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grote illegale organisaties elkaar eens per week zouden ontmoeten om
informatie uit te wisselen en gemeenschappelijke oplossingen te zoeken
voor urgente problemen. Hoe kon men de arbeidsinzet het beste tegen-
gaan, hoe inlichtingen over verraders snel doorgeven, hoe voorkomen
dat voor onderduikers bestemde rantsoenbonnen in de zwarte handel
terechtkwamen, hoe waarborgen dat wie geld nodig had, dat inderdaad
kreeg, hoe bereiken dat tijdig officiële stukken, vrijstellingspapieren
bijvoorbeeld, nagemaakt werden? Over deze en dergelijke vraagstukken
vond elke donderdagochtend in Amsterdam een gesprek plaats tussen
vertegenwoordigers van het NSF, de LO, de LKP, de Persoonsbewijzen-
centrale, de Trouw-groep (niet de redactie was er vertegenwoordigd maar
het productie- annex distributie-apparaat') en de Raad van Verzet. Wij
nemen aan dat de Kern zich ook in de zomer van '44 met practische
vraagstukken als de genoemde heeft beziggehouden; stellig zijn daar
'actuele' vraagstukken bijgekomen die met het naderen der Geallieerde
bevrijdingslegers samenhingen, maar wij weten niet welke dat zijn ge-
weest en evenmin welke conclusies men bereikte.

Die 'actuele' vraagstukken kwamen er bij uitstek voor in aanmerking
om op de Donderdagmiddag-bijeenkomsten behandeld te worden; aan
die bijeenkomsten, die in mei '44 begonnen, werd namelijk deelgeno-
men door vertegenwoordigers van de drie organisaties welke tijdens de
bevrijding en in de daaraan onmiddellijk voorafgaande periode een
belangrijke taak hadden of alsnog konden krijgen: de Ordedienst, de
Landelijke Knokploegen en de Raad van Verzet. De bijeenkomsten
vonden op voorstel van Six plaats en hij was er ook zelf bij aanwezig;
bij hem voegden zich aanvankelijk Johannes Post (LKP) en Gerben
Wagenaar (RVV) die dan des ochtends aan het beraad in de Kern hadden
deelgenomen. Spoedig liet Six zich vergezellen door een van zijn naaste
medewerkers, Caljé, het hoofd van de sectie Juridische Zaken van zijn
Algemeen Hoofdkwartier, en door het hoofd van sectie V, majoor Kok,
die zich evenwel spoedig liet vervangen door een van de andere naaste
medewerkers van Six, kapitein M. de Boer, die specialist was op het
gebied van springmiddelen en -technieken: de Boer had een functie bij
de Nederlandse Spoorwegen en nam aan de Donderdagmiddag-bijeen-
komsten deel met medeweten van de feitelijke president-directeur der
Nederlandse Spoorwegen, ir. W. Hupkes, Ook Wagenaar ging slechts
korte tijd naar de Donderdagmiddag-bijeenkomsten toe; in zijn plaats
verscheen toen van der Gaag, een andersgeaarde figuur en een man ook

1 De Trouw-groep had ook de zorg voor enkele duizenden onderduikers.
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