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contacten niet alleen met de LO-Ieiding, maar ook met een voor de LO
opererende
Knokploeg,
de KP-Soest (daar had zij haar basis), die geleid
werd door een technisch ambtenaar van de Nederlandse Heidemaatschappij,
Johannes van Zanten. Van Zanten was getrouwd en had vijfkinderen
maar
zijn gezin dat in Kesteren woonde, zag hem nog maar weinig.
Uiteraard had van Zanten zich mèt de LO-Ieiding
en mèt de andere
KP-leiders eind '43 grote zorgen gemaakt over de gevolgen die uit de invoering van de tweede distributiestamkaart
konden voortvloeien.
Die zegels
alleen al! Wie zulk een zegel niet in zijn persoonsbewijs kreeg, zou voortaan
bij elke politiecontrole
tegen de lamp lopen! Hier en daar konden Knokploegen misschien wel kleine hoeveelheden
van die zegels buitmaken bij
overvallen op distributiediensten
(elke dag lag daar niet meer dan de voor die
dag benodigde hoeveelheid), maar hoe kwam men aan het aantal dat voor
al die tienduizenden onderduikers, ondergedoken illegale werkers inbegrepen,
nodig was? Kon in Tilburg iets ondernomen
worden? Dat was de vraag
die van Zanten begin januari' 44 met Poort besprak. Zij vonden er toen geen
antwoord op.
In het midden van die maand moest de chef van de afdeling bevolking der
Tilburgse secretarie zich persoonlijk onder politiegeleide naar de Aussenstelle
der Sicherheitspolizei und des SD te Den Bosch begeven om er de 105000
controlezegels in ontvangst te nemen die voor de gemeente Tilburg bestemd
waren; zij werden daar in de kluis van de gemeentesecretarie
opgeborgen.
Voor dat opbergen had Poort zich aangeboden en hij had daartoe van de
chef-bevolking
de beschikking gekregen over de sleutel van de kluis die
deze chef normaal steeds bij zich droeg.' Poort maakte van de gelegenheid
gebruik om zich samen met de loketambtenaar
van het bevolkingsregister
W. Berkelmans een uur lang in een wc af te zonderen teneinde te pogen,
aldaar een wasafdruk van de sleutel te maken. Dat mislukte. Na het uur
moest Poort de sleutel weer afgeven. Maar misschien zou hij die wéér in
handen kunnen krijgen!
Hij zond bericht naar KP-leider van Zanten en deze stuurde hem enkele
dagen later een expert in het maken van wasafdrukken.
Helaas, Poort slaagde
er tot zijn diepe teleurstelling niet in, opnieuween
situatie te scheppen waarin
de chef-bevolking
de vitale sleutel afgaf. De expert reisde naar Utrecht
terug en daags daarna volgde Poort hem: hij had er behoefte aan, persoonlijk
met van Zanten na te gaan welke mogelijkheden
voor actie er bestonden.
Van Zanten zag niet veel in een plan dat gebaseerd was op het perfect
1 Er waren twee kluizen en twee sleutels, maar deze complicatie
(die verder geen rol
gespeeld heeft) laten wij uit ons relaas weg.

