
Mevrouw ]. Grandia-Smits 

LO-ZUID-HOLLAND 

De veldtocht van 5 dagen, die ons land 5 jaar lang onder Duitse tyrannie bracht, heeft in 
Zuid-Holland al direct grote veranderingen teweeg gebracht. Het begon reeds in de grote 
havenstad Rotterdam, die brandend de tol heeft moeten betalen. Rotterdam, eenmaal de 
"Koningin van de Maas" genoemd, nu een doodse puinhoop, slechts de schil rond de oude 
stadskern nog over, de Maas leeg en stil, de verwoeste St. Laurens als "cultuurmonument" 
onder de hoede van de Führer aller Germanen. Duizenden mensen die dagelijks heen en 
weer reisden van en naar de stad, omdat ze hun huizen kwijt waren, of er uit angst voor de 
bombardementen niet durfden blijven wonen. Bittere haat tegen de bezetter en tegen de 
NSB, getuige o.a. de schampere onderschriften op de brutale aanplakbiljetten: ,,Engelse 
vliegers kennen geen genade; zij werpen bommen op vreedzame burgers", culminerend in 
de slotregels van het gedichtje: 

,,De vliegers, die genade kennen, 
die hebben Rotterdam vermoord". 

En alle Rotterdammers, die niet "van de partij" waren, hebben een machteloze haat 
gevoeld, toen Mussert de triumferende Duitse luchtmacht de bronzen klok van Lunteren 
aanbood om omgesmolten te worden tot oorlogsmateriaal - ten bate van dezelfde lucht
macht, die een open stad had gebombardeerd. 
Verder kwamen er aanstonds maatregelen, die, hoewel in andere provincies ook afgekon
digd, toch aan Zuid-Holland een extra onbehaaglijk aanzien gaven. Al spoedig werden 
bepaalde gedeelten van deze provincie spergebied. Een gedeelte van de Zuidhollandse 
eilanden, de zeekust, ze waren niet meer te bereiken zonder een speciale "Genehmigung". 
Ook de voedselvoorziening gaf reeds spoedig reden tot zorg. Zuid-Holland, dat vrij veel 
steden heeft, had op dit punt eerder te lijden dan bv. de noordelijke provincies. De pro
ducten uit het Westland - de groententuin van Europa - werden uitgevoerd, evenals de 
volvette kaas en boter. Dit wil niet zeggen, dat alles in goede conditie in Duitsland aankwam. 
Vele tuinders wasten hun groenten in sloten, zodat ze glanzend en fris de wagons in gingen 
en er als een rottende massa in Duitsland weer uitkwamen. De kazen uit Bodegraven (voor 
welker verzending de kaashandelaars zelfs op Zondag uit de kerk gehaald werden), die 
men zeer voorzichtig en niet op elkaar mag vervoeren, werden in de wagons gepropt, zodat 
er in Duitsland niet veel eetbaars meer uitkwam. Maar voor het Nederlandse volk in 't alge
meen, en voor de bewoners van Zuid-Holland in 't bijzonder, was dit voedsel toch onher
roepelijk verloren. 
En als kroon op de ergernis verschenen de aanplakbiljetten van de Landstand: ,,Nederland 
voedt zichzelf ". Historisch is het verhaal, dat bij een kameraad-boer-landstandlid de 
koeien op een nacht waren uitgemolken en een brief je aan hun staart hadden hangen: 
,,Nederland voedt zichzelf", terwijl onder dezelfde leuze diverse boomgaarden van "kame
raden" geplunderd werden! En dan de huichelachtige artikelen over groenten, die vroeger 
op de mesthoop geworpen werden (schande aan de kapitalistische regering!) en nu ge
exporteerd werden inruil voor de "kostbare artikelen uit Groot Duitsland". Ook de residen
tie kwam aan de beurt. Ten bate van "de verdediging van de vesting Europa" gingen de 
slopers aan het werk, zodat een groot deel van een tweede belangrijke stad in onze provincie 
op kwaadwillige wijze vernield werd. Om nog maar niet te spreken van de stortvloed van 
Duitse departementen en "Dienststellen" in de residentie; van de onbeschaamdheid van 
Seyss Inquart om in de Ridderzaal zijn installatierede te houden, die rede, waaraan de 
"Reichskommissar" naderhand maar liever niet meer herinnerd werd, omdat hij daarin 
plechtig bezworen had, de Nederlanders geen politieke overtuiging te zullen opdringen. 
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Dan dient niet vergeten te worden, dat in Zuid-HoJland twee hogescholen en een universi
teit zijn, waarvan Delft en Leiden in '40 staakten, vanwege de maatregelen tegen Joodse 
hoogleraren. Leiden bleef gesloten. Men denke vervolgens oo� aan de moeilijkheden van 
de vele gezinnen van zeelieden, die aan de geallieerde zijde hun steentje bijdroegen, maar 
hun gezin in nood achterlieten; aan in het nauw gedreven Joodse burgers, minder in aantal 
dan in Amsterdam, maar daarom niet minder "gründlich" uitgeroeid; aan studentenvor
dering, arbeidsdienst en krijgsgevangenschap; tenslotte begint in '42 ook de vordering van 
mannen voor Duitsland een omvang van betekenis aan te nemen. 

DE REDEN EN HET BEGIN DER LO 

Duitsland had werkkrachten nodig! Van het begin af was er gelegenheid geboden aan hen, 
"die iets van de wereld wilden zien", vrijwillig in Duitsland te gaan werken. Maar de 
mooie bureaux met de fleurige reclames leverden slechts enkelingen, en Duitsland had de 
massa nodig. Dus ging men op andere wijze te werk. Men trachtte het Nederlandse volk 
aan het verstand te brengen, dat het verplicht was, werkkrachten te leveren, en dat de bezet
ter het recht had om hen, die niet vrijwillig gingen, hiertoe te dwingen. En toen begon de 
grote uitkamming. Aanvankelijk waren- het vooral de metaalbewerkers, die in het centrum 
van de Duitse belangstelling stonden, maar het duurde niet lang of anderen kwamen 
eveneens aan de beurt. Eerst zag men met lede ogen de metaalbewerkers vertrekken, maar 
men was blij voor zichzelf, een ander vak te hebben gekozen. Later zag men in, dat een
zelfde lot allen die werken konden, te wachten stond. Dit bevorderde in sterke mate het 
gevoel van saamhorigheid. Inmiddels was echter het zuurdesem van de principiële verzets
houding gaan werken en doortrok het beste deel van het gehele Nederlandse volk. En wan
neer de houding consequent is, moet de daad volgen. De mensen begonnen te beseffen, 
dat het onwaardig was voor de vijand te werken en dat het mogelijk was er onderuit te 
komen. 
Binnenskamers werden namen gefluisterd van mensen, naar wie je toe kon gaan en "die 
er wel iets op wisten". Het was een waagstuk, want hoe kwam je aan levensmiddelen? En 
zo een gastvrije boer hiervoor wel een oplossing wist, of althans de belofte gestand kon doen: 
"Uw brood en water zullen gewis zijn", hoe zou het dan gaan met het achterlaten van 
het gezin, waarvan de kostwinner onderdook, en hoe lang zou deze zich moeten verschuilen, 
daar immers zijn persoonsbewijs al verraadde, dat hij tot een opgeroepen lichting behoorde? 
Deze tijd, hoe gebrekkig in velerlei opzichten de voorzieningen nog waren, is de gulden tijd 
van het onderduikerswerk geweest. Immers, toen gold het kerels, die het risico van het 
duiken durfden nemen, principiële mensen, die alles liever deden, dan werken voor de 
vijand of het hoofd buigen voor het nationaal-socialisme. Wat een verschil met later, toen 
de slappelingen-als vliegen op het vlees-afkwamen op de aanlokkelijke dingen, die een op 
volle toeren draaiende "verzetsmachine" te bieden had tegenover het gevaarlijke en slafe
lijke bestaan in een fabriek in het vijandelijke land. Van deze slappelingen kwamen ook 
de eindeloze klachten op de provinciale- en districtsvergaderingen; vanJan, die zo'n tochtig 
kamertje had; van Piet, die iedere dag aardappels moest schillen voor zijn gastvrouw; van 
Kees, die zelf z'n was moest doen, en zo tot in 't oneindige. Ook toen waren er gelukkig 
nog kerels, die niet klaagden, zelfs niet als ze 't ongelukkig getroffen hadden, maar 't was 
niet zeldzaam als men van een adspirant-onderduiker, die niet binnen een week een plaats 
met toebehoren had gekregen, te horen kreeg, dat hij inmiddels voor de weermacht was 
gaan werken. Het gehalte verminderde nog meer, toen categorieën verlofgangers uit Duits
land, door vrienden of familie zo wijs gemaakt, ook niet meer terug wilden. Ook deze 
mensen waren niet allen over één kam te scheren, er waren fijne jongens bij, die - door 
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Hermanus Breevoort 
LO-Delft. 

Gearr. 10-6-'44 bij huis
zoeking door verraad van 

winkeljuffrouw. 

Jakobus de Koning 
LO-Schipluiden. 
Tevens: Trouw. 

Gearr. 17-4-'44 t.g.v. arr. 
in Parijs i.v.m. pilotenhulp. 

Jan Hoogvliet 
Huisv. LO-Rockanje. 

Siebren Lautenbach 
(Koos) 

LO-Delft. Tevens: LO
Friesl., ,,Op Wacht". 

Gearr. 9-8-'44 op door SD 
bezet adres. Bij onvl. poging 

gewond. 

Hendrik]. W. Oudewaal 
(Henk) 

LO-Rijswijk/Den Haag. 
Gearr. 30-5-'44 in Den 
Haag op door SD bezet 

adres. 

Hugo Hoogvliet 
LO-Rockanje. Tevens: OD 

Deze vader en zoon zijn gearr. 20-12-'44 door ver
raad bij huiszoeking, waarbij piloot werd gevonden. 

Jan v. d. Slooi 
(Jan 33) 

Pl. leid. LO-KP-Delft. 
Gearr. 13-10-'44 in Den 
Haag op door SD bezet 
adres. Bij ontvl. poging 

gewond. 

Leendert Eland 
LO-R'dam en Z,d. Ho/l. 

Eil. Tevens: KP. 
Bij poging om collega te hel
pen ont,,luchten, op 6-2-'45 
door NSB' er neergeschoten. 

Willem de Waal 
LO-Rockanje. 

Gearr. 4-12-'44 door arr. 
van ondergedoken SS'er, die 
bij zijn arr. veel namen 

noemde. 

Friedrich M. Vogel 
( Frits) 

LO- Westland. 
Tevens: VN, Trouw. 

Gearr. 19-10-' 4 3 in Zwijn
drecht i.v.m. werkzaamhe

den voor Trouw. 

Catarina Traas-de Jager 
LO-Oud Beijerland. 

Op 6-5-'45 bij o,,erMl door 
SS doodgeschoten. 

Leendert v. d. l'vfeer 
LO-Oostvoorne. 

Geair. 9-10-'44 bij huis
zoeking. Verraden d.m.v. 
anonieme brief. De ,,otgende 

dag ge[ 

Everhardus Hqfland 
LO-Naaldwijk. 

Gearr. 18-4-'44 door land· 
wacht bij het halen 1'a11 

bonkaarten op DK. Op 
11-1-'45 vrijgelaten. Na
bevrijding over/. t.g.1'. mis
handeling in conc. kamp. 

Theodorus J. Kwanten 
LO-Nieuwenhoorn. 

Gemr. 22-12-'44 t.g.1'. 
and. arr. 

Aart van Sliedrecht 
(Dik) 

LO-Oostvoorne. 
Gearr. 18-8-'44 in de trein. 
Uit de trein gesj;rongen en 
neergeschoten. Eerder aan 
arr. ontkomen door lvlare
chaussee neer te schieten. 
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omstandigheden gedwongen - de eerste keer moesten gaan, omdat ze nergens een contact 
hadden, dat hun een andere weg kon wijzen. Jongens, die vaak een hele groep kameraden 
in Duitsland een goed voorbeeld gaven en hen ervan terughielden een bandeloos leven te 
gaan leiden. Het merendeel bestond toch echter uit dezulken, die van nature de weg van 
de minste weerstand kozen en voor geld en extra rantsoenen, door ,vie dan ook verstrekt, 
te koop waren. 
Maar hoe was het nu mogelijk gemaakt, dat mensen geholpen konden worden? De bezetter 
was er immers en hij loerde feller dan ooit, nu een deel van de zozeer begeerde werkkrachten 
hem door de vingers dreigde te glippen? Maar nu kwamen de vruchten van de geest van 
het verzet tot openbaring, van de enkelingen, die, omdat God het wilde, hun leven waag
den en hun persoonlijke voor- of nadelen als niets achtten. Het begon in 't klein en overal 
verspreid. Het groeide en werd een georganiseerde macht. 
In en om Dordrecht was reeds in het begin van de bezetting een "Zeeliedenfonds" opgericht. 
De Duitsers trachtten door krachtige propaganda de zeemansvrouwen, wier mannen op 
geallieerde schepen voeren, ertoe te bewegen, hun mannen over te halen om in neutrale 
havens van boord te gaan en naar Nederland terug te keren. Ook de mannen zelf werden 
bewerkt door middel van radio-uitzendingen. Men dreigde hen, dat hun gezinnen in 't 
geheel geen uitkeringen zouden ontvangen, wanneer ze de wens van de Duitsers niet 
nakwamen. Hier moest hulp geboden worden; en die hulp kwam! De vrouwen en kinderen 
werden ondersteund en later, toen ook de niet-varende mannen voor de keus gesteld werden: 
werken voor de Duitsers of je gezin aan ontbering prijsgeven, werd de "zeemanspot" aange
vuld met een "landrottenfonds". Dat werd een voorloper van het NSF, terwijl deze actie 
rondom Dordrecht tevens uitgangspunt der LO werd. 
Daar waren de gestadige werkers, zoals de Delftse bloemist Aad (Adrianus van Rijs t), die 
reisde en trok, overal sprak, de beginselstudie levend maakte door zijn eenvoudig en be
zielend voorbeeld. Zijn medewerkers vond hij o.a. in de studentenorganisatie SSR; verder 
in Kees ( Cornelis Chardon t), de kleine van activiteit bruisende advocaat uit Delft, die 
zo talloos vele Joden aan een onderdak hielp; iemand rapporteerde er bij geweest te zijn, 

Cornelis Chardon 
(Kees) 

Gearr. 18-1-'44 bij huis
zoeking door verraad. 

dat Kees er op één avond vijftien onderbracht. Reizend door het gehele 
land met zijn klanten, streed hij de goede strijd tot aan zijn arrestatie, 
neen, juister, blijkens de berichten uit de kampen, tot aan zijn sterven. 
Daar was de activiteit vanuit de St. Jozefgezellen-vereniging onder 
leiding van pater Victor, die straks tot de organisatie van het Rooms
Katholieke LO-verzet in Rotterdam leidt. Victor zelf nam de kans 
waar om elders in de provincie de parochies te activeren. Hij kreeg 
contact met Toontje Berger (Antoon P. P. Schweigmann t) van Am
sterdam, met Zwarte Jacques (Jacobus J. de Weert t) van de FC, en 
nam zitting in het RK landelijk contact van de LO, dat regelmatig 
bijeen kwam ter bespreking van specifiek Rooms Katholieke problemen 
van de LO. Daar was de Chr. Korf balbond, die zich niet liet 
"gelijkschakelen" en onder fascistisch oppertoezicht brengen, maar 
die wel vele korf bal-enthousiasten inschakelde in het gevaarlijke, maar 
oneindig bevredigende verzetswerk. Hugo, de eerste provinciale leider 

van Zuid-Holland, kwam uit deze groep. 
En niet te vergeten is, dat Frits de Zwerver voor de elders beschreven doeleinden ook in 
Zuid-Holland op de preekstoelen kwam, aangekondigd in het kerkblad met: ,,Geen opgave 
ontvangen". En naast hen zovele anderen, teveel om op te noemen. 
Zo gistte het overal onder het schijnbaar kalme oppervlak. Het kon zodoende niet uitblijven, 
dat de "arbeiders in de wijngaard" elkaar ergens ontmoetten en met verdubbelde leger-
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Cornelis Keijzer 
Tevens: Trouw. 

Jacob v. d. Linden 
Koerier. 

Marinus Maasdam Bastiaan Moekestorm 
Tevens: Trouw. 

Jan Veldhoen 
Tevens: NSF, Trouw. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Barendrecht. Gearresteerd 6 en 8-6-'44 ten gevolge van doorslaan gearresteerde onderduiker. 

Jan H. M. de Bolster 
(]an 7) 

Rayonleider. 

Anton Kranenburg 
(V.d. Berg) 

Johannes L. Post 
( Leen) 

Deze 3 personen behoorden tot de LO-Rotterdam. Gearresteerd op ver
gadering van 8-3-'45, door verraad van een medewerker, die met geld 
geknoeid had en daarvoor tot een vergadering uitgenodigd was. Bolster werd 

in zijn schuilplaats doodgeschoten. 

Johannes Berlijn 
(Fransen) 

Rayonleider. Tevens: KP. 

Willem A. Kervel Abraham Nobels 
(De Keizer) 

Tevens: Trouw. 

Jan A. 't Hart 
LO-Overschie. 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 6-11-'44. Indirect 
t.g.v. doorslaangearr.Keesje

Zuid. 

Johannes V. Tas 

Deze 4 personen behoorden tot de LO-Rotterdam. Gearresteerd 18-4-'44. Zie pagina 284. 

Paulus Segaar 
(Wim) 

LO-Berkel. 
Gearr. 15-8-'44 in de trein 

bij PB-contróle. 

Arie den Toom 
(Toom) 

Pl. leid. LO-Tuindorp
Heyplaat. 

Gearr. 13-3-'45 bij razzia 
en huiszoeking. 

273 



macht verder gingen. Natuurlijk zijn lang niet alle categorieën opgenoem d, ook de studen
tenwereld bv. leverde zijn mensen. Wij denken hier aan onze gesneuvelde makker V. d. Woude 
(Leo E. Voogd t), districtsleider van Den Haag; aan Wampie (Willem de Niet), die het 
maar zo kort vergund was, de opengevallen plaats van Aad in Delft in te nemen; en aan 
zovele anderen. Al deze mannen vormden tezamen de voorhoede en door hun baanbrekend 
werk maakten zij het overige mogelijk. ,,Het overige", het opbouwen van een machtige 
wal tegen de Duitse stortvloeden, een waterkering, gebouwd door de "kleyne luyden", 
die de vloed tot stilstand bracht en anderen in de gelegenheid stelden maatregelen te nemen 
tot het terugdrijven der overstroming. 

UITWERKING DER CONTACTEN; EERSTE VERGADERINGEN; DE DISTRICTEN 

In het voorjaar van '43 werd te Rotterdam, in een naaischool in de Annastraat, een ver
gadering gehouden, die van zeer veel belang was voor de organisatie van Zuid-Holland. 
Deze vergadering moet gezien worden in het licht van het reeds eerder verhaalde: het was 
een bijeenkomst van "werkers in de wijngaard", die het - en terecht - nodig oordeelden, 
datereensonderlingoverleg gepleegd werd over het zich steeds uitbreidende werk, teneinde 
een overzicht te krijgen van de mogelijkheden, die meer intensieve samenwerking zou 
kunnen opleveren. Het waren figuren, waarvan er velen later een belangrijke rol in de 
LO zouden gaan spelen, zowel in als buiten de provincie Zuid-Holland. Bv.: Hugo (toen 
nog Teus genaamd), de latere provinciale leider; Mees, die nauw met Hugo gaat samen
werken; Lex (Hendrik A. van Wilgenburg t), de latere leider van de PBS; en verder o.m. 
verschillende leden, die straks de Rotterdamse groep zouden gaan vormen, alsook enkele 
Hagenaars, o.a. familieleden van Hugo. Enige tijd later werd een dergelijke vergadering, 
waarbij toen ook Kees Chardon aanwezig was, gehouden ten huize van een predikant te 
Gouda. Het was voor de dominee geen plezierige avond; hij verwachtte zes mensen en er 
waren er minstens zestien. Hij had geen seconde rust en was heel gelukkig toen zijn gasten 
huns weegs gingen. 
Inmiddels begonnen de verward dooreenlopende draden van de groeiende organisatie 
in het gehele land een overzichtelijk patroon te vormen. Langzamerhand kregen bepaalde 
medewerkers vaste functies. Belangrijke functionnarissen kregen veelal een plaatsvervanger 
naast zich, die, in geval de eerste iets overkwam, het werk onmiddellijk over kon nemen, 
zodat niets behoefde te stagneren. Iedere provincie kreeg zijn eigen organisatie, aangepast 
aan de toestanden ter plaatse. Niet altijd hield men zich aan de aardrijkskundige grenzen; 
bv. Woerden, dat in Zuid-Holland ligt, was bij Utrecht ingedeeld. Leimuiden, de Kaag, 
Roelofarendsveen en Hillegom bij Noord-Holland. 
Toen eenmaal het verband gelegd was, groeide de organisatie vanzelf uit. Zuid-Holland 
wer<l verdeeld in een aantal districten, t.w.: de Zuidhollandse eilanden, Delft met West
land, Gorcum, Den Haag, Leiden, Rotterdam en de Rijnstreek. Ieder district werd met 
het oog op de veiligheid aangeduid met een hoofdletter: A, B, C enz. Natuurlijk stond 
die districtsindeling niet ineens op poten. De boven beschreven toestand heeft zich ge
consolideerd omstreeks Nov. '43. In die tijd werd Dordrecht, dat voordien tot het district 
Rotterdam behoorde, een zelfstandig district. 
In Rotterdam vormt zich naast de in hoofdzaak Gereformeerde groep, die contact had met 
de Beurs, zomer '43 een Rooms Katholieke groep onder leiding van pater Victor. Victor 
heeft ook buiten Rotterdam een aantal LO-contacten onder geestverwanten. Tussen de 
beide Rotterdamse groepen komt contact tot stand, doch aanvankelijk zijn de verhoudingen 
nog stroef en beklaagt Victor zich over de samenwerking. In Januari '44 wordt daarover 
in Rotterdam een vergadering gehouden, waar o.a. ook Ambrosius (Johannes]. Hendrikx t), 
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Cornelia Broekhuizen
Hanemaaijer 

Vergader- en duikadres LO
KP. 

Gearr. 2-5-'44 bij overval 
na het volgen van een koe

rierster. 

Aart P. Pols 
( Snijders) 

Tevens: TD. 
Gearr. 16-3-'45 door te 
grote bekendheid met zijn 

werk. 

Pieter J. Koene 

Arie Bijl 
(Kees) 
Koerier. 

Op 6-5-'45 gesn. in zg11. 
Tunnelgevecht. 

Machiel W. Prohn 
(Dogma) 

Tevens: lil.pers. 
Gearr. 24-1-'45 verm. door 

verraad. 

Theodorus A. M. Couwen
berg 

Gearr. 19-11-'44 verm. 
door verraad. 

Willem Taapken 
Corresp. adres. 

Gearr. 29-7-'44 door pro
vocatie van V-man Eldijk, 
die juist geliquideerd was. 

Rinze Koopmans 
(V.d. Aa) 

Tevens: NSF. 
Gearr. 14-6-'44 t.g.v. and. 
arr., waarbij zijn naam in 
zakboekje werd gevonden. 

Johannes Venis 
Tevens: TD, Pers, Vrije 

verzorg. groepen. 
Gearr. 24-2-'45 i.v.m. 
werkzaamheden voor il!. 

pers. 

Deze 10 personen behoorden tot de LO-Rotterdam. 

Jan Koene Jan v. d. Zee Willem v. d. Zee 

Gustaaf A. Koot 
( Guus Anders) 

Gearr. 17-2-'45 t.g.v. and. 
arrestatie. 

Gerrit C. de Waard 
(Peter) 

Tevens: TD. 
Gearr. 3-8-'44 door provo
catie van V-man, die zgn. 
om clandestien PB kwam. 

Hendrik v. d. Zee 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Zwartewaal. Gearresteerd 4/5-12-'44 door arrestatie van ondergedoken SS'er, die veel namen 
noemde. Gebroeders Koene: woning verbrand en ter plaatse gefusilleerd. Vader en twee zoons v.d. Zee: dezelfde nacht gefusilleerd. 
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Toontje Berger en Jacques (Izaäk v. d. Horst t) van de Top aanwezig zijn. Men besluit, 
dat de groep van Victor een zelfstandig district (F2) naast dat van Mees (Fl) zal vormen, 
ieder met eigen vertegenwoordiging op de provinciale Beurs. 
Deze indeling in districten is practisch de gehele oorlog door van kracht gebleven. Wel is 
er na September '44 één en ander aan gewijzigd. Het district Dordrecht veranderde enigs
zins van vorm en kreeg er een stuk van de Zuidhollandse eilanden bij, omdat dit gemakke
lijker uitkwam met de BS-indeling. De Rijnstreek kreeg twee onderafdelingen met centra 
in Alphen en in Gouda. Na de vele arrestaties in Den Haag is er een nieuw district ge
vormd, nl. de Vlietstreek, uit de omstreken van Den Haag. Ook het district Leiden kreeg 
benoorden de plaats een aparte afdeling, district Duinstreek genoemd. 

HET HOOFDKWARTIER 

De kinderkamer van de jonge organisatie van Zuid-Holland was gelegen in een villa te 
Zeist. Het hoofdkwartier was dus buiten de provincie. In deze villa woonde een oude dame, 
later algemeen bekend als "Oma" of "Moeder-Overste". Haar kinderen waren getrouwd. 
Ze voelde zich eenzaam en was bovendien bang, dat ze inkwartiering zou krijgen van de 
Duitsers. Ze had daarom het plan opgevat, enige heren in huis te nemen. Brammetje 
Rozewater, een verzekeringsagent, had beleefd gezegd, dat hij een paar nette heren wist 
en ze wel eens sturen zou. Hij stuurde toen Hugo en Mees. Oma vond het inderdaad wel 
een paar nette heren, toen ze kennis kwamen maken, ,,maar . . .  ", had Hugo, die er een 
paar dagen eerder was dan Mees, gezegd: ,,we zijn wel eens wat ongeregeld thuis, is dat erg?" 
,,Welnee jongeman", had Oma geantwoord, ,,jij en je vriend doen maar net zo als het uit
komt." ,,En", had Teus er aan toegevoegd, ,,ziet U, we hebben ook wel eens iets bij ons 
wat eigenlijk niet mag. Bent U soms bang?" ,,Bang? nee, 't ouwegie is niet bang." 
Toen een tijdje daarna de districtsleider van Utrecht ook zijn tenten bij Oma opsloeg was 
de situatie compleet. 
Dit adres was ideaal. Bij Oma kon alles en mocht alles. Oma had een koffiepot die nooit 
uitgeschonken raakte en bezat een aardappelenpan, die alleen te vergelijken was met de 
meelbergplaats van de weduwe van Zarfath. Iedereen kon meeëten, iedereen was welkom, 
d.w.z. nadat ,, 't ouwegie" haar persoonlijk fiat gegeven had. Want 't is ook wel eens ge
beurd, dat er iemand kwam (en later bleek dan dat het een bonafide werker was geweest),
die door Oma werd afgepoeierd, omdat "z'n ogies haar niet bevielen". Oma leefde voor
haar jongens, scharrelde 's morgens om 5 uur al door het huis en ging niet naar bed voor
alles in orde was en bij dit "in orde" behoorde het onvermijdelijk spelletje "Zwarte pieten".
In dit opzicht was Oma een tyran. Mees kan er van meepraten. Hij lag een keer doodmoe
in z'n bed en was niet te bewegen om nog naar beneden te komen om te kaarten. Ruurd
(van Utrecht) rapporteerde beneden, dat-ie net koning Boris van Bulgarije op z'n doodsbed
leek, maar dit vermocht Oma niet te weerhouden en ze toog naar boven. ,,Mees!, Meesie!,
wil je 't ouwegie nou eens een pleziertje doen?" enz. En Meesie kwam, met een jasje over
z'n pyama. Toen was 't feest compleet, want hij verloor altijd en kondigde dat bovendien
in de regel aan met: ,,nou zullen we eens een aardigheidje hebben"; en in negen van de
tien gevallen was hij zelf de dupe van dat aardigheidje.
Voorts kregen de heren opleiding in huishoudelijke bezigheden. Afwassen, kleden kloppen,
schoenen poetsen e.d. behoorden daartoe. Tegenspartelen hielp niet.
Maar verder had Oma nergens bezwaren tegen. Wat er ook in huis kwam, stapels bon
kaarten voor de hele provincie, die verdeeld moesten worden, KP'ers met wapens, kranten,
persoonsbewijzen, uniformen, voor alles was ruimte. Op een keer kwam Oma zeer verheugd
beneden, nadat ze onverwacht een aantal KP'ers gehuisvest had.
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Antonius W. Ammerlaan 
(Witry) 

Gearr. 28-11-'44. 
Oorzaak niet bekend. 

Gijsbertus G. van Bemmelen 
Gearr. 25/26-10-'43 t.g.v. 
doorslaan gearr. Joden. 

Gommair J. A. F. van 
Eijsden 

Gearr. 25/26-10-'43 t.g.v. 
doorslaan gearr. Joden. 

Deze 3 personen behoorden tot LO-Dordrecht. 

Gerrit Kögeler 
( De Korte) 

LO-Zwijndrecht. 
Gearr. 13-7-'44 waarsch. 
door verr. v. familielid v. 

onderduiker. 

Hendrik van Bezooyen 
(Henk) 

LO-KP-Gorcum e.o. 
Gearr. 6-2-'45 t.g.v. and. 

arr. 

Hendrik P. Oggel 
Pl. leid. LO-Ottoland. 

Op 11-10-'44 overleden 
zonder verband met verzet. 

Nicolaus Bout 
LO-Hoeksewaard. 

Gearr. 23-3-'45 in Mijns
heerenland bij straatcontrole 

Arno/dus L. Schakel 
( Nol) 

LO-Meerkerk e.o. Tevens: 
VN. 

Gearr. 26/27-10-'43 door 
provocatie van zgn. onder

duiker. 

Anton M. de Haas 
(Pieter) 

LO-Hoeksewaard. 
Gearr. 26-3-'45 bij straat

controle. 

Govert Slob 
LO-Noordeloos. 

Gearr. 20-10-'43 door pro
vocatie. 

Evert Vonk 
(De Jong) 

LO-Alblasserwaard. 

Arend Z,eemering 
LO-Heukelum e.o. Tevens: 

Wilhelm L. Döll Josephus L. Elst 
LO-Sassenheim. 

Gearr. 6-5-' 44 in de trein. 
OD. 

Gearr. 25-1-'45 door ver
raad. 

LO-Lisse. 
Gearr. 21-2-'44 t.g.v. and. 
arr., waarbij door Döll 
verstrekt PB gevonden werd. 

Tevens: VN. 
Gearr. 30-6-'44 t.g.v. 

anonieme brwf 
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"Kijk eens jongens, wat ik op zolder gevonden heb, een leuk tolletje voor de kinderen van 
Toos". De jongens keken en zagen tot hun ontzetting een handgranaat, die Oma onder 
het bed gevonden had. Overbodig te vermelden, dat het tolletje werd afgekeurd als kinder
speelgoed. Onuitputtelijk was Oma's vindingrijkheid. Op een avond werd er gebeld. Poli
tie! Verstijfd van schrik luisterden de mannen naar wat zich aan de deur afspeelde. 't Bleek 
dat er iets met de verduistering niet klopte. Oma zei met een droog gezicht: ,,Ja, mijnheer, 
ziet U, mijn kleinzoon moest even een plasje doen, en toen vergat ik eerst het gordijn te 
laten zakken, want ik was bang, dat het anders te laat was!" Met de belofte dat het niet 
meer gebeuren zou, trok de politie af. Tot goed begrip van de situatie diene nog, dat de 
andere helft van de dubbele villa bezet was door de Duitse marine. Dit was geen bezwaar 
voor Oma, die van mening was, dat je naast het politiebureau het veiligst kon inbreken. 
De verstandhouding met de buren was ook uitstekend. De heren daar permitteerden zich 
meerdere vrijheden, die uit "dienstoogpunt" niet te verantwoorden waren en hadden 
daardoor geen behoefte aan hogere instanties. De vriendelijke oude dame, of één van haar 
"zoons", was altijd bereid een boodschap aan te nemen of een andere vriendendienst te 
verrichten. Zo is Mees eens in letterlijke zin "postiljon d'amour" geweest, toen hij een groot 
bouquet bloemen, dat bij Oma was afgegeven, naar de rechthebbende bracht, met een 
briefje van een "Fräulein", dat "leider nicht kommen konnte weil krank geworden". 
Later, toen Mees, Hugo en Ruurd niet meer bij Oma waren, hoewel er regelmatig contact 
bleef, had Oma een tijd eenjoods onderduikstertje. Als ze dan pannekoeken bakte, bracht 
de dochter van het oude volk altijd een schaaltje aan de "heren van hiernaast" met de 
complimenten van Oma. Toen de koeriersters "in zwang" kwamen, werd het helemaal een 
bijenkorf, want iedereen die vreesde te stranden, wegens de spertijd, wist, dat ze bij Oma 
altijd terecht kon. 
Over de oorlog wilde Oma altijd alles weten, maar dat wilde niet zeggen, dat ze alles 
geloofde, wat ze hoorde door de radio of las uit illegale bladen. Het orakel in deze was de 
melkboer. Als de melkboer het gezegd had was het waar; kwamen de berichten niet overeen 
met het oordeel des 1 melkboers, dan waren de berichten vals. De melkboer werd geculti
veerd; hij had een eigen stoel en een eigen kop en schotel en dronk altijd een kop koffie bij 
Oma, maar hij keek nooit gek als Oma babybonnen voor volle melk had en meer boterbon
nen dan ze voor de vaste bezetting van haar huis kon verantwoorden; de melkboer begreep 
stilzwijgend dat de "vlottende bevolking" ook gevoed moest worden. 
Het is van niet te beschrijven belang geweest, dat verzetsmilieu in Zeist. Na de spanning en 
gevaren van iedere dag, te weten: dat je 's avonds elkaar kon raadplegen, dat je iemand 
rustig mee kon nemen, dat je geen pose hoefde op te houden tegenover niets vermoedende 
mensen, dat je geen zure gezichten te zien kreeg, als je om tien uur 's avonds nog graag een 
hapje warm eten wilde hebben, en dat je iedere vracht, hoe vreemd of gevaarlijk, mee 
kon nemen. 
En wat was het goed voor gewichtige mensen, als provinciale of stedelijke leiders, om door 
't ouwegie naar de keuken geloodst te worden om borden te wassen. Door deze "arbeids
therapie" zijn heel wat verstoorde evenwichten hersteld. 
De invloed van dit ideale tehuis is merkbaar gebleven door de gehele geschiedenis van 
Zuid-Holland. Want toen Mees in October '43 werd benoemd tot stedelijk leider van 
Rotterdam, kwam hij in huis bij de jongste dochter van Oma, die getrouwd was en in 
Rotterdam woonde en er dezelfde principes wat gastvrijheid betreft op nahield als Oma. 

VERGADERINGEN 

Wanneer, onder voorzitterschap van de provinciale leider, de wekelijkse provinciale ver-
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Jacobus Groene;eld Jan W. Hoornenborg 
(Guido) 

Beiden: gearr. 4-7-'44 t.g.v. doorslaan gearrest. 
onderduiker. 

Siert Kooi Zacharias de Korte Willem G. van Wijk 
(Jongbloed) 

Tevens: NSF. 

Gearresteerd 25/26-8-'44 t.g.v. arrestatie onderduiker. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Alphen a.d. Rijn. 

Aart Boer 
Pl. leid. LO-Zegveld. 

Gearr. 23-6-'44. Indirect 
gevolg doorslaan gearr. 

onderduiker. 

Bernardus W. ]. Beden 
(Ben) 

LO-Cabauw. 
Gearr. 16-4-'45 bij het 
verspreiden van ill. lectuur. 

Dirk F. v. d. Dool 
(Van Tol) 

Rayonleider Nieuwerkerk 
a.d. IJssel. 

Gearr. 31-12-'44 door 1•er
raad van onderduiker. 

Frederik W. van Helden 
Koerier LO-IJsselmonde. 
Gearr. 16-6-'44 door ver

raad. 

Marinus Erkelens 
(Max) 

LO-Boskoop. 
Gearr. 6-6-'44 in R'dam 

bij razzia. 

Willem Idenburg 
( Itje) 

LO-Gouda. 
Gearr. 21-2-'45 door ,·er

raad. 

Abraham M. A. Gautier 
(Bram) 

LO-Berkenwoude. 
Gearr. 12-8-'44 i.v.m. 1•er

mlsen PB's. 

Abraham de Korte 
LO-Gouda. Tevens: OD. 
Gearr. 16-3-'45 door ver

raad. 

Hendrik Hekking 
LO-Krimpen a.d. Lek. 
Gearr. 6/7-3-'45 in Rens
woude, waar overval plaats 
vond op· adres van KP-

Veenendaal. 

Gerrit R. Vonk 
LO-Bodegraven. Tevens: 

OD. 
Bekend om felle anti-D. 
gezindheid. Gearr. 19/ 
20-12-'44. De volgende dag
door landwacht vermoord. 

279 



gadering gehouden werd, waren alle districtsleiders vertegenwoordigd. De provinciale 
vergaderingen vonden voor het merendeel plaats in Alphen a.d. Rijn en in Rotterdam. In 
Alphen was de districtsleider Ten Cate (later lid van het CB) of- voor diens arrestatie -
Guido (Jan W. Hoornenborg t) gastheer. De Alphense vergaderingen waren beroemd om 
de echte wittebroodjes met heerlijke kaas, die er geserveerd werden, en berucht om de in 
het oog lopende uittocht. tegen 6 uur, wanneer het boemeltje, dat eens in de drie uur van 
Woerden naar Leiden reed, in aantocht was. Iedere aanwezige had dat treintje nodig, dus 
kon de aftocht moeilijk in gedeelten plaats vinden. Ook het feit, dat men steeds in hetzelfde 
huis vergaderde, een huis, dat in zo'n kleine plaats de aandacht reeds trok door de activi
teit van de huisheer - in de tijd van de Z-kaarten stond men in de rij voor het huis om een 
valse te bemachtigen - was niet van gevaar ontbloot. Een wonder, dat het steeds goed is 
afgelopen. 
In Rotterdam was meer variatie mogelijk. Er werden vergaderingen gehouden bij particu
lieren, nu eens hier, dan weer daar, maar het vergader-adres bij uitnemenheid was het 
Noorse kerkje, gelegen in een park. Het was daar rustig en ideaal voor vergaderingen, en de 
Duitsers, die het hele park in beslag genomen hadden, waren er energiek aan 't oefenen vlak 
voor de ramen en hebben nooit vermoed, wat zich daarbinnen afspeelde. Een enkele maal 
werden de vergaderingen ook wel eens elders gehouden. Zelfs eens in de chapelle ardente 
van een begrafenisonderneming. Allen waren plechtig in 't zwart, of, zo daartoe niet in 
staat, in 't donkerblauw gekleed, met stemmige dassen en dito sokken, en zelfs ontbrak de 
statige hoge hoed niet. De stapeltjes bescheiden werden over de lege kist geschoven, de 
kaarsen brandden, gordijnen waren gesloten, maar het werk ging door. 
Eenmaal is er in Leiden een zeer bewogen vergadering geweest. Er waren nl. op hetzelfde 
adres ook enige onderduikers in huis, van wie er één plotseling een hevige maagbloeding 
kreeg, aan de gevolgen waarvan hij de volgende dag overleed. Zoals het verkeerd was om te 
vaak in Alphen te verschijnen met het oog op de geringe frequentie van de treinverbindin
gen en bovendien steeds in hetzelfde huis, zo was het eveneens een fout, die zeer velen 
noodlottig had kunnen worden, om een zo belangrijke vergadering te houden in een huis 
waar onderduikers aanwezig waren. 
Het normale programma van een provinciale vergadering was: het uitwisselen en plaatsen 
van onderduikers; het verzorgen van aanvragen voor PB's en zegeltjes; het vaststellen van 
de bonkaarten-aantallen etc. Deze zakelijke opsomming van enkele "bezigheden" geeft 
echter maar een zeer gebrekkig beeld van de situatie. Stelt U zich voor: een grote tafel, aan 
het hoofd waarvan de provinciale leider is gezeten, en waar voorts iedere districtsleider 
zijn plaats heeft gezocht. Het gezelschap geeft nogal wat variatie te zien: er is een onder
wijzer, een koopman, een landbouwconsulent, een pater, een kantoorbediende, een jurist. 
Meer dan eens trof men op zo'n vergadering eveneens een vertegenwoordiger van de KP 
en/of van de Pers. Alle districtsvertegenwoordigers hebben hun ( erg lange) lijst met uit te 
besteden onderduikers, en (noodgedwongen) een lijstje met beschikbare plaatsen (vooral 
van de mensen uit de grote steden erg kort). De vergadering wordt met gebed geopend; 
een gebed uit het hart, en dat geeft moed. Dan gaat het werk beginnen. Behalve de reeds 
hierboven opgesomde programmapunten, die van alle aanwezigen de grootste inspanning 
vraagt, komen dan voorts nog diverse andere zaken in behandeling: klachten van en over 
onderduikers, belangrijke financiële aangelegenheden, beleidskwesties etc. 
Wat de provinciale Beurs betreft, daarvoor kwam het grootste aanbod van Rotterdam en 
van Den Haag, terwijl de districten de Rijnstreek en Gorcum over het algemeen de meeste 
onderduikers afnamen. In totaal werden najaar '43 omstreeks 35 onderduikers per Beurs 
,,verhandeld"; voorjaar '44 omstreeks 60. 
De districtsvergaderingen gaven ongeveer hetzelfde beeld te zien als de provinciale, alleen 
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George M. Bomert 
(V.d. Elst) 

Leonardus J. M. Coppes 
(Venlo) 

Tevens: Studentenverzet. 

Max A. H. Coppes Christiaan C. Flemming 
(Peter) 

Johan A. Weygers 
(De Groot) 

Deze 5 personen zijn met de distr. leid. Mulders (zie pag. 285) gearr. 13-6-'44 bij of t.g.v. overval op vergadering. Gevolg van 
schaduwen. 

Pieter Boogaard 
(Piet Haag) 

Tevens: LO-Breda. 

Hermanus G. Schram 
( Cobbenhagen) 

Rayonleider. 

Frans Britzel 
( Pim van Doorn) 

Hendrik Stavast 

Roland W. H. Colberdinge Christiaan D. van 't Hof! RoelQf F. Koopmans 
Gearr. 30-9-'44. 

Pieter Stavast Klaas de Vries Jacobus A. A.M. de Waal 
(V. d. Heiden) 

Deze 10 personen zijn - tenzij anders vermeld - gearr. 29-9-'44 bij een overval op de Laan van Meerdervoort door provocatic
van de V-man Breed. 

D<"ze 15 p<"'rsonen b<"'hoorden tot cl<- LO-DPn Haa?;. 
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had thans de districtsleider de touwtjes in handen en bracht hij zijn rayon-, plaatselijke- of 
wijkleiders op de hoogte van het op de provinciale vergadering verhandelde. 
Het was niet altijd mogelijk de meest zakelijke methode van vergaderen te volgen, omdat 
deze vergaderingen al spoedig aan overbevolking leden, daar het steeds meer voor kwam, 
dat met de afdelingsleider allerlei specialisten meekwamen, bv. experts op vervalsings
gebied, op het gebied van levensmiddelen in natura, werkkleding etc. Dat was zeker niet 
bevorderlijk voor de veiligheid van de vergaderingen en de organisatie in het geheel. Tot 
welke ernstige gevolgen zoiets kon leiden, wanneer de SD - door provocatie van zo'n 
nieuweling, door verraad of door onvoorzichtigheid - de lucht van zo'n bijeenkomst 
kreeg, blijkt wel bij de arrestaties in Den Haag op het adres van de familie Boot, waar op 
13 Juli '44 een dergelijke vergadering zou plaats hebben. Het tragische was, dat deze ver
gadering juist bedoeld was om wegen te zoeken voor een systeem, waarbij het mogelijk zou 
zijn om met elkaar contact te onderhouden zonder die overbevolkte bijeenkomsten. In 
Rotterdam werd vanwege deze gevaren het systeem van spreekuren ingevoerd. De districts
leider was iedere dag gedurende één à anderhalf uur te spreken in de een of andere publieke 
gelegenheid, zoals een café, een lunchroom, een stationswachtkamer of desnoods - na 
overleg - in de spreekkamer van een arts. Dit had het voordeel, dat alleen zij kwamen, 
die "de baas" op een moment dringend nodig hadden. De anderen bleven wel weg. Een 
nadeel was, dat onvermijdelijke paperassen, vaak in grote getale en van gevaarlijke aard, 
overhandigd moesten worden onder de critische ogen van het publiek. Daarom werd 
gestreefd naar een andere oplossing. Deze werd gevonden op de volgende wijze: De toen
malige districtsleider van Rotterdam was (legaal) bestuurslid van de "Vereniging van Chr. 
Volksonderwijs Delfshaven". Hij slaagde erin om 's avonds van 7-9 uur een lokaal te 
bemachtigen in een van de scholen, waar hij "onderwijs gaf voor het middenstandsdiplo
ma". Dit kon. Hij was legaal in het bezit van een onderwijsacte. Het was dus weinig ver
dacht, wanneer zich 's avonds enkele "jongelieden van beiderlei kunnen" in gezelschap van 
wat ouderen voor de school verzamelden en daar dan binnengelaten werden om "les" te 
krijgen. De "meester" klom achter de lessenaar en de "leerlingen" mochten om de beurt 
uit de bank komen om hun werk met de leraar te bespreken. Deze comedie moest angst
vallig volgehouden worden, gezien het feit, dat het schoollokaal grote ramen had en de 
school in een dichtbevolkte buurt gelegen was, waarvan de bewoners gaarne,voor hun raam 
gezeten, een oogje in 't zeil hielden. 
Dat het verzetswerk bij alle betrachte voorzichtigheid toch geen veilig werk was, blijkt ook 
uit de grote serie arrestaties in het verband van de LO-Zuid-Holland. In vergelijking met 
de andere provincies zijn hier de meeste slachtoffers te betreuren; LO en KP tezamen bijna 
250. Mede hierom lijkt het ons verantwoord aan dit onderwerp iets uitvoeriger aandacht
te schenken. Dit zou de schijn kunnen wekken, dat i.p.v. het verzet, de arrestaties in Zuid
Holland in het middelpunt stonden. Die indruk zou onjuist zijn, al kan niet ontkend worden,
dat de arrestaties der SD een zware druk op het werk legden. Naast de vele beschrijvingen
van het LO-verzet in andere provincies zal het geen bezwaar zijn, dat voor Zuid-Holland
het accent wat meer bij de arrestaties komt te liggen, waarbij dan enkele gegevens over de
historische ontwikkeling gevoegd worden.
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop, dat we slechts bedoelen een indruk van de vele
arrestaties te geven; vanzelfsprekend is het onmogelijk om hier volledig te zijn.

ARRESTATIES 

Er wordt wel eens schamper opgemerkt door buitenstaanders, dat "de leiding" van de 
illegaliteit zich wist veilig te stellen ten koste van de "kleintjes" op wie het gevaarlijke en 
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Johannes Boot 
Corresp. adres. 

Cornelis de Jong 
( Maarten) 

Tel'ens: KP-R'dam. 

Jules F. Schüssler 
(De Jager) 

Barend J. Donker 
(Baay) 

Wijkhoqfd. Tevens: KP. 

Jan H. Kaptein 
(Kok) 

Pieter Sybesma 
(Verschoor) 

Hermanus C. M. Engering 
(Van Dalen) 

Cornelis C. Oosterling. 

Rudolf F. W. Treebu, 
. (Volkers) 
Wijkhoqfd. 

Thomas Hiemstra 
Gearr. 24-7-' 44. 

Pieter van Otten 
Corresp. adres. 

Gearr. 24/25-7-'44. 

Peter Treebus 
(Jonkers) 
Wijkhoofd. 

Jacob Hogendoom 
(Van Dalen) 

Gearr. 14-7-'44. 

George F. van 't Sant 
(Van Houten) 

Theunis A. van Vliet 
( Kleine Teus) 

Rayonleider-Oost. 

Deze 15 personen behoorden tot de LO-Den Haag. Van 't Sant werd 7-7-'44 gearresteerd ten huize van zijn verloofde op 
haar ve1jaardag, door verraad van vriendin, met wie Van 't Sant zijn verloofde de omgang had verboden. De vriendin kwam op 
verjaardag en gaf als cadeau een bijbeltje. Zij vertrok na korte tijd en waarschuwde SD, die zich met bloemen aan dit adres vervoegde. Op 
duikadres V. 't Sant werd mevrouw Rietveld, die in verwachting was, gearresteerd en twee dagen later liep ook haar man in de 
val. Om zijn vrouw vrij te krijgen, belooft Rietveld verraad te plegen. Daardoor wordt 13-7-'44 een vergadering der LO overvallen 

ten huize van de familie Boot. Bij of t.g.v. deze overvallen werden de overige bovenstaande personen gearresteerd. 
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moeizame reizen en sjouwen, kortom: het eigenlijke werk, neerkwam. Niets is minder -waar. 
En de geschiedenis van de LO-Zuid-Holland bewijst ook wel, dat onder de "veilig gezeten" 
leiding heel wat klappen gevallen zijn, en dodelijke klappen bovendien. Bijna geen enkel 
district uit de gehele provincie ontbreekt op dit trieste appèl. 
Van de Zuid-Hollandse Eilanden werd de onderdistrictsleider Cor in de zomer.yan '44 gepakt. 
Dank zij de activiteit van de KP kon hij tijdens transport "gekraakt" worden. Hoewel 

behoorlijk ondergedoken, zette hij zijn werk onvermoeid voort. 
Delft met Westland verloor twee districtsleiders, die beiden de dood 
vonden. Op 4 Juli '44 werd Aad (Adrianus van Rijs t) gearresteerd. 
Hij was op dat ogenblik eigenlijk geen leider meer van het district Delft, 
maar provinciaal leider. Deze functie had hij echter nog maar pas aan
vaard.Na enige weken werd ook zijn opvolger Wampie (Willem de Niet) 
gearresteerd, als gevolg van het verraad van Edith 1). Naast hem ver
loor Delft verder de nogal zelfstandige Kees ( Cornelis Chardon t), die 
bekend was om zijn moed en ondernemingslust. Met de arrestatie van 
Sijtze (Sijtze R. Beinema t), districtsleider van Dordrecht, op 17 April '44, 
viel wederom een der "werkers van het eerste uur" in handen van de 

Sijtze R. Beinema vijand. Hij was reeds in zeer belangrijke mate betrokken bij het werk 
Distr. leid. LO-Dordrecht. van de in het begin van dit overzicht genoemde "Zeemanspot" en leidde 

verder zijn district, nadat het in November '43 zelfstandig ge
worden was als District B2, met de toewijding, die vergeleken kan worden met die van 
een vader voor zijn kinderen. Zijn huis was hun aller thuis, en ieder die met zijn moeilijk
heden bij hem kwam, ging gesterkt heen. Deze arrestatie was te wijten aan een paar onder
duikers, die het, ondanks de herhaalde waarschuwingen om van publieke bijeenkomsten 
weg te blijven, toch niet konden laten, de repetities van een zang
vereniging te bezoeken. De landwacht, op jacht naar onderduikers, 
deed er een inval, greep enige van deze heren, waarvan één meteen 
vertelde van wie hij zijn bonkaarten kreeg. Een desparate poging 
van de KP om de districtsleider te ontzetten, mislukte, doordat 
Sijtze alreeds was overgebracht naar het Haagse Veer te Rotterdam. 
Op 18 April '44 werden vier medewerkers van het district Rotterdam 
gepakt, t.w.: Willem A. Kervel (t), Abraham Nobels (t), Johannes 
Berlijn (t) en Johannes V. Tas (t). Kervel werd verraden door een 
onderduiker, Nobels was gewaarschuwd dat er gevaar dreigde, maar 
geloofde het niet voor hij gevangen was, Berlijn trachtte inspecteur 
Tas in verband met Nobels arrestatie te bewegen om onder te duiken, 
en was hiermee juist bezig, toen de SD verscheen en beiden inre
kende. Zij kwamen geen van vieren terug. 
Ook het district Gorcum, moest zijn offers brengen. De eerste districts
leider Overbeeke werd gegrepen en zwaar mishandeld. Hij zweeg echter. 
Van deze mishandelingen was Bol, de eveneens gearresteerde eerste 
districtsleider van Rotterdam, getuige, daar hij enige malen tegelijk met 

Adrianus van Rijs 
( Aad) 

Prov. leid. LO-Z,d. Hol!. 
Distr.- en Pl. leid. LO-

Deljt. 
Tevens: lil.AR, Trouw. 
Gearr. 4-7-'44 te Rijswijk 
t.g.v. and. arr. -in Den Haag.

Overbeeke door de Rotterdamse SD verhoord werd. Beiden hebben echter de lange ge
vangenschap overleefd en kwamen na de bevrijding terug. De andere Rotterdamse districts
leider die gepakt werd, Karel F2 - de opvolger van pater Victor, die leider van Den 
Haag werd--, kwam er beter af. Hij werd in October '44 gearresteerd, maar door de KP 
onder leiding van Paul (Samuel Esmeyer t) bevrijd uit de schier onneembare vesting van 
het Haagse Veer. Een interessante bijzonderheid is, dat de morgen na zijn bevrijding 
1) Zie pag. 91 e.v. 
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twee Gestapo-officieren per vlieg
tuig uit Berlijn arriveerden voor 
de "Vernehmung". Het zal wel 
gerookt hebben bij de SD toen 
bleek, dat de vogel gevlogen was. 
Als in geen andere plaats in N e
derland is het LO-district Den 
Haag door arrestaties getroffen. 
De SD heeft voornamelijk door 
provocateurs ontzettend huisge
houden onder de medewerkers. 
Daar komt nog bij, dat dit district 
steeds twee groepen gekend heeft, 
die niet goed met elkaar harmo
nieerden. De ene groep, die in 
feite de leiding kreeg en hield, 
ontstond begin '43 uit een con

Leo E. Voogd 
(V. d. Woude) 

Gearr. 26-5-'44 door pro
vocatie i.v.m. poging tot 
bevrijding van gevangenen 

uit "Oranjehotel". 

Johannes H.A. Mulders 
( Eric) 

Tevens: Studentenverzet. 
Gearr. 13-6-'44 bij overval 
op vergadering. Gevolg van 
schaduwen. ,Zie pag. 281. 

Gerrit ]. Muller 
(Jan Reinders) 

Gearr. 2-7-'44 t.g.v. arr. in 
,,Het Parool". 

Deze 3 personen zijn gedurende enige tijd districtsleider van de LO-Den Haag 
geweest. 

tact van Frits de Zwerver met Ds v.d. Hoop, waaruit coördinatie van plaatselijke 
activiteit volgde. Ds v.d. Hoop bleef tot het eind geestelijk adviseur van de LO. 
De tweede groep kwam voort uit het initiatief van Hugo (in die tijd nog Grote Teus 
genaamd), het latere Toplid van de LO, die in Zuid-Holland en Utrecht het initiatief 
neemt en die in '43 met de LO-Beurs tot overeenstemming komt.1) In Den Haag bestond
zijn groep uit o.a. familieleden, bv. Maas (Gerrit van Vliet t) en Kleine Teus (Theunis 
A. van Vliet t). Deze groep heeft zich maar zelden van harte kunnen schikken in de leiding
van de eerstgenoemde groep, hoe vaak Hugo er persoonlijk ook op aandrong. In de zomer
van '43 krijgen Ver hulst en Gerrit de leiding. De laatste wordt in September gearresteerd
in een huis waar de SD naar een Jodenkind zoekt. Maar reeds eind Juli heeft de student
V. d. Woude (Leo Voogd t) de districtsleiding in handen gekregen. Van die tijd af spelen
de studenten een belangrijke rol in de leiding van Den Haag. Eric (JohannesH. A. Mulders t),
één van "de raad van negen" voor het studentenverzet, wordt met een belangrijke RK
groep aangetrokken door V.d. ·woude.
Eind Maart '44 vinden in Den Haag arrestaties plaats, waardoor tientallen medewerkers
uitvallen. Bij de voorbereiding tot hun bevrijding wordt V.d. Woude door provocatie ge
arresteerd op 26 Mei. Eric volgt hem op, maar deze wordt reeds op 13 Juni gedurende een
bespreking gepakt. Even wordt dan de leiding waargenomen door Jan Reinders ( Gerrit
J. lv1uller t), totdat in overleg met de provinciale leiding, Mees van Rotterdam districts
leider wordt. Begin Juli maakt hij een afspraak in de pastorie van de deken van Den Haag.
De SD vindt het adres op een gearresteerde medewerker, overvalt de pastorie en zo loopt
ook Mees in de val. Hij weet echter op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen, als de SD'er
hem even naar de WC begeleidt. Maar in Den Haag komt hij niet terug. Pater Victor,
eveneens uit Rotterdam, volgt hem op. Hij weet tot het einde uit handen van de SD te
blijven. Er valt te wijzen op een merkwaardige afwisseling in de godsdienstige overtuiging
van de districtsleiders. Althans op het punt van de samenwerking der verschillende ge
zindten bestonden in Den Haag geen moeilijkheden. Verhuist en Gerrit waren gerefor
meerd, V. d. Woude hervormd, Eric rooms-katholiek, Jan Reinders en Mees weer her
vormd en tenslotte Victor weer rooms-katholiek.
Victor stond voor de ontzaggelijke taak een ontwricht district opnieuw op te bouwen, terwijl
nog ieder ogenblik bleek, dat verraders in eigen kring rondspookten. De arrestaties volgen
1) Zie pag. 32 e.v.
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elkaar nog regelmatig op. De l 3e Juli is de dag van het verraad van Rietveld, die zelf il
legaal werker geweest, na zijn arrestatie medewerking aan de SD aanbood. Op de bewuste 
datum wordt een vergadering overvallen en ook daarna lopen nog velen in de val, die de 
SD in het huis opzette. Kleine Teus wordt ook gepakt. Hij was kortgeleden door Ds v.d. 
Hoop illegaal in het huwelijk bevestigd. Een belangwekkende bijzonderheid is, dat de 
plechtigheid op gramofoonplaten werd vastgelegd. 
Op 9 Augustus valt Maas op zijn duikadres in handen van de SD. Victor had het onder al 
deze omstandigheden niet gemakkelijk. Zelfs nog in September blijkt, dat de plaatselijke 
leiding, bestaande o.a. uit Jan, die zich vooral bezig gehouden had met schriftelijke 
principiële voorlichting, en Ds v.d. Hoop, nog niet voldoende contact heeft met de dis
trictsleider Victor. Toch slaagt deze er op den duur in orde op zaken te stellen en een goede 
samenwerking in het district tot stand te brengen. 
Intussen heeft zich - vanwege de gevaren en moeilijkheden in het district - een deel, 
de Vlietstreek, in de zomer van '44 zelfstandig gemaakt. Van dit district werd de leider bij 
een toevallige huiszoeking te Leiden gepakt (hij had daar nl. voor enige dagen zijn toevlucht 
gezocht op verzoek van zijn medewerkers, daar in zijn eigen district ernstige razzia's 
dreigden). Gelukkig werd hij niet in verband gebracht met zijn eigenlijke werk en als 
betrekkelijk zonder belang na enige maanden weer losgelaten, waarop hij naar zijn district 
terugkeerde en de leiding weer in handen nam. 
In Leiden ontsnapte de districtsleider Zaal op 24 Juli '44 nauwelijks aan arrestatie, tengevolge 
van het verraad van Edith. Toen de SD zijn huis overvi,el, zag hij kans, over de waranda 
naar beneden te komen en zich in het huis van zijn schoonmoeder, die daar woonde, te 
verbergen. Hij werd niet gevonden en kon, toen de SD het huis verlaten had, naar veiliger 
oorden vluchten. De leiding van het district kon hij echter niet langer in handen houden; 
zij ging over op zijn plaatsvervanger Verbrugge. 
Ook de Rijnstreek verloor één van zijn leiders Guido (Jan W. Hoornenborg t), die gearres
teerd werd in zijn school. De districtsleider Ten Gate, die hem kwam waarschuwen, dat 
de SD onderweg was, ontsnapte als door een wonder aan arrestatie. Hij was nog in de 
school, evenals Guido, toen de laatste gepakt werd. Toen Ten Gate gevraagd was, wie hij 
was, zei hij, in 't besef dat hij verloren was: ,,Ik ben Mr M." Geen van de Duitsers 
dacht aan de rechtsgeleerde, die zij zo gaarne in handen hadden; de omgeving deed 
hen het ,,meester" opvatten als "schoolmeester". Ze bekommerden zich niet verder 
om hem. 

Zelfs de provinciale leiders kwamen er niet zonder kleerscheuren af. De actieve plannen
maker Hugo bekleedde deze functie tot Juli '44, toen hij in het GB terecht kwam. Hij werd 
terzijde gestaan door Mees, als "liaison-officer", en door zijn koerier Dolf. 
Hugo werd opgevolgd door Aad, maar deze werd reeds spoedig gearresteerd, zodat Hugo 
de leiding weer overnam. Dit kon echter niet lang zo duren, want de functies waren prac
tisch niet te verenigen. Zomer '44 kreeg Zuid-Holland in de rustige, principiële Ten Gate 
een nieuwe leider. Met Dolf trok hij in de barre winter van '44 de provincie rond om orde 
op zaken te houden. Toen hij naar het GB vertrok in Maart '44, werd de districtsleider van 
Rotterdam, José, provinciaal leider, geassisteerd door Mees, die intussen reeds allerlei 
functies vervuld had, en door Dolf.José was echter zozeer betrokken bij het verzet in en om 
Rotterdam, dat hij aldaar langzamerhand de centrale figuur werd. Ook Mees werd door 
Rotterdam practisch geheel geabsorbeerd. Zo kwam het dat de onvermoeibare en onver
stoorbare Dolf enkele weken voor de bevrijding provinciaal leider werd, in welke functie 
Victor hem zoveel mogelijk terzijde zou staan. Van deze mannen werd behalve Aad ook 
Mees - en zelfs tweemaal - door de SD gegrepen. Hij wist beide keren, in Den Haag en 
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Pieter G. Blaauw 
(Piet Groen) 
Tevens: KP. 

Johannes Holsbergen 
( Fleerbosch) 

Gearr. 29-3-'44. 

T�eodorus P. J. Steijaart 
(Tom) 

Jacobus Boeije 
(V.d. Berg) 

Frank van Hulsentop 
( Lange Piet) 
Tevens: KP. 

Gerardus J. Voogel 
Koerier. 

Jan W. G. Bosch 

Pieter v. d. Mast 

Casper J. A. ter Galestin 
(John) 

Gearr. 12-12-'43 in Belgiè'. 

Hendrik J. van Engeland 
(Z,uidema) 

Tevens: VN. 

Joris D. Pronk 
(Thorn) 

Tfvens: VN, Trouw. 

Albert Keuter 

Wiebe Geskus 
Tevens: KP. 

Hidde J. Rijkeboer 
Wijkhoofd. 

Barend K. Keuter 

Beiden gearr. 4-1-'44. Vader in Meppel, zoon in 
Amsterdam. 

Deze 3 personen verzorgden tevens piloten. Zij zijn gearr. door provocatie 
van de V-männer Rouwendal en Van Bree. 

Deze 15 personen behoorden tot de LO-Den Haag. Tenzij anders vermeld, zijn zij (met vele anderen) gearrresteerd 28-3-'44 
tengevolge van het optreden van de provocateur V.d. Meer. Op deze man mislukte eerder een liquidatie poging. Bovendien was de 

SD, vermoedelijk door ander verraad, op de hoogte van diverse adressen. 
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in Dordrecht, te ontsnappen. Hugo werd eind Januari '45 gearresteerd in Amsterdam. Hij 
kwam na de bevrijding vrij. 
Dolf werd driemaal gearresteerd. De eerste keer kon hij zich "eruit praten", de tweede maal 
poogde hij te ontsnappen tijdens een transport, maar werd neergeschoten en ernstig gewond 
onder zware bewaking in het ziekenhuis te Utrecht opgenomen. Hier was echter de KP 
paraat en kraakte hem eruit. Aan de gevolgen van het verraad van Edith ontsnapte hij 
op het nippertje. Vlak voor de bevrijding raakte hij opnieuw gevangen, ditmaal in Bode
graven, maar hij werd daar uit de cel gelaten door zijn bewaker. 
José, die vanaf het begin deel uitmaakte van de LO, werd zwaar gezocht, maar nooit 
gepakt. Wel viel zijn zoon, Fok (Folkert Eisinga t), voor het vuurpeloton en was zijn 
dochter tot de bevrijding gevangen. Vermeldenswaard is, dat hij op de vooravond van het 
einde van de oorlog aangehouden werd (wegens het zich na spertijd op straat bevinden) en 
zich eruit redde met zijn legale legitimatie als Inspecteur in het Bakkersbedrijf. Ten Gate 
ontsnapte - zoals wij zagen - bij de arrestatie van Guido ternauwernood en bleef 
verder buiten schot. Hij was een man die aanvankelijk bekend stond om de risico's die hij 
nam en later om zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen. 
Behalve deze leidende figuren werden talloze andere medewerkers gearresteerd. Soms één 
tegelijk, soms een hele groep, nu eens door knap speurderswerk van SD-zijde, dan weer door 
laag verraad, stommiteit van derden of lafheid. 
De overval op de PBS te Amsterdam op de N.Z. Voorburgwal op 13 Juni '44 tengevolge 
van het verraad van Brune, kostte Zuid-Holland alleen de arrestatie van de Rotterdamse 
koerierster Clara, maar veroorzaakte overigens moeilijkheden genoeg in deze provincie, 
door het uitvallen van genoemd centrum voor valse PB's. Zeven en twintig mensen 
werden hierbij gearresteerd, van wie er 5 na korte tijd vrijkwamen en na de bevrijding 
slechts 7 terugkwamen. 

DE PERIODE NA SEPTEMBER '44 

Het is geen wonder, dat na de reeks van arrestaties en na het herhaalde verraad, die in 
dit overzicht -zoals wij reeds opmerkten - nog op geen stukken na volledig behandeld 
konden worden, voortdurend reorganisatie nodig was. Dit gold met name in de zomer van 
'44 toen de tegenslagen zich ophoopten. Bovendien begon het aspect van de oorlog te 
veranderen; de laatste periode ( en geenszins de lichtste) brak aan. Velen verwachtten een 
spoedig einde van de oorlog, met de mogelijkheid, dat ook wij met de wapens in de vuist 
zouden moeten meewerken aan onze eigen bevrijding. De aard van het te verrichten werk 
werd anders; velen die tot dusver in LO-verband gewerkt hadden, kregen daarnaast ander 
werk te doen, dat hen soms geheel uit het LO-verband losmaakte. Zo oriënteerden ook in 
Zuid-Holland vele LO'ers zich in een andere richting. En zulks in deze provincie temeer, 
omdat Frank (Johannes A. van Bijnen t) aanvankelijk zijn sabotage-centrum in Rot
terdam opbouwde, van waar uit hij meende, dat de actie moest starten; vervolgens omdat de 
CID zijn bakermat ook in Zuid-Holland en wel in Den Haag had. Dit leidde als vanzelf 
tot belangrijke verschuivingen in het LO-werk. Daar komt bij, dat iets later in de tijd 
de LO rondom de Biesbosch, tezamen met de Groep Albrecht en de KP aldaar, zich ging con
centreren op het gevaarlijke, maar noodzakelijke crossingswerk. 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat in het zicht van de bevrijding het politieke 
vraagstuk, het beleid bij de bevrijding, ook de aandacht van de LO'ers in iedere plaats 
ging trekken. Men denke aan het werk voor de bestuurs-enquête. 
Was er dus veel spreiding van verzetswerk gekomen, van een soort vlucht uit de LO was 
toch geen sprake, vooral toen bleek, dat de bevrijding nog wel even op zich liet wachten. 
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Hendrik ]. Blink 
(Henk) 

Gearr. 4-7-'44 t.g.v. arr. 
vanzijnzuster, waarna huis

zoeking volgde. 

Adrianus Drop ( Sr) 
(Vader Drop) 

Over/. 27-1-'44 door be
roerte na ontsnapping aan 

arr. 

Pieter Filius 
Gearr. 10-6-'44 op door 

SD bezet adres. 

Aarjen Brouwer 
(Oom Arie) 

Bouwe ]. Nieuwenhuis 
( Bob Visser) 

Tevens: Groep Hein. 

Beiden gearr. 15/16-1-'45 door provocatie van 
SS'er. 

Cornelis Drop ( Jr) 
(Rarnhard) 

Gearr. 21-2-'45 door 
verraad. 

Pieter]. H. !(rol 
(Wouter) 

Gearr. 10-6-'44 t.g.v. arr. 
Filius ( zie hiernaast) in 
wzens huis hij was onder-

gedoken. 

Hendrik IV. A. van Elewoul 
( Henk) 

Gearr. 21-6�'44. Oor:aak 
onbekend. 

;'vfarius}. .,J. Godwaldi 
( Marius) 

0/J 8-3-'45 hij Ol'emnl 
landwacht ontkomen en bij 
poging andere gea1 r. ge
durende transport te bevrij
den, in vuurgevecht gewond 
en door landwacht gevonden 

en vermoord. 

Nicolaas Corstanje 
(Wim) 

Tevens: LO-Achterhoek
LO-Goes. 

Gearr. 27-10-'44 vnw. 
door 1•erraad. 

Petms M. A. Engering 
Gearr. 1.9-4-'44 door pol. 
man, bij wie E. per abuis 

bonkaarten bracht. 

. lr ie G r aafland 
Tevens: LO-Schoonhoven. 
Gearr. 7-6-'44 t.g.1•. arr. 

.Joden. 

Deze 15 personen behoorden tot de LO-Den Haag. 

Adrianus van Driel 
Tevens: VN. 

GemT. l 2-2-'45verm. t.g.1·. 
and. arr. 

.�rnold F. Mn Es 
Gearr. 13-4-'44 bij huir
:::oeking uerm. door verraad. 

Arnold He/mig 
Gearr. 5-7-' 44 l.g.,·. and. 

arr . 
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En reeds voordat de militaire mislukking van Arnhem een feit was, riep de spoorwegstaking 
ook de mannen in Zuid-Holland weer tot typisch LO-werk. 
Het zoeken van duikplaatsen en het organiseren van de financiële steun vorderden alle man
nen met al hun tijd, vereiste opnieuw de vindingrijkheid en doortastendheid van ieder. 
Een bange winter wachtte - een winter, waarin vooral Zuid-Holland, Noord-Holland en 
Utrecht het zwaar te verduren kregen. Zonder stroom, zonder kolen, bijna zonder eten, 
leden de mensen meer dan in de vorige oorlogswinters bij elkaar. De Duitsers, in Augustus 
en begin September down door de geweldige successen van de geallieerden, traden later op 
met hernieuwde durf en bruutheid, sleepten alles weg, wat de moeite waard was, vorderden 
fietsen, dekens, kleding en voedsel, en vernielden wat niet weg te slepen was. De aftakeling 
van de Rotterdamse havens begon; Hollandse burgers groeven de putten, waarin de 
springstoffen werden aangebracht, die de havens en loodsen vernielden; Hollandse burgers 
werden gevorderd om palen in de grond te slaan, overal waar maar een vliegtuig kon 
landen. Enorme uitgestrektheden, prachtige bouw- en weilanden werden meedogenloos 
geïnundeerd. In deze moeilijke situatie had de organisatie handen vol werk. Licht, vuur, 
telefoon, alles moest clandestien en door hulp van relaties verkregen worden. En deze 
dingen moest men hebben, wilde men nieuwsbulletins kunnen uitgeven, vervalsingswerk 
kunnen verrichten, voedselvoorzieningen kunnen treffen enz. Toen kwamen de grote 
razzia's, waarvan Rotterdam op 10 en ·11 November één van de eerste slachtoffers was. De 
verrassing was volkomen en als vee werden de mannen weggevoerd, lopend, of in rijnaken 
en goederenwagons geladen. Vele slachtoffers van deze razzia's keerden nimmer terug. 
Inmiddels had de LO haar handen vol om de mensen, die zonder middelen van bestaan 
achterbleven, de helpende hand te bieden, om gelukkigen, die onderweg ontsnapt waren en 
terugkeerden, van de nodige papieren te voorzien en, wanneer hun eigen adres niet veilig 
was, voor een duikadres te zorgen. 
Gelukkig was, ondanks al deze moeilijkheden, de situatie er in zoverre op vooruitgegaan, 
dat de mensen het onderduiken en wat daarmee samenhing, als iets normaals gingen be
schouwen, en niet als een hartbrekend waagstuk, zoals in '42 en ook in '43 nog het geval 
was. De LO heeft wat dat betreft opvoedend gewerkt. 
Ook had de organisatie op allerlei gebied vele vaklieden aangetrokken, die "legaal" zeer 
vele dingen voor elkaar kregen, zonder dat er onderduiken aan te pas behoefde te komen. 
Bv. de op het Raadhuis te Rotterdam gestationneerde ambtenaren van Sociale Zaken, die 
tallozen, opgeroepen voor het graven van putten voor springladingen om de kaden op te 
blazen, en voor het slaan van palen om het landen van vliegtuigen onmogelijk te maken, een 
papier in handen wisten te spelen, waarop voor een ieder te lezen stond, dat zij afgekeurd 
waren. 
Inmiddels vertoonde de provincie Zuid-Holland een treurige aanblik. Prachtig land ge
ïnundeerd, zóveel verwoest in de steden, dat men zich afvroeg: ,,hoe moet het ooit weer 
goed komen?" De honger begon te heersen, meer dan in de vorige jaren het geval was ge
weest. Grote drommen mensen trokken weg op jacht naar voedsel in 't Noorden en in 't 
Oosten van ons land. Met karretjes en gammele fietsen waagden ze de lange tocht. Sommi
gen bezweken onderweg, anderen zagen zich het kostbare voedsel, zo moeizaam verzameld, 
afnemen door Duitse- of NSB-controleposten. Hongeroedeem deed zich meer dan eens 
voor. Daar stond de LO bijna machteloos tegenover. Want wat baatten de bonkaarten, 
toen er geen voedsel meer op te krijgen was? Wat was het nut van geld, als een mud aardap
pelen f 600.- moest opbrengen? En er waren zovelen die verzorgd moesten worden: 
werkers, die dag en nacht bleven doorsjouwen, moesten extra voedsel hebben om dit 
zware werk vol te houden, de ziekenhuizen vroegen om hulp enz. Van alles werd gedaan: 
het IKB werd opgericht; de LO uit andere delen van de provincie trachtte te helpen, bv. 
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Gerrit Hemstra 
Gearr. 9-8-'44 door verraad 

van koerierster. 

Franciscus H. M. Lem 
(Leo) 

Tevens: /IL.pers. 
Gearr. 6-3-' 45 i.v.m. werk

. :aamheden voor "Het 
Nieuws". 

,v!aarlen Pronk 
Gearr. 20-12-'43 bij deel

name aan een overval in 
Rotterdam. 

. tlbert E. Heiinneman 
(V. d. Ho;ven) 

Gearr. 20-1-'44 bij Jode11-
transport. 

Petrus J. van Maast,igt 
( Peier) 

Jan .W. Flillenius 
( Jan Violet) 

Gearr. 26-5-'44 door pro
;,ocatie i.v.m. poging tot 
bevrijding van gevangenen 

uit "Oranjehotel". 

Jan il. u d. Rostijne 

Beiden gearr. 15-2-'45 door verraad. 

Feike Reitsma 
Gean. 5-3-'45 op door SD 

bezet adres. 

Petrus :v!. H. Sewali 
(Van Dijk) 

Op 2fi-4-'45 Ol'erleden aan 
hartl'edamming t.g.v. Nr

zetswerk. 

Gerardus R. Hout;;:ager 
(Ru) 

Tevens: LO-Wassenaar, 
NSF. 

Gearr. 11-4-'44 door ver
raad mn Rudi Polak. 

Franciscus C. P. Mol 
Gearr. /9-6-'44 t.g.v. pro
,·ocatie V-man Marsmann. 

Hein Sietsma 
( Hendrik de Jong) 

Tevens: Groeb Hfin. 
Gearr. 28-4-'44 in Frw

land bij treincontrole. 

Deze 15 pnsoncn hehoorclen tot de LO-Den Haag. 

Cornelis }ue 
( Kees) 

Gearr. fl-2-'45 zierm. i'. .. f.[.l'. 
and. an. 

.1ntDnius M.G. J. Poot 
(Ton) 

Op 17-5-' 44 bij ouerval 0/1 

zijn woning doodgeschoten . 

Marinus W. Vaagt 
Gearr. 5-7-'44 op door SI) 

bezet adres. 
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Roelqf Verseveldt Sr 
(Zwart) 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 20-3-'44 i.v.m. 
werkzaamheden Z'. Trouw. 

RoeloF Verseveldt ]r 
Tez,ens: Trouw. 

Gearr. 20-7-'44 door ver
raad i.v.m. werkzaamheden 

v. Trouw. 

Paul R. Weber 
( Paul) 

r.earr. 20-4-'44 t.g.v. arr. 
1·. Jodiri. 

Deze 3 pers. behoorden tot de LO-Den Haag. 

Cornelis mn Eerden Jan Hoom 
Teuens: OD. 

Reidé'n: LO-Zoetermeer. Op 5-5-'45 gesn. in 
bevrijdingsgevecht. 

Jacob L. van Rij 
J,0-KP-Zoetenneer. 

Tevens: OD. 
Op 29-1:-'45 bij overval 
door Duitsers gedood in 
1·1111rge1•echt te Zevenhuizen. 

Paul H. Cohen de Boer 
(De Wit) 

1.0-Leidschendam
Dm Haag. 

Gearr. 22-6-'44. Als Jood 
herkend en uerraden. 

Teunis de Î,root 
LO-Voorschoten. 

Op 3-9-'44 als repr. door 
landwacht in zijn woning 

doodgeschoten. 

Jan H. Hulstijn 
( Steven) 

LO-Leidschendam. Tnens: 
Groep-AB. 

(;earr. 2-1-'45. Oorzaak 
onbekend. 

Abraham Limburg 
I.0-Voorschoten. Tevens: 

Groet, Packard. 
Gearr. 2-3-'1:5 i.z,.m. werk
zaamheden 11. Groep Packard. 

Goeree-Overflakkee ( dat enige van z'n beste zonen in een Rotterdamse knokploeg had 
zitten) stuurde schepen met erwten, met aardappelen en bonen. Ook uit andere provincies 
werd voedsel gehaald. 
Het vervoer vormde altijd het grootste probleem. Hoe zo'n probleem soms tot oplossing 
kwam, moge blijken uit de volgende geschiedenis, die zich afspeelde in de Vlietstreek. 
Er was door het CB bekend gemaakt, dat uit Noord-Holland voedsel gehaald kon worden: 
aardappelen, kool, koeken en vet ( dit laatste bleek achteraf oneetbare paraffine te zijn). 
Maar het vervoer? Een boot was er, papieren om de lading te dekken waren er ook, maar 
wat er niet was ... motorolie. 
En op water kon de motor nu eenmaal niet draaien. Totdat door een wel zeer vreemde 
samenloop van omstandigheden de olie er kwam. 
Het Bezuidenhout in Den Haag werd gebombardeerd. In de Vlietstreek deed men schier 
het onmogelijke om de vluchtelingen te herbergen en te verzorgen. Op een gegeven ogen
blik kwam een kennis van de districtsleider met de boodschap, dat de door een felle wind 
aangewakkerde brand ook het huis bedreigde waar een familielid van hem woonde. In dit 
huis bevond zich een zeer kostbaar meubilair en ... in de kelder was een grote hoeveelheid 
stookolie. Eeh aantal LO-medewerkers trok met paard en wagen naar het Bezuidenhout, 
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redde het meubilair en tevens de stookolie. Het schip kon varen! Ongehinderd bracht de 
schipper zijn kostbare lading in de provincie. 
Ook Rotterdam had een onverwachte meevaller, toen de stroom uitviel, waardoor ook de 
koel- en vrieshuizen niet langer konden functionneren. Hier waren voor de Duitse weer
macht grote hoeveelheden levensmiddelen - in bevroren toestand - opgeslagen, die ech
ter thans niet langer goed gehouden konden worden. De LO wist op een gedeelte ervan de 
hand te leggen en dit te verdelen onder de burgerij. Een merkwaardige bijzonderheid is, 
dat bij de ingevroren levensmiddelen ook grote hoeveelheden eierdooiers waren. Deze 
werden vervoerd in emmers en pannen, maar ook, bij gebrek aan beter ... in jute zakken. 
Men hoeft niet over veel fantasie te beschikken, om zich te kunnen voorstellen, hoe de 
sjouwers er binnen een ogenblik uitzagen ... 
Voedselvoorziening, bestrijding van de Liese-actie, bescherming tegen razzia's, dat waren 
de grote problemen voor de LO in '45. Het werd een ongelijke strijd in dat laatste half jaar, 
tegen de Duitsers en tegen de honger. Vooral in de grote steden werd de toestand zeer 
benard. Maar de vrijheid wenkte. De verzetsmensen zagen "uit duisternis op naar het 
licht der vrijheid". 
Dit licht kwam, toen de duisternis bijna volkomen geworden was, toen de mensen op straat 
stierven van de honger, en de kinderen, half naakt, rondzwierven door de bittere kou om 
eten af te smeken van hen die nog iets hadden, toen het een normaal gezicht was geworden, 
dat mensen in vuilnisbelten rondwroetten, in de hoop een half verrotte koolstronk of een 
paar aardappelen te bemachtigen. Weinigen hebben gedacht, dat het zulk een bittere ernst 
zou worden, toen ze in '40 spottend vertelden, dat de Duitsers gezegd hadden, niet weg te 
zullen gaan voordat de bevolking gras at. Wat dit betreft, hebben de Duitsers hun woord 
gehouden en onnoemelijke ellende over ons land en niet in het minst over de provincie 
Zuid-Holland gebracht. 
Maar de uitkomst kwam in de vorm van vliegtuigen, die het reddende voedsel uitwierpen. 
Toen was het dieptepunt voorbij; de Duitsers moesten samenwerken met de jongens van de 
,,ondergrondse" om het voedsel te verzamelen en te verdelen. 
Velen hebben toen met dankbaarheid kunnen zingen: 

Had ons de Heer, Hem zij de eer, alzo niet bijgestaan, 
Wij waren lang, ons was zo bang, reeds in de druk vergaan. 
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