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distributiestamkaart plus het zegel voor hun pb 'achterom'. Enige maanden
later ontving hij van de LO een deel van de 6000 'Tilburgse' zegels terug.
De chef-bevolking nam die in ontvangst in ruil voor de nodige ongestempelde zegels die aan de illegaliteit doorgegeven werden. 'Op deze wijze
kwamen er', aldus Poort, 'weer een aantal ontvreemde zegels terug in
dezelfde kluis waaruit ze eerst waren weggehaald.'! Zo werd de Tilburgse
actie afgesloten op een wijze die niet alleen fraai en nuttig was maar bovendien, naar het ons voorkomt, niet van humor ontbloot.

*
Poort overleefde de oorlog, zo ook de diep ondergedoken Huib Simons.
De KP-Soest evenwel werd medio februari' 44 door verraad uiteengeslagen
en de KP-leider van Zanten, 'deze grote en onverschrokken strijder' (zo
duidde Poort hem aanê), viel enige tijd later in Duitse handen en werd begin
december' 44 in Apeldoorn gefusilleerd.

*
Waarom hebben wij de Tilburgse overval in bijzonderheden beschreven?
De eerste reden was dat wij hem beschouwen als een van de belangrijkste
'wapenfeiten' uit de geschiedenis van de Nederlandse illegaliteit; de tweede
dat het ons wenselijk leek om de lezer, nu wij zijn aandacht op die illegaliteit
gaan richten, juist aan de hand van dat ene voorbeeld een idee te geven van
wat het illegale werk in de praktijk inhield. Bewust hebben wij dat voorbeeld
ontleend aan de sector die, als men het geheel van het illegale werk overziet,
een van de belangrijkste was: de hulp aan onderduikers ..Niet alleen van de
ontplooiing van dat illegale werk hebben wij in dit en in het volgende hoofdstuk: veel te verhalen maar wij willen in dit deel, in hoofdstuk: 8, ook dieper
ingaan op een onderwerp dat impliciet al in de drie vorige delen aan de orde
kwam: de algemene problemen van het illegaal bestaan. Hebben wij dat
onderwerp behandeld, dan kunnen wij nog van de illegaliteit geen afscheid
nemen: hoofdstuk: 9 zal gewijd zijn aan de rol die het vraagstuk der na-
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