samengesteld van het werk van de LO, bestemd voor
de instanties in het bevrijde Zuiden. De CID zou voor transport zorg dragen, doch dit
stuk is nooit op de plaats van bestemming gekomen. Toch deed zich hoe langer hoe meer
de behoefte gevoelen aan contact met dit gebied. InJanuari '45 wordt besloten, datjan-RK
en Dirk van de LO-Amsterdam naar het Zuiden zullen gaan met een uitvoerig rapport
voor de Regering over de LO en de plannen der illegaliteit, terwijl zij tevens tot taak krij
gen het oor daar zo goed mogelijk te luistertn te leggen en hun bevindingen naar het
Noorden door te zenden. Aanvankelijk wordt er sterke druk op Henk uitgeoefend om zelf
te gaan, doch hij acht het uiteindelijk beter dit niet te doen. Jan-RK en Dirk nemen om
streeks 25 Januari afscheid en komen beiden behouden aan de overzijde, hoewel Dirk nog
enige tijd moest wachten voor hij kon worden overgezet. Het rapport, dat Jan-RK en
Dirk meekregen, bestond uit zeven getypte vellen, waarin een overzicht gegeven werd van
de werkzaamheden der LO, haar ontstaan en groei en de gewijzigde instelling na Septem
ber. In Augustus 1944, zo zegt het rapport, werden bijna 200.000 bonkaarten op illegale
wijze verkregen en uitgedeeld. Een aantal van 130.000 was gekraakt door de KP, terwijl
de rest verkregen was door middel van valse inlegvellen. Vervolgens wordt daarin een
overzicht gegeven van de zuiver democratische opbouw van de organisatie, de totstand
koming van de LKP, de CID, PBS en FC. Er wordt op gewezen, dat de geest van hartelijke
samenwerking en kameraadschap geleid heeft tot een wijdvertakt, illegaal verband,
waarin mensen van allerlei politieke en godsdienstige overtuiging hun beste krachten geven.
Daarna wordt een overzicht gegeven. van de verschillende werkzaamheden, welke zijn:
a. De oude LO-taak. De zorg, in de ruimste zin, voor de onderduikers. Verplaatsingen,
voorzieningen op voedselterrein, veranderen van PB's en verschaffing van papieren blijven
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een constante taak. Juist deze maand bleek door de gewijzigde distributiemaatregelen
voor het Westen des lands nodig ongeveer 100.000 valse inlegvellen te drukken en om te
zetten in bonkaarten, zodat ditmaal niets behoefde te worden gekraakt. Tevens worden
aan speciale onderduikgevallen voedselpakketten bezorgd, hoewel de mogelijkheden daartoe
steeds minder worden. Financieel worden de onderduikers door de LO verzorgd. De ge
zinszorg is echter in handen van het NSF. Tot September werd ook de LKP gefinancierd
door de LO.
b. De NBS. Uiteengezet wordt hoe van de aanvang af de LO'ers hun plaats in de NBS
hebben ingenomen, doch velen door het uitblijven der bevrijding hun oude werkzaam
heden hebben hervat. Slechts zij, die door hun belangrijke functies niet gemist konden
worden, bleven er in achter. De LO heeft het voorrecht gehad een kalmerende invloed in
de NBS uit te oefenen. Ook kon zij haar gewicht in de schaal leggen om de reactionnaire
of de revolutionnaire elementen in de NBS te compenseren. Zij kon haar medewerking
verlenen om de NBS op de juiste wijze in te voegen in de illegale structuur. Met name
werd ervoor gezorgd, dat de NBS nergens overkoepelend orgaan der illegaliteit zou worden,
wat hier en daar dreigde. Er wordt op gewezen, dat in deze periode van het verzet het
illegale werk en niet het militaire verzetstype het meeste succes zal hebben. Met de com
mandant-NES heeft de LO de meest hartelijke verstandhouding. Samen met de LO is de
KP-leiding een actie begonnen om haar medewerkers weer te doordringen van de geestelijke
achtergrond van het verzet.
c. Voedseltaak. Op 6 November 1944 kreeg de LO het verzoek van de NBS de behartiging
van de voedselvoorziening voor de NBS op zich te nemen. De LO vatte deze taak in ruime
re zin op, daar ook andere illegale werkers, gezinnen van gevangenen en zeelieden, onder
duikers en - in samenwerking met andere instanties - hongerenden worden geholpen.
Er zijn verrassende resultaten bereikt. De voorraad in het Westen is thans practisch uitge
put. Op Friesland is nu de hoop gevestigd. De nood is zeer hoog gestegen. Wat gedaan werd,
is een fractie van wat gedaan moet worden.
d. De spoorwegtaak. De spoorwegtaak stelde de illegaliteit voor grote zorgen. Gelukkig is
dit door de sublieme samenwerking tussen NSF en LO op redelijke wijze opgelost. Het
NSF zorgde voor de financiën, terwijl een comité, bestaande uit een NSF-man, een LO
man en een spoorwegman, de uitbetaling regelde. We kunnen geredelijk aannemen,
dat welhaast geen spoorwegman verstoken is van zijn salaris.
e. CID-taak. De CID wil een inlichtingenapparaat zijn, waarbij de LO-medewerkers zijn
ingeschakeld. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de verbindingsmogelijkheden, welke
de CID schiep.
f. BP.stuursenquêtes. Deze beogen een objectief onderzoek in te stellen naar de gedragingen
van binnenlandse bestuurders, als burgemeesters, ambtenaren en politie-autoriteiten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de bereikbare illegale werkers in de verschillende
plaatsen, terwijl toezicht wordt uitgeoefend door rondreizende leden van de PBS, voor
namelijk gevormd door ondergedoken ambtenaren. De enquête-staten worden geordend
en doorgegeven door de CID. De voorlopige resultaten zijn met zeer veel belangstelling
en enthousiasme door de departementale leiders in ontvangst genomen.
g. NHC-taak. Het NHC (Nationaal Herstel Comité) heeft een zeer brede taak: het op
duiken der onderduikers, het Jodenprobleem, de repatriëring der krijgsgevangenen en
arbeiders uit Duitsland, de verzorging van huri gezinnen enz. In elk plaatselijk bestuur
zal een LO-man aanwezig zijn. De illegaliteit is nl. van mening, dat de afwikkelings,taak
van het onderduikersvraagstuk geheel aan haar moet worden overgelaten.
h. De Stichtingstaak. De Stichting '40-'45, die opgericht is met instemming van de gehele
illegaliteit, zal zich bezig houden met de .verzorging van allen, die door hun illegaal
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werk schade hebben geleden. Ook hierin zullen de LO-medewerkers een grote taak
hebben.
Vervolgens geeft dit rapport een overzicht van de plaats der LO in het totaal der illegaliteit,
met name in GAG, Kern, Landelijk Werk Comité, NHC- en Stichtingsbestuur. Daarna
wordt de relatie met andere organisaties geschetst en tenslotte wordt de Beginselverklaring
besproken.
HUGO VALT UIT - HET VERRAAD VAN VAN ARKEL

De overval op een Stichtingsvergadering op 12 Januari 1945 luidde een periode in van
grote onrust in het CB en leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Hugo. Wat toch was het
geval?' De plannen voor de Stichting '40-'45, die na de oorlog de zorg voor de nagelaten
betrekkingen en slachtoffers uit de illegaliteit op zich zou nemen, lagen practisch geheel
klaar. Men was reeds zover, dat de officiële statuten konden worden opgesteld. Daarvoor
werd de jurist Van Arkel aangetrokken, die ook voor Het Parool de Stichtingsstatuten had
opgesteld. Op 12 Januari kwam het Stichtingsbestuur te zijnen huize aan de Zuider Am
stellaan bijeen, waarbij alleen Dr Max (juridisch adviseur) en Bartels (NC) wegens een
defect aan de auto afwezig waren. Er waren zes mensen aanwezig: Van Arkel, (juridisch
adviseur), Hugo (LO), Bob (,,De Waarheid"), Van Andel (Trouw), Ruys (NSF) en De
Kanter (V N). Plotseling wordt deze vergadering door de SD overvallen. Op het geroep van
Van Arkel dat de SD er is, vliegen allen overeind. In hevige verwarring vlucht men
naar de tuindeuren. Van Arkel grijpt Hugo bij z'n jasje en beduidt hem, dat hij mee moet
gaan, daar hij een schuilplaats heeft. Hugo realiseert zich nauwelijks, dat de SD reeds
zo ver gevorderd is, dat deze moet zien, dat ze door een luik verdwijnen. Bob van "De
Waarheid" springt hen achterna. En hoewel er zeker ruimte voor veertig verstekelingen
onder de vloer is, bijt Van Arkel hem toe, dat er geen ruimte voor hem is. Men schuift
het maar op z'n kennelijke zenuwachtigheid. Bob laat zich niet weerhouden en duikt erbij.
Onder de vloer horen zij de stemmen van Viehbahn en zijn trawanten en weldra ook die
van de gearresteerde vrienden.
"Das ganze Haus soll untersucht werden", schreeuwt Viehbahn. De klappertandende Van
Arkel, die dit hoort, zegt: ,,Als ze m'n vrouw wat doen, ga ik eruit", waarop Bob, die wel
stalen zenuwen schijnt te hebben, tot Hugo zegt: ,,Als ie eruit wil, worgen we hem". En
als de oude vader van Van Arkel jammert, zegt deze opnieuw: ,,Ik ga es k�jken". En Bob
weer: ,,Kop erboven; kip, ik heb je."
Het is koud en smerig in de schuilplaats, hetgeen Bob de sarcastische opmerking tot Hugo
ontlokt: ,,Daar zit je nou met je Beginselverklaring." Ze realiseren zich, dat al hun pape
rassen nog op tafel liggen. Hugo herinnert zich, dat hij z'n aantekenboekje nog zag liggen,
ernaar gegrepen heeft, maar misgreep en het toen maar liet voor wat het was. Ook her
innert hij zich met spijt, dat z'n tabak er nog bij lag. Zo zitten ze daar lange tijd. Dan
gaan ze eens poolshoogte nemen, doch er blijkt een vent voor het huis heen en weer te
lopen. Onder de huizen door zoeken ze hun weg en eindelijk gelukt het de drie rioolratten
het huis waar een Jood is ondergedoken binnen te komen. In de slaapkamer poetsen ze
zich wat op. Dan kunnen ze zonder verdere moeilijkheden weg komen.
Onmiddellijk worden allerlei maatregelen genomen om de veiligheid te verzekeren.
Voor de zoveelste maal moet het CB verhuizen. En Hugo krijgt een nieuwe bijnaam:
"De Rioolrat". Doch daarmee is de geschiedenis niet uit. Op 25 Januari '45 wil de LO
een Topvergadering houden in Hilversum, de laatste voor de uitzending van Jan-RK en
Dirk naar het Zuiden. Er ligt een flink pak sneeuw en de GB-mannen gaan per fiets op �eg.
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Doch ze komen wegens de razzia's niet verder dan Weesp, waar ze bij een LO-man onder
dak vinden. Inmiddels is de int. prov. leider van het Noorden, Alva, die speciaal voor deze
vergadering uit het Noorden is komen peddelen, doorgereden naar Amsterdam, daar hij
in Hilversum tevergeefs op de Top-mensen wachtte. Als de anderen uit Weesp terugkomen,
vinden ze hem tot hun verrassing op het adres aan de Keizersgracht. Natuurlijk wil men
gaarne eens diepgaand met elkaar spreken en spreekt af elkaar de volgende dag op het
nieuwe GB-adres aan de Alexander Boerstraat te zullen ontmoeten. Om 11 uur zal ook
Hugo, die opnieuw een vergadering van de Stichting heeft, daar komen. Maar om 2 uur
wacht men nog op Hugo. Alva heeft nog andere zaken te regelen en verdwijnt en Henk
wil nog even naar het oude GB-adres aan de Keizersgracht om te telefoneren. Voor hij
vertrekt opent hij echter nog een brief van Henk de Winter, het hoofd van de koeriersdienst
in Hilversum, waarin hij leest, dat de vorige dag een overval is gepleegd in Hilversum,
waarbij ook het oude GB-adres aan de Keizersgracht gevonden moet zijn. Dat is zijn red
ding, want op dit ogenblik heeft de SD er zich reeds genesteld.
Hugo is onvindbaar, de bureaux worden ontruimd, maar niemand weet, dat Hugo door
de SD gearresteerd is, terwijl hij tikte op het raam van het perceel aan de Alexander Boer
straat, waar op dat moment Alva, Henk en Fernhout zaten te confereren. Hij tikte echter
op het verkeerde raam, zodat niemand zijn komst opmerkte. En dat was de redding van de
overige GB-leden, want terwijl Hugo stond te wachten werd hij aangehouden, zonder dat
men een huiszoeking in het bewuste perceel verrichtte. Het CB hoort dat echter eerst enkele
dagen later in een fietsenstalling in dezelfde straat, want Hugo werd zgn. wegens fietsen
diefstal opgepakt. Het blijft niet bij die ene overval. Allereerst brengt de SD een bezoek aan
het oude GB-adres. Daarna gaat men naar het oude woonadres van Henk en Hugo in de
Vondelstraat en het huis van de koerier Henk. Eerst na 5 uur overvalt men het pand aan
de Alexander Boerstraat, voor welk pand Hugo's arrestatie plaats vond. Dat alles bleef
zonder verdere ernstige gevolgen, doch des Zaterdags om half 1 volgt een overval op de
vergadering van het LWC. Reeds Vrijdag waren verschillende leden van het LWC ervan
in kennis gesteld, dat Hugo gepakt was, doch om onbegrijpelijke redenen
kwam men toch op het afgesproken adres bijeen. Daarbij vallen o.m.
Van Tuyl (\Valraven van Hall t) van het NSF, de secretaris van de
commandant-NES en nog enkele anderen in handen van de SD. Achteraf
is gebleken, dat men ook het adres Keizersgracht 312 kende, doch dit
vrij liet om de man, die dit verraad op zijn geweten had, de kans op·
verder contact niet te ontnemen. Behalve de mededeling van de man
van de fietsenstalling hoort men, dat in de Jan Luyckenstraat, 200 m.
van het kantoor van het CB, de SD op de bewuste tijd gezeten had, juist
tegenover een vergaderadres van de LO. Men wist dus nu ook, waar
Hugo vergaderd had en arrestatie op die korte afstand sloot toeval uit,
Hendrik R. de Jong
zodat er wel een verrader in het spel moest zijn. Het vermoeden dat
ge
Van Arkel deze man was won veld, toen deze via de Keizersgracht
Duikho�J/ ;:0: �e Protestanten LO-Venlo.
contact met Henk zocht en hem meedeelde, dat hij inzage in het dossier
Tevens: Trouw.
van Hugo had. Om meer zekerhe1"d te knJgen,
wer d· hem gevraagd
··
Gearr. 27_1_,45 in A'dam
op verg. LWC.
wat hij uit het dossier wist. Daarop schreef hij een brief, waarin alleen
maar dingen stonden, die hij door zijn contact met Hugo kon weten. Dit bevestigde de
vermoedens tegen hem. De CID en de recherche van de KP-Amsterdam werden in de
arm genomen en al spoedig bleek, dat Hugo en Van Arkel elkaar op straat ontmoet
hebben, kort voor Hugo's arrestatie. De SD had een huis tegenover het vergaderadres
Jan Luyckenstraat betrokken en was vertrokken met de woorden: ,,Dat-is-em, die moet
je volgen". Daarmee staat de schuld van Van Arkel vrijwel vast.
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Op 5 Maart wordt een afspraak met Van Arkel gemaakt op de Westermarkt, waar een
koerierster hem opwacht om hem bij Henk te brengen. Gedurende die tocht naar dit huis
volgen ongemerkt een aantal KP'ers om te kunnen ingrijpen als er iets mis dreigt te lopen.
Als het huis bereikt is, blijven zij voor bewaking achter. Binnen nemen daarop Wim
van de CID, de recherche van de KP en Henk de man, die nu wel merkt, dat hij in de val
is gelopen, een .verhoor af. Men laat hem zijn verhaal vertellen, waarbij verschillende
dingen niet kloppen. Plotseling overrompelt Wim hem met de mededeling, dat men
weet, dat zijn passie voor een koerierster hem tot verraad van de illegaliteit aan de SD
gebracht heeft. Dan valt hij door de mand en dicteert zijn verklaring, die op de schrijf
machine wordt opgenomen. Het blijkt, dat hij een verhouding had met een medewerkster
van Het Parool, die in September gearresteerd werd. Om haar vrij te krijgen, had hij contact
opgenomen met de SD, die op de hoogte bleek van zijn werk voor de Stichting. Uit ver
klaringen van Viehbahn is wel komen vast te staan, dat deze hem uitlokte om het één en
ander te vertellen over de illegaliteit, waarop Van Arkel vrij grif inging, zodat Viehbahn
hem mededeelde, dat, wanneer hij datum en plaats van de eerstvolgende Stichtingsver,
gadering noemde, er over vrijlating van het meisje wel te praten viel. Daarop werd, nadat
de conditie van Van Arkel, dat niemand gefusilleerd zou worden, aangenomen was,. de
overval op de Zuider Amstellaan in scène gezet, waarbij de afspraak was, dat Van Arkel
alleen Bob van "De Waarheid" mee in zijn schuilplaats zou nemen. Daar Hugo zo zwaar
gezocht werd, hield Van Arkel zich niet aan de afspraak, doch nam Hugo mee in de schuil
plaats. Op het laatste ogenblik werkte echter ook Bob zich toen nog naar binnen, hetgeen
Van Arkels plannen in de war stuurde. Toen de SD bemerkte, dat Hugo de dans ontspron
gen was, eisten zij van Van Arkel, dat hij hem alsnog zou uitleveren. Zulks geschiedde;
de SD arresteerde Hugo toen hij naar het adres in de Alexander Boerstraat ging, doch men
wist toen nog niet, dat dit het GB-adres was, aangezien dit ook Van Arkel niet bekend was.
Toen Van Arkel na zijn bekentenis gevraagd werd, waarom hij dit alles toch gedaan had,
antwoordde hij: ,,Ik heb geen karakter, mijnheer."
In de nacht maakte ergens op een der grachten een kogel uit het pistool van een KP'er
een einde aan het leven van deze verrader. Het moeilijkste en aangrijpendste van dit alles
waren de wanhopige brieven van zijn vrouw, die buiten dit alles stond, doch die vermoedde,
wat er gebeurd was. Een predikant deelde haar op verzoek van het CB het droevig einde
van haar echtgenoot mede.
OoK HENK IN HANDEN VAN DE

SD

Maar nog is er geen einde aan de beproevingen welke het CB in deze dagen moet doormaken,
want 14 dagen later, op Zondagmorgen 18 Maart '45, wordt ook Henk gearresteerd,
doch ditmaal is er geen verraad in het spel en is de arrestatie het gevolg van vrij toevallige
omstandigheden. De verloofde van Henk - men had in December met groot ceremonieel
de verloving gevierd - was lerares aan een huishoudschool in Haarlem. Enkele maanden
tevoren had de LO, die dit adres gebruikte, het ontruimd, omdat het bekend zou zijn.
Er was echter niets gebeurd en Henk waagde het er maar op, daar men in Haarlem op dit
tijdstip op vrijwel elk adres eenzelfde risico liep. Des morgens om 8 uur komen de moffen
voor een huiszoeking en Henk vlucht naar een uitstekend gecamoufleerd kamertje. Even
later deelt men hem echter mee, dat de SD alleen Joden zoekt. De natuur is nu eenmaal
sterker dan de leer en Henk meent, dat het dan maar beter is, zich normaal te vertonen.
Een domheid, die hem duur te staan komt. Een kwartier later wordt hij door een escorte
van vijf Grünen weggebracht. Een lot, dat hij deelt met 40 anderen, want de SD heeft
deze Paasdag gebruikt om in Haarlem een grootscheepse overval op tal van illegale adres125

sen te organiseren. Nog dezelfde dag wordt hij voor Viehbahn geleid, die hem begroet met
alle schuilnamen, welke hij ooit gebruikt had. Het is ontstellend, hoeveel de SD wel weet.
Alleen kan men zich achteraf verheugen over het pluimpje, dat hij de LO op de hoed stak,
door te verklaren, dat de LO de gevaarlijkste organisatie was, omdat ze onuitroeibaar was
door haar organisatievorm en de veelheid der medewerkers. Hij zag de LO als een soort
moederorganisatie voor allerlei andere en als een reservoir voor allerlei activiteit. Waarvan
dankbaar acte! Doch dit verleide ons niet tot het opzetten van een hoge borst, want in
deze dagen blijkt evenzeer, dat zelfs de beste LO'ers maar zwakke mensen zijn. Want
Hugo, de man, die zoveel en zo lang prachtig werk verrichtte, blijkt tegenover de SD
onvoldoende weerstand te hebben. Zeker, hU heeft eerst het oude beproefde recept ge
volgd, door oude adressen aan de SD te noemen, waardoor zijn vrienden gewaarschuwd
zijn, doch daarna weet Viehbahn hem zo ver te krijgen, dat hij zijn medewerking wil
verlenen voor het uitleveren van het LO-archief, mits alle daarin voorkomende namen
verwijderd mogen worden. Daartegenover zal de SD 50 LO'ers, die naar Duitsland zijn
overgebracht, laten terugkeren. Bovendien zullen Henk en Hugo dan niet worden dood
geschoten. Een koerierster van het CB stelt men in de gelegenheid met Hugo te spreken.
Zij wordt hierdoor volkomen van haar stuk gebracht. Ook voor haar wegen de levens
van zovelen zwaar. Een andere koerierster, door haar in vertrouwen genomen, waarschuwt
gelukkig Fernhout, die onmiddellijk maatregelen neemt en haar naar elders laat ver
trekken. Want men heeft wel geleerd, dat op dergelijke toezeggingen van de SD geen
staat gemaakt kan worden, terwijl ook de bedongen prijs zo hoog is, dat talloze anderen
er het slachtoffer van zouden zijn geworden. Want ook zonder namen zou de SD wel
zoveel hebben kunnen reconstrueren, dat een ramp de illegaliteit zoU" hebben getroffen.
Dat er sprake is van een zekere moeheid in de illegaliteit laat zich verstaan. De strijd
is wanhopig, de levensomstandigheden worden bij de dag moeilijker. De strijd voor het
eigen naakte bestaan is al zo zwaar, zal men zich dan nog kunnen inzetten voor de strijd
voor het vaderland, een strijd, die dreigt te eindigen in de volstrekte ondergang van
het Westen?
Maar telkens weer vindt men z'n vitaliteit terug, houdt men zichzelf en elkander voor, dat
men nooit mag versagen.
HET

CB

VERSAAGT NIET

Door zich vrij te maken van de Amsterdamse werkzaamheden zal Fernhout zich zo goed
mogelijk in de taak van Hugo inwerken. Het aanvankelijke plan om het CB uit te breiden
met iemand uit het Noorden, waarbij men dacht aan de leider van Friesland, kan geen
voortgang vinden, daar Friesland zelf met vele moeilijkheden te kampen heeft. Jaap Zwart
grond, die aanvankelijk deel uitmaakte van de Top, is gearresteerd en zijn opvolger kan
niet naar Amsterdam komen. Ook in het Oosten kampt men met moeilijkheden. Wim
uit Zwolle is gearresteerd en zit in Amersfoort, doch men heeft goede hoop hem daaruit
te kunnen vrijkrijgen. Cor van de FC heeft zijn taak overgenomen, doch heeft dringend
hulp nodig voor Gelderland, waarom men Zwarte Dirk uit Utrecht verzocht heeft
daarheen te willen gaan. Waar de situatie zo ligt, besluit men het CB aan te vullen met een
kracht uit het Westen en verzoekt ten Cate, de prov. leider van Zuid-Holland, tot het CB
te willen toetreden. Zijn naam was reeds eerder op een Topvergadering naar voren geko
men en in beginsel aanvaard. Op 14 Maart verzoekt het CB hem dan ook binnen enkele
weken te willen komen. De arrestatie van Henk op 18 Maart '45 maakt zijn onmiddellijke
komst noodzakelijk. De volgende dag is hij al present. Zo gaat het werk ook na Henk's
arrestatie zonder· onderbreking door.
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De Geheime Topmededelingen van 26 Maart zeggen daarvan:
"Een donderslag aan heldere hemel. H. is gepakt. Bij toeval en niet onder bezwarende
omstandigheden. Wij worden zwaar beproefd. Wij behoeven U niet te zeggen wat hij voor
ons betekende, en welke stimulans van hem uitging. Het aanzien van de LO is belangrijk
gestegen sinds September, niet alleen hier, maar ook in het Zuiden. Dat hebben wij in
belangrijke mate aan Hugo en H. te danken. Laten we bidden, dat wij hen beiden spoedig
in ons midden mogen terugzien."
"Wij hadden gedacht de Zaterdag na Pasen een Topvergadering te beleggen om de positie
van het CB nogmaals onder de loupe te nemen. Gelukkig had de prov. leider van Zuid
Holland, zoals wij hem op de laatste Top verzochten, zich reeds vrijgemaakt. Deze neemt
reeds actief deel aan h�t werk van het CB. Uit veiligheidsoverwegingen en om de voort
zetting van het werk mogelijk te maken, hebben wij nog een derde persoon uit de LO
verzocht zich van alles op de hoogte te stellen. De gezamenlijke Top zal echter moeten
beslissen wie het derde CB-lid wordt. Wij zullen trachten met Gods hulp het werk van
Hugo en H. zo goed mogelijk voort te zetten. Wij hebben goede berichten ontvangen van
onze afgevaardigden naar het Zuiden. Onze organisatie is daar nog goed intact en onze
mensen nemen een vooraanstaande plaats in het openbare leven in. Op de a.s. Top zullen
wij U uitvoerig verslag doen over hun bevindingen."
Deze vergadering is echter nooit gehouden, want de geallieerden zetten een nieuwe actie
in en men achtte het niet raadzaam naar Baarn (waar de vergadering zou worden gehou
den) te gaan, omdat men vreesde, dan door de Canadezen te worden verrast. En nadien
werd de toestand zo gespannen, dat van vergaderen geen sprake meer kon zijn. Met Noord
Holland was er uiteraard nog behoorlijk contact. Ook met Zuid-Holland kon men dit tot
het laatst toe handhaven, terwijl Utrecht via de CID-lijn nog regelmatig van zich kon doen
horen. Maar daarmee was dan ook vrijwel alles gezegd. Het leiding geven aan het daad
werkelijk verzet komt in deze laatste periode steeds meer op de achtergrond, daar alles
zich nu toespitst op het werk van de NBS. Er wordt nog een beroep gedaan op de LO'ers
om mee te helpen aan een rechtvaardige verdeling van de nog aanwezige hoeveelheid
vlees. De wekelijkse voedselvergaderingen gaan hoe langer hoe meer aan betekenis ver
liezen, omdat er practisch niets meer te verkrijgen is. Men kan nu rustig lachen om de
fatale datum van 31 Maart, wanneer de voorlopige Ausweise door nieuwe moeten zijn
vervangen, want de Duitsers krijgen langzamerhand voldoende andere zorgen aan hun
hoofd. Alleen het werk der ondersteuning aan familieleden van gevallenen en gevan
genen, aan onderduikers en stakers duurt onverminderd voort. Men bereidt zich voor op
een laatste krachtsinspanning, wanneer de vijand nogmaals een grote spit-actie zou willen
orgamseren.
Doch ook in deze periode gaat het werk ter voorbereiding van de na-oorlogse taak door.
De laatste hand wordt gelegd aan het werk voor de Stichting. Met het NVH zijn vele
moeilijkheden en het aantal besprekingen daarover is bijzonder groot, terwijl van alle
zijden uit de LO verzoeken om inlichtingen blijven binnenkomen, omdat het definitief
werkschema maar steeds op zich laat wachten. Voorbereidingen worden getroffen voor de
uitreiking der LO-legitimaties en de registratie der straks opduikende onderduikers.
De bestuursenquête, onder leiding van CID en PBS, wordt in vele streken uitermate
serieus geregeld. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk contact met andere illegale groepen
op te nemen, daar het MG straks wil worden voorgelicht door plaatselijke contact-com
missies, doch de LO verloochent daarbij niet haar standpunt, dat er geen verwijdering tussen
de illegaliteit en de legale wereld mag komen en adviseert daarin ook integere legale
figuren op te nemen.
Ten Cate, de jurist, en Fernhout, de koopman, die nu samen het CB vormen, kunnen het
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goed met elkaar vinden. Er is alleen enig verschil van mening over de vraag, of ook de LO,
in navolging van de LKP, moet overgaan tot het aantrekken van een "brain trust", of
commissie van advies. Fernhout ziet daarin zekere voordelen, doch Ten Cate, politiek
doorkneed en met een scherp inzicht in dergelijke zaken, heeft er geen oren naar. Zijn
onverstoorbaarheid werkt geruststellend en moedgevend en hij moge dan een aarts
pessimist zijn, zijn pessimisme daalt niet tot dezelfde diepte als die van zijn stem, want een
diepere bas dan die van Ten Cate zal men in de LO tevergeefs zoeken. Geen wonder, dat hij
overigens de bas-partij in het CB op voortreffelijke wijze vertolkte.
ALS DE BEVRIJDING KOMT

Nog een enkel woord over het contact met het Zuiden. De eerste stem uit het bevrijde
Zuiden bereikte Amsterdam door een brief van Kees-NEO. Daarin wordt de vrees uitge
sproken, dat politiek belaste figuren weer in het zadel zouden worden geholpen. Eveneens
uit men de vrees, dat men de commissie van vijf uit de CC als vertrouwensmannen zal
beschouwen, bij wie de gezagsuitoefening in het vacuum zal berusten. De drie figuren
der illegaliteit in de CC worden door het Katholieke Zuiden in geen geval als representatief
beschouwd. Uit de eerste rapporten van Jan-RK en Dirk blijkt, dat het MG advies van
de illegaliteit zal inwinnen ten aanzien van zuivering e.d., waarom plaatselijke bundeling
wordt aangeraden. In het Zuiden is dit gebeurd door de oprichting van de GOIW (Ge
meenschap Oud-Illegale Werkers), later de GOIWN (ederland) genoemd. Over de meegezon
den grondwet van de GOIW, waarin o.a. deze zinsnede voorkomt: ,,medewerking aan
de wederopbouw van ons vaderland op basis van normen van waarheid, gerechtigheid
en naastenliefde, zoals deze in het Evangelie zijn gesteld, en die ook in andere dan Chris
telijke overtuigingen worden aanvaard, waarbij de eis van een gezonde volksinvloed wordt
vooropgesteld", maakt men zich in het Noorden zorgen. Men is het met deze
gang van zaken niet eens en ziet grote gevaren in een dergelijke doelstelling, die de illegali
teit onherroepelijk op het politieke pad brengt. Vandaar, dat de GOIW vanuit het Zuiden
wel invloed won in het eerst-bevrijde gebied van Oosten en Noorden, doch aanzienlijk
minder in het Westen, waar de LO-leiding zich hiertegen sterk verzette. De verschillen
tussen GOIWN en LO-LKP-Stichting na de bevrijding zijn echter langzamerhand geheel
opgeheven en uiteindelijk kwam men toch tot een broederlijke samenwerking, omdat
bleek, dat de GOIWN in geen geval naar politieke invloed streefde. Voorts bleek uit de
doorgekomen berichten, dat in het Zuiden de organisatie Landelijk Herstel voor een deel
dezelfde werkzaamheden verrichtte als aan de LO-bureaux in het voor het overige deel
des lands ontworpen NVH en in de Stichting '40-'45 het geval was.
De reis van Jan-RK en Dirk heeft zeker groot nut gehad, omdat het rapport, dat zij mee
namen aan H.M. de Koningin ter kennisneming kon worden overhandigd en beiden door
persoonlijke toelichtingen het inzicht in de verhoudingen in het Noorden konden verhel
deren.
Inmiddels nadert in het Westen het ogenblik, waarop de illegaliteit weer legaal zal kunnen
worden. Doch de omstandigheden, waaronder dit geschiedt, zijn benauwend. Amsterdam
heeft zelfs onvoldoende gelegenheid om de slachtoffers van de honger ter aarde te bestellen.
Doodkisten zijn er niet. De lichamen liggen in lange rijen in de Zuiderkerk. Gehele straten
zijn volkomen beroofd van de rijen bomen die er eens stonden. Wat men aan de buitenzijde
nog als huizen aanmerkt, blijken van binnen ruïnes te zijn, omdat men al het hout er uit
brak. Er zijn gezinnen, die hun huis moeten verlaten, omdat de buren het dak boven hun
hoofd wegbreken. De houten blokjes tussen de tramrails zijn opgestookt en overal liggen
stinkende vuilnishopen, nu de Stadsreiniging niet meer functionneert.
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Maar reeds zijn er onderhandelingen gaande met Duitse instanties over een wederzijds
stoppen van sabotage en represailles. Nog even flikkert het oude illegale vuur op en ont
staat er een heftige discussie over de vraag of men met deze vijand nog kan onderhandelen.
Doch reeds verklaart de bevelhebber der gealliëerde legers zich bereid over capitulatie
in het Westen te spreken. Een eerste uitvloeisel daarvan zijn de voedseldroppings, die de
hoop in veler hart doen herleven en uitgeteerden nieuw leven brengen. En dan - nog
vrij plotseling - gaat de mare door het land, dat de capitulatie een feit is geworden. Men
kan het nog niet geloven, voor men het met eigen oren hoort.
De illegaliteit treedt naar buiten. Niet alleen in de blauwe overall van de BS, maar ook
als mensen van Nederlands Volksherstel en van de Stichting '40-'45. Zij spelen hun rol
bij de zuivering en de vorming van nood-gemeenteraden. Ze worstelen met grote moeilijk
heden, want er is niets om opduikende onderduikers en straks terugkerende politieke
gevangenen aan te bieden. En de Stichting moet voorlopig nog met NSF-geld gefinancierd
worden. Maar het apparaat is klaar en het doet, ondanks veel critiek- hoe kan het anders
in een uitgemergeld land - wat het kan. De illegale werkers zouden zo graag een paar
weken met vacantie zijn gegaan, want ze zijn moe, doodmoe. Maar nog laat het vaderland
hen niet los. En ze slaan zich erdoor, ook nu.
Henk en Hugo keren, drie dagen na de capitulatie, uit hun gevangenschap weer en ook
zij staan dadelijk weer klaar om hun taak te hervatten. Het CB herrijst in oude glorie.
Eindelijk is het ogenblik daar, dat de Mededelingen niet langer behoeven te worden getypt
op een illegaal zoldertje. Het wordt een gedrukte uitgave, die uitgroeit tot het weekblad
"De Zwerver" en een ferme staf van medewerkers vangt de lawine van werk, die boven het
hoofd van het CB losbarst, op.
Er komt een fusie met de LKP tot stand. Voortaan zal een gezamenlijk CB optreden
namens de LO-LKP-Stichting. En zij blijft haar doelstelling trouw. Geen breuk tussen
illegaliteit en legaliteit, geen tweesnijdend zwaard in ons volksleven. Zo spoedig dit maar
even mogelijk is, wil zij de bestuurstaak weer in handen der daarvoor geëigende organen
zien. Zij stuwt welbewust haar ruim 15.000 medewerkers in de richting van het normale,
legale leven. En met kracht wordt de taak der geschiedschrijving, die het sluitstuk van de
illegale arbeid - een herdenken, een verant,-voording, een wekroep tot het vervullen van
de ware Christenplicht altijd en overal, het vaderlander zijn in de goede zin des woords aangevat. Vreugd is er in hun harten, dat ze er iets toe hebben mogen bijdragen, dat
Hollands vlag weer waait in de voorjaarsluchten.
En straks, zo menen zij, zullen ze de vele vrienden die naar Duitsland werden gedeporteerd,
weer mogen begroeten in een f ier en vrij vaderland. Hoe bitter was de ontgoocheling,
want slechts enkelen keerden weer om het aan ons te zeggen, hoe ze bij honderdtallen
gebleven zijn in de Duitse gruwelkampen.
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