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'de Top' in het leven geroepen die als regel elke week van maandagavond tot
dinsdagochtend bijeenkwam .
. De 'Top' bestond na de reorganisatie in oktober '43 uit Henk Dienske
(tevens LO-leider Noord-Holland), Jan Hendrix (LO-Ieider Limburg)",
Kees Pruys (LO-Ieider Gelderland), Teus van Vliet (LO-Ieider Zuid-Holland)
en Izaak van der Horst; deze laatste onderhield het contact met de Knok-
ploegen. De 'Top' was het die zijn aanwijzingen gaf aan de transport-
organisatie ('het CDK') en die voorts eind' 43-begin '44 drie gespecialiseerde
nevenorganisaties kreeg: de Persoonsbewijzensectie, de Falsificatiecentrale
en (voor het opsporen van verraders en het verzamelen van inlichtingen in
het algemeen) de Centrale Inlichtingendienst- - de eerste twee zullen wij
nog in dit hoofdstuk bespreken.

Toen in de zomer van '44 enkele leden van de 'Top' door arrestatie uitge-
vallen waren, volgde een nieuwe reorganisatie: het vermoeiende nachtelijke
vergaderen werd afgeschaft en de centrale leiding werd geheellosgemaakt
van het werk in de provincies en de districten. Uit de 'Top' die inmiddels
aangevuld was, werd eind juli. een 'Centraal Bureau' gevormd, bestaande uit
Pruys (voorzitter), van Vliet en ir. H. van Riessen (op hem komen wij in
deel Ia terug). Pruys en van Vliet waren beiden in Hilversum ondergedoken
- daar werd het Centraal Bureau dus gevestigd. De 'Top' bleef overigens
periodiek bijeenkomen en werd ook nog steeds als zodanig aangeduid. Wij
moeten het Centraal Bureau dan ook niet zien als de hoogste hiërarchische
instantie, maar eerder als een uit het algemeen bestuur gevormd dagelijks
bestuur welks gezag van dat van het algemeen bestuur afgeleid was. De
vorming van dat Centraal Bureau was ook daarom wenselijk geacht omdat
in de zomer van '44 een coördinatie van de grootste illegale organisaties tot
stand gekomen was die het noodzakelijk maakte dat de LO naar buiten een
.duidelijke eigen vertegenwoordiging kreeg.

*

Over de Persoonsbewijzensectie ('de PBS') en de Falsificatiecentrale ('de FC-
LO') willen wij kort zijn. Het werk dat zij deden, kan de lezer zich, zo
vertrouwen wij, wel voorstellen op grond van hetgeen wij in dit hoofdstuk

1Voor het zuiden zat aanvankelijk ds. B. A. van Lummel uit Sprang-Capelle in de
'Top'. • Wij herinneren er aan dat ook de Vrije Groepen Amsterdam zulk: een
recherchedienst in het leven riepen. .
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