
]. Bulthuis 
LO-GRONINGEN 

Het ontstaan van de organisatie voor hulp aan onderduikers in de stad en provincie 
Groningen, is ten nauwste verbonden met de verzetsgroep Meppel. Deze groep komt in 
het najaar van '42 in aanraking met de ondergedoken predikant Frits de Zwerver. Kort 
na het ontstaan van dit contact, ontvangt één der medewerkers, Karel van Kampen 
(Kornelis Kraalt), een 23-jarige kantoorbediende, een oproep van het arbeidsbureau voor 
werk in Duitsland. Karel gaat niet, krijgt nog eens een oproep en nog eens, totdat de 
politie aan de deur komt en Karel moet verdwijnen. 
In overleg met Frits de Zwerver, waarvoor Karel reeds gewerkt heeft in Zuid-Drente en 
Noord-Oost-Overijssel, wordt overeengekomen, dat Karel naar Groningen zal gaan om 
daar verder te werken in de lijn, die tot nu toe in Meppel en in andere delen van het land 
is gevolgd. 
Even voor de Kerstdagen '42 vertrekt Karel naar Groningen, vergezeld van enkele mede
werkers uit Meppel. Zij logeren die dagen bij kennissen van zijn ouders. Met enkele 
jongens en meisjes uit de stad gaan ze de tweede Kerstdag 's middags naar een Kerst
concert in de Martinikerk. De nieuwe kennissenkring biedt Karel een mooie gelegenheid 
om met het verzetswerk te starten. Dezelfde avond nog vertelt hij aan drie van zijn nieuwe 
vrienden, waarvan hij weet, dat ze allen betrouwbaar zijn, met welke opdracht hij naar 
Groningen is gekomen. Het Groninger drietal voelt direct veel voor de plannen van Karel 
en in feite wordt deze dag, 26 December '42, de geboortedag van le "organisatie Frits" 
in de provincie Groningen. 
In de daarop volgende dagen worden besprekingen gehouden, enkele vrienden aangezocht 
en wordt tot een taakverdeling besloten. In iedere plaats in de provincie Groningen zal 
iemand gezocht moeten worden, die hulp wil verlenen aan hen, die principieel stelling 
kiezen tegen de vijand, ongeacht godsdienstige richting en politieke overtuiging, en die 
deswege hun adres moeten verlaten. De provincie wordt verdeeld in ra.yons, nl: 1. stad 
Groningen met Haren, 2. Westerkwartier, 3. het gedeelte ten Noorden van het Wester
kwartier tot de lijn Groningen-Pieterburen, 4. het Hogeland (NO-Groningen tot het 
Eemskanaal), 5. het gebied ten Zuiden van het Eemskanaal. Voor ieder van de genoemde 
rayons worden één of meer rayonleiders aangewezen, terwijl aan Jaap Kroon verzocht 
wordt de leiding op zich te nemen. Deze, een ambtenaar bij de PTT, is één dergenen, die de 
bespreking op de Tweede Kerstdag heeft meegemaakt. 
Zo beginnen zes jonge mannen, waarvan de oudste 26 jaar is, hun moeilijke taak. Behalve 
Karel, hebben de anderen hun gewone dagelijkse bezigheden. In de avonduren en op vrije 
middagen trekken ze er op uit. Zij zijn gereformeerd en daarom maken ze de eerste aan
knopingspunten via gereformeerde predikanten of via hun jeugdvereniging, die - hoewel 
reeds op 22 Juli '42 verboden - in de meeste plaatsen nog haar vergaderingen houdt, zij 
het dan ook meestal onder een andere naam. Het vinden van de juiste man is echter minder 
gemakkelijk. Vele kostbare uren gaan verloren, voordat het doel is bereikt. Het is vaak 
vechten tegen een geest van bangheid en laksheid, een geest waartegen vele medewerkers in 
de komende jaren zullen moeten strijden. Alle argumenten van christenplicht, naasten
liefde en vaderlandsliefde worden in de strijd geworpen, maar het resultaat is niet zelden 
nihil. Aan de andere kant worden de pioniers soms ook met open armen ontvangen, krijgen 
direct toezegging tot algehele medewerking en dan kan met het plaatsen en uitwisselen van 
onderduikers worden begonnen. 
Door de uitbreiding van het aantal plaatselijke contacten in de provincie, komen de 
rayonleiders al spoedig handen te kort en is iedere nieuwe medewerker van harte welkom. 
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Dirk Boonstra 
(Van Loon) 

Gearr. 8-8-'44 i.v.m. and. 
arr. 

Jan W. Bukers 
(Peter) 

Tevens: Groep de Groot. 
Gearr. 10-1-'45 door ver
raad in Groep de Groot. 

Harmannus Hendriks 
Tevens: Ill.AR. 

Gearr. 21-2-'44 op door 
SD bezet adres. 

Marinus G. Boot 
(Vos) 

Gearr. 1-4-'44 bij huis
zoeking. 

Johann H. Diemer 
( V. d. Steen) 

Tevens: Studentenverzet, 
NSF. 

Gearr. 24-1-'45 op door 
SD bezet adres. 

Anne de Jong 
Tevens: Groep de Groot. 

Gearr. 6-2-'45 i.v.m. arr. in 
Gr. de Groot. 

johannis Ch. Borgdorff 
(Chris) 

Tevens: Trouw, OD. 
Gearr. 5-9-'44 wegens 

huisvesting il!. werker. 

Abraham N. Dinger 
( Nico) 

Tevens: Studentenverzet. 
Gearr. 22-6-'44 in Zuid
horn bij voorbereiding ovrr

;,al DK. 

Volkert P. Kiift 
Gearr. 13-2-'45 t.g.v. and. 
arr., waarbij brief werd 
gevonden met z.ijn naam er 

op. 

Klaas Bouma 
(Gerrit) 

Gearr. 15-9-'44 door ver
raad van slager, die beloof
de op gekraakte toewijzingen 
t.b.v. onderduikers vlees te
zullen leveren, doch dit aan

SD doorga/. 

Evert E. Drenth 
( Driesen) 

Zie pag. 110. 
Gearr. 21-2-'44 op door 

SD bezet adres. 

Carolus H. H. A1a.germans 
Ging naar Dl. voor repa
triàing. Kwam in nog 
bezet gebied en werd daar 

21-4-' 45 gem,-.

Deze 15 personen behoorden tot ck LO-Groningen-Stad. 

Roelof Brunsting 
Tevens: NSF, inl. dienst. 

Gea.rr.13-11-'44 t.g.v. arr. 
in inl. dienst. 

Johannes J. Eskes 
Tevens: OD. 

Gearr. 24-10-'44 t.g.1•. arr. 
in OD. 

Johannes C. Minck 
Gearr. 4-6-'44 i.v.m. and. 

arr. 
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Karel van Kampen ontdekt via een onderduiker, een nieuwe medewerker in de slagers
bediende Henk de Vries (Hendrik Riddert). Henk wordt daarop rayonleider in het ·w ester
kwartier. 
Het ZO-rayon breidt zich al spoedig uit tot over de grens van de provincie, zodat na korte 
tijd ook in de meeste plaatsen van de Zuid-Oosthoek van Drente contacten zijn gelegd. 
Inmiddels worden pogingen aangewend om ook voor de stad Groningen een werkgroep 
samen te stellen. Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat de zes oprichters van de organi
satie, die allen in de stad woonachtig zijn, naast de provincie ook de stad voor hun rekening 
zouden nemen. De provincie geeft echter reeds handen vol werk, terwijl bovendien drie van 
de eerste medewerkers al spoedig uitvallen. Chris moet in Maart '43 onderduiken en gaat 
naar Gelderland, waar hij met zijn broer reeds spoedig in de leiding van de LO-Gelder
land terecht komt. Nummer twee gaat in April over naar Trouw en de derde moet wegens 
ziekte het werk staken. Gelukkig krijgt de leiding dan ook een aanvulling in enkele nieuwe 
medewerkers. Begin '43 krijgt de groep een oudere medewerker in de 48-jarige boekhouder 
Tom, met wie men in contact kwam doordat Tom's zoon via de Beurs onderdook. Met 
Tom wordt al spoedig een werkgroep voor de stad gevormd. In Maart '43 komt Jaap 

Tjeerd Pannekoek 
(Nap) 

Gearr. 28-11-'43t.g.v. arr. 
onderduiker. 

Kroon in aanraking met Nap (Tjeerd Pannekoek t). Nap, die hoofd
bestuurslid is geweest van de Ned. Christelijke Landarbeidersbond, heeft 
veel relaties in stad en provincie. 
Dan doet in Mei '43 Piet v.d. Berg zijn intrede in de organisatie. Hij is 
in verband met de aanslag op het bevolkingsregister in de Agricolastraat 
te Groningen in aanraking gekomen metéén der rayonleiders. Piet maakte 
deel uit van een verzorgingsgroep in de stad, bestaande uit militairen van 
12 RI, welke groep van nu af nauw contact blijft onderhouden met de 
provinciale organisatie, maar daarnaast ook werkzaam is in OD
verband en in de inlichtingendienst. Er wordt besloten, dat Piet de 
leiding van de stad op zich zal nemen. Omstreeks Mei '43 heeft het 
kleine groepje van zes personen zich uitgebreid tot een organisatie van 
tientallen medewerkers met contacten over de gehele provincie Gro-
nmgen. 

In de regel houdt Jaap Kroon wekelijks een vergadering met de rayonleiders, waarin de 
moeilijkheden worden besproken, onderduikers worden uitgewisseld en kwesties, die in de 
rayons niet op te lossen zijn, ter tafel worden gebracht. Vanaf het begin had men niet 
alleen verbinding met Meppel, maar ook met andere plaatsen in Drente, zomede in 
Friesland. In de begintijd worden veel onderduikers uit de provincie Groningen in de 
omgeving van Meppel en Hoogeveen ondergebracht; ook in Friesland - in de om
geving van Drachten - en verder in het Noorden van deze provincie. Onderduikers 
voor wie niet direct een plaats te vinden is, worden via de landelij_ke Beurs uitgewisseld. 
De vertegenwoordiging op de landelijke Beurs berust vanaf 22 Februari '43 bij Jaap 
Kroon. 
Bij de uitbouw van de organisatie in de provincie blijkt al spoedig, zoals wel verwacht was, 
dat er reeds illegale groepen werkzaam zijn. Eén van deze groepen is de PO (Politieke 
Organisatie), de illegale voortzetting van de Anti-Revolutionnaire Partij, die op zgn. 
thee-uurtjes principiële voorlichting geeft. Al vrij vroeg in het voorjaar van '43 komt 
Jaap Kroon met één der leidinggevende figuren van de PO,nl. Driesen (Ir Evert E. Drenth t), 
in aanraking. Hij en anderen hadden in stad en provincie kringen gevormd, die reeds 
lang voordat er van een LO sprake was, het zaad strooiden in de akkers, waarop nu de 
LO kan oogsten. In samenwerking met Swart, de latere hoofdredacteur van Trouw, heeft 
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Driesen in het najaar van '42 het initiatief genomen om in plaats van de verboden Arja 
(Anti-Revolutionnaire jongerenactie), jongerenclubs op te richten, waar de jeugd wordt 
gewezen op de gevaren van het nationaal socialisme. Deze voorlichting heeft vanaf '42, 
toen de jongens voor de NAD opgeroepen werden, veel jeugdige Groningers duidelijk 
gemaakt, welke houding zij moesten aannemen. 
Driesen wordt de contactman van de PO met de LO en later ook met de KP in Groningen. 
In de provincie komt men steeds weer met deze PO in aanraking. Vooral in het Wester
kwartier komen veel plaatselijke contacten voort uit de PO en het blijkt, dat sommige 
plaatsen daar al met de verzorging van onderduikers zijn begonnen. 
Uit het contact van de PO met de provinciale organisatie, vloeit tevens het contact met 
Trouw voort. Er is tussen de LO-Groningen en Trouw een nauwe samenwerking geweest. 
Vooral in de provincie houdt het merendeel van de plaatselijke LO-contacten zich tevens 
bezig met het verspreiden van Trouw. 
Behalve door de mannen van de "organisatie Frits", is natuurlijk ook door andere groepen 
in Groningen het onderduikerswerk van meetaf ondernomen. Niet alleen stuitten Kroon 
en zijn mannen herhaaldelijk op dergelijke groepen, ze zochten er ook contact mee om 'tot 
coördinatie in dit verzetswerk te komen. 
In Oost-Groningen zijn hier en daar ook enkele mensen begonnen met de verzorging van 
onderduikers. Het merendeel van hen was oorspronkelijk aangezocht voor de OD. Zij 
meenden echter niet te moeten wachten met het werk tot de vijand ons land zou hebben 
verlaten. Eén der eerste contacten, waarmede de rayonleider in de veenkoloniën in aan
raking komt, is Oom Koos, een assuradeur uit Hoogezand. In samenwerking met anderen 
verzorgt Oom Koos een groot gedeelte van de omgeving van Hoogezand en Sappemeer. 
Hij werkt nauw samen met de rayonleider en met de plaatselijke contacten in de Veen
koloniën. 
Ook in Slochteren is in het begin van '43 reeds een verzorgingsgroep werkzaam, onder 
leiding van Piet van Slochteren, een marechaussee. In wijde omtrek zijn medewerkers 
aangezocht en er bestaat samenwerking met de groep van Oom Koos en via Karel van 
Kampen, die in het begin van '43 met Piet van Slochteren in aanraking komt, ook met de 
provinciale organisatie. 
Zo treffen we dus in Oost-Groningen enkele groepen aan, die, hoewel via de rayonleider 
in contact staande met de provinciale organisatie, een zekere mate van zelfstandigheid 
bewaarden. 

Naast de provinciale organisatie bestaan er ook groepen in de provincie, die voorlopig 
buiten het LO-verband blijven. In Bedum is een ambtenaar van de secretarie, Oom Henk, 
die in het najaar van '42 op verzoek van een kennis, die Joden heeft geholpen, wijzi
gingen aanbrengt op de inkwartieringslijsten van de gemeente Bedum. De adressen 
waar Joden ondergebracht zijn, worden geschrapt en daardoor wordt voorkomen, dat 
de ondergedoken Joden moeten verhuizen, indien er inkwartiering van Duitsers zal 
plaatsvinden. 
Deze eerste moeilijkheden inzake het Jodenprobleem brengen Oom Henk op het idee meer 
voor deze mensen te doen. Hij komt in aanraking met een CCD-ambtenaar uit Surhuizum, 
waarmede hij voortaan samenwerkt. Begin '43 krijgt hij een onderduiker uit Usquert, 
Piet Brinkman (Pieter E. Hut t). Piet was ambtenaar op de secretarie in zijn woonplaats 
en kreeg onenigheid met de NSB-burgemeester, omdat hij niet wilde meewerken, zoals 
deze het van hem verlangde. Piet moet onderduiken en Oom Henk bezorgt hem een adres 
via zijn medewerker in Surhuizum. Veertien dagen later is Piet weer in Bedum. Oom Henk 
is verbaasd, maar Piet maakt hem duidelijk, dat hij niet van plan is gewoon onder te duiken. 
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Hij wil iets doen. Mede op aandrang van Piet wordt besloten een organisatie op te bouwen 
voor hulp aan hen, die aan de eisen van de vijand niet willen voldoen. Oom Henk heeft 
reeds medewerkers in Bedum en omgeving en zoekt er nieuwe bij, o.a. in Nieuwe Pekela, 
terwijl Piet het Noorden van de provincie gaat bewerken. 
In Baflo komt hij in aanraking met Daan (Pieter Gootjes t). Daan is zwervende. Hij 
studeerde aan de Universiteit in Groningen en werd te Baflo, waar hij een tijdelijke baan 
had bij het DK, in verband met de maatregelen tegen de studenten, op 10 Februari '43 
gearresteerd. Hij werd in het gemeentehuis opgesloten, maar wist te ontvluchten. Vanaf 
zijn eerste ontmoeting met Piet Brinkman wordt hij een trouwe medewerker van de Be
dumer groep. Vooral in het Noord-Westelijke gedeelte van Groningen weet hij veel onder
duikers te plaatsen. 
In April '43 doet de derde Piet, nl. Piet Surrogaat, die als onderduiker bij Oom Henk in 
huis is gekomen, zijn intrede in de Bedumer groep. 
Naast de provinciale organisatie, met als centraal punt de stad Groningen, is dus een 
belangrijke verzorgingsgroep met als centrum Bedum ontstaan, die eveneens haar werk
terrein heeft in een groot gedeelte van de provincie. 

Vrijdag, 29 April '43. Bekendmaking van de Duitse Opperbevelhebber in Nederland: 
alle leden van het voormalige Nederlandse leger moeten zich in de komende weken melden 
voor terugvoering in krijgsgevangenschap. Dezelfde middag nog begint de staking, spontaan 
en algemeen. In de gehele provincie wordt het werk neergelegd. In enkele plaatsen in het 
Westerkwartier en de Veenkoloniën worden in de nacht van Vrijdag op Zaterdag circu
laires verspreid, waarin er op wordt aangedrongen, ondanks de dreigementen van Duitse 
zijde, te blijven staken. In Nieuwe Pekela gaan de mensen op de tweede dag van de staking 
in optocht naar het gemeentehuis, dwingen het personeel het werk neer te leggen en be
stormen de kamer van de NSB-burgemeester. Een ingelijste foto van de "leider" wordt van 
de wand getrokken en de foto op het hoofd van de burgemeester uit de lijst geslagen, zodat 
de lijst om de nek van zijn edelachtbare blijft hangen. Daarna wordt hij uit de kamer en 
van de stoep geduwd en in het Pekelderdiep gegooid. Onder grote hilariteit van het publiek 
moet hij het NSB-speldje van zijn rever halen en in het water gooien. De toeschou
wers halen hem daarna op het droge en brengen hem thuis. 's Middags trekt weer 
een grote menigte naar het raadhuis, dit keer met de bedoeling het bevolkingsre
gister in brand te steken. Juist op dat ogenblik arriveren de Duitsers, zodat nog dezelfde 
avond enkele arrestaties volgen, maar de gearresteerden worden, na verhoord te zijn, weer 
vrijgelaten. 
's Maandags doen de Duitsers opnieuw een poging om de schuldigen in handen te krijgen, 
maar zij worden niet gevonden. Uit wraak zijn in de nacht van 23 op 24 Mei enkele inge
zetenen van Nieuwe Pekela opgepakt en naar Vught gevoerd. Ook in de stad Groningen 
en in andere plaatsen in de provincie vinden arrestaties plaats. In Slochteren worden drie 
fabrieksarbeiders gefusilleerd, terwijl in de gemeente Marum 17 onschuldige mensen 
worden neergeknald. (Zie KP-Groningen). De Mei-staking kostte Groningen in totaal 
39 doden. 
In die dagen is een nieuwe verzorgingsgroep opgericht. Onder dt 0prichters nam Roel 
(Roelof G. Radersma t), werkzaam bij de Mij. tot Expl. van Laagspanningsnetten in 
Groningen, een belangrijke plaats in. En verder Klaas, een predikant. Enkele minder 
prettige ervaringen met de provinciale organisatie hadden Roel en zijn vrienden ten on
rechte de indruk gegeven, dat die organisatie exclusief gereformeerd was. Ten onrechte, 
want de provinciale telde toen reeds anderen dan gereformeerden onder haar medewerkers 
en zij hielp overigens iedereen, die wilde onderduiken. Intussen meende de nieuwe groep 
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Jan Mulder 
Gearr. 19-2-'45 t.g.v. arr. 
koerierster, op wie een aan
duiding van hem werd ge-

vonden. 

Johannes B. J. Scholte 
Tevens: Groep de Groot. 
Gearr. 22-1-'45 i.v.m. arr. 

in Groep de Groot. 

Sipke Visser 
(De Baas) 

Zie pag. 114. 
Gearr. 3-7-'44 t.g.v. ver

raad in K-groep.' 

Hendrik Offereins 
Gearr. 29-7-'44 verm. door 

verraad. 

Lambertus A. Smit 
(Bertus) 

Tevens: Groep de Groot. 
Gearr. 29-1-'45 i.v.m. arr. 

m Groep de Groot. 

Johannes J. de Vries 
Gearr. 13-2-'45 door ver

raad. 

Willem F. Oosterheert 
(Groenier) 

Gearr. 29-3-'44 na mis
lukte overval. 

Louis R. Swaagman 
Gearr. 30-1-'45 t.g.v. and. 

arr. 

Hillechiena 
H. Minnes-Stutvoet

Koerierster LO-Haren.
Gearr. 2-7-'44 verm. door 

verraad. 

Binne Roorda 
Tevens: Groep de Groot. 
Gearr. 7-2-'45 t.g.v. and. 

arr. 

O lto C. Tichelaar 
(Karel) 

Tevens: LO-Bedum, OD, 
inl. dienst. 

Gearr. 13-Jl-'44 t.g.v. arr. 
in inl. dienst. 

Eemke v. d. Veen 
LO-Haren. 

Gearr. 2-5-'44. Oorzaak 
niet bekend. 

Adriaan M. Schiltkamp 
( Bob) 

Tevens: Studentenverzet. 
Gearr. 22-6-'44 in Zuid
horn bij voorbereiding over-

val DK. 

Hendrik Vechter 
Gearr. 29-1-'1-5 door ver

raad. 

Pieter Wierenga 
LO-Haren. 

Met personeel van gem. 
secretarie op 16-11-' 44 
ondergedoken. Dezelfde dag 
in Vries door landw. aan
gehouden en direct gef. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de LO-Groningen-Stad. 
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een tegenwicht te moeten vormen tegen dit volgens haar exclusief optreden van de provin
ciale organisatie. Aanvankelijk bestond de groep Roel uit hervormden, 
maar ook zij kreeg spoedig een meer gedifferentieerde samenstelling, 
toen bv. ook rooms-katholieke medewerkers toetraden. Eén der mede
werkers uit de provincie wordt VanZaanen (DsBastiaanJ. Adert) uit 
Nieuw Beerta; hij is vooral op het gebied van Jodenverzorging werk
zaam. Al vrij spoedig komt de groep Roel in aanraking met Nap van 
de provinciale organisatie en ontvangt van hem de eerste distributie
bescheiden. 

Roelof G. Radersma 
( Roel) 

Gearr. 11-9-'44 t.g.v. and. 
arr. 

Dat was intussen niet de enige bonkaartenbron voor de groep Roel. 
Zij kreeg ook - en vooral later - bonkaarten op valse inlegvellen, 
dank zij de medewerking van De Baas (Sipke Visser t), chef uitreiking 
van distributiekaarten in de stad Groningen. Valse inlegvellen verschafte 
Henk de Groot (Gerrit J. Boekhoven t), die zodoende tussenpersoon 
werd en De Baas van de bonnetjes voorzag. De Groot had vanuit het 

illegale orgaan "De Vonk" aanvankelijk een vervalsingsorganisatie opgebouwd en was 
later ook in het onderduikerswerk actief. Deze groep de Groot is geheel onafhankelijk 
gebleven van de LO. De verhoudingen waren soms zelfs vrij gespannen, zoals nog zal 
blijken. 

In de Meidagen van '43 groeit het aantal onderduikers van dag tot dag en worden de 
moeilijkheden voor de verzorgers steeds groter. Vooral het probleem van de distributie
bescheiden is urgent. Tot nu toe heeft de provinciale organisatie, hoewel met veel moeite, 
zich nog kunnen redden via de medewerking van enkele distributiekantoren, maar het wordt 
steeds moeilijker. Hetzelfde geldt voor de Bedumer groep. 
Een door de provinciale organisatie in het begin van '43 aangezochte plaatselijke mede
werker in Eenum, Anne (Harm Molenkamp t), die vanaf zijn intrede in de provinciale 
organisatie reeds een grote activiteit ontplooide tot ver buiten zijn woonplaats en ook 
reeds spoedig met de Bedumers samenwerkte, komt zomer '43 met de eerste valse bonnen 
van inlegvellen, verkregen van de groep Kleiman (Dirk Kleiman t) in de Zaanstreek, die 
daar samenwerkte met de LO. Toch kon ook zo nog niet aan de grote 
aanvraag worden voldaan. 
Dan komt bij de groep Bedum het plan op om door middel van een over
val op een DK zich van de zo zeer gewenste bonnen te voorzien. 
Op 4 Juni '43 gaan enkele medewerkers van de Bedumer groep naar het 
DK te Langweer in Friesland. Zij komen met een rijke buit terug: 
Het is de eerste kraak in Nederland, waarvan de buit volledig ten 
dienste komt van de verzorgingsorganisaties. De dag daarop komt één 
der deelnemers aan de overval, Daan (Pieter Gootjes t), in aanraking 
met zijn studiegenoot Reinoud, die evenals hij is ondergedoken in ver
band met de actie tegen de studenten. Daan vertelt Reinoud van de 
overval en verzoekt hem aan de distributie van het geroofde mee te 
werken. Reinoud stemt direct toe. Hij kent Frits de Zwerver en heeft 
ook reeds het een en ander gehoord over het werk van deze onderge
doken predikant. Hij gaat op zoek naar Frits en ontmoet hem in Zwolle. 

Harm Molenkamp 
( Anne) 

Gearr. 29-9-'44 in de bos
sen bij Anlo. Zie pag. 154. 

Frits wil dolgraag een gedeelte van de gekraakte buit overnemen, want evenals in de 
provincie Groningen, heeft men op de landelijke Beurs steeds een tekort aan bon
kaarten. 
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Berend K. Bosma 
LO-Nieuwolda. 

Tevens: OD 
Grarr. 21-3-'45 t.g.v. arr. 

in OD. 

Sietse H. W. Bergsma 
( Siert) 

LO-Uithuizermeeden. 
Tevens: OD. 

Gearr. 26-2-'45 t.g.v. arr. 
in OD. 

Sako Huizinga 
(Ko) 

LO-Kantens. 
Gearr. 27-1-'44. 

Hindrik Boven 
LO-Midwolde (0). 

Gearr. 10-5-'44 door pra
ten van onderduiker. 

Be•1e R. Westadijk 
( Berend) 

LO- Uithuii.enneeden. 
Tevens OD. 

Gearr. 6�2-'45 i.v.m. OD
werkzaamheden. 

Marten Lijnema 
LO-Kantens. 

Gearr. 1-2-'44. 

Cornelis G. Wiegers 
LO-Finsterwolde. Tevens: 

OD. 
Gearr. 20-2-'45verm. t.g.v. 

arr. in OD. 

Hendrik Boersema 
LO-Stedum. 

Gearr. 15-1-'45 bij huis
zoeking. 

Henderikus].A.C. Wittebol 
( Henk) 

LO-Kantens. 
Gearr. 27-1-'44. 

Jannes J,V. Formsma 
LO-Bedum. 

Gearr.22-4-'44 i.v.m. liqui
datie Keijer. De volgende 

dag gef. 

Aldert K. Dijkema 
LO-Appingedam. 

Gearr. 2 1-9-' 44 op adres 
1'an Omta (zie hiernaast). 

Albert ,'. d. Ziel 
LO-Zandeweer. 

Gearr. 14-:l-'44. 

Deze 4 pnsonen zijn gcarr. n.a.v. de oven-al op het DK-Kantcns. 

Jac:Jb Schuurman 
LO-Bedum. 

Gearr. 17-4-'44 t.g.v. and. 
arr., waarbij een aan hem 
gerichte brief werdgevonden. 

Aldert D. Omta 
LO-Bierum. 

Gearr. 9-9-'44 bij huis
zoeking. Direct gef. 

John 0. Arkes 
(Otto) 

LO-Loppersum. 
Onderged. bij zijn ouders 
in De Bilt ( U) werd hij 
23-8-'44 gearr. door landw. 
bij huiszoeking naar Joden. 
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Zo verschijnen dan op 26 Juni '43 de eerste gekraakte kaarten op de Beurs in Arnhem. 
De overval op het DK te Langweer wordt al spoedig door andere gevolgd. Enkele mede
werkers van de Bedumer groep gaan steeds meer in het KP-werk op. Koos (Jacob P. 
Gootjes t), broer van Daan, één der deelnemers aan de overval op het DK te Langweer, 
die op 17 Januari '43 heeft moeten onderduiken, daar hij als ambtenaar op de gemeente
secretarie te Baflo zgn. fraude heeft gepleegd met PB's, gaat naar De Krim in NO-Over
ijssel en neemt van daaruit met een KP aan verschillende overvallen deel. Reinoud staat 
steeds in verbinding met de ploeg in De Krim, omdat hem door de Beurs verzocht is er 
voor te zorgen, dat de gekraakte bonkaarten zo veel mogelijk bij haar terecht komen. Door 
Koos komt Reinoud in aanraking met Ds de Groot (Ds Rinze Douma t), predikant te 
Emmercompascuum, die dezelfde plannen heeft als Reinoud. Ds de Groot is plaatselijk 
contact aldaar van de LO-Groningen. Hij zal een gedeelte van het werk van Reinoud voor 
zijn rekening nemen en komt zodoende met verschillende werkers in de provincie in 
aanraking, o.a. met genoemde Anne uit Eenum. 

Zoals reeds bleek, hadden de verschillende besproken verzorgingsgroepen onderling 
contact; zij waren niet geïsoleerd van elkaar, kwamen door de aard van het werk allerwege 
met elkaar in aanraking en niet zelden beschouwden medewerkers zich te behoren tot 
verschillende groepen. Behalve de groepen van Oom Koos en Piet v. Slochteren, die reeds 
spoedig een deel van de provinciale organisatie uitmaakten, waren de belangrijksten: deze 
provinciale organisatie, de Bedumer groep en de groep Roel, zomer '43 nog onafhankelijk 
van elkaar. 
Maar in die zomer is een nauwer contact ontstaan, waarin ook nog een tweetal andere 
groepen betrokken werd. Het merkwaardige van deze coördinatie, die wij aanstonds zullen 
bespreken, was nu, dat de provinciale organisatie, oftewel de groep Kroon, er officieel 
buiten bleef staan. En dit is des te merkwaardiger, omdat drie mannen van de groep Kroon, 
nl. Anne, Ds de Groot en Nap, een belangrijke rol speelden in deze bundeling. Nu moet 
direct vermeld worden, dat juist deze drie zich weinig gebonden voelden aanéén organisatie. 
Zij hadden in zich dat rusteloos uitbreiden van het arbeidsveld, het zoeken van nieuwe 
contacten, de pioniersgeest, maar ook de onderschatting van het organisatorisch gegroeide. 
Zo maakte zich bv. Anne reeds spoedig los van de groep Kroon om over te schakelen op 
de Bedumer groep. Hij zwierf door de gehele provincie, kende ieder belangrijk contact en 
bracht tal van verbindingen tot stand, o.a. tussen Piet v. Slochteren en de Bedumer groep. 
Terloops zij vermeld, dat hij ook samenwerkte met Willy, een manufacturier in Garrels
weer, die een eigen groep had. Brune, die in LO-kringen later een treurige bekendheid 
verwierf, o.a. door zijn verraad van het centrale adres van de PBS in Amsterdam, speelde 
een belangrijke rol in deze uitstekend werkende groep. Zij legde zich vooral toe op het 
verkrijgen van gelegaliseerde PB's en had vele aanknopingspunten met gemeente-secretarie
en in Groningen, Friesland en Drente. Hoewel de groep ging samenwerken met de LO in 
Groningen, bleef zij steeds zelfstandig. 
Behalve door de activiteit van het genoemde drietal, waren ook de overvallen op distribu
tiekantoren, die vanuit en rondom de Bedumer groep tot stand kwamen, aanleiding tot 
de genoemde coördinatie. De voorziening in bonkaarten was nl. een nijpend probleem en 
het was dus zaak het resultaat der overvallen zoveel mogelijk uit te buiten. Zo komt dan in 
de zomer van '43 ten kantore van Nap een samenwerking tot stand, die men reeds spoedig 
omdoopt in het PC, het provinciale comité. Oom Henk is er voor de Bedumer groep en 
Ds Klaas voor de groep Roel. Verder is ook De Baas, die zoals gezegd bonkaarten verschafte 
op valse inlegvellen, van de partij. Vervolgens Siet, een onderwijzeres uit Groningen, die 
met haar groep reeds lang bezig is onderduikers te verzorgen. In Augustus komt Wim daar 
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nog bij. Hij vertegenwoordigt een groep medewerkers uit de stad Groningen en de gemeente 
Ten Boer. 
Men zou, Nap beschouwende als vertegenwoordiger van de groep Kroon, kunnen zeggen, 
dat nu alle groepen in één organisatie, het PC, verenigd waren, maar zo eenvoudig stonden 
de zaken niet. Nap is als zodanig nooit aangewezen. Zelfs was de ror van het PC in de groep 
Kroon nauwelijks bekend. En hoewel de meeste groepen met verschillende draden in de 
LO verweven waren, beschouwde de groep Kroon zich, en naar oorsprong terecht, als de 
LO in Groningen. Deze organisatorische fout, die onder de gegeven omstandigheden zon
der veel moeite te voorkomen was geweest, had op de duur natuurlijk vervelende gevolgen 
en het tragische was, zoals bijna altijd in het verzet, dat eerst door arrestaties de moeilijk
heden zich langzamerhand oplosten. 
Voor het goede inzicht herhalen wij dus nog even, dat in Augustus '43,naastdegroep Kroon, 
het verzorgingswerk gecoördineerd was in het PC, waarin de Bedumer groep, de groep 
Roel, de groep Siet en de groep Wim zitting hadden, terwijl ook Nap er deel van uitmaakte. 

In de groep Kroon is men inmiddels in contact gekomen met de RvV, door bemiddeling 
van een medewerker van Trouw. Laatsgenoemde komt met het zgn. Plan III van de RvV 
bij Karel van Kampen. Dit plan heeft betrekking op het gewapend verzet, net iets voor 
Karel, die het verzorgingswerk wat tam vindt. Hij heeft er al vaak bij zijn medewerkers 
op aangedrongen, dat er meer moet gebeuren, maar vindt vooral in Jaap Kroon zijn 
tegenstander. Jaap wil geen geweld, voelt ook niet voor overvallen, maar wil liever do::::>r 
het toepassen van verschillende trucjes in het bezit komen van de vereiste bescheiden. 
Het plan van de RvV komt in bespreking en men besluit het over te nemen, maar verder 
niet met de RvV in zee te gaan. Wel brengt Piet v.d. Berg nog een bezoek aan de Top van 
de RvV, waar hem o.a. wordt medegedeeld, dat in verband met eventuele liquidaties, de 
uiteindelijke beslissing hiervan ligt bij de Top van de RvV. Dit valt niet in de smaak van 
de Groningers, die het zelf willen beoorde�en. Om het overgenomen plan van de RvV te 
verwezenlijken, zal een Afdeling Gewapend Verzet gevormd worden. Piet v.d. Berg krijgt 
de leiding, terwijl Henk de Vries (Hendrik Ridder t) en Karel van Kampen de provincie 
zullen bewerken. 
In de stad Groningen gaat de groep Kroon er inmiddels toe over, het werk meer te speciali
seren. Er worden verschillende afdelingen gevormd met ieder een diensthoofd, zodat men 
krijgt: een afdeling voor de bonkaartenverzorging, voor de huisvesting, financiën, falsifica
ties enz. Ieder van de diensthoofden heeft een aantal medewerkers onder zich. 

Tot de zomer van '43 heeft het werk van de verzorgingsorganisaties vrijwel ongestoord 
zijn verloop gehad, maar op 5 Augustus valt het eerste slachtoffer door verraad. En daar
mee wordt een reeks van arrestaties ingeluid, die de LO in Groningen meer dan in enige 
andere provincie geteisterd heeft. Piet Brinkman is in Friesland in aanraking gekomen met 
een medewerker van "Je Maintiendrai". Deze laatste wordt gearresteerd en belooft als 
losprijs voor zijn vrijheid voor de SD te gaan werken. Hij gaat naar het duikadres van 
Piet in de Fruitstraat te Groningen, waar prompt daarop door de SD een inval wordt 
gedaan. Piet wordt terstond doodgeschoten, omdat hij - volgens de Duitsers -wilde 
ontvluchten. De andere aanwezigen worden gearresteerd, maar komen later weer vrij. 
De verslagenheid onder zijn medewerkers is groot. Piet Brinkman, één der pioniers van de 
Bedumer groep, heeft als eerste in Groningen zijn leven moeten geven in de strijd tegen de 
onderdrukkers. 

Omstreeks September '43 rijzen er verdenkingen tegen een contactman in Friesland. Hij 

147 



werkt onder de naam van Dijk, pseudoniem van Frans Fergonet, en is via een medewerker 
van de provinciale organisatie met Jaap Kroon in aanraking gekomen. Hij heeft veel 
onderduikers. geplaatst in de omgeving van Wartena en Birdaard in Friesland en heeft 
ook contacten in ZO-Drente, o.a. met Johannes Post (t). Plotseling vinden er razzia's 
plaats in de omgeving van Wartena en volgen arrestaties in andere gedeelten van Friesland 
en Drente. Na een ingesteld onderzoek blijkt, dat Fergonet gearresteerd geweest is en 
thans werkt voor de SD. De leiding van de provinciale organisatie besluit, in overleg met 
Friesland, Fergonet te liquideren. Een eerste poging mislukt, maar op de avond van de 
27ste October '43 wordt hij in Groningen neergeschoten. De volgende dag blijkt echter, 
dat Fergonet de hem bekende namen aan de SD heeft doorgegeven, o.a. van Jaap. Deze 
wordt op zijn kantoor gearresteerd, terwijl hij daar nog het een en ander wil regelen, 
alvorens tijdelijk van het toneel te verdwijnen. 
Even stagneert het werk, maar na enkele dagen wordt Piet v.d. Berg, die tot nu toe de 
leiding van de stad had, in de plaats van Jaap aangewezen als leider van de provinciale 
organisatie. Hoewel de arrestatie van Jaap geen nadelige gevolgen heeft voor zijn mede
werkers, ontstaan er thans moeilijkheden in verband met de afvaardiging naar de Top. 
Jaap immers had, totdat de arrestatie op de provinciale Beurs van de LO-Nrd. Holland in 
Hoorn op 19 October '43 plaats vond, de verbinding met de Beurs onderhouden. Na de 
overval in Hoorn is men gestopt met de landelijke Beurs. Op 8 November trad daarvoor 
de vergadering van een kleine Top in de plaats. Daar is Groningen al weer vertegenwoor
digd door Ds de Groot, die reeds eerder met Jaap de Beurs bezocht. Er wordt op deze 
eerste Top-vergadering in Arnhem een afspraak gemaakt, dat twee leden van de Top naar 
Groningen zullen gaan om een oplossing te zoeken voor een definitieve afvaardiging naar 
de Top. Het was in de Top wel duidelijk geworden, dat naast de groep Kroon nog een 
belangrijke organisatie in de provincie Groningen bestond. Men had er trouwens reeds 
vele relaties mee. De gezanten, Ds Jan en Jacques (Izaäk v.d. Horst t), komen dan via 
Ds de Groot en Anne bij Oom Henk terecht en verzoeken hem als provinciaal afgevaar
digde naar de Top op te treden. In overleg met de andere leden van het Provinciaal Comité, 
wordt Oom Henk afgevaardigde voor de provincie Groningen. 
Maar dat was in feite nog geen oplossing. De leiding van de oorspronkelijke provinciale 
organisatie, of zoals die door de andere groepen genoemd wordt: de groep Kroon, naar 
haar eerste leider, neemt geen genoegen met deze negatie van haar oudste rechten. Op de 
Topvergadering van 6 December '43 in Groningen laat zij weten, dat, indien er geen ver
andering komt in de afvaardiging, de groep Kroon het contact met de Top geheel zal 
verbreken. Dan volgt een nieuwe bespreking in Groningen tussen de Top-LO en de groepen 
Bedum en Kroon, waarbij uiteindelijk toch maar besloten wordt, dat Oom Henk in het 
vervolg de provincie zal vertegenwoordigen op de Topvergadering. 
De reorganisatie van de landelijke LO-leiding had echter meegebracht, dat de provincies 
groepsgewijze in de Top vertegenwoordigd worden. In overleg met Friesland en Drente 
treedt dan Oom Henk als interprovinciaal vertegenwoordiger op. Zelf is hij intussen niet 
dikwijls op de Top verschenen. Zijn groep ontwikkelde zo'n activiteit en kon zichzelf zo 
goed van al het nodige voorzien, dat Oom Henk ertoe kwam het belang van het landelijk 
contact te onderschatten. Van de distributie-overvallen, die in de groep Bedum hun oor
sprong vonden, was reeds sprake. Maar ook spionnage, pilotenverzorging, falsificaties en 
illegale verzorging van het kamp Vught, stonden regelmatig op het programma. Om de 
rol van Oom Henk goed te verstaan, diene nog het volgende. Hij stond voor het verkrijgen 
van inlichtingen in contact met een voormalig veldwachter van Bedum, Elzinga, die zich 
als een berucht SD'er ontpopte. Beiden meenden uit dit contact winst te slaan, maar toen 
het succes voor Elzinga achterwege bleef, kreeg deze argwaan. Om het vertrouwen te 
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Johannes A. Benthem 
(Co) 

Gearr. 8-6-'44. 

Roeif Pentinga 
Gearr. 4-12-'44. 

Albert Steen 
Gearr. 2-6-'44. 

Auke H. Dijkstra 
Gearr. 2-6-'44. 

Johannes M. v. d. Poel 
Gearr. 2-6-'44. 

Arendina Steen-Ovinge 
Gearr. 2-6-'44. 

Frederikus B. Eysink 
{Frits) 

Gearr. 2-6-'44. 

Petrus G. H. Schlaman 
(Piet) 

Gearr. 2-6-'44. 

Anna J. Steen 
Gearr. 2-6-'44. 

Johannes H. A. G. Gort 
Gearr. 2-6-'44. 

Schelto Slotema 
Gearr. 5-6-'44. 

Hubertus J. E. Verheul 
(Huib) 

Gearr. 5-6-'44. 

Jan A. Grobbe 
(Van Leuven) 

Gearr. 9-10-'44. 

Cornelis E. Smith 
Gearr. 3-6-' 44. 

Gerke de Vries 
Gearr. 27-6-'44. 

Deze 15 personen behoorden tot de K-Groep (Stad-Groningen). Zij werden vrijwel allen gearr. door of t.g.v. verraad. 
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herstellen, stelden zijn vrienden Oom Henk voor, sympathiserend lid der NSB te worden. 
Na een aanvankelijke weigering ging deze daar tenslotte toe over. Het laat zich verstaan, 
dat deze stap bij niet ingewijden wantrouwen wekte en althans voor een interprovinciaa 
leider en Toplid was de positie van Oom Henk wat al te ingewikkeld. Zelfs tot na de oorlog 
heeft dit ongegronde wantrouwen hem achtervolgd. 
In ieder geval ging Oom Henk al spoedig niet zelf meer naar de Topvergaderingen. Hij 
vaardigde Jan Oosterhof (Marinus Westerbeek t), of zoals hij kortweg genoemd werd 
Jan 0., af, die als ondergedoken assistent accountant uit Den Haag sinds Augustus '43 zijn 
medewerker was. Deze bleef dit tot Juni '44, tot hij bij de reeds vermelde overval op de 
PBS in Amsterdam gearresteerd werd. 

Eind '43 was de organisatie van de LO in Groningen dus voltooid. Ook de onduidelijke 
posit ie van Nap was, helaas door zijn arrestatie op 28 November '43, opgelost. Piet v.d. 
Berg zat nu als vertegenwoordiger van de groep Kroon in het Provinciaal Comité, dat de 
leiding van de provincie had. Teven's is tussen Piet en Oom Henk inzake de werkverdeling 
een afspraak gemaakt, volgens welke alleen de Bedumer groep in Noord-Oost-Groningen 
zou werken, een afspraak, waaraan men zich intussen niet altijd gehouden heeft. 
Wie zou menen, dat na de voltooiing der organisatie het verzetswerk zich in Groningen 
ongestoord kon ontwikkelen, vergist zich. De Groningse LO heeft door het uitvallen van 
medewerkers, 't zij door arrestatie, 't zij door uitwijken uit vrees voor arrestaties, geen rust 
meer gekend en de leiding bleef het beeld van een voortdurende wisseling van personen 
vertonen. Reeds was Ds Klaas van de groep Roel, die naar Friesland vertrok, in het PC 
vervangen door Roel. 

Op 21 Januari '44 moeten Siet en Wim, die beiden ook zitting hebben in het Provinciaal 
Comité, tengevolge van een mislukte liquidatie onderduiken. Siet draagt haar werk over 
aan Hessel van der Zee ( t), die als verpleegster verkleed onder de naam van "zuster Jo" 

Hessel v. d. Zee 
( Zuster Jo) 

Gearr. 3-6-'44. 
Zie pag. 152. 

werkt. Hij was koerier van Nap en na diens arrestatie medewerker 
van Siet. Het werk van Wim neemt Piet Surrogaat in hoofdzaak over. 
In de groep van Zuster Jo wordt in overleg met Piet v.d. Berg het
zelfde systeem ingevoerd als Piet in de groep Kroon heeft toegepast. 
Ook hier komen nu nl. diensthoofden, die ieder een afzonderlijke taak 
voor hun rekening moeten nemen. In de groep Kroon worden geen 
namen meer gebruikt. Iedere medewerker krijgt een nummer, dat met 
een O (nul) begint. De groep krijgt hierdoor dan ook de naam: de Nul
groep. Bij de groep van Zuster Jo wordt ook dit nummersysteem inge
voerd, alleen met dit verschil, dat er vóór de cijfers een K geplaatst 
wordt. Zo ontstaat de naam K-groep. 
Op 31 Januari '44 moet Anne zijn woonplaats verlaten in verband met 
een poging tot zijn arrestatie en de arrestatie van zijn verloofde in Bedum. 
Anne gaat naar de Veenkoloniën, waar hij reeds veel contacten heeft. 
Kort na de komst van Anne ontstaat ontevredenheid in de Veen

koloniën over de bevoorrading met bonkaarten. Anne kan nl. vlugger de gevraagde 
bonkaarten leveren dan de rayonleider van de Nulgroep. Men verzoekt aan het Pro
vinciaal Comité om reorganisatie van het rayon. Na overleg besluit men, dat Wachter 
aldaar rayonleider zal worden. Wachter neemt nu ook zitting in het Provinciaal 
Comité. In het rayon Veenkoloniën, dat bijna geheel Oost-Groningen omvat, behalve 
het Zuid-oostelijk gedeelte, dat een rayon blijft van de Nulgroep, komt overigens geen 
verandering. Er wordt gewerkt, zoals dat in de loop van de tijd gegroeid is, met enkele 
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Hindrik van Dijk 
Gearr. 2-3-' 45. 

Hotze P. de Jong 
Gearr. 1-4-'45. 

Bouwke J. Ros 
Gearr. 2-3-'45. 

Cornelis J. Schijf 
Gearr. 2-3-'45. 

Deze 4 personen, die tot de LO-KP-Gr'ijpskerk behoorden, zijn gearresteerd t.g.v. verraad. 

Martinus Ritzema 
LO-Oldekerk. Tevens: OD. 
Gearr. 1-4-'45 in Leens 

t.g.v. arr. in OD.

Albert Arp 
Gearr. 12-6-'43. 

Rentje Ritzema 
LO-Leens. Tevens: OD. 
Gearr. 1-4-'45 t.g.v. arr. 

in OD. Direct gef. 

Ane rokkens 
Gearr. 16-8-'43 

in ziekenhuis Apeldoorn. 

Albert Smid 
( Brouwer) 

LO-Hoogkerk.Tevens: OD. 
Gearr. 9-3-'45 t.g.v. arr. in 

OD. 

Johannes L. de Gee 
Gearr. 11-6-'43. 

Klaas Staverzga 
LO-Baflo. 

Gearr. 16-2-'45 verm. t.g.v. 
and. arr. 

Jacobus G. ,Zondervan 
Gearr. 11-6-'43. 

Tonnis P. Oosterhojf 
LO-Oldehove. Tevens: OD. 
Gearr. 24-9-'44 t.g.v. arr. 

in OD. 

Wiepke H. Timersma 
LO-Wehe. 

Gearr. 30-11-'43 t.g.v.and. 
arr. 

Jan ,Zuidema 
Gearr. 13-6-'43. 

Deze 5 personen behoorden tot LO-Groningen. Zij hielden als marechaussee speciaal oog op dienstberichten, die zij aan de LO
en de LKP doorgaven. Op 10-6-'43 hoorde Fokkens van een telexbericht, waarin zijn arr. werd gelast. Hij ontvluchtte, doch werd 
door een collega aangeschoten en gearr. Ook de overigen werden gepakt. Fokkens werd door de KP-Meppel uit het ziekenhuis 
bf"vrijd, doch hij viel later opnieuw in handen der Duitsers. 
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hoofdcontcaten, nl. in Slochteren, Winschoten, Veendam, Stadskanaal en Nieuwe Pekela. 
Alle LO-groeperingen in de provincie zijn nu in het Provinciaal Comité vertegenwoordigd. 
De samenstelling van het comité is omstreeks April '44 als volgt: 
1. Oom Henk voor de groep Bedum;
2. Roel voor de groep Roel;
3. Piet v.d. Berg voor de Nulgroep (De oorspronkelijke prov. org. of groep Kroon);
4. Zuster Jo namens de K-groep;
5. Wachter namens het rayon Veenkoloniën.
De samenwerking tussen deze groepen, vooral tussen Bedum en de Nulgroep, laat nog wel
eens te wensen over.
Ondanks de strubbelingen in de leiding en de wisselingen daarom vindt het werk binnen
de groepen vrijwel ongehinderd voortgang. De eerste helft van '44 is de tijd van de TD en de
Z-kaartenactie, waarvan de tegenactie, ondanks de te overwinnen moeilijkheden, ook in
Groningen een succes wordt voor de LO. De besprekingen over de financiële verzorging
hebben tot resultaat, dat in de maand April de N ulgroep gaat samenwerken met het
NSF. Tot nu toe keerde de Nulgroep ± f 15.000.- per maand uit, maar thans gaat de
verzorging van de gezinnen, overeenkomstig de afspraak tussen de Top-LO en het NSF,
naar laatstgenoemde organisatie over.

Vanaf begin '44 zijn de arrestaties niet van de lucht. Daardoor ontstaan belangrijke ver
anderingen in de provinciale leiding. Het begint bij de reeds eerder genoemde PO. Op 
21 Februari wordt Driesen, het contact van de PO met de LO, tegelijk met enkele mede
werkers gearresteerd. 
Dan is de Bedumer groep aan de beurt. In verband met de liquidatie van Keyer, één der 
gevaarlijkste medewerkers van de SD, op 22 April, vinden arrestaties plaats in Bedum en 
omgeving. De leiding van de Bedumer groep verlegt haar basis naar Haren. Oom Henk 
moet verdwijnen, gaat naar Overijssel en werkt daar verder. Jan 0. neemt de leiding van 
de groep over. 
Na Bedum volgt de K-groep, die in de maand Juni bijna volledig wordt opgerold. Een 
student is met Zuster Jo in contact gekomen. Hij heeft tekeningen van de bunkerbouw in 
Delfzijl, welke aan de geallieerden zullen worden doorgegeven. De student is echter een 
verrader, medewerker van de SD, en de tekeningen zijn af komstig van het Scholtenshuis, 
het hoofdkwartier van de SD in Groningen. De gevolgen zijn dan ook verschrikkelijk. 
Op 2 Juni worden de eerste medewerkers van de K-groep gearresteerd. De volgende dag 
volgt de arrestatie van Zuster Jo, de leider van de groep, en in de komende dagen valt de 
ene medewerker na de ander in handen van de SD. Slechts enkelen weten te ontkomen. 
Bijna alle gearresteerden vinden later de dood voor het vuurpeloton of in een concentratie
kamp. 
Op de dag van de arrestatie van Zuster Jo wordt ook Karel van Kampen, één der oprichters 
van de LO-Groningen, op straat gearresteerd. Dezelfde avond komt er een bericht van 
Karel uit het Huis van Bewaring, dat er een groot aantal namen en adressen van de Nul
groep bij de SD bekend is. Vier dagen later volgen enkele huiszoekingen en arrestaties, 
maar van de leidinggevende figuren wordt niemand gegrepen. Toch zijn mede tengevolge 
van de arrestatie van Karel, enige veranderingen aangebracht in de leiding van de N ulgroep. 
Piet v.d. Berg, die door de SD gezocht wordt en tevens door de Top-LKP als haar vertegen
woordiger voor de Noordelijke provincies is aangewezen, vertrekt naar Zwolle. Twee man
nen uit deze groep, de reeds eerder genoemde Tom, hoofd van de afdeling Financiën, en 
Frank, van de afdeling Falsificatie, nemen de leiding van de Nulgroep over. Hoewel door 
het stopzetten van de postverbinding tussen de verschillende medewerkers - een voor-
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zorgsmaatregel, die genomen is i.v.m. de verrichte huiszoekingen - enkele contacten 
uitvallen, vindt het verzorgingswerk normaal doorgang. 
Omstreeks die tijd hebben ook in de Veenkoloniën arrestaties plaats. In Winschoten heeft 
een medewerker van de SD, H uschka, zich in de groep ingedrongen en door zijn verraad vallen 
vele slachtoffers. Korte tijd daarna volgen arrestaties in Stadskanaal en omgeving, terwijl 
op 27 Mei, tengevolge van arrestaties, Piet van Slochteren moet onderduiken. Hij gaat 
naar Friesland en werkt daar verder in KP-verband. Op 10 Juni moeten de rayonleider 
Wachter en zijn medewerkers, waaronder Anne, het rayon verlaten. 
Wachter duikt onder in Noord-Groningen en de anderen in de omgeving van Zuidlaren. 
Zij blijven met elkaar in verbinding staan en de bonkaartenvoorziening enz. voor de 
Veenkoloniën wordt vanuit hun duikadres geregeld. 
Verder ontvangen de Groningers het bericht, dat Ds de Groot op 31 Mei in Amersfoort 
is gearresteerd. Weer een medewerker uitgevallen en er zullen er nog meer volgen. 
De Bedumer groep wordt op 13 Juni opnieuw getroffen en wel door de arrestatie van Jan 
Oosterhof. Jan 0. had de vorige dag een Topvergadering in Arnhem bezocht en zou via 
Amsterdam, waar hij nog iets te bespreken had, teruggaan naar Groningen. Hij werd op 
het centrale adres van de PBS - tengevolge van het verraad van Brune - gearresteerd. 
Ook Siet, die sinds 31 Januari Groningen heeft moeten verlaten, werd daar gearresteerd. 
Op 21 Juli volgt de arrestatie van een medewerker in Eenum. 
De leiding van de Bedumer groep is dan dermate uitgedund, dat Piet Surrogaat, teneinde 
het werk te kunnen voortzetten, zich bij de groep Roel aansluit, de enige groep, die tot 
nu toe ongehinderd het werk heeft kunnen voortzetten. Vóór die aansluiting bestond er 
reeds een goede samenwerking tussen de beide groepen. 
Ook de Nulgroep worden nieuwe slagen toegebracht. Door het verraad van Gé Bleeker 
op 27 Juli '44 moet Frank, één der leiders van de Nulgroep, onderduiken. Tot de Spoor
wegstaking weten de overgeblevenen de groep nog op de been te houden, maar van belang
rijke activiteit is geen sprake meer. Begin September zijn alleen nog de afdeling huisvesting, 
bonnenverzorging en natura intact. In feite is toen aan het bestaan van de Nulgroep in 
haar oude vorm een einde gekomen. 

Intussen heeft Ido, een der topleden van de Nulgroep, de verbinding met de rayonleiders 
in de provincie onderhouden. Hij doet dit tevens met de overgebleven medewerkers 
van de N ulgroep in de stad. Eén van hen, Erik, die oorspronkelijk bij de afdeling 
financiën werkzaam was en nu de afdeling huisvesting voor zijn rekening heeft genomen, 
krijgt weer contact met Roel, één der overgebleven leden van het Provinciaal Comité. 
Door het uitvallen van de oude leiders zijn vele groepsbelangen vervallen en wordt 
besloten het werk gezamenlijk voort te zetten. In het Provinciaal Comité krijgen nu 
zitting: 
Roel voor zijn groep; 
Wachter voor de Veenkoloniën; 
Ido en Erik voor de Nulgroep. 
Roel wordt tevens provinciaal leider en heeft via Alva van Drente, de nieuwe interprovin
ciale leider, verbinding met de Top-LO. Slechts zes weken heeft Roel het provinciaal 
leiderschap mogen waarnemen. Op 11 September wordt hij op zijn kantoor gearresteerd 
en ruim een week later, op de dag dat de spoorwegstaking uitbreekt, 19 September '44, 
gefusilleerd. In de plaats van Roel komen zijn medewerkers Jan en Piet Surrogaat in het 
Provinciaal Comité. 
De nauwelijks herrezen LO krijgt dan direct handen vol werk met de huisvesting van de 
stakende spoorwegarbeiders en de moeilijkheden worden nog vergroot, als eind September 
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de oproep tot het verrichten van werkzaamheden voor de OT het aantal onderduikers 
met sprongen doet vermeerderen. De groep Roel draagt nu ook de financiële verzorging 
van de gezinnen over aan het NSF. 
Maar het verzetswerk zelf is voor de Groningers niet het grootste probleem. Nog steeds 
blijven arrestaties de voortgang van het werk bemoeilijken en wij zijn gedwongen de lezer 
ook in het volgende met steeds weer andere leidende figuren te laten kennis maken. 
Op 29 September wordt Anne met twee andere medewerkers in de bossen van Anlo, waar 
zij in de zgn. Blokhut K 18 verblijf hielden, gevangen genomen, terwijl Jan, lid van het 
Provinciaal Comité, op 6 October als onderduiker in handen van de Duitsers valt. 
Jan gaat naar Helgoland en keert na de bevrijding terug, maar Anne en zijn vrienden worden 
op 12 October met een groot aantal andere illegale werkers in Westerbork gefusilleerd. 
Op 19 October worden twee leiders van het NSF gearresteerd, tengevolge waarvan Ido 
moet onderduiken. Door het uitvallen van Ido, die de verbinding met de rayonleiders in 
de provincie verzorgde, wordt wijziging in de provinciale leiding noodzakelijk. 
Bij deze reorganisatie is de fout gemaakt, dat men Piet Surrogaat, die van het begin af 
bij de opbouw betrokken was geweest en in die tijd de combinatie van Bedumer groep en 
groep Roel vertegenwoordigde, niet weer opnam in het PC. Behalve Erik en Wachter 
komt nu ook Leo, één der rayonleiders van de Nulgroep, in het PC. Verder neemt men 
ook Gerard op, een medewerker van Trouw, met wie Erik begin October in aanraking 
komt en die meer voelt voor het LO-werk dan voor de Trouwverspreiding. 
Erik wordt provinciaal leider, terwijl Leo naast het LO-werk in de provincie tevens de 
opdracht van de Top der LO vervult, nl. het vormen van groepen, die t.z.t. de gelederen 
van de KP kunnen versterken. In bijna iedere plaats in de provincie werden door de rayon
leiders groepen gevormd met behulp van de plaatselijke LO-medewerkers. Men noemt deze 
groepen KP's. Zo ontstaat soms de situatie, dat de plaatselijke LO-leider naast zijn LO-werk 
tevens bij een KP is aangesloten en daarnaast ook nog in OD-verband werkt. 
Tot enige activiteit van deze groepen, in het verband van de LKP, is het nimmer gekomen, 
en zij verrichten dan ook in de regel alleen LO-werk. 

'Naast de vele arrestaties, waaronder de LO-organisatie in Groningen steeds te lijden heeft, 
ontstaan er in de maand November ook nog moeilijkheden met de bonkaartenvoorziening. 
De LO is nl., sinds het onderduiken van Ido op 19 October '44, voor het verkrijgen van 
de bonkaarten aangewezen op de reeds eerder genoemde Henk de Groot (Gerrit Boekho
ven t), leider van een onafhankelijke groep. Hij is door het onderduiken van Ido in het 
bezit gekomen van de inwisselbonnetjes en onvangt nu ook via het DK de noodkaarten 
voor de LO. De LO moet voor deze periode 12.000 bonkaarten hebben en het gelukt 
haar pas na veel moeite een gedeelte van Henk de Groot los te krijgen. Nog voordat de 
LO de rest van de bonkaarten in haar bezit krijgt, ontstaan er nieuwe moeilijkheden met 
Henk de Groot over de financiële verzorging van de spoorwegmensen. Henk de Groot wenst 
in het vervolg deze verzorging zelf ter hand te nemen, hoewel de uitdrukkelijke afspraak 
gemaakt is, dat dit door de LO en het NSF moet geschieden. Zowel de LO als het NSF 
weigeren de financiële verzorging van de spoorwegmensen af te staan, hetgeen tot gevolg 
heeft, dat Henk de Groot geen bonkaarten meer wil afgeven. Teneinde uit de impasse te 
geraken, stelt de LO-leiding zich in verbinding met de DK-ambtenaren, die tot nu toe de 
bonkaarten aan Henk de Groot verstrekten. Deze ambtenaren zeggen volledige medewer
king toe. Hierdoor wordt Henk de Groot gedwongen ook de rest van de gevraagde kaarten 
af te geven. Twee dagen later, op 12 Januari '45, wordt hij ten gevolge van het oppakken 
van twee zijner medewerkers gearresteerd en de volgende weken wordt de groep de Groot 
vrijwel in haar geheel opgerold. Van Henk de Groot, met wie de LO wel veel strubbelingen 
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Willem J. Berg 
Gearr. 1-4-'45 t.g.v. arr. in 

OD. 

Hindrik Ko/th�f 
Op 20-2-'44 over/. aan 
hartuerl. door schrik t.g.v. 
schietpartij bij overval DK-

HoJgezand. 

Aren! Boss,her 
Gearr. 1-4-'45 t.g.v. arr. in 

OD. 

Pieter Venema 
Gearr. 20-1-'45 door verr. 

Direct gef. 

Kees de Haan Jan -Sang ers Meint Veninga 
Direct gef. 

Gearr. 5-10-'44 verm. door verraad van NSB'er. 

Willem C. Wardenaar Sr. 
Gearr. 14-7-'44 bij huis
zoeking na arr. van zoon. 

Koeno op 't Zandt 
Gearr. 15-8-' 44 t.g.v. ver
strekken PB-zegel aan on

derduiker. 

Hendrik F. Dresselhuis: 
LO-Nw.Schans. Tevens: 
inl .. dienst. Gearr. 20-2-'45 
t.g.v. arr. in inl. dienst. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de LO-Hoogezand-Sappemeer. Sommigen tevens OD. 

Ruurd de Bruin 
Gearr. 8-9-'44 bij 

huiszoeking naar broer. 

Willem Dresse/huis 
Gearr. 15-4-'44 

door prorncatie Huschka. 

Albert Jansen 
Gearr. 15-4-'44 

door provocatie Huschka. 

Jan E. Robertus 
Gearr. 15-4-'44 bij het 
brengen van brood aan zijn 

gevangen vader. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Winschoten. Sommigen tevens OD. 

Kornelis de Vries 
Gearr. 26-1-'45 t.g.v. and. 
arr. waarbij zijn adres 
werd gevonden i.v.m. een ge-

maakte afspraak. 
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Jochem Kazemier 
Koerier LO-Veendam. 

Tevens OD. 
Gearr. 20-3-'45 t.g.1'. arr. 

in OD. 

Eduard E. Stolper 
LO-Veendam. Tevens OD. 
Gearr. 5-10-'44 t.g.v. arr. 

i11 OD. 

Christinus W. Lubbers 
LO-Wildervank. 

Tevens OD. 
Gearr. 5-10-'44 t.g.v. arr. 

in OD. 

Jan Kamminga 
(Johan) 

LO-Wildervank- Winscho
ten. Tevens: inl. dienst. 
Gearr. 12-2-'45 t.g.1·. and. 

arr. 

Klaas S. Pomp 
LO- Nw. Buinen-Stadska

naal. Tevens OD. 
Gearr. 6-4-'44 /.g.1·. a11d. 

arr. 

had, kan getuigd worden, dat hij goed illegaal werk verricht heeft. Hij is in Maart in de 
Vosbergen gefusilleerd. 

Op 24 Januari '45 wordt de provinciale leider Erik gearresteerd tengevolge van het verraad 
van een medewerkster. Leo krijgt nu de algehele leiding en doordat hij naast de leiding van 
de LO tevens provinciaal leider van het NSF is geworden, wordt hij de centrale figuur in 
Groningen. Gerard neemt de stad voor zijn rekening en onderhoudt de verbinding met het 
CB van de LO. Wachter neemt nu de CID en de voorbereidende werkzaamheden van het 
NVH voor zijn rekening. Zowel in de stad als in de provincie vindt weer een reorganisatie 
plaats. De provincie wordt nu bewerkt door drie rayonleiders. Er wordt een nieuw beveili
gingssysteem ingevoerd, met een speciale wijze van adressering, waarbij iedere tak van 
dienst zijn eigen code-letter heeft. 
Met Piet Surrogaat neemt men weer contact op. Piet was tot nu toe steeds met de contacten 
van de voormalige Bedumer groep en met Henk, de leider van de groep Roel, in verbinding 
gebleven en had daardoor de distributie van achtduizend bonkaarten te verzorgen. Hij 
wordt verzocht zijn werk over te dragen aan de rayonleiders en zelf de afdeling distributie 
en levensmiddelen voor zijn rekening te nemen. Deze afdeling wordt van nu af ten nauwste 
betrokken bij de voedseltransporten naar het Westen. 
In West-Nederland wordt honger gelden en de LO-Groningen doet haar best de nood zo
veel als in haar vermogen ligt te lenigen. Piet Surrogaat heeft daartoe de stoot gegeven. 
Vooral door de activiteit van Oom Ries, een der medewerkers van Piet Surrogaat, gelukt 
het, in samenwerking met officiële instanties ± 3.000.000 kg. voedsel naar het Westen te 
vervoeren, waarvan drie kwart naar ziekenhuizen gaat en het overige naarillegale organisaties. 

Zwaar en moeilijk zijn de laatste maanden voor de bevrijding. Vooral in de stad vallen nog 
talrijke medewerkers in handen van de SD en vele keren knallen in de bossen van Anlo 
en Norg de schoten van het vuurpeloton, totdat ook voor Groningen het uur der bevrijding slaat. 
Vijf bange jaren zijn voorbij gegaan, vijf jaren, waarin mannen en vrouwen de stem van 
hun geweten het zwijgen niet konden opleggen. De stem die steeds weer sprak: jij, jij moet 
de helpende hand reiken aan hen, die van huis en hof worden verdreven. Zij zijn die stem 
gehoorzaam geweest, hebben geholpen en hebben de strijd voortgezet ondanks verraad 
en terreur. 
Karel, Nap, Jan 0., Roel en zovele anderen zijn in die strijd gebleven. Zij hebben het niet 
meer mogen meemaken, dat er weer vrede en vrijheid is in het land tussen Lauwers en Dollard. 
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Dirk de Ruiter 
(Hendrik) 

LO-Stadskanaal -Mussel
kanaal. Op 16-6-'44 gearr. 
en na neerschieten landw. 
ontvlucht. Op 13-7-'44 bij 
huiszoeking in Onstwedde 
ontdekt in een kast. Schoot 
/andw. neer, gooide stoel 
door een raam en sprong er 
door, struikelde en werd door 
schot hagel zwaar gewond; 
vluchtte, maar overleed even 

later. 

Bastiaan J. Ader 
(Van Zaanen) 
Zie pag. 144. 

Gearr. 20-7-'44 in Haar
lem door provocatie van een 

politieagent. 

Klaas Groenewold 
LO-Musselkanaal. 

Gearr. 23-11-'44 door ver
raad. 

Jan Koolhof 
LO-Nw. Pekela. 

Gearr. 26-10-'44 bij over
val op kerk, waarin onder

gedoken. 

Allard Kwast 
LO-Gron. Tevens: NSF, 

NC. 
Gearr. 25-9-'44verm. t.g.v. 

and. arr. 

Egbert Kruize 
(Kars) 

LO-Musselkanaal. 
Over!. 15-11-'44 aan een 
ziekte mede t.g.v. verzets

werk. 

Roelf Korvemaker 
LO-Nw. Pekela. 

Gearr. 28-11-'44, o.a. 
door gepraat van evacué. 

Willem Reinders 
LO-Sellingen. 

Gearr. 17-6-'44 door arr. 
van Joden. 

Corndis Hoving 
( Eefting) 

LO-Stadskanaal. 
Tevens OD. 

Gearr. 24-9-'44 in Gron. 
op een door SD bezet adres. 

Jacob Bruggema 
( Laanstra) 

LO-Veenkoloniifn. 
Tevens: Trouw, OD. 

Gearr. 29-9-'44 in de bos
sen bij Anlo. Zie pag. 154. 

Abel P. B. Sanders 
(Koos) 

LO-Gron. 
Gearr. 15-3-'45 door een 
poging om anderen voor te 
verwachten arr. te waar· 

schuwen. 

Gerrit v. d. Tuuk 
LO-Stadskanaal. 
Tevens !ll. AR. 

Gearr. 15-4-'44 verm. door 
i-erraad.

Gaard C. Oosting 
(Jan Willem) 

LO-Veenkoloniifn. 
Tevens: OD. 

Gearr. 29-9-'44 in de bos
sen bij Anlo. Zie pag. 154. 

Albert Wubs 
LO-Blijham. Tevens: OD. 
Gearr. 26-6-' 44 door pro

vocatie Huschka. 
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