
DOLLE DINSDAG

'Oranje' er op en contact zoeken met 'plaatselijke politie, OD, Raad van
Verzet, KP's of andere organisaties'. De centrale leiding liet dergelijke
armbanden alsmede legitimatiekaarten ook zelf vervaardigen. Op Dolle
Dinsdag kwam zij in het pand aan de Reguliersgracht te Amsterdam
bijeen dat haar voornaamste clandestiene werkadres was. 'Toen zei er',
aldus later van Randwijk,

'een van ons' met een bijna verlegen glimlach: 'Ik geloof, jongens, dat het nu
wel tijd wordt dat we elkaar zeggen wie we zijn.' We kregen er bijna een kleur
van. En toen vielen er een paar van de allergewoonste Hollandse namen. Om
onze verlegenheid te verbergen, gingen we uitwisselen wat we van te voren van
elkaar geweten hadden. Dat was verdomd weinig en dat weinige meestal nog
maar half juist. En toen we weer uit elkaar gingen, leek het toch alsof we een
andere persoon de hand drukten dan gisteren en eergisteren."

De groepen die Joodse kinderen hadden ondergebracht, lieten een
circulaire drukken, gericht aan de pleegouders, waarin op dezen 'een
dringend beroep' werd gedaan, voorshands de kinderen bij zich te hou-
den 'en ze aan niemand, zelfs niet aan de ouders' af te geven zonder
toestemming van een Centraal Bureau dat in Amsterdam zou worden
gevestigd. Eén illegaal blad was er, het sociaal-democratische orgaan De
Baanbreker (het verscheen pas sinds kort), dat een bevrijdingsnummer
drukte met precieze opgave wie er zo al aan hadden meegewerkt. Het
Centraal Bureau van de LO vroeg in de op, wellicht kort na Dolle
Dinsdag gestencilde 'Mededelingen no. 10'3 of de plaatselijke leiders 'zo
spoedig mogelijk' een eerrespondentie-adres en een telefoonnummer
wilden opgeven; die plaatselijke leiders moesten voorts alle medewerkers
als een gesloten groep ter beschikking stellen voor de ordehandhaving,
'indien zowel KP's als OD aanwezig zijn, vóór uur U aan ter plaatse
aanwezig zijnde leiding van een KP, na uur U aan leiding OD in overleg
en via KP-leiding; indien geen KP's aanwezig zijn, resp. aan OD, RVV
of Hulppolitie' ; aan de plaatselijke leiders werd voorts geadviseerd om
ter oplossing van de talrijke problemen die uit het opduiken der onder-
duikers zouden voortvloeien, contact op te nemen met de directies van
de gewestelijke arbeidsbureaus. In Amsterdam lieten twee leden van de
Top van de LO zich op Dolle Dinsdag in hun functie via de portier

I Dat was van Randwijk zelf 2 H. M. van Randwijk: In de schaduw van gis/eren.
Kroniek van het verzet ]940-]945 (1967), p. 292. 3 LO;LKP, I A.
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