HULP

AAN

ONDERDUIKERS

'was uit een speciale kartonsoort vervaardigd waarin de Nederlandse leeuwals
watermerk aangebracht was; dat karton was met een gecompliceerd ondergrondpatroon bedrukt waarin telkens de woorden 'Bevolkingsregisters van
Nederland' herhaald waren. Daar was een paarse drukinkt voor gebruikt die
onzichtbaar werd indien men het pb tegen een kwartslamp hield. De tekstdruk
was uitgevoerd met een zwarte inktsoort die uiterst gevoelig was voor het meest
gebruikelijke oplosmiddel: aceton. In een 'venster' in een van de pagina's van het
pb stak de foto van de houder die aan dé achterkant zijn vingerafdruk vertoonde;
elders in het pb stond een tweede vingerafdruk, geheel gelijk aan de eerste. Die
foto was aan de achterzijde met een doorzichtig zegel vastgeplakt dat een hoogst
ingewikkeld lijnenpatroon vertoonde. Het stempel van de gemeente van uitreiking was gedeeltelijk over dat zegel en (tweede stempel) over de foto aangebracht. Van die gemeente stond in het pb ook nog op drie pagina's een gedrukte
code-aanduiding ('A 35' voor Amsterdam bijvoorbeeld), gevolgd door een
gedrukt nummer: het nummer van uitreiking dat correspondeerde met de datum
daarvan; deze was met een datumstempel in het pb aangegeven. De handtekening van de met de uitreiking belaste ambtenaar ontbrak evenmin als die van de
houder. Van die houder werden voorts in het pb vermeld: de naam, de geboortedatum, het adres en het beroep en, eventueel, de naam van zijn (haar) echtgeno(o)(te).'
Wij zijn er nog niet. Bij de bevolkingsregisters werden de lijsten bewaard
waaruit bleek op welke data bepaalde nummerseries van pb's uitgereikt
waren, en in Den Haag, in het gebouw Kleykamp, bevonden zich bij de
rijksinspectie van de bevolkingsregisters de z.g. Ontvangstbewijzen-Persoonsbewijs: dat waren meer dan zeven miljoen per gemeente alfabetisch op
naam gerangschikte kaarten die van elkeen aan wie een persoonsbewijs uitgereikt was (d.w.z. van alle ingezetenen van vijftien jaar of ouder), de persoonsgegevens vermeldden en van de betrokkene tevens de handtekening,
de foto en de vingerafdruk toonden. Op nog twee punten wijzen wij: in de
zomer van '41 was in alle pb's van Volljuden met zwarte inkt op twee plaatsen
een grote J aangebracht en van de lente van '44 af diende zich in elk pb
Rauters controlezegel te bevinden dat er in geplakt was bij de uitreiking
van de tweede distributiestarnkaart.
Hoe de illegaliteit er in slaagde, voldoende controlezegels te bemachtigen,
hebben wij reeds beschreven - de persoonsbewijzen zijn daarentegen, men
mag wel zeggen: tot het einde der bezetting toe, een probleem blijven
vormen en dat mag ons ook niet verbazen, gegeven hun uitvoering en
gegeven het feit dat elk in het pb vermeld persoonsgegeven verifieerbaar
was.
Dat laatste was aan de eerste falsificatiegroepen heel wel bekend, en toch:
zij waagden het er op. Daarbij gingen zij van het ,ervaringsfeit uit dat de

