
STATISTISCHE GEGEVENS 

Hieronder is enig cijfermateriaal samengevat en verwerkt. Het is beperkt gebleven tot die 
onderwerpen, welke voldoende belangrijk zijn en waarover het cijfermateriaal betrouwbaar 
genoeg 1s. 
Dit betreft de onderduikers, de belangrijkste soorten van acties der LKP en de mede
werkers. Gebruik is gemaakt van staten, graphieken en landkaarten, die respectievelijk 
met een S, een G en een L aangeduid zullen worden. 

A. DE ONDERDUIKERS

Het aantal onderduikers in Nederland gedurende de jaren van de Duitse bezetting is 
moeilijk vast te stellen. Niet alleen omdat daarover uiteraard weinig gegevens beschikbaar 
zijn, maar allereerst omdat het begrip onderduiker niet nauwkeurig te omschrijven is. 
Moet men er aan vast houden, dat de onderduiker diegene is, die elders dan in eigen huis 
een wijkplaats vond? Moet men daarbij de duikgelegenheid bij familie en buren insluiten? 
Of dient men onderduikers te noemen, die hoe en waar dan ook zich verborgen hielden 
voor de vijand? En dan, moet men allen tellen, die ooit ondergedoken zijn geweest, of 
dient men het aantal voor een bepaald tijdstip vast te stellen? Vervolgens, hoe kort is de 
minimum tijdsduur van onderduiken waarbij men voor de betrokkene nog van een onder
duiker zal spreken? 
Wij kunnen deze problemen laten rusten, want ze zijn academisch. De aantallen voor 
deze verschillende mogelijkheden zijn niet vast te stellen. Maar ook indien men zich van 
een nauwkeurige omschrijving niet te veel aantrekt en van het een of ander bruikbaar 
aanknopingspunt uitgaat, zijn de verwaarlozingen oncontroleerbaar en is de bepaling 
nog zeer moeilijk. Men kan bv. uitgaan van de personen, die door de onderduikorganisaties 
aan een duikplaats geholpen zijn, maar dan zal men de onderduikers, die op eigen gelegen
heid een duikplaats zochten over het hoofd zien. En ziet men daar vanaf, dan is nog niet 
te verwachten, dat over het gehele land de door organisaties geholpenen te tellen zijn, 
zelfs niet voor de LO. Ook kan men uitgaan van de illegaal verstrekte bonkaarten, zowel 
die welke verkregen werden door kraken, als die welke op valse inlegvellen verkregen 
werden. In dat geval worden echter niet meegeteld, zij die nog via hun eigen inlegvel 
- al dan niet met behulp van een organisatie - bonkaarten verkregen en zij die bij boeren
zonder bonkaart konden leven. Verder zal in de bepaling aan de hand van de verschafte
bonkaarten het feit verwaarloosd worden, dat ook vele illegale werkers een illegale bonkaart
kregen, evenals een aantal gezinnen waar aanvulling van voedsel nodig was.
Vervolgens zou men kunnen proheren uit te gaan van het opduiken na de oorlog, dat
zoals bekend geschiedde via door de LO opgerichte bureaux in de gebouwen van het
Nederlands Volks-Herstel. Maar in dit geval verwaarloost men hen, die zich van deze
bureaux niets aantrokken en op eigen gelegenheid naar huis gingen. Overigens rekent
men daar dan bij in, allen die na September '44 ondergedoken zijn. Het laatste jaar van
de oorlog was echter door spoorwegstaking en razzia's op het punt van het onderduiken
zeer verward en het minst geschikt om een aantal te bepalen.

De bij de verzameling van het documentatiemateriaal verkregen gegevens stelden ons 
intussen in staat het aantal onderduikers volgens enkele methoden zodanig te benaderen, 
dat men er althans een indruk van krijgt. Op één na verschaffen deze methoden inzicht 
in het aantal onderduikers, dat de LO in, de zomer van '44 verzorgde. Men zal er daarbij 
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dus in de eerste plaats rekening mee moeten houden, dat ook nog onderduikers door andere 
organisaties verzorgd zijn. Voor zover deze organisaties de bonkaarten van de LO kregen, 
zal daarover bij één der methoden iets opgemerkt kunnen worden. 
De organisaties, die zich zelf daar van voorzagen, waren evenals de LO aangewezen op 
gekraakte en door valse inlegvellen verkregen bonkaarten. Nu kwamen in '44, zoals hier
onder nog zal blijken, de gekraakte bonkaarten practisch uitsluitend van de LKP en dus 
via de LO. Verder was het contact van de LO met de distributiekantoren, en het overleg 
met de organisaties, die overigens contact hadden met distributiekantoren, in de zomer van 
'44 zodanig, dat het aantal bonkaarten langs die weg door andere organisaties verkregen 
op valse inlegvellen geschat kan worden. Het zal niet hoger geweest zijn dan 30.000. 
Overwogen dient dan echter te worden, dat daarbij is afgezien van het werk van individuele 
personen, met name ambtenaren van distributiekantoren, die in de gelegenheid waren 
zelf enkele onderduikers te verzorgen. 
In de tweede plaats moet men dan rekening houden met de onderduikers, die in geen enkel 
opzicht hulp kregen van een organisatie. Hun aantal is niet te schatten, temeer omdat 
vooral met betrekking tot hen de bepaling van wat onder een onderduiker verstaan 
moet worden, moeilijk is. Het voedselprobleem was in de zomer van '44 echter zodanig, 
de kans om als onderduiker via distributiekantoren zelf bonkaarten te krijgen zo klein en 
de vrees om door contact met distributiekantoren achtervolgd te worden zo groot, dat 
het aantal van deze categorie het totaal van de overige onderduikers niet belangrijk zal 
verhogen. 
Op grond van dit alles is dan ook aan te nemen, dat het aantal onderduikers door de LO 
in de zomer van '44 verzorgd althans de orde van grootte aangeeft van het totaal der 
onderduikers in die tijd. 

1. Het onderduiken op het platteland was zeer goed te overzien. De plaatselijke afdelin
gen, nagenoeg alle behorend tot de LO, waren aldaar practisch volledig op de hoogte van
de stand der onderduikerij.
Voor 53 kleinere plattelandsgemeenten (met minder dan 10.000 inwoners) werd een vol
doende betrouwbare opgave gedaan van het aantal onderduikers door de LO verzorgd.
Deze plaatsen bleken gelijkmatig verspreid te liggen over het gehele land, terwijl het meren
deel in de dichtbevolkte streken van het westen lag, waar procentsgewijze minder onder
duikers waren dan bv. in de noordelijke provincies. Echter is ook Zeeland slecht vertegen
woordigd, terwijl daar door de Duitse maatregelen naar verhouding weinig onderduikers
waren. De groep bevatte: 3 gemeenten uit Friesland, 5 uit Groningen, 3 uit Drente,
2 uit Overijse!, 2 uit Gelderland, 10 uit Utrecht, 7 uit Noord-Holland, 14 uit Zuid-Holland,
1 uit Zeeland, 2 uit Limburg, 4 uit Noord-Brabant.
Verder liep het aantal onderduikers in die plaatsen ook zodanig uiteen, dat aangenomen
kan worden, dat zij tezamen het gemiddelde der kleine plaatsen benaderen. Hoewel toch ook
hier weer voorzichtigheid geboden is, daar er wel enig verband zal bestaan tussen het
doen van een nauwkeurige opgave en een actieve en effectieve organisatie.
Het totaal der onderduikers in die gemeenten was 7.258. Het totaal aantal inwoners dier
gemeenten was 177.000.
Daar de LO in bijna alle gemeenten een afdeling had - zelfs voor de dorpen daarbinnen
blijkt dit te gelden-, kan men een schatting maken voor de gemeenten met minder dan
10.000 inwoners. Het totaal aantal inwoners daarvan is 3.112.000. 1) Omwerking geeft
als geschat aantal onderduikers daarvoor: 128.000. Sluit men de gemeenten met kleine

1) Voor het inwonertal is de bevolkingsopgave van I Januari 1946 gebruikt. Daar slechts verhoudingsgetallen in het geding
zijn, is hiertegen geen bezwaar. De getallen worden afgerond. 

599 



stadskarakter uit, dan zal de opgave zelfs nog ongeveer betrouwbaar zijn als doorsnede 
voor de gemeenten tot 20.000 inwoners met uitgesproken plattelandskarakter. Dat betreft 
4. 780.000 inwoners, ongeveer de helft der bevolking, waarvoor dan na omrekening het
geschatte aantal onderduikers te stellen is op 197 .000.
Vanzelfsprekend hadden de grote plaatsen naar verhouding van hun inwonertal veel
minder onderduikers.

2. Veel minder nauwkeurig is de schatting van het aantal op grond van de voor gehele
LO-districten opgegeven totalen, daar men voor deze opgaven afhankelijk was van in
lichtingen van derden, die zeker niet allen even goed op de hoogte waren als voor de 53
onder 1 genoemde gemeenten het geval was. Men kan hiervan dan ook niet meer ver
wachten dan een vrij ruwe bepaling van het aantal. Indien er grond was voor twijfel aan
de juistheid der opgaven, is daarvan geen gebruik gemaakt.
De districten der LO 1) uit Noord-Holland boven het IJ gaven aantallen onderduikers op,
die totaal 15.800 bedroegen. ,,Gorinchem" gaf 1.800 op; de Zuidhollandse eilanden onge-

veer 2.000; de Zeeuwse districten geven in totaal op 2.175; district Weert ongeveer 2.000;
district Roermond ongeveer 2.000; district Venlo minstens 5.00D; district Vierlingsbeek
1. 600; de districten Hengelo en Enschede tezamen ongeveer 3. 000; district Zeist 2. 000. Verder
geeft het rayon Steenwijk er 1.200 op en het rayon Hardenberg 300. In dit laatste rayon
was de LO van geringere betekenis dan een andere organisatie.
Voor 22 van de 90 districten der LO en voor 2 rayons, met tezamen een totaal van 1.480.000
inwoners, geeft dit dus 38.675 onderduikers. Wie dit totaal wil extrapoleren voor het
gehele land en dan een aantal onderduikers van rond 243.000 verkrijgt, dient, afgezien
van de reeds vermelde reserves, te bedenken, dat wel grote steden maar niet de allergrootste
in de vermelde districten liggen; dat uit de noordelijke provincies, die naar verhouding
veel onderduikers telden, geen districten opgenomen zijn; uit Zeeland, dat er weinig had,
daarentegen alle.

3. Neemt men als uitgangspunt de bonkaarten, dan bestaan daarvoor nauwkeurige
gegevens. Wat de benodigde gekraakte bonkaarten betreft, is o.a. een staat van het illegale
CDK beschikbaar 2), die voor Juni '44 een totaal van 87.700 aangeeft. Ook is het totaal
van de opgave voor Juli '44 bekend, nl. rond 120.000. De stijging is te wijten aan de snelle
toename van aanvragen door andere organisàties, voornamelijk via de LO-Amsterdam.
Wat de geplaatste valse inlegvellen betreft, was de SD zo vriendelijk een tweetal opgaven
voor ons te bewaren, die hij bij de overval op het Centraal Bureau te Hilversum 3) aan
getroffen had.
Deze dienst trok daar in zijn rapport verkeerde conclusies uit, menend dat de tweede
opgave het totaal der onderduikers betrof. Beide opgaven betroffen echter de in Juli '44
verzonden .,nieuwe inlegvellen, en wel de eerste zending en het totaal na de aanvulling
daarvan.
Men was er in die tijd na enkele maanden system;tisch werken in geslaagd op bijna alle
distributiek,uitoren valse inlegvellen te plaatsen. Gemiddeld slaagde men hierin voor 1 %
der bevolking. In een aantal plaatsen minder of niets, in andere tot 2 % der bevolking.
Bekend is, dat de lijst waarover de SD kwam te beschikken en wel die van het grootste
aantal, de verzonden inlegvellen aangaf, die in totaal 10 % minder bedroegen dan het
totaal de;r door de distr.icten aangevraagde inlegvellen. Volgens de opgave werden naar

1) Zie. I,. pag. 133 en 134.
2) Zie p:'tg. 258.
s) Zie I, pag. 94 e.v., 104.
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Noord-Holland verzonden 19.230 inlegvellen, naar Zuid-Holland 11.535, naar Noord
Brabant 9.920, naar Gelderland 7 .880, naar Limburg 6.390, naar Overijse! 5. 709, naar 
Utrecht 4.940, naar Friesland 4.180, naar Groningen 4.130, naar Drente 2.560, naar 
Zeeland 2.490. In totaal 78.934. 
Het aantal bonkaarten dat in Juli '44 door de districten tezamen aangevraagd was, 
bedroeg dus 120.000 plus J,l X 78.934 = 206.800. Houdt men rekening met de gebruike
lijke reserve in de aanvragen van 10 %, dan hadden de districten in totaal nodig 186.000 
bonkaarten. Daaruit af te leiden hoeveel onderduikers de LO verzorgde, is niet mogelijk, 
omdat een aantal onderduikers op deze wijze niet van een bonkaart voorzien behoefde 
te worden. 
Bepaalt men zich tot de onderduikers die een bonkaart nodig hadden en verkregen 
volgens één der bovengenoemde methoden, dan dient men nog de volgende reserves in 
acht te nemen: 1Een aantal bonkaarten werd verstrekt aan gezinnen van politieke gevan
genen; dit aantal zal echter een zeer klein deel van het totaal uitmaken. Verder kregen vele 
illegale werkers eveneens op deze wijze een bonkaart. Daar dit op het platteland weinig 
voorkwam en ook niet onder hen, die hun normale werk naast het illegale werk verrichtten, 
zal dit aantal voor de LO niet boven de 5.000 komen. In die tijd was de LO - uitgezonderd 
de reeds gemelde voorziening van bonkaarten op valse inlegvellen, voornamelijk door de 
Groep de Groot en de Vrije Groepen - de enige leverancier van bonkaarten. Zij werden 
door andere organisaties voor hun illegale werkers, in hoofdzaak in Amsterdam, afgenomen. 
Het totaal daarvan beliep aldaar in de zomer van '44 ongeveer 25.000. Of en zoja, hoeveel 
onderduikers van dit totaal voorzien werden, is niet na te gaan. Evenmin als de kwestie 
hoeveel bonkaarten in andere steden - op het platteland kwam dit practisch niet voor -
aan locale onderduikorganisaties verstrekt werden. Men bedenke hierbij, dat enerzijds 
vele kleinere groepen zich in die tijd aansloten bij de LO, en dat anderzijds juist in die tijd 
groepen die zelfstandig bleven, een beroep op de LO begonnen te doen voor. bonkaarten. 
De mogelijkheden tot fraude en van onnauwkeurigheid in de opgaven, 'kan voor de LO 
practisch verwaarloosd worden, daar ten plattelande het overzicht en de controle steeds 
uitstekend waren en in de steden toentertijd een voldoende controle op de onderduikers 
en op de uitreiking bereikt was. Op grond van het bovenstaande kan, mits met het gegeven 
voorbehoud, gesteld worden, dat de LO in de zomer van '44 ongeveer 140.000 van haar 
onderduikers van een bonkaart voorzag. 

4. Na de oorlog was er gelegenheid voor de onderduikers om via de onderduikersbureaux
"op te duiken". De registratie dier onderduikers biedt gelegenheid om een indruk van het
totaal te krijgen. Men bedenke echter, dat hiervoor de inzake het onderduiken zo gecom
pliceerde winter '44-'45 meetelt. Dit laatste geldt in ieder geval voor Amsterdam, waar
25.000 onderduikers geregistreerd werden. Het geldt practisch niet voor het district Sneek
(aantal inwoners: 128.000), uitgenomen een aldaar zeker niet groot aantal van op eigen
initiatief ondergedokenen. Geregistreerd werden voor dit district 11.015 onderduikers. 1)

Overziet men de verschillende resultaten dan schijnt het aannemelijk, dat de LO in de 
zomer van '44 in één of andere zin de verzorging had van een aantal onderduikers gelegen 
tussen 200.000 en 300.000. Dat is ongeveer 1 onderduiker op 40 inwoners. 

Wij willen deze opgave besluiten met enkele voorbeelden. Eerst enkele gevallen van uit
zonderlijke activiteit: De LO-Zegveld (1.000 inwoners) verzorgde 127 onderduikers; 
de LO-Andijk (4.500 inwoners) 450; de LO-Helden (8.000 inwoners) 800 onderduikers; 
1) Zie pag. 74. 
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de LO-Aalten (13.400 inwoners) heeft maximum 2.500 onderduikers in die plaats verzorgd, 
in '44 gemiddeld 1.500 onderduikers. In al deze gevallen kwam dus min�tens 1 onderduiker 
op 10 inwoners voor. 
Dan nog enkele voorbeelden van steden: De LO-Zaandam ( 40.000 inwoners) verzorgde 
750 onderduikers; de LO-Maastricht (73.000 inwoners), met uitzondering van de zgn. 
Belastinggroep, 1.000 onderduikers; de LO-Alphen a.d. Rijn (20.000 inwoners) verzorgde 
in de plaats zelf 250 onderduikers. 
Tenslotte zij vermeld, dat in de Noord-Oostpolder ongeveer 3.000 onderduikers geborgen 
waren, die daar uiteraard niet alleen door de LO geplaatst waren. 

B. OVERVALLEN

Van de overvallen door de LKP verricht, zijn voor de volgende soorten hieronder gegevens 
verstrekt: Overvallen betreffende distributiebescheiden; betreffende Bevolkingsregisters; 
betreffende bevrijdingen en betreffende het verkrijgen van wapens. 
Niet behandeld zijn dus de overvallen op Arbeidsbureaux, op kantoren van Plaatselijke 
Bureauhouders der Voedselcommissarissen, op radio-opslagplaatsen, en in het algemeen 
sabotage-acties. Aan het eind van deze verhandeling zal voor dergelijke acties nog wel 
enig cijfermateriaal gegeven worden. Deze gegevens konden echter niet met die nauw
keurigheid onderzocht en vastgesteld worden als voor de thans te behandelen acties het 
geval was. 
Wat deze acties betreft kan men met inachtname van de nog te vermelden reserves aan
nemen, dat de gegevens nauwkeurig zijn. 

1. Overvallen ten behoeve van distributiebescheiden

In de staat S 1 zijn per maand de overvallen op distributie-objecten verwerkt, zowel de 
geslaagde als de mislukte. In de staat zijn slechts de overvallen vermeld tot 6 September '44. 
Daarna is het werk moeilijker te analiseren, omdat de LKP toen in het verband der Binnen
landse Strijdkrachten trad. Bovendien was er na die datum niet de geregeld weerkerende 
behoefte aan bonkaarten van voordien. De onderduikers konden toen de volgende bon
kaart steeds op een bonnetje van de vorige krijgen. 
Achtereenvolgens zijn opgegeven: De overvallen door de LKP op gebouwen verricht; 
die op transporten; de overvallen door de LKP in samenwerking met andere groepen op 
gebouwen verricht; die op transporten door de LKP in samenwerking met andere groepen 
verricht; en vervolgens het medenemen van distributiebescheiden door onderduikende 
ambtenaren. In de dan volgende kolom zijn de totalen opgegeven. 
Verder zijn twee kolommen en een totaalkolom opgenomen, waarin mislukte overvallen 
van de LKP vermeld zijn. (Mislukte overvallen in combinatie kwamen niet voor.) 
Betreffende deze kolommen dient het volgende overwogen te worden: Bij de overvallen 
door de LKP verricht, zijn ook gerekend de sporadisch voorgekomen overvallen door de 
LO. In de kolommen betreffende overvallen in samenwerking is dus niet de samenwerking 
tussen LKP en LO opgenomen. Van de gevallen van op eigen gelegenheid met distributie
bescheiden ondergedoken ambtenaren zijn slechts die opgenomen, waarbij de buit aan de 
LO of de LKP overhandigd werd. Wat deze kolom betreft bedenke men wel, dat niet meer 
voor alle gevallen na te gaan is, of inderdaad de buit bij LO of LKP terecht kwam. Bijna 
zeker zal dit met meer van dergelijke acties het geval geweest zijn dan in de staat is vermeld. 
De overvallen op gebouwen betroffen niet altijd Distributiekantoren of uitreikingslokalen. 
Zo zijn hieronder bv. ook gerekend de overvallen ter verkrijging van distributiebescheiden 
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S 1 OVERVALLEN OP DISTRIBUTIE-OBJECTEN 

Geslaagd Mislukt 

Door L K P  IMaand Door LKP 
In 

Ambte-samenwerking Totaal CDK Totaal CDK 
naren 

kantoor I transport 
I

kantoor transport kantoor I transport 

1943 Mei 1 - - - - 1 1 - - - -
Juni 3 - - - - 3 5 2 - 2 -

Juli 2 5 2 - - 9 10 1 - 1 2 
Augustus 1 2 - - - 3 2 5 - 5 -

September 5 1 1 - - 7 9 4 - 4 2 
October 1 - 1 - - 2 2 2 - 2 1 
November 4 - - - - 4 3 - - - -

December 9 2 1 - - 12 12 8 - 8 5 
1944 Januari 10 1 - - - 11 12 4 - 4 3 

Februari 8 - 1 - - 9 16 8 3 11 3 
Maart 12 2 - - - 14 15 7 - 7 2 
April 7 1 - - 1 9 6 3 - 3 1 

Mei 6 - - 1 - 7 8 5 1 6 2 
Juni 9 2 - - - 11 12 7 1 8 4 
Juli 15 2 2 - - 19 19 7 1 8 5 
Augustus 18 9 1 - 1 29 16* 9 5 14 2 

tot 6 September 2 1 - - - 3 - 1 - 1 -

Totaal 113 
1 

28 9 1 2 153 
1 

73 
1 

11 1 

1 

84 

* opgave tot 23 Aug.

op een NAD-kamp, de Staatsmijn "Maurits", een postkantoor, een boterfabriek e.d. 
Opgenomen zijn onder de overvallen een geval van brandstichting op een distributie
object te Staphorst en een te St. Oedenrode. 
Een overval is als mislukt gerekend indien de Knokploeg tenminste bijeen gekomen was 
om hem te plegen, terwijl dan de actie door een of andere omstandigheid verhinderd werd 
of mislukte. 
In enkele gevallen was de overval een gecombineerde, waarbij men zowel distributiebe
scheiden kraakte als bescheiden van het Bevolkingsregister meenam. Deze gevallen zijn 
slechts in één staat vermeld (S 1 of S 2), indien de buit van een der objecten van onderge
schikte betekenis was. Werden bij een distributie-overval bv. enkele PB's meegenomen, dan 
is zo'n overval niet nog eens geregistreerd in de categorie Bevolkingsregisters (S 2, pag·. 607). 
Nog zij vermeld, dat als overvallen van de LKP slechts gerekend zijn overvallen van 
ploegen die in het verband der LKP werkten. De drie overvallen van de ploeg, waartoe 
Hans (Theodorus Dobbe t) behoorde, die later tot de LKP overging, en welke overvallen 
in het najaar van '42 plaats vonden, zijn zodoende niet opgenomen. 
In de staat S 1 zijn voorts twee kolommen gereserveerd, waarin respectievelijk van de 
geslaagde en de mislukte overvallen de desbetreffende opgave van het officiële CDK staan 
vermeld. Vergelijking van deze na de oorlog door het CDK verstrekte gegevens met de 
totalen uit onze documentatie verkregen, leert voor de geslaagde overvallen, dat practisch 
alle distributie-overvallen door de LKP zijn verricht. 
Ook door de opgaven verstrekt in de politierapporten, welke opgaven vrij globaal overeen-
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stemmen met die van 
het CDK, wordt dit 
bevestigd. Bij de ver
gelijking van de to
taalkolom voor de 
geslaagde overvallen 
en van de overeen
komstige opgave 
door het CDK, valt 
het volgende te be
denken. Het CDK 
geeft 7 distributie
overvallen op, die 
in feite overvallen 
op Bevolkingsregis
ters zijn. En wel 1 
overval in Juni '43, 
1 in Januari '44 en 
5 in Februari '44: 
resp. Odoorn, Heer
jansdam, Tietjerk
steradeel, Span
broek, St. Oedenro
de, Termunten en 
Tilburg. De opgave 
van het CDK kan 
slechts vergeleken 
worden met die uit 
onze documentatie 
tot Augustus 1944, 
daar het CDK tot 
de 23e dier maand 
registreerde. V erge
lijkt men de totalen 
tot 1 Augustus en 
brengt men de bo
venvermelde 7 over
vallen in mindering, 
dan geeft de opgave 
van het CDK 4 over
vallen meer. Gede
tailleerde vergelij
king doet zien, dat 
6 overvallen van de 
LKPnietindeCDK
lijst opgenomen zijn, 
terwijl 10 door het 
CDK vermelde over
vallen niet door de 



LKP of in samenwerking met haar zijn verricht. Onder deze 10 bevinden zich 3 geval
len van met distributiebescheiden onderduikende ambtenaren. 
De vergelijking van de kolommen voor mislukte overvallen heeft weinig zin. De opgave 'van 
het CDK daarvoor is uiteraard onvolledig. Men dient overigens in aanmerking te nemen, 
dat gelet óp de vaagheid van de kwalificatie "mislukt", ook de opgave uit onze documen
tatie niet die nauwkeurigheid heeft, welke voor de geslaagde overvallen bereikt werd. 

Op de graphiek G 1 zijn de gegevens uit de besproken staat verwerkt, met dien verstande, 
dat daarop de overvallen van de LKP en in samenwerking met de LKP opgetekend zijn, 
dus niet de 2 gevallen van met distributiebescheiden ondergedoken ambtenaren. De 
graphiek is tot September '44 opgesteld, daar in de staat van September slechts de eerste 
6 dagen zijn gerekend, 

De plaatsen waarvan de samenvatting in de staat Sl gegeven is zijn op de landkaart Ll 
(pag. 599) onderscheidenlijk voor de verschillende soorten van kraken aangegeven. Ook 
in dit geval gaat de opgave niet verder dan tot 6 September '44, de zgn. Dolle Dinsdag. 
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Wat de gekraakte bonkaarten betreft is het nodig een indeling te maken per distributie
periode. Dit is geschied in graphiek G2 voor de eerste 7 perioden van '44. Voor iedere 
kraak moest daartoe bepaald worden hoeveel bonkaarten van de verschillende perioden 
daarbij verkregen werden. Niet zelden waren tegelijkertijd bonkaarten van drie achter
eenvolgenden perioden op het kantoor aanwezig. Men bedenke, ook door vergelijking met 
graphiek Gl, dat de bonkaarten in de regel reeds gedurende 4 tot 6 weken voor de aanvang 
van een periode op het DK aanwezig waren. 
De splitsingen zijn gemaakt aan de hand van de gegevens van het Algemeen Nederlands 
Politieblad en dank zij informatie verstrekt door verschillende gemeentebesturen. Voor 
9 overvallen kon slechts door gissing een splitsing gemaakt worden. Deze gissing was 
intussen niet willekeurig omdat het tijdstip van de overval een vrij correcte verdeling van 
de buit voor de verschillende perioden mogelijk maakte. Uiteraard zijn niet slechts bon
kaarten bij de overvallen verkregen, maar ook rantsoenbonnen, inlegvellen, tabakskaarten, 
schoenenbonnen e.d. 
Men ziet uit de grafische voorstelling wel dat er een over het geheel genomen stijging 
van het totaal per periode gekraakte aantal is, maar deze stijging blijkt niet zo regelmatig 
te zijn als de ongetwijfeld vrij continue stijging der behoeften vereist zal hebben. Bekend is, 
dat inderdaad gedurende de 4e periode een tekort aan gekraakte bonkaarten ontstond. 
Overigens bedenke men dat het kraken ook aangepast moest worden aan de voorraad 
bonkaarten verkregen door valse inlegvellen. Nog zij vermeld, dat in de Be en 9e periode 
het totaal der gekraakte bonkaarten weer opliep, hetgeen ook valt af te leiden uit de 
toename van het aantal overvallen in de maanden Juli en Augustus. 

2. Overvallen op Bevolkingsregisters

Hiernaast zijn in de staat S2 de geslaagde en mislukte overvallen op Bevolkingsregisters 
per maand opgegeven. Deze overvallen betroffen het vernietigen of het weghalen van 
Bevolkingsregisters, het verkrijgen van persoonsbewijzen, verschillende soorten zegels e.d. 
Ook deze staat is afgebroken op 6 September '44. Het aangaan van een verband door de 
LKP in de Binnenlandse Strijdkrachten maakt het moeilijk voor de periode na die datum 
uit te maken of een overval al dan niet door de LKP gepleegd is. Terwijl voor de distri
butie-overvallen bovendien nog gold, dat de toestand zodanig veranderde, dat het aantal 
overvallen sterk afnam en geen vergelijking tussen voor en na die datum te treffen is, 
moet inzake de overvallen op Bevolkingsregisters gezegd worden, dat de betekenis daarvan 
toenam na September '44 en dat zodoende nog een vrij groot aantal overvallen op Bevol
kingsregisters sinds die tijd plaats had. Deze overvallen werden dus gepleegd door ploegen 
in BS-verband, ook wel in KP-verband en niet zelden door LO-groepen. Afgezien van 
andere groepen, die dit werk ondernamen, moet voor die laatste periode vooral de aandacht 
gevestigd worden op de vele ambtenaren, die met het Bevolkingsregister onderdoken. 
De grootste activiteit treft men aan in de maanden December '44 en Januari '45, dus 
rondom de zgn. Liese-actie. Dit hoogtepunt is te vergelijken met het uit de staat blijkend 
hoogtepunt inJanuari en Februari '44, dus in verband met de TO-uitreiking. 
In de eerste kolom van de staat zijn de geslaagde door de LKP verrichte overvallen op 
Bevolkingsregisters vermeld; in de tweede kolom die welke in combinatie met andere 
groepen geschiedden. In de derde kolom zijn de overvallen op Bevolkingsregisters vermeld, 
die ook voorkomen op de staat S 1 (pag. 603). Dit waren nl. overvallen op Distributiekanto
ren, waarbij een belangrijke buit aan persoonsbewijzen, zegels e.d. verkregen werd. In de dan 
volgende kolom zijn die gevallen opgenomen, waarbij ambtenaren onderdoken met een 
Bevolkingsregister e.d. Dat zijn er in dit geval dus veel meer dan voor de distributie-
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objecten. Men bedenke even- S 2 
wel, dat de ambtenaren in dit 
geval het ook niet zo moeilijk 
hadden met het verrichten van 

ÛVERVALLEN OP BEVOLKINGSREGISTERS

deze daad. De bedoelde kolom 
bevat slechts die gevallen, 
waarbij de ambtenaren in over
leg met de LO of de LKP on
derdoken, althans de buit ter 
beschikking stelden van een 
dezer organisaties of recht
streeks van de Persoons-Bewij
zen-Sectie. De daad zelve 
verrichtten deze ambtenaren 
echter zelfstandig. 
In deze staat is tevens opge
nomen het feitenmateriaal van 
gepleegde overvallen op Be
volkingsregisters, dat door 
het Centraal Bevolkingsregister 
(CBR) is samengesteld. Het 
CBR vermeldt echter, dat zijn 
gegevens onvolledig zijn, wat 
ook wel blijkt door vergelijking 
met het totaal, dat uit on:ie 
documentatie af te leiden is 
en in de staat is opgenomen. 
Evenals in het vorige geval zal 
men de kolom, vermeldende 
de mislukte overvallen, met 
enige reserve moeten opvat
ten, daar het vaststellen van 

Maand 

1943 Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
October 
November 
December 

1944 Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 

tot 6 September 

Totaal 

In 

Door samen-

LKP wer-
king 

- -

- -

- -

- -

1 -

4 
-3 1 

- -

2 -

1 
-

- -

2 
-16 1 

12 1 
4 -

4 1 
3 -

3 -

4 1 
3 -

2 -

64 
1 

5 

Geslaagd 

DK 
met Ambte- Totaal CBR
buit naren 

BR 

- 1 1 1 
-

-

- -

- - - -

- - - -

-· - 1 3 
1 1 6 5 

-
2 6 3 

- 2 2 -

- - 2 2 
- - 1 -

3 - 3 -

-

-
2 3 

- 2 19 12 
2 1 16 11 
- 1 5 4 
- 2 7 4 
- - 3 3 
- 1 4 4 
1 1 7 5 
- - 3 3 
- - 2 

1 

7 
1 

14 1 90 

Mis-

lukt 

-

-

-

-

-

3 
1 
-

-

-

2 
4 
3 
5 
2 
-

-

-1 
1 
-

Il 22

een mislukte overval zoveel moeilijker is dan het vaststellen van een geslaagde. Door 
het CBR werd geen opgave van mislukte overvallen op Bevolkingsregisters verstrekt. 
In de graphiek G3 (pag. 604) is de totaalkolom uit de staat S2 opgenomen, evenals het 
aantal der mislukte overvallen op Bevolkingsregisters; zulks zonder de gevallen van on
dergedoken ambtenaren. 
De plaatsen waarvan de samenvatting in de staat S2 gegeven is en in welke plaatsen dus 
een overval op een Bevolkingsregister plaats vond, dan wel een mislukte overval te registre
ren was, zijn opgenomen op de landkaart L2 (pag. 601 ). De overvallen op Bevolkings
registers na 6 September '44 zijn dus op deze landkaart niet aangegeven. 

3. Bevrijdingen

Voor de bevrijdingen was het mogelijk opgaven te verstrekken tot aan het eind van de 
oorlog. De LKP heeft de meeste van deze bevrijdingen ook in de BS-tijd zelfstandig ver
richt. Slechts deze zelfstandig verrichte overvallen zijn in de gegevens hieronder opgenomen. 
Beoogt is in dit geval dus het bevrijden van illegale werkers en onderduikers uit gevange
nissen, transporten, politiebureaux, marechaussee-kazernes en ziekenhuizen door de LKP 
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en in een enkel geval ook wel door de LO. 
Niet opgenomen zijn dus de ontvluchtingen van gevangenen, zelfs niet indien bij zo'n 
ontvluchting een KP'er of LO'er hulp aan voorbereiding verleende. Opname geschiedde 
sle.chts indien de KP bij de bevrijding zelf in actie kwam. 
Evenmin zijn opgenomen de bevrijdingen uit concentratiekampen. Vermeldt dient echter 
te worden, dat met name uit de concentratiekampen te Amersfoort en te Westerbork, 
vooral uit buitencoinmando's en uit transporten van en naar die kampen, nog een niét 
onbelangrijk aantal persdnen door LKP en LO bevrijd is. 

Op de landkaart L3 zijn de plaatsen aangegeven, waar een bevrijd.ingsoverval plaats had, 
alsmede het aantal der bevrijden. In totaal zijn 61 overvallen voor bevrijdingen door de 
LKP verricht, waarbij 518 personen werden bevrijd, uitgezonderd de bevrijdingen uit 
concentratiekampen. 
De opgave is nauwkeurig voor de gevallen, waarbij meer dan 1 persoon bevrijd werd. 
Van de gevallen, waarbij slechts 1 persoon bevrijd is, zullen er meer geweest zijn dan op 
de kaart staat aangegeven. Dat kwam nl. nog wel eens voor, met name met betrekking 
tot politiebureaux, terwijl gebleken is, dat daarvan bij het documenteren niet altijd melding 
is gemaakt. Om deze en andere redenen is in dit geval ook geen registratie gemaakt van 
de mislukte overvallen. 
Vermeldt dient nog te worden, dat in een viertal gevallen de bevrijding van een groot 
aantal gevangenen plaats vond even voor de bevrijding van het gebied waar de gevangenis 
stond. Dat geschiedde door overleg met, of onder pressie zetten van directie en/of personeel 
van de gevangenis. Deze 4 gevallen zijn: Rotterdam (28), 's Hertogenbosch, Maastricht 
en Breda (22). 

· · 

4. Wapenkraken

Onder wapenkraken worden verstaandie overvallen op politiebureaux en marechaussee
kazernes, waarbij speciaal een buit aan pistolen, revolvers en munitie beoogd werd. 
Verwaarloosd zijn dus diverse kraakjes, waarbij een enkel wapen werd bemachtigd. 
De· 7 gepleegde wapenkraken zijn met een afzonderlijk teken eveneens op de landkaart 
L3 aangegeven. Daarbij is tevens opgegeven, hoeveel pistolen en revolvers werden buit
gemaakt. Het totaal hiervan bedraagt 230. Van deze wapenkraken is er slechts 1 na 6 Sep
tember '44 gepleegd en wel op 7 September. 

5. Andere overvallen

Zoals gezegd, zijn om verschillende redenen de gegevens betreffende overvallen van 
andere soort dan de hierboven behandelde onnauwkeuriger. Niettemin zijn enkele getallen 
te geven, die althans een indruk verschaffen van de activiteit. 
Het betreft hier de overvallen op GAB's, PBH's, evenals geldkraken, overvallen op radio
opslagplaatsen, kledingvoorraden, landbouwobjecten e.d. De te verstrekken getallen be
treffen de door de LKP gepleegde overvallen vóór September '44. Daarna is het aantal 
sabotage-acties ongetwijfeld nog belangrijk gestegen, maar de LKP werkte toen op dit 
ttrrein. in het verban.cl van. de BS, zodat van zelfstandige LKP-aèties meestal niet meer 
gesproken kon worden. . . 
�r zijndan tot 6 September '44 ongeveer 50 geslaagde over:vallen gepleegd op GAB's, 
PBH's e.d., terwijl ongevçer 12 van deze overvallen mislukt zijq.. 
Verder zijn tot 6 September '44 ongeveer 65 geslaagde overvallen gepleegd, die men kan 
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rangschikken als geldkraken, overvallen op radio-opslagplaatsen, kledingvoorraden, 
landbouwobjecten e.d. 
In deze getallen zijn niet begrepen de zeer vele kleine acties, die regelmatig door de knok
ploegen verricht werden, bv. diefstal van een uniform, het stelen van wapens uit een 
garderobe, het onder pressie zetten van zwarthandelaren e.d. 

6. Aantal overvallen

Uit bovenstaande gegevens is het totaal aantal geslaagde acties der LKP tot 6 September '44 
te bepalen. Het aantal bevrijdingen tot die datum bedraagt 36. Met uitzondering van de 
zelfstandige acties van ambtenaren, de bevrijdingen uit concentratiekampen en de kleine 
acties aan het slot van 5 hierboven genoemd, zijn in totaal tenminste 3 78 geslaagde over
vallen gepleegd. 

C. DE MEDEWERKERS

Ook over de medewerkers van LO en LKP zijn enkele gegevens te verstrekken. In de 
eerste plaats zal gepoogd worden het aantal medewerkers der LO en vervolgens dat der 
LKP te schatten. 
Het persoonsonderzoek betreffende de gevallenen geeft verder nog gelegenheid om over 
hen enkele andere feiten te vermelden. Zulks was ook mogelijk betreffende de leeftijden 
der nog in leven zijnde leden der LKP, daar deze geregistreerd zijn. 

1. De medewerkers der LO

De bepaling van het aantal LO-medewerkers is in zoverre betrekkelijk, dat de maat der 
medewerking, waarbij iemand als zodanig aan te merken is, niet is vast te stellen. Verder 
is er verschil tussen het aantal medewerkers op een bepaald tijdstip en het totaal van alle 
medewerkers gedurende de bezettingstijd. 
In het volgende zijn als medewerker gerekend, zij die gedurende tenminste enige maanden 
en dan vrij regelmatig werk voor de LO verrichtten. Uitgesloten zijn dus zij, die vol
stonden met bv. eens in de maand een tiental bonkaarten rond te brengen, en voorts zij, 
die regelmatig hun huis ter beschikking stelden voor vergaderingen dan wel als contact- of 
postadres. Zoals steeds is er ook hier naar gestreefd de opgave te verstrekken voor de meest 
overzichtelijke periode, nl. de zomer van 1944. De gegevens waarmede gewerkt moest 
worden konden echter niet alle op dit punt gecontroleerd worden. Aangenomen kan slechts 
worden, dat de opgaven samengesteld zijn uit verstrekte plaatselijke gegevens, die over
wegend de zomer van '44 betreffen. 
a. Een vrij betrouwbaar uitgangspunt verschafte de opgave van medewerkers uit een
aantal plattelandsgemeenten. De getallen zijn o.a. door vermelding van namen goed te
controleren. De meeste opgaven bestonden uit een opsomming van de namen der mede
werkers en zulle,n zodoende eerder te laag dan te hoog zijn. Ook bleek een enkele maal
uit de beschrijving zelf, dat men sober was met het aanmerken van personen als mede
werker. Soms werden koeriers niet vermeld of werd uit gezinnen, waarvan ook de vrouw
of een kind regelmatig medewerkten, slechts het gezinshoofd geteld.
De bruikbare gegevens werden verstrekt in verslagen van plaatsen met grote, zowel als
met zeer geringe activiteit. In de allerkleinste plaatsen waren meestal slechts 1 of 2 mede
werkers. Controle van de verslagen van enkele willekeurig gekozen districten wees uit,
dat er geen gemeenten waren, wel hier en daar een dorp of gehucht in zo'n gemeente,
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waar geen LO-medewerkers optraden. Daar de opgaven de gemeenten betreffen, speelt 
dit overigens kleine aantal dorpen geen rol. Betrouwbare opgaven werden verstrekt door 
108 gemeenten met totaal 485.000 inwoners. Deze gemeenten waren alle klein. De aantallen 
liepen van 1 medewerker tot 29 (Texel) en 32 (Aalten). De gemeenten liggen over het 
gehele land verspreid. Er waren er 4 uit Friesland, 11 uit Groningen, 4 uit Drente, 8 uit 
Overijse!, 8 uit Gelderland, 8 uit Utrecht, 21 uit Noord-Holland, 11 uit Zuid-Holland, 
4 uit Zeeland, 10 uit Noord-Brabant en 19 uit Limburg. Deze gemeenten telden tezamen 
894 LO-medewerkers. 
Omrekening van deze getallen voor alle gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en 
tenminste van plattelandskarakter (totaal: 4.780.000 inwoners) geeft een benaderd aantal 
medewerkers daarvoor van 8.800. Dit betreft dus het platteland en de helft der bevolking 
van Nederland. 
b. Voor een aantal grotere en grote steden is het totaal der medewerkers met zodanige
nauwkeurigheid opgegeven, dat voor al dergelijke steden ook een zij het veel globaler
raming te maken is. Amsterdam gaf op: 300 medewerkers (het overzicht van de organisatie
was aldaar zodanig, dat deze opgave als nauwkeurig aan te merken is); Alkmaar: 26;
Alphen a.d. Rijn: 9; Assen: 28; Eindhoven: 75; Gouda: 13; Groningen: 150; Deventer: 12.
Ook voor de grote aantallen daaronder (Eindhoven en Groningen) werd het totaal ver
kregen door de telling van de lijst van medewerkers. Het totaal voor deze steden mef een
inwonertal van 1.187.0"00 is 613 medewerkers. Rekent men dit om voor het totaal der
inwoners van steden boven 20.000 inwoners, nl. 4.518.000 inwoners, dan zou het aantal
LO-medewerkers daarvoor ongeveer 2.300 zijn.
Dit getal is ongetwijfeld aan de lage kant, daar 3 van de allergrootste steden, waaronder
Amsterdam, meegeteld werden en de vele plattelandssteden een naar verhouding veel
groter aantal medewerkers hadden. De kleinere steden waarvan een opgave gebruikt
werd, zijn bovendien overwegend in activiteit onder het gemiddelde gebleven.
c. Ook door de leiding van een aantal districten is het totaal der medewerkers bepaald.
De opgave van "Smilde" is 11, van "Spanbroek" 42, van "Alphen a.d. Rijn" 77, van
,,Dordrecht" 134, van "Mill" 19, van "Venray" 28, van "Weert" 81, van "Gulpen" 95;
totaal dus 487 LO-medewerkers voor 8 districten met een aantal inwoners van 367.000.
Extrapolatie voor het gehele land geeft volgens deze methode een totaal van 12.500 mede
werkers. Ook van dit aantal kan gezegd worden, dat het door de wijze van samenstelling
vermoedelijk aan de lage kant zal zijn.

Op grond van de schattingen volgens de drie methoden kan aangenomen worden, dat de 
LO 12.000 à 14.000 medewerkers had in de zomer van '44. 

2. De medewerkers der LKP

Het aantal medewerkers der LKP is nauwkeuriger vast te stellen, daar deze na de oorlog 
geregistreerd zijn. Aan de overigens vrijwillige registratie was de uitreiking van een legiti
matiebewijs verbonden, dat men op prijs bleek te stellen. Bovendien is voldoende bekend
heid aan die registratie gegeven en was het verband der ploegen en de relatie met het 
Bureau der LO-LKP-Stichting zodanig, dat men mag aannemen, dat de niet geregistreer
den uitzondering zijn. Anderzijds is voor de geregistreerden een nauwkeurig onder
zoek naar hun antecedenten gedaan, met name via hun KP-leider. Ingeschreven 
werden 618 medewerkers, die reeds voor September '44 tot de LKP behoorden en 
1.145 die na September '44 tot de LKP toetraden. Bij deze getallen zijn niet inge
teld, zij die als contacten belangrijke diensten verleenden, noch zij die als huisvesters 

610 



van KP'ers of van gehele ploegen optraden. De gegeven getallen zijn echter lager dan 
het aantal der in bezettingstijd opgetreden KP'ers omdat een groot aantal KP'ers in de 
verzetsstrijd gevallen is. Uit het volgende onderdeel zal blijken, dat 514 KP'ers omgekomen 
zijn. Hoevelen daarvan reeds voor September '44 medewerker waren is niet nauwkeurig 
meer vast te stellen. Met vrij grote nauwkeurigheid kan dus het totaal der KP'ers gesteld 
worden op 2.277, waarvan vermoedelijk ongeveer 113 reeds voor September '44 mede
werker was der LKP. 
Het was mogelijk de leeftijdsverdeling van de geregistreerde KP'ers op te stellen. Deze is 
verwerkt in de graphiek G5 (pag. 614), waarin ook de leeftijdsverdeling van gevallen 
KP'ers is opgenomen. Voor het vaststellen van de leeftijd is het jaar '44 gekozen. 

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL DER KNOKPLOEGEN G4 
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Het was mogelijk tot Juli '44 de ontwikkeling van het aantal .actieve ploegen in het verband 
der LKP vast te stellen. Na die datum nam het aantal belangrijk toe, terwijl toen ook de 
Burger-Verzetsgroepen (BVG) tot ontwikkeling kwamen en enige maanden later de BS 
optrad. Opgaven uit die tijd zouden geen juist beeld geven. Deze gegevens zijn verwerkt 
op graphiek G4; zij zijn overeenkomstig de voorstelling van de ontwikkeling der knok
ploegen in Dl. I, pagina 416. 

3. De gevallenen

De gegevens der necrologie bieden gelegenheid enkele indrukken te verschaffen over de 
verzetsmensen in LO en LKP. Deze gegevens zijn hieronder verwerkt met uitzondering 
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van de opgaven over de godsdienst, daar deze een onjuist beeld zouden geven i.v.m. de 
snellere bevrijding en ook met de verschillende wijze van bevrijding van het zuiden des 
lands. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre het totaal der gevallenen een indruk geeft 
van het totaal van alle medewerkers. De arrestaties zullen wellicht enig verband gehad 
hebben met de persoon van de verzetsman, en het omkomen van een aantal der gearres
teerden eveneens. Toch menen wij te mogen zeggen, dat dit verband van ondergeschikte 
betekenis was. Vergelijking van de graphiek der leeftijden voor de levende KP'ers en die 
voor de gevallen KP'ers toont, dat althans hier de overeenstemming vrij goed is. Inderdaad 
waren de factoren onaf hankelijk van de persoonlijkheid, in de practijk van het verzet van 
LO en LKP van veel groter belang bij arrestaties dan de karakteristieken van de verzets
man. En daar dit evenzeer geldt voor het omkomen in en overleven van gevangenschap, 
mag men stellen, dat de gegevens der gevallenen een goede indruk verschaffen van het 
geheel der medewerkers. 
In het volgende zijn steeds cijfers verstrekt voor de gevallenen der LO, voor de gevallenen 
der LKP, en voor het totaal der gevallenen in de necrologie opgenomen. Gegevens voor 
1 7 gevallenen van de CID en voor 21 gevallenen van FC en PBS zijn niet afzonderlijk ver
strekt vanwege het kleine aantal daarvan. Dat is evenmin geschied voor hen, die als ge
regelde huisvesters of contacten van de KP bekend stonden. Deze categorie is nl. niet 
nauwkeurig te begrenzen; vele LO'ers behoorden daartoe. Men lette erop, dat de opgaven 
onder de foto's van contact of huisvesting ten deze als zeer duidelijke gevallen opgevat 
moeten worden. Dit zijn er in totaal 101. Dat men hier vanwege de vaagheid van de functie 
tot een veel groter aantal kan komen, blijkt wel uit de opgaven van Deel I, pagina's 418 en 
419, waar tussen haakjes ook allen uit de LO, die diensten aan de LKP verleenden a]s 
contactman of adres voor huisvestingen en of vergaderingen, opgenomen zijn. 
Overigens bedenke men, dat een aantal der gevallenen, n\. 70, zowel tot de LO als tot de 
LKP behoorden. In de opgaven voor de LO en voor de LKP zijn dezen bij beide gerekend, 
zodat het kan voorkomen, dat de som van de getelden voor de LO en voor de LKP groter 
is dan de opgaven voor het totaal. Ook moes.ten 2 medewerkers van de vervalsingsafdelingen 
tevens bij de LO en moest er 1 tevens bij de LKP gerekend worden. Wat de opgaven voor 
de LO betreft, dient men te overwegen, dat van de KP'ers slechts zij tevens bij de LO ge
rekend zijn, die daarin een leidende functie hadden. Dat komt overeen met de desbetreffende 
gegevens in de onderschriften der foto's. Het totaal der gevallen LO'ers is dus groter dan 
het aantal in deze statistiek vermeld, en wel globaal overeenkomstig de verstrekte gegevens 
in Deel I, pagina 137. De grenzen tussen hen, die als KP'ers wel of niet tot de LO behoorden 
of behoord hadden, zijn echter zo vaag, dat de voorkeur gegeven is aan het in deze statistiek 
gebruikte aantal, dat zeer nauwkeurig is, onder voorbehoud van de vermelde reserves. 

Aantallen. In het totaal zijn 1.671 gevallenen in de necrologie geregistreerd. 
Tot de LO behoorden er daarvan 1104; tot de LKP 514. 

De wijze van overlijden. In de necrologie is in de 8ste kolom met een letter aangegeven op 
welke wijze de betrokkene is overleden. Men zie voor de verklaring dier letter pagina 618. 
Hiernaast zijn in de staat S3 de totalen opgegeven voor de verschillende klassen van voor
komende gevallen, waarbij de groep A uit genoemde kolom overeenkomstig de onder
schriften der foto's nog gesplitst is in: overleden op natuurlijke wijze (ziekte, ouderdom e.d.); 
omgekomen in gevecht met de vijand; neergeschoten of in het algemeen omgebracht door 
de vijand; omgekomen door een ongeluk, bombardement, beschieting door geallieerden e.d. 
Bij het lezen van deze lijst dient bedacht te worden, dat de groep vermisten (m) thans 
niet zo groot meer zal zijn als opgegeven werd. Deze opgave is nl. verkregen uit 
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gegevens m de afgelo- S 3 
pen jaren verzameld, 
terwijl deze gegevens 
daarna wel incidenteel 
maar niet systematisch 
geverifiëerd zijn met even

WIJZE VAN OVERLIJDEN DER GEVALLENEN 

Wijze van overlijden LO I LKP I Totaal

Buiten gevangen- op natuurlijke 

tuele inlichtingen van la
tere datum, aan de fami
lieleden verstrekt. 

schap WlJZe 23 7 34 
A in gevecht 36 48 83 

omgebracht 34 28 63 
omgekomen 40 26 62 

---

a 
overleden t.g.v. 

gevangenschap 45 7 53 
--

In gevangen- e geëxecuteerd 470 288 778 
schap 0 overleden of om-

gekomen 379 80 482 
m vermist 77 30 116 

In de groep a zijn ook 
opgenomen de gevange
nen, die vlak na de be
vrijding van een concen
tratiekamp aldaar nog 
overleden zijn. Opmer
kelijk is het geringe aan
tal, 2 % voor de LO en 
1 % voor de LKP, dat 
op natuurlijke wijze over
leed. De meesten kwamen in Duitse gevangenschap om het leven, nl. 77f % voor de 
LKP en 81 % voor de LO. Daarvan is het opvallend, dat - afgezien van de vermisten -
het merendeel gewelddadig omgebracht werd. Van de LKP-leden zelfs 78 % der gevangenen. 

De leeftijden. Opgave van de leeftijden der gevallenen is, teneinde een goede vergelijking 
te kunnen treffen, ver-
strekt voor 1944. S 4 LEEFTIJDSVERDELING DER GEVALLENEN 
In de staat S4 is de leef
tijdsverdeling der geval
lenengegeven. Deze staat 
is verwerkt inde graphiek 
G5 (pag. 614), terwijl in 
de graphiek G 6 (pag. 
615) de leeftijdsverdeling
voor de gevallen KP' ers 
tezamen met die voor de 
geregistreerden en voor 
het totaal der KP' ers is 
opgenomen. 
Zoals te verwachten was, 
is de leeftijdsverdeling 
voor de LO veel gelijk
matiger dan voor de 
LKP. Wel ligt het maxi
mum voor de LO tussen 
20 en 30 jaar, maar boven 
30 jaar neemt het aantal 
slechts langzaam af, zelfs 
tot60 jaar. Het maximum 
voor de LKP ligt tussen 

Leeftijden 

15 jaar tot 20 jaar 
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LO 
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LKP 

36 22 

190 189 

193 134 

147 63 

153 50 

127 27 

113 18 

82 8 

42 2 

12 0 

6 0 

1 1 

1 0 

1 0 
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65 

376 

330 

216 

205 
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17 
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1 
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S 5 BURGERLIJKE STAAT DER GEVALLENEN 

Burg. staat 
Aantal 

LO LKP 
kinderen 

Ongehuwd - 427 310 
Gehuwd geen 85 29 

" 
1 130 50 

" 2 162 66 

" 
3 103 27 

" 
4 86 14 

" 
5 44 7 

" 
6 31 8 

" 
7 13 0 

" 
8 8 2 

" 
9 4 0 

" 
10 4 1 

" 
11 3 0 

" 
12 0 0 

" 
13 1 0 

" 
14 2 0 

" 
15 1 0 

Lr• �;jd 

Totaal 

738 
122 
191 
237 
139 
106 

57 
38 
14 
12 

5 
5 
3 
0 
1 

2 
1 

de 20 en 2 5 jaar. Afgezien van 
kleinere verschillen is er een 
vrij goede overeenstemming 
tussen de graphiek voor de 
gevallen KP' ers en die voor 
de na de oorlog geregis
treerden. Overigens is uit 
deze gegevens tenminste op 
te maken, dat het verzet 
niet uitsluitend en zelfs niet 
overwegend door jongeren 
verricht werd. Voor de ge
vallenen van de LO ligt de 
gemiddelde leeftijd bij 35 
jaar; voor de gevallenen van 
de LKP bij 29 jaar; voor de 
geregistreerden derLKP, die 
reeds voor September '44 
daartoe behoorden, bij 28 
jaar; voor die daarna toetra
den bij 27! jaar. De gemid
delde leeftijd voor alleKP' ers 
ligt bij 28jaar. Uit de nog vol
gende gegevens zal eveneens 
blijken, dat de geringschat
ting van het verzet op grond 
van de overweging, dat de 
verzetsmensen jonge heet
hoofden en avonturiers wa
ren, of voortkwamen uit 
losgeslagen en wel uitzon
derlijke maatschappelijke 
groeperingen, allerminst op 
de feiten steunen, die voor 
de LO en de LKP te ver
strekken zijn. Dit verzet -
en wij menen dat dit ook 
geldt voor de andere ver
zetssectoren - was in de 
ware zin des woords een ver
zet van de Nederlandse bur
genJ. 

Burgerlijke staat. In de staat 
S 5 is vermeld hoeveel der 
gevallenen ongehuwd en 
hoeveel er gehuwd waren, 

terwijl voor het laatste geval tevens het aantal kinderen is vermeld. Bij de gehuwden 
zijn 13 weduwen of weduwnaren geteld. 
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Ongehuwd was bij de LO 
37! %, bij de LKP 60 %
Gemiddeld hadden de ge
huwde LO' ers 2 à 3 kinde
ren (het gemiddelde is 2, 7), 
de KP' ers 2 kinderen. 

Beroepen. Voor de verdeling 
in beroepen is in de staat S 6 
(pag. 616) een hoofdindeling 
gemaakt in: overheidsfunc
ties, functies in het bedrijf
sleven en overige. Deze drie 
zijn dan weer gesplitst. 
Tot de groep overheids- en 
semi-overheidsbedrijven be
horen de employé's van de 
NS, de PTT en die van 
Gemeentelijke- en Provin
ciale Electriciteitsbedrijven. 
Voor de functies in het be
drijfsleven is inzake de tech
nische beroepen onderscheid 
gemaakt tussen de grote be
drijven (industrie) en de 
kleine bedrijven (ambacht); 
en inzake de economische 
beroepen tussen grote be
drijven (handel), kleine be
drijven (nering) en bedrijven 
voor verkeersdoeleinden. 
Verder is dan de landbouw 
inclusief tuinbouw, veeteelt 
en v1ssenJ, appart geregis
treerd, evenals de kantoor
arbeid. In de groep "ove
rigen" betreft de categorie: 
sociale instellingen, de vak
bonden en het ziekenhuis
personeel. 
In de staat S7 (pag. 616) is 
nog afzonderlijk vermeld het 
aantal der academici, der 
geestelijken en der kunste
naars. Verder het aantal der 
ambtenaren, dat werkzaam 
was op een Distributiekan-
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toor en het aantal van hen, dat werkzaam was op een Bevolkingsregister. Deze be
roepen immers waren van bijzonder belang voor het werk van LO en LKP. (De betreffende 
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BEROEPEN 
DER GEVALLENEN 

Beroepen 1 LO 

Ambtenaren 180 
Burgemeesters 8 
Politie 28 
Marechaussee 46 
Militairen 13 
Overheids- en 

semi-overheids-
bedrijven 28 

Totaal 303 

Industrie 82 
Ambacht 112 
Handel 63 
Nering 89 
Verkeer 21 
Landbouw 111 
Kantoor 70 

Totaal 1 548
1 

Vrije beroepen 96 
Sociale 

instellingen 6 
Onderwijs 57 
Studenten 51 
Scholieren 32 
Zonder 11 

Totaal 
1 2531

Totaal generaal l 11041

LKP !Totaal 
66 250 
0 8 

21 51 
26 72 

9 21 

11 46 

1331 448 

56 141 
44 156 
34 99 
33 132 
30 53 
54 185 
34 98 

2851 864 

10 109 

2 8 
20 76 
37 89 
26 61 
1 16 

961 359 

51411671 

S 7 ENIGE BIJZONDERE OPGA VEN 
BETREFFENDE DE BEROEPEN DER GEVALLENEN 

Beroepen LO I LKP I Totaal 
1 1 

Academici 77 5 86 
Geestelijken 42 1 42 
Kunstenaars 5 1 6 

Ambtenaren DK 44 9 53 
Ambtenaren BR 45 7 52 

- ----

Verkeer w 11 1 11 24 

" 
p 10 19 29 

Handel w 44 20 63 

" 
p 19 14 36 

Nering w 75( 1) 17 (3) 102(3) 

" 
p 13 13 27 

Industrie w 19(3) 5( 1) 24(4) 

" 
H 9 9 19 

" 
p 51 41 94 

Ambacht w 81 ( 1) 19( 1) 102(2) 

" 
p 30 24 53 

Landbouw W 91 (7) 25(17) 135 (24) 

" 
p 13 12 26 

Kantoor H 24 5 29 

" 
p 46 29 69 

Vrouwen 1 15 1 4 1 22 

getallen zijn vanzelfsprekend beperkt tot hen die als medewerker van de LO of de 
LKP gerekend kunnen worden.) Dan is voor het bedrijfsleven nog een splitsing gemaakt 
voor de verschillende categorieën. Onderscheiden is nl. in werkgevers, directies of kleine 
zelfstandigen (W), en in personeel (P), terwijl tussen haakjes vermeld zijn, zij die als 
zoons van werkgevers noch tot de werkgevers, noch tot de werknemers te rekenen zijn. 
Dan is ook nog in een enkele geval de groep hogere functies in het bedrijfsleven of op 
kantoor (H) vermeld. Tenslotte is het aantal vrouwen vermeld. 
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