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vmJ VaN ANGST EN VREES

D. Corporaal, burgemeester uan Leerdam

Het waren roerige.tijden in Europa in de dertiger jaren. De spanningen
tussen de verschillende volkeren liepen hoog op. Er was een verlangen naar
vrede, maar moest daar niet een te hoge prijs voor worden betaald?

De economische situatie in Europa was belabberd. Ook dat gaf aanleiding
tot onvrede en tot tal van conflicten. Het stond er met de democratie in een
aantal Europese landen niet ai te florissant voor. Onder het mom van demo-
cratie had de dictatuur toegeslagen.

Dat was onder andere in Duitsland het geval. Sinds 30 januari 1933 was
Hitler daar aan de macht met zijn nationaal socialistische partij. Op een
slinkse manier had hij die positie bereikt. Hij was niet alleen uit op eer-
herstel voor Duitsland, maar ook op vergroting van het Duitse grondgebied.
Met de bedoeling ook alle Duits-sprekenden in het Duitse rijk bijeen te
brengen. Daarnaast had zijn partij uitgesproken opvattingen over ras-
zuiverheid. Alles wat daar niet bij paste moest verdwijnen. De
verschrikkingen van de jodenvervolgingen' en later ook van de 'zigeuner-
vervolgingen waren daarvan het resultaat.

Oostenrijk werd met Duitsland tot 66n natie verbonden, terwijl ook
Tsjecho-Slowakije onder de voet werd gelopen. Dat gebeurde in 1938. Naar
andere staten werd dreigende taal gesproken. Op l september 1939 volgde
de inval in Polen. Toen verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan
Duitsland. Daar voor zat de dreiging er al in. want Nederland mobiliseerde
op 28 augustus 1939.

COLOPHON

Dit boekwerkje werd samengesteld door Olg'a Danz als auteur cll Jan Nieuwboer als co6rdi-
nator, Met opzet zijn de verhalen in de stijl gelaten, zoals ze door de verzetsmensen verteld of
geschreven zijn.

Grafische vormgeving: Wim Hendrix Drukwerk / Publiciteit, Leerdam Nederland en de beide andere Benelux-landen en ook de Scandinavische
landen waren eigenlijk.de gehele twintigste eeuw neutraal geweest. Zij
hadden ook in de conflicten tussen de grote mogendheden geen positie
gekozen. Ook al ging zeker de sympathie niet uit naar hetgeen in Duitsland
gebeurde. Nederland was nadrukkelijk neutraal en onzijdig in het conflict.

In de Eerste Wereldoorlog was Nederland buiten spel gebleven en velen
dachten dat dit ook bij de volgende conflicten wel zou gebeuren. Het moet
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dan ook een grote schok zijn geu'eest, dat op 10 mei 1940 de Duitse inval
plaatsvond. Het Nederlandse volk was daar zeker niet op voorbereid. Na
enkele dagen al moest het Nederlandse leger capituleren, omdat het niet
was opgewassen tegen het Duitse geu'eld. De koningin en de regering
vluchtten naarLonden.

Nederlandse bedrijven. Om een dergelijk lot te ontsnappen moest een groot
aantal mensen onderduiken en diende in hun levensonderhoud te worden
voorzien. Daarmee hield het verzet zich bezig, maar het probeerde ook op
andere wijze aan de bezetter afbreuk te doen. Vanaf het begin waren er
mensen die verzet boden, maar het duurde toch wat langer voordat dit ver-
zet volop tot ontwikkeling kwam.

De bezetters hadden er alle belang bij dat alles en iedereen rustig bleef
Daarom lieten zil de voedselvoorziening aanvankelijk ongemoeid en gingen
zil er vanuit dat de politie orde en rust handhaafde. Gehoopt werd dat
bestuurders en ambtenaren op hun posten zouden blijven. Wanneer de
mensen dan van de eerste schrik bekomen waren, zouden ze wel denken
dat het meeviel. Langzamerhand probeerde de bezetter de Nederlandse
samenleving in te lijven in het oorlogsapparaat. Aanvankelijk ondergingen
velen in onze samenleving de bezetting ook lijdelijk. Nederlanders waren
geen mensen die in principe tot ongehoorzaamheid bereid waren. Collectief
dingen weigeren was niet iets wat in vele gedachten leefde.

Het was gevaarlijk werk. want wie als verzetsstrijder werd gepakt kon er
op rekenen dat hij de kogel zou krijgen. Velen die in het verzet zaten
vertelden dan ook niets. Dat was te gevaarlijk en het bracht teveel risico's
met zich mee. Het was een tijd van angst en vrees. Angst en vrees omdat
willekeur heerste. Angst en vrees omdat men niet zeker van zijn leven was.

We kunnen ons soms amper voorstellen wat het betekent je te verzetten
tegen een bezettende macht of tegen een bewind dat totalitair is ingesteld
Zeker de jongere generaties moeten het wat dat betreft hebben van de
ervaringen die in onze tijd mensen in een aantal Zuid-Amerikaanse staten
op doen- Of de ervaringen die negers in de Zuid-Afrikaanse samenleving
hadden. Ook van de regimes in Oost-Europa en van het verzet, wat daar
onder de mensen leefde, hebben wij ons een beeld kunnen vormen. Op
grond daarvan u'eten wil hoe moeilijk het is en hoeveel risico's men loopt
wanneer men zich verzet tegen die gevestigde orde

Gelukkig waren er ook mensen die door hadden wat er aan de hand was.
Geleidelijk aan brak het besef door dat er zaken aan de orde waren die niet
door de beugel konden. Dat had niet te maken met uitsluitend het duivelse
systeem van oorlog voeren, maar ook met de vrijheidsbeperking en de
willekeur die opgeld deden.

Van bestuurders, ambtenaren, politiefunctionarissen en bedrijfsleven
werden van lieverlede dingen gevraagd die in feite niet te accepteren
waren. Het systeem van de gekozen volksvertegenwoordiging werkte niet
meer. De Leerdamse gemeenteraad vergaderde voor het laatst op 27
augustus 1941. De door de bezetter aangewezen rijkscommissaris had
bepaald dat met ingang van l september de werkzaamheden van de
gemeenteraad en van de raadscommissies zouden blijven rusten. Trouwens,
wie kon in zo'n situatie op zijn post blijven? Niet iedereen was er echter van
overtuigd dat aan de bezetter geen medewerking kon worden verleend.
Weliswaar waren er sinds 1937 aanwijzigingen voor bestuurders en
ambtenaren hoe te handelen in tijden van bezetting, maar die regels waren
bij velen niet bekend. Het u,aren fraaie documenten, die in laden terecht
waren gekomen en waar verder haast niet naar werd gekeken.

In de periode 1940-1945 leefden miljoenen mensen in grote angst en
vrees. In die periode was het dat de president van Amerika, Roosevelt, en
de eerste minister van Engeland, Churchill, bij elkaar kwamen. Dat
gebeurde op 14 augustus 1941 op de 'Prince of Wales' in de baai van New-
Foundland. Bij die ontmoeting kwam het Atlantisch Handvest tot stand.
Daarin werden een aantal fundamentele zaken en rechten van mensen
geformuleerd. Het is een document, dat in een donkere periode van de
geschiedenis aangeeft dat mensen moeten blijven vechten voor een leefbaar
leven. En 66n van de artikelen zegt, dat wij moeten streven naar een samen-
leving die vnl van angst en vrees is.

Dat laatste zal misschien niet helemaal gelukken. We moeten er echter
voor blijven vechten. Dat zijn wil verplicht aan allen die hun leven gaven en
die hun leven inzetten in de periode 1940-1945 voor een menswaardig
bestaan. Vrij van angst en vrees. Zij zetten zich in voor een leven waarin er
vrijheid van overtuiging kon bestaan, vrijheid van drukpers, vrijheid van
godsdienst en vrijheid van vereniging en vergadering. Grote waarden die
wezenlijk zijn voor het menselijk leven. De fakkel is door de eeuwen heen
door duizenden mensen hoog gehouden. Die fakkel wordt nog dagelijks

De periode 1940-1945 was voor heel veel mensen een zeer donkere
periode, die gepaard ging met leed en verdriet. Honderdduizend Joodse
Nederlanders werden in concentratiekampen omgebracht. Duizenden
landgenoten werden gedwongen werkzaamheden voor de bezetter te
verrichten. In de kampen, in Duitse fabrieken, maar ook in de eigen
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hoog gehouden door mensen die zuchten onder een totalitair regime. Zij
verdienen onze steun en sympathie.

Wij zijn niet allen geroepen tot grote dingen. Het is onze taak te doen wat
onze hand vindt om te doen. Dat hebben de mensen van het verzet begre-
pen, toen en nu. Daarom ben ik blij dat hun verhalen en hun belevenissen
thans gebundeld zijn en dat iedereen er kennis van kan nemen. lk hoop, dat
zij voor ons allen een les zijn. Daarnaast echter ook een teken van hoop en
bemoediging. Wij moeten niet bij de pakken neerzitten en niet versagen.
Het is onze taak te werken aan een samenleving, die vrij is vdn angst en
vrees
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VERKLARENDE wooRorNLIJST Jodenjager. Iemand die Joodse onderduikers opspoorde om ze voor geld
aan de Duitsers te verraden. De prijs liep op van / 7,50 tot .f 40,00.
Landwacht. Een soort hulppolitie die voornamelijk bewakingstaken kreeg

Mobilisatie Het treffen van alle voorbereidingen voor een oorlog.
Mussert. Anton Mussert, leider van de NSB,

NormandiE. Frans kustgebied waar op 12 juni 1944 de geallieerde legers
landden. Bekend als D-day.

NSB. Nationaal Socialistische Beweging. Nederlandse politieke partij onder
leiding van Anton Mussert die Hitlers ideedn overnam.
Ortskommandantur. Plaatselijke commandant

Pflegungsstelle. Opslagplaats van voedselvoorraden.
Politie standrecht. Snelle rechtsspraak in oorlogstijd door de politie
toegepast.

Radio Oranje. Zie Engelse radio.

Razzia. Een door de politie georganiseerde achtervolging
Rijkscommissaris. Duitse burgerfunctionaris die een bezet land bestuurde.
S.D. Sicherheitsdienst. Nationaal-socialistische inlichtingen- en spionage-
dienst.

Spertijd. De tijd waarop men niet buiten mocht zijn.

S.S. Schutz Staffeln. Apart Duits legeronderdeel dat geheel in dienst van
Hitler en de zijnen stond. Fanatieke aanhangers van het nationaal-
socialisme en onder andere verantwoordelijk voor de concentratiekampen.

Spoorwegstaking. Door de Nederlandse regering in Londen uitgeroepen
op 17 september 1944 als ondersteuning van de geallieerde aanval.

Stoottroepen. Speciale legereenheden die snel door de vijandelijke linies
moeten breken. Hoorden eind 1944 bij de BS en werden vaak in Duitsland
met de geallieerden mee op pad gestuurd.

VI. Vergeltung 1. Een onbemand vliegtuigje met springlading aan boord
Deze vliegende bom was een nieuwe Duitse vinding

Vught. Plaats in Noord-Brabant waar de Duitsers een concentratiekamp
haddeningericht.

Waals. Anton van der Waals. Berucht vertrouwensman (spion) van de
Duitse politie, die zich vier jaar lang in allerlei verzetsgroepen wist in te
dringen om ze vervolgens te verraden.

Wolvenplein. Gevangenis in Utrecht.

April/mei-staking. Lande]ijke stakingsgo]f op 29 en 30 apri] ]943 uit pro-
test tegen het Duitse bevel dat alle Nederlandse militairen opnieuw krijgs-
gevangen werden gemaakt.

Arbeidsdienst. Door de Duitsers ingestelde verplichting voor hen te
werken

Ausweis. Persoonsbewijs dat de bezitter vrijstelde van arbeidsdienst.
Demobilisatie. Het opheffen van de mobilisatie.

Dolle dinsdag. Op dinsdag 5 september 1944 berichtte Radio Oranje dat de
Engelse troepen in Breda waren geland. Iedereen dacht dat de bevrijding
nabij was en begon uitbundig feest te vieren

Engelse radio. Onder de naam 'Radio Oranje' zond de Nederlandse
regering in Londen dagelijks berichten via de Engelse zender uit. Het
luisteren ernaar was verboden, evenals het hebben van een radio.

Fascisten. Aanhangers van het idee dat alle macht aan 66n leider gegeven
moet worden. In de praktijk heeft dit bijna altijd tot gevolg gehad, dat
tegenstanders van de leider onderdrukt, gevangen genomen of vermoord
werden.

Februari-staking. Staking die op 25 en 26 februari 1941 gehouden werd uit
protest tegen de jodenvervolging
Feldgendarmerie. Marechaussee te velde.

Feldwebel. Sergeant-majoor

Glashof. Voormalig cultureel centrum aan de Lingedijk.
Grebbelinie. Nederlandse verdedigingslinie in Gelderland waar in de
begindagen van de oorlog hevig is gevochten op en rond de Grebbeberg.
Grtine Polizei. Duitse politie die vanwege de kleur van het uniform groen
werd genoemd

Inkwartiering. Het in huis nemen of krijgen van soldaten.
Inundatie. Het onder water zetten van land.

Jeugdstomt. Jeugdorganisatie van de NSB.

10 11



EEN VEELBEWOGEN TIJD Dat een kwajongenssheek mil tot een verzetsman zou maken, omdat ik
uitgerekend bij de leider van de Leerdamse KP te rade ging, had ik nooit
ktmnen dromen. Maar het is echt zo gebeurd en eerlijk gezegd vond ik het
wel spannend. Je bent jong, nietwaar en dan wil je wat.

Door Jan Nietituboer, atlas Parti
Arkema werkte al een tijdlang samen met de heer L. v.d. Kolk, tekenaar

aan de giasfabriek. Zij zijn de oprichters en leiders van het georganiseerde
verzet in Leerdam geweest. Bertus v.d.Kolk was verantwoordelijk voor de
Leerdamse afdeling van de LO, de Landelijke Organisatie voor hulp aan
onderduikers en de Koeriersters. Arkema was commandant van de KP, de
Knok-Ploegen. Voor het gemak zou je kunnen zeggen dat de gewapende KP
overvallen pleegden om de ongewapende LO van de nodige middelen voor
de onderduikers te voorzien. In de praktijk liep het allemaal wel een beetje
door elkaar, verborgen LO-ers wapens in hun huizen, brachten KP-ers bon-
kaarten rond en gaf iedereen wel illegale blaadjes of berichten van de
verboden Engelse radio door. Landelijk had je dan ook nog de OD. de
Orde-Dienst, die uit ex-beroepsmilitairen bestond en die na de oorlog de
openbare orde zou moeten handhaven. Dit aspect werd bij de KP mee-
genomen.

In september '44, toen men dacht dat de oorlog gauw afgelopen zou zijn,
werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht, de BS, met Prins
Bernhard aan het hoofd. Hierin gingen allerlei bestaande verzetsgroepen
op, terwijl ook vele nieuwe deelnemers gerecruteerd werden. Ook in de BS

Het zal zo midden augustus 1943 zijn geweest, toen ik voor het eerst met
het verzet in Leerdam in aanraking kwam en zoals het vaak in het leven
gaat, liep ik er zomaar tegenaan. lk kwam van het huis van mijn broer,
achter de wiel op Klein Oosterwijk, waar ik dikwijls in het heldere water
ging vissen of zwemmen en liep achter het oude kerkhof om naar de dijk.
Op de dijk stond een colonne Duitse wagens. De soldaten die erbij hoorden
zaten heerlijk in de zon op de uiterwaarden van de Berendrecht hun brood
te eten. Toen ik langs de auto's liep zag ik in de laatste twee geweren staan.
Onbewaakt. Wat mij ertoe bracht die geweren te stelen is mij nog steeds een
raadsel, maar ik had ze uit de wagen voor ik besefte wat ik deed. lk liep
trillend naar het Laantje van van speren, verstopte de wapens onder een heg
en maakte dat ik wegkwam. Achter de oude glasfabriek De Hoop hield ik
mij schuil tot de colonne verdwenen was en wandelde naar het Laantje
terug. Ja, daar sta je dan. Met een buit die je niet mee naar huis kan nemen,
maar ook niet zomaar wilt achterlaten. Even verderop zag ik de heer
Arkema in de tuin van zijn villa Lingesigt staan. Arkema was kapitein in het
leger geweest en na enige innerlijke tweestrijd besloot ik het erop te wagen
hem om raad te vragen. 'Mooi weertje vandaag meneer Arkema', begon ik.
Nou dat wist hil zelf ook wel. Vervolgens zei ik zo langs mijn neus weg:
'Nogal druk op de dijk vanmiddag met de Moffen. Ze hadden zeker erge
honger, dat ze onderaan de di)k hun brood zaten te eten zonder op hun
wapens te letten'. Arkema keek mij onderzoekend aan: 'Heb jij soms wat op
je lever?' lk vertelde het hem. 'Nu begrijp ik waarom die lui zo tekeer gingen
daar straks. Het was een heel heen en weer geloop met het gebruikelijke
kabaal gepaard. 'Hij vroeg me of ik met wapens kon omgaan en ik vertelde
van mijn tweejarige diensttijd bij het 6e regiment infanterie, de mobilisatie-
periode in de Peel en dat ik een goed schutter was. 'Dan weet je er dus wat
van af. Maar weet wel waar je aan begint. want je zult vanaf dit moment
moeten zwijgen als het graf wanneer je niet in de kortste keren in de
gevangenis terecht wilt komen en eventueel de doodstraf krijgen'. Zover
had ik niet doorgedacht. 'U stelt het wel erg zwart-wit meneer', reageerde ik
geschrokken. 'Nee', luidde het commentaar. 'Dat is de realiteit en haal nu die
geweren maar op'

r.i.}}.r.: ]a]] Nieiittlboer. Wim Roze. Nico de Leetilu, Win! Ailtlgee ibrtig, Freek Bats, Huig Koo!, }ajl
Klt'ak. At} lian Ochtett, Hlnit} Stek, Bralldsnta, Gerrit Vroeg, Bertiis de long, Arie den Hartog, fait
/ent'elr. T'toefde rij: oatl KlttilK, Hei:k !kitts, Cor Biotil, Antoon tl. Gert, Heltk Verbeek, Huib
Goede8ebiilir, Hctik Vet]delbosch, }n]] o. Aalst, }. de long, !Ualnls 't Lntn, Woelt rijssen, }an Koo!, Hettk
Engels, u.d. Wa{, Prints, Peter Bordes. Voorste rij: Heling iieilin8}t, iiiej, KoFFers, Zijderueld, l.elly o.d
Kolk. Jaap Wieringa. iqaaike uatl Rosslnt!, Dim \lab Breugel, Hans Verfte11gett, Bob Altles eti ios uan
Ross111n.
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werd een onderscheid gemaakt en wel tussen het Strijdend Gedeelte, de SG,
en de Bewakingstroepen, de BT.

Leerdam werd ingedeeld bij de 7e compagnie van het District Dordrecht
onder commando van de Gorkumse dr. H.C. bauer. In februari '45 moesten
Arkema en v.d. Kolk na verraad onderduiken. Jaap Wieringa nam hier toen
de leiding over en in maart werd de 7e compagnie met de Asperge groep
uitgebreid. Met de BS brak ook de drukste periode aan. De' spoorweg-
staking van september '44 bracht vele extra onderduikers met zich mee. Na
de slag om Arnhem moesten Engelsen en Amerikanen over de rivieren
worden gezet en we kregen de hongerwinter

Leerdam was maar heel klein met slechte nog onverharde verbindings-
wegen en zonder Lingebrug. Denk maar eens aan de knerpende houten
fietsbanden in het grind of de knarsende riemen van een roeiboot, juist als je
je muisstil zou willen verplaatsen. Aan de andere kant u,as er het voordeel
van de omringende grienden - ze begonnen toen al bij de Watertorenlaan
en waar je door de speurtochten in je jeugd elke schuilplaats kende. In
Leerdam kende je ook elkaar en werd al gauw bekend wie 'goed' en 'fout
was. Ook dat was dikwijls een voordeel. Het wilde echter niet zeggen dat je
ook wist wie er aan het verzet meededen. Er waren verschillende groepen
met een wisselende samenstelling. Een ieder kreeg bepaalde taken, maar
wie de anderen allemaal waren en wat ze deden wist je nauwelijks. Dat
leverde na de bevrijding een hoop verraste reacties op.

Het ging tot een van mijn taken behoren om mensen, die geen wapen-
ervaring hadden, te leren schieten. We trokken daarvoor de grienden van
het Kooise Meer in, waar ook de Duitsers op hazen en fazanten jaagden. Je
hoorde daar nog al eens schieten, dus waar konden wij het beter doen dan
juist daar? Om niet op te vallen kwamen we van verschillende kanten het
Kooise Meer binnen. We prikten een stukje papier op een knotwilg en daar
werd dan op geschoten. Het kwam er op neer dat vijf man niet meer dan
vijf schoten per man konden afvuren, nog gauw achter elkaar ook, en weer
wegwezen. Zoals je met een pistool of een stengun schiet is immers niet het-
zelfde als met een jachtgeweer en we wilden geen nieuwsgierigheid naar de
vreemde jagers wekken.

Het bleef altijd een beroerd gevaarlijk spelletje en dat bleek de keer dat ik
met mijn jongste broer en de hond na onze schietpartij op een Duitse sol-
daat stuitte. lk zei mijn broer te rennen als het fout zou gaan en ik zette het
pistool in mijn zak op scherp. De hond, alsof hij de spanning aanvoelde,
begon te grommen en trok nijdig zijn lip op. Met het geweer aan de voet,
zoals dat heet, vroeg de soldaat in goed Hollands wat wil hier te zoeken
hadden. Terwijl mijn broer langzaam doorliep, legde ik uit dat wij aan het
stropen waren, maar hij had het schieten gehoord en zei ons daarvan te
verdenken. lk vroeg of hi) van lotje getikt was en waarmee ik dan zou

moeten schieten. lk had toch geen geweer bij me. Toen zei hij dat we maar
moesten maken dat we wegkwamen, omdat vanwege het schieten de hele
boel zou v\'orden afgezet en dat hil om die reden ook op wacht stond. lk
merkte nog op dat hi] dan wel een risico nam door ons te laten gaan, waar-
op hij verrassend genoeg zei: 'Och het is voor ons toch een verloren zaak en

misschien denk
}e nog eens aan
mij'. Na deze
benauwde

ogenblikken
was het oefe-
nen op die
plaats verleden
tijd geworden.

Andere be-

nauwde ogen-
blikken beleef-

den wij bij
Arkema thuis,
waar we theo-
retische in-
structie over

wapens kregen. Op een keer werd er gebeld en stond een stel Duitse
officieren voor de deur. Arkema zei: ' Stom, we hadden iemand op de dijk
op m'acht moeten zetten, maar nu is het te laat. Neem maatregelen, terwijl ik
ga kijken en zie dan maar'. We hebben een geladen stengun op de tafel
gezet en op de deur gericht. Als de deur door verkeerde mensen geopend
zou worden. konden wij direct vuren. Arkema had de officieren inmiddels
binnenge[aten. Hil biet ze het hehe huis zien, behalve de kamer waar wij
zaten natuurlijk.

De villa was de Duitsers kennelijk bevallen, want zij werd voor
inkwartiering gevorderd. De avond voor de heren kwamen haalden we als
de weerga alle wapens daar weg en een gedeelte is toen bil mij thuis onder-
gebracht. Het was jammer, maar voortaan konden we daar niet meer
terecht. De inkwartiering had 66n voordeel. Zolang de Duitsers er waren zat
Arkema betrekkelijk veilig thuis.

B

IF+.'

H

Villa Li)!8esi8t, liet itootlllliis uan Arkejtia

Met het ophalen van voedsel in groepsverband hebben we eveneens de
nodige avonturen beleefd. Voor deze onvrijwillige vorm van voedselhulp
zochten we altijd 'foute' mensen uit. De eerste boer die we zo benaderden
woonde op Oosterwijk. We zouden met roeiboten gaan, die lagen naast de
ark van Freek Bastejneier in de haven van 'De Hoop', een loods van de glas-
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fabriek. We kwamen bijeen achter de stroloods, die door de heer Berrevoets,
de chef van de bewakingsdienst van de glasfabriek, expres voor ons u,as
opengelaten. Ook zou hil zorgen dat zijn bewakers uit de buurt zouden
blijven. We roeiden de Linie over en arme eerste taak zou het uitschakelen
van de herdershond zijn. Maar dat hoefde niet, want het dier kwam ons
kwispelstaartend verwelkomen. Toen we gemaskerd op de deel kwamen,
schrok het meisje dat daar sliep zich een ongeluk. Het bleek nog een vroeger
buurmeisje van mij te zijn. We stelden haar gerust en lieten haar weer onder
de wol kruipen. We haalden de boer en boerin uit de slaapkamer en bonden
ze rug aan rug, zodat zij geen strubbels konden maken en gingen aan de
slag. We sjouwden zakken tarwe van honderd kilo naar de Linge. In de
kelder vonden we broden, worsten en een hele grote kuip met spek in de
pekel. Daar hebben we eerst lekker van zitten eten, want we hadden net zo
goed honger als een ander.

De laatste overval die wij pleegden was voor twee groepen gepland.
Henk lking zou met zijn groep naar een berucht zwarthandelaar in
Middelkoop gaan, terwijl mijn groep een onvaderlandse boer aldaar zou
bezoeken.. Na afloop zouden we allemaal in Hei- en Boeicop bij boer
Stravers samenkomen. Nu wil het geval dat een van de jongens de zaak
overdag zou verkennen en kwansuis zou proberen daar wat melk te kopen.
Dat is gebeurd maar het muisje zou nog een staartje krijgen.

Die nacht sloegen wij een beste slag en gingen welgemoed op weg naar
Stravers waar wil de vracht zouden afleveren en blijven tot de spertijd
voorbij was. Voor het zover was moest er nog een lelijke hindernis genomen
worden en dat was de Zwaanskuiken-brug bij Hei- en Boeicop. Daar stond
een Duitse schildwacht en aan de overkant was het wachtlokaal. Om die
reden was ik zonder bagage alvast vooruit gereden om de brug te verken-
nen. lk werd prompt aangehouden en begon een verhaal over mijn zieke
moeder. Terwijl ik aan het vertellen was, wilde de soldaat zijn geweer van
zijn schouder halen. lk greep hem vast, want ik wilde niet dat hij alarm
sloeg en er voor onze groepen een grote rotzooi van zou komen. Onder het
gevecht verloor hil zijn helm, waarop ik hem een stomp tegen zijn hoofd
gaf. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de brugleuning aan en zakte in elkaar.
De linkerkant van zijn hoofd was helemaal ingedeukt, hij was dood.

Het is het verschrikkelijkste moment in mijn leven geweest. Jaren later
kwam het steeds in mijn dromen terug en ben ik tenslotte in de kliniek van
professor Bastiaanse terechtgekomen. Daar ben ik weer in de goede richting
gezet, maar nog steeds ga ik met gesloten ogen over die brug. De soldaat
heb ik met zijn geweer in het water laten glijden en toen Henk lking
naderde en vroeg of alles in orde was, heb

ik dat kortaf bevesngd stegen jeugdig vel'raden'

k.«-" ««. -" l=:1::=:::';;':=;=1= i.. ...'i3E;qg3.f=€f!:' .-...
zijn PB - zijn persoonsbewijs - verloren te plUK g w"i:mw:ebhdt g:le ':ftse;.yl#:llh
hebben. Henk'lking heeft het via via voor j8:ley ea5ien. Mer '\e-tro-f3Uerhij 'laad

elkaar kunnen krijgen dat de rijkspolitie- lg;:i::S. teg ver . NJ' E: { gli:;$!i
man Wisse in Leerbroek te hulp schoot. ljkN km .g;"- enliil ;ooijer ;EaU 'llig
Deze noteerde de aangifte v8n het verlies l Hlfg':fe Jeetgg. de .da.dstrar\ xltius
op de vorige dag. De'beroofde boer had liefs.g' 23-jarige Beter Lalmsiii;'iii
het PB inmiddels gevonden en de Fem- lkAis.ggfnt «F da.X.U) }ud Laan:

gendarmerie ingeschakeld. Tot zijn grote I't:'JS'ngt i:g?w. ng.IE5.'pi!,fsen

:'SS;:SEs=wl: EWBw8: :
gezien het po[itierapport ook klopte liep Pief hhnsfefn iuerd }ia de oorlog a/smog
dit verhaal met een sisser af. eric/zf

Tijdens de terugtocht ging er iets mis. Bewakers van de fabriek, die er
eigenlijk niet hadden moeten zijn, staken hun lantarens op. Ook in een door
Duitsers bezette villa, nu het Glasmuseum, floepten de lichten aan. Van
armoe moesten we de zakken met tarwe overboord zetten en met de rest
maken dat we wegkwamen. Bij Henk lking in de Rozenstraat werd de buit
verdeeld en afgesproken om de volgende avond de tarwe uit de Linge op te
vissen. Thuisgekomen heeft de geur van gebakken spek mijn familie uit hun
bed gedreven. Hoe ze die nacht hebben zitten eten zal ik , zo lang ik leef,
nooit meer vergeten.

Met twee pistolen op zak ging ik die avond naar de Linie. Bij de dijk aan-
gekomen zag ik een heleboel mensen bij de ark van Freek. Wat bleek? De
politie, op zoek naar de overvallers, had lucht gekregen van de roeiboten en
er korrels tarwe in gevonden. Htm tweede vangst was Freek Bastemeier, die
bil hun verschijnen een duik onder water had genomen, maar onder
bedreiging van de vuurwapens toch maar weer aan wal was gekomen. Nu
was Freek al eens de gast geweest van de Duitsers in de bekende
Scheveningse strafgevangenis 'Oranje Hotel'. Bil het verhoor hield hij stug
vol dat dit de reden was waarom hil van pure schrik geprobeerd had te
vluchten. De politie was ook op zoek naar een pistool dat de vorige avond
gezien was. Dit bevond zich wel degelijk in de ark van Freek, maar ondanks
een minutieus onderzoek werd het niet gevonden. Toen bovendien Freeks
buurman verklaarde met die roeiboot die dag tarwe te hebben gehaald en
dit verhaal bij navraag bleek te kloppen, had de politie geen poot meer om
op te staan.

Pas de volgende nacht hebben we de tarwe uit het water gevist. Bakken
Kortlever heeft het gedroogd, maar kon er geen brood meer van bakken. De
tarwe is tenslotte bij Kruyt tot meel vermalen en als papkost verkocht.
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In januari '45 kregen wil met de verschrikkelijke gevolgen van verraad te
maken. Wat was er gebeurd? Op aanbeveling van een van onze groepsleden
met de schuilnaam 'Nico' was de Amsterdamse 'verzetsman' Piet Lahnstein
op het .toneel verschenen. Deze man bleek a] spoedig een verrader te zijn.
Op instructie van Arkema heeft Lahnstein samen met Henk van Haarlem
het stadskantoor van Asperen overvallen en een grote hoeveelheid bon-
kaarten buitgemaakt. Henk van Haarlem was politieman en bij veldwachter
Gijs Lakerveld in Heukelum ondergedoken. Een week na de overval en u,el
op 25 Januari werden Noot, Zeemering en Visser uit Heukelum en van
Bezooyen uit Hoog-Blokland gearresteerd. Twee weken later volgden van

Dijk uit Meerkerk en Henk Post uit Heukelum hetzelfde'lot. Bij
verschillende mensen werd huiszoeking gedaan, onder andere bij
Lakerveld, Arkema en v.d. Kolk. Arkema werd niet gevonden omdat hij in
een dubbele wand van zijn huis zat verscholen en v.d. Kolk was na een tip
meteen ondergedoken, wat trouwens iedereen van ons deed.

Alle gearresteerden zijn in maart door de Duitsers gefusilleerd, behalve
Post die ineens werd vrijgelaten.

Nu had 'Nico' bij Zeemering gelogeerd en waren Zeemering, Noot en
Post lid van dezelfde instructiegroep die bij boer van Dijk bijeen kwam. Na
het verraad verdacht Arkema direct 'Nico', Lahnstein en ook een SS-er die
in een cafe op een hoek van de Kerkstraat verbleef. Deze laatste werd door

een tijdlang verdacht en nauwlettend in de gaten gehouden. Hil is
later door de ondergrondse samen met zijn vrouw geliquideerd. 'Nico
hield vol dat Lahnstein de verrader moest zijn, maar is wel door ons over de
Lek gezet. Ook over hein hoorden we later dat hij door de ondergrondse is
omgebracht. Lahnstein was onvindbaar maar heeft na de oorlog zijn straf
niet kunnen ontlopen. Hil bleek inderdaad een SS-er te zijn.

De drie Heukelummers zilla na de oorlog door ons met militaire eer
begraven. Nool, Zeemering en Visser liggen iui naast elkaar op het kerkhof
rond de kerk van Heukelum.

ging. Meisjes die met de Duitsers waren uitgegaan werden zonder meer kaal
geknipt, alsook de getrouwde vrouw'en die het met de liefde niet zo nauw
hadden genomen.

Daags voor de capitulatie kreeg ik opdracht me met beu,opening in de
garage val\ Dirk Verrij in de Kerkstraat te melden.

En dan komt het bericht van de capitulatie.
We n\achten van onze coli\mandaat nog vliet naai' buiten om de nog

steeds gewapende Duitsers niet Le provoceren. Dus werd het wachten
En ja hoor, tijdens het feestgejoel en gezang van de menigte in de

Kerkstraat kregen wil het commando ons in rijen van drie op te stellen en
naar het gemeentehuis te mart:heren. Daar stonden de tanks van onze
Belgische bevrijders, d€ manschappen van brigade-generaal Piron. Daar
tekende de Ortskommandant de voorwaarden voor de overgave.

De deuren gii-gen open en eincie]ijk marcheerden wij in overa]] en met
een band om de ama de Kcrkstraat in. Wat er toen gebeurde staat in mijn ziel
gegrift. Eerst Kaapten de mensen ons aan c-m daarna in een geweldig gejuich
los te barsten. lk voelde mijn nekharen omhoog gaan en dacht: Het is
werkelijk \A'aar en wij leven Godzijdank nog

Voor het gemeentehuis hielden wij halt en
maakten voor de komende en gaande man een l LEEnOAM.
doorgar:g vrij. Zodoende waren wij er getuige 1 -:'=5f'i:.i:':poli-'':3a::f5
van dat secretaris van Breugel en ambtenaar l::hpl.Lu.-Uu5. .S"\Wde ..''"
Gijs van Hoogdalem trots de staatsiefoto terug 1) il ':.y,.e' btHndeiiq. ant.
droegen naar de plaats waar zij boot'de, aan de l iil:1% :'': ll;:luuk'if=111'hw;
muur van de raadskan\er. l .nq.i,dei i8 i'zii-.'&1;;'8{plotseling ar, met bet ho681ot-tig gevolg, dat een 2-tal man-

schappen getroffen xx'erd. Een

Hotel Lucullus werd ons kwartier, waar com- l il:p'ii' ; acmlo;!Hi5:k.il..aE:lt
mandanUaap Wieringa zijn bureau kreeg en de l f: ":feil :c'p 1lE,fl:l:g,."*t' :B!
ahvikkeiing van d.e zaken een aanvang nam. Je lli!:lp.pfff :lli ei*a' .."'qt .«].

zag allerlei mensen weer na lange tijd terug en l:ig:.. e.PblllHll ;'":= '::;
maakte nu pas ker-nis met je medestrijders van l ;g'di?p:"'lHTr ;:' ,Sig:pilaar.[e ilu pas Ker-nis met Je meaestrilaers van l i',:i8''ntr' nn"iH::t :g,in:"e-
het vei'zet. Het allerfijnste was echter M,eer l 1lniii 4:bpb)i."i3i.l"lb:;'bi- -b:.\:i c=:

volop en lekker uit de Canadese keuken lepelen l!*f:'!c'u. .:jft.g u''' irr'l
en een sigaretje te roken. Wat voelde je je rijk na l:#..j,.'.i..=llH;rH, 1111a: l
;.'« -.t&. ' ' ' ' lg#Ell.:iq:lSq:ll:jlilgil

op de'14e mei zette een ongeluk in Lucullus ji=er:i?g=n::" b'bl..t:=l
een grote domper op de feestvreugde. In de l t''4 ''t,uba':e':,:=NEl$: ig=l
bovenzaal was een instructeur met wapenleer l =.e= To.:: "e.=.!E-= .. iecal
bezig en er ontstond een discussie over het ver- l ".,$:,F':b.:n .E;''':i'b.s$ii.i;l
=;F';:;;:'=='m;= ==E : l#.lIfE l$ilMWFi
Er werd een Tsjechisch geweer uit de kast ilTIB.:3'...'tf::lF%: .IH'nd.:=$:

gehaald en op de een af andere manier ging het i ;E';lS:i.{'iH1:3?:g:tttai *-,6-l

Met het oprukken van de geallieerden groeide de hoop. We kregen een
warm gevoel van binnen als u,e er aan dachten dat het gauw afgelopen zou
zijn. We maakten grote plannen voor de toekomst. Wat ;ouden we niet alle.
maal kunnen doen als het weer vrede zou zijn.

Maar eerst wachtten ons nog de taken van de BS na de capitulatie. Er
en plannen ontworpen hoe we bepaalde mensen die met de vijand

geheuld hadden veilig zouden stellen voor de volkswoede. Er mocht geen
bloedbad ontstaan. Gelukkig is dat ook niet gebeurd, omdat we deze
mensen van de rest hebben afgezonderd. Dit is ons lang niet altijd in dank
afgenomen, hebben ze misschien zelf niet begrepen hoeveel gevaar er voor
ze bestond. Dat bleek alras toen de jeugd na 'de bevrijding de straat op
18
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af. Het schot trof de Groot in zijn buik en v.d. Maas die gebukt naast hem
stond kreeg de koge[ vervo]gens in zijn keel. De Groot begon te gi]]en en
v.d. Maas vloog de gang op om een dokter te halen maar stortte voor de
trap in elkaar. Leny v.d. Kolk heeft nog geprobeerd het bloed te stelpen,
maar het mocht niet baten. Hil overleed ter plaatse. De Groot werd naar het
ziekenhuis vervoerd, maar ook hij bleek niet meer te redden. Ook deze twee
mensen hebben wij met militaire eer begraven. Zil liggen naast elkaar op het
kerkhof aan de Tiendweg

MAN \HN WEINIG WOORDEN. ,f'$#$b.
f"'; 'ir%

i
Bcrtlis i,ai! der Kolk.

alias Kate! de Krtillebol

Mijn man was erg gesloten en dat moest hil natuurlijk ook zijn. Hil zei
altijd: 'lk moet even weg' en dat gebeurde zo dikwijls, daar was ik wel aan
gewend. Op het laatst zat hil overal in en van veel dingen weet ik nog
steeds niets. En wat ik weet heb ik nog dikwijls van anderen gehoord.

Zo zei iemand op een maandagmorgen tegen mij: 'Wat liep Bert gisteren
met een vreemd rood kereltje te wandelen?'. lk had geen idee. Later heb ik
van Add Mans gehoord, dat hij met Bert het haar van die man helemaal
rood had geverfd. Hij was een vriend van Bara Blok .die ze naar Heukelum
hadden gebracht.

Een andere keer was ik met de kinderen naar het circus op het
Oranjeplein geweest. lk kwam thuis en zei: 'Bert, nou ben ik toch mijn
persoonsbewijs kwijt'. Hij: 'Dan zal je maandagmorgen naar het circus terug
moeten om te vragen of ze bij het afbreken willen kijken. Is het daar niet
gevonden dan ga je maar door naar het gemeentehuis. Je moet dan even
met je duim drukken, betalen en dan krijg je een nieuwe'. Zo gezegd, zo
gedaan en het werd een nieuwe. Maar als ik toen had geweten dat Bert zelf
mijn persoonsbewijs had weggenomen, had ik nooit om een nieuwe durven
vragen. Er is nu een Joodse vrouw goed mee weggekomen.

In Geldermalsen stond een trein vol Duitsers. Er riep iemand: 'Meneer
v.d. Kolk, meneer v.d. Kolk'. Het was Noordzil die toen door de Duitsers is
meegenomen. Een Duitser riep: 'Wat!' en toen heeft Bert hem een sigaret
gegeven. Ja, dat soort dingen vertelde hij me toen, maar niet de echte.

aWies p.d. Kolk-unn Rosstttn

%' }

De BS vertrok al spoedig naar Gorkum en vandaar naar Dordrecht. In het
uniform van de Gezagstroepen, zoals we toen heetten, deden we dienst als
bewaking bil de politieke opsporingsdienst en bil de gevangenenkampen in
Rotterdam. Tijdens mijn verblijf daar deed zich nog een onverkwikkelijk
geval voor. Terwijl arbeiders, die in de bunkerbouw kruiwagens beton
hadden gereden, gevangen zaten, werd een grote baas vrijgelaten. Iemand
die dit absoluut niet verdragen kon heeft toen in de nacht na het feestje van
de vrijlating bij deze baas en zijn vrouw een handgranaat in de slaapkamer
gegooid. Wat de dader deed is niet goed te praten, maar wij vonden toen
ook, dat de overheid
faalde door zulke mensen
zo snel los te laten en

geen rekening met de
frustraties van sommige
verzetsmensen te hou-
den. Na mijn 'afzwaaien'
van de BS ben ik net als
de meeste mensen weer

gewoon in de burger-
maatschappij terug-
gekeerd en heb daar mijn
oude stiel van glasblazer
weer opgenomen.

Bert was een man van weinig woorden, maar als hij iets zei was het raak.
Dominee Enkelaar heeft eens aan hem gevraagd om niet zijn naam te
noemen als hij ooit gepakt zou worden. Bert zei: 'Dominee dat weet ik niet.
Dat heb ik niet in de hand'. Zelf zei ik wel eens: 'Jochie, hou er toch mee op.
Je haalt jouw zuster erbij en de mijne. lk weet niet wat je prakkezeert, maar
we hebben kinderen'. 'Dat hebben de mensen aan het front ook', zei hij dan
en je was uitgepraat.

Wim van Leer, de NSB-burgemeester, was een uitgekookte. Hij riep Bert
op een dag om een brief te brengen naar de NSB-secretaris. De man woon-
de schuin tegenover ons. Bert zei: 'Nou weet hil dat ik weet'. Begrijp je wel.
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Heet Leerdnftl tors aanit'enig bij de
begtafetlis il€i i de Gr(w} elt o.d
M.aas na liet }ioodiottig ottgeilat in
Hotel Lllctllltis

20



en vroeg aan Bert om tekenles. Dat kreeg hij, tweemaal in de week. lk zei:
God, jongen hil had je wel dood kunnen schieten'. Maar dat mocht ik niet
zeggen, \o.'ant ook mijn neef had immers zijn straf gehad. Zo was die man.
Godzijdank, daar niet vaan.

Het is eigenlijk heel gek begonnen. Zelf zei Bert altijd, omdat hij zijn
duiven bil de Duitsers moest inleveren. Hij gaf ze een paar oude sokken en
bracht zijn beste duiven in een oud bureau op de glasfabriek onder. Bertus
zei wel, dat hij voor elke duif een Duitser kapot wilde maken. Hil had toen
meteen die afkeer al en zo is het begonnen. Hil kende Arkema goed, ging
\A,isktmde en algebra bij hem halen. Ze werkten vanaf het begin samen.

Wil hebben van alles meegemaakt. Mijn man bezorgde de lonen aan
ondergedoken spoorwegmensen die na Dolle Dinsdag aan de spoorweg-
staking hadden meegedaan. In een tas met al dat geld heeft een keer een
melkfles gelekt. We hebben alle biljetten toen thuis aan een waslijn te
drogen gehangen. De deur op slot en daar zaten we dan met al dat geld. We
hebben er wel om kunnen lachen die avond. Ook was er een schooljuffrouw
uit Heukelum, die kwam mager bil ons binnen en ging heel dik de deur
weer uit. Op de w.c. pakte zil allemaal Vrij Nederlanden om haar lichaam en
zo ging ze de straat op. Maar dat was al heel aan het begin.

Iemand kwam me op een dag waarschuwen, dat mijn man gecontroleerd
zou Horden. Ze hadden gezien dat hil zijn duiven losgelaten had en dat
mocht niet. Inderdaad kwam er een kerel en hil zag aan de veren dat de
duiven losgelaten waren. Hij was zelf een duivenman en toen viel Bert
natuurlijk door de mand. Toch liep het goed af. De man was officier, hield
van duiven en had net als wij ook een tweeling. Bert had zoals altijd weer
geluk. De man heeft ons na de oorlog nog geschreven. Laten we eerlijk zijn,
die Duitsers moesten ook en ze u,aren niet allemaal slecht.

We hebben ook nog zes weken een Joodse onderduiker gehad. We
noemden hem ome Frans naar een kemlis van ons in Brabant. Dat was zo
bedacht vanwege de tweeling. 's Avonds zat ik veel met hem alleen. Hii
vertelde alles over de rituelen van zijn geloof en 's zaterdags hield hij saba
bat. 's Morgens bakte hi) een koek voor mil, maar verder deed hij dan die
dag niets meer. Toen ik ]nijn moeder vertelde dat ome Frans zo lekker erw-
tensoep had gegeten, zei ze dat hil helemaal geen spek mocht eten. Ome
Frans lichtte daar later om: 'Ja dat klopt, maar ik heb nu dispensatie en ik
moet zeggen, dat ik nog nooit zulke lekkere soep heb gegeten

Na de oorlog is hij nog teruggeweest. Hij was alles kwijt, zijn dochtertje,

Als alles achter de rug is, denk je: je had veel meer moeten doen.

alles
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l\et aan ellcen bedel'lanceer. die nog in
;t(ut is om te denicen. waa:'om rex'en de
troffen zich zooveel moeite on\ de spoor-

gstaking ongedft4n te Diaken
t ante'aard is simpel cn het is het eehl-

ge ant'woord, dat in a! de bezettingsjaren
aarheid is gebleken: Duitsch belang,

niets dun D.uitscli belang. lleel Nederland
liaan vei'rekken, als het Duitsche be:ang
ciuarnlee maar glebaat is
Daarom)t, }\et is de Duit$cl-: )papa,,u.ilda
zelf. die ons.hct geweld gc belang xa.l de
spoor regstaking taant
DE)toFFER EN ONZE
SI'OOR\\'lSGEX.
Them de maffen in 1940 ons land binnen-
vielen. was een van hun eerste daden het
Edel' toezicht stellen van de Xedei'l

Spoonvegen. Een hoog ambtenaar van de
Litlitsche' spoorwegen' - dc zg. Bahnbe-
o1lmiichtinoie --- wt-i'd daal'toe'l:l Utt'echt.
? de dii'cctic-gebouw'en v&n dc N'S gt

plug\!+it .niet n:!:Bst zicll cen staf l-nn feil\ke
lidl\dcr'dcu l)tiitschci's. tcia\'UI oo:{ OP dc
stations Duits;h petsonce] wc!(] geplaatst.
l)it gcbetlrde tec(h: iit dc cc !'s t n weken
u'elton van de bezetting, toen men verder
R ]landci el\ industrie nog geen Duitschen
nvloed zag. Vale\'aar die gz'cate belallg-

stci!:nlg. vaar onze spoor\'ogen? Oindit
de Duitschers c!' geen beiarlg bjj had
!n i,staal waren er spoedig meer dan 2000
mollen bezig zi.?l} riet de spoonveget! te
bemoeien
]n Belgie:, waal' de tegenzet'liillg van liet
SPoo[a\'egPc:scnPc] veel g!'ootcr u as. wel(l

tgcnlleg llq;t haehcc c '' ppl'sCHeel 'ondri

ft

Eelt speciale iiitRaue
oati Vrij Nederiatld

verscheen oFZo
oktober '[ 944.

Op de laatste pagina
staat: ' Dit gescllrift
boort itt }taltdeit oa l

iederett spoonoeg-
riiati, }llaar daarin
ook oalteiketl

Nederiatlder. Wij
oerzoekettottzetl

lezers het op groots
scflaa! te

tertnettigutitdigct!
et] OPliietlzt}
verspreiden'

r)E D(:iTSClllC PROP..\G.IX'DA

Zooals zoo vaals in het ve!'leden gebeurd
llcbben de Duitsche wolf.en g6ilaaps

!ccrelt talige.tt'oklwn elt. tact\en zij zich
l)iotsc:ing })tlitcngt Kool! bcH:!an niet liet
lot vuil liet urnle Ncclctl:ti}(!st'he voli<. dnl
gcelt ctctl. cn lio:cit.meel' hccrt. Op di

iTlc-vuile: van elke stad \'c)&c}){j11ciLhaiis de gl'ootc biljeten, dic arttwboi'd
cycli 0p de vi'aag .,Vlrct :iets

gsta!:ing ons gcbi'acJlt? );iets dai ko-
tenncod, voedsclgeble:{. c;lz. enz." in
nloffc1lkranten, dle ili de ):cda'!3J\rlschc
taal geschreve)l wolden, de leugenpezs
va.!i I'elcgiaaf. Handlsbiad. XRC. klif
c'1lz.. Holde?t de !!ienschen door late!'es-

111te koppel\ ertoe gclolit. de p!'opaxailib
tcgcli de staking te lezen cn de Engciandale!'s schlonlcn zelfs niet daal'voor ecn

an den filillstc!' C:iltk Gable =f
te dt'tik3cen om :tl$ biikvangel' dienst te

Na de oorlog kwam van Leer weer in de gemeenteraad, waar Bert ook in
zat. Op een keer was het zulk noodweer, dat Bertus Wim naar huis heeft
gebracht. Van Leer was verbaasd, maar Bertus zei: 'Jij hebt je straf uit-
gezeten en alles is nu verleden tijd'. Hij had nog gelijk ook.

Met mijn neef hetzelfde. Hil was bij de SS geweest en had daarom in
Nieuw-Guinea in een strafkolonie gezeten. Na de oorlog kwam hij met zijn
vrouw en twee kinderen hier terug. Hij kon weer aan de fabriek beginnen
22

23



IN HET HOL \aN DE LEEUW. Het }-ii6uws vanjden .Dgg
Entor+aB X. &. YOOBBUBGWAI 3bl .Aboaneab+aBP'ls tbl voorultb+qaibg) t6 eest p+r Brniu loBlbntellBf b. 'w Ulint+ 4U H.v'
AA{STtlOA}( . 7e!+L P21J IS 11aea} plans+a b\Bleu b+taqbug deraleateatl.a pKlsrarlaul (lacototnten ta.tO) ' O' CbaeaRtHet H;Buur T & F.rP wutd&n.

Politiestandrecht .:#:lUEi% .=;:2 ;;.. ' De orde.
Buigt UT

in het geheeld la nd. lli5 :!B: riiHl%:li:!:$.=.1'i:iilli=iniiZ IK::l:-:
:'=:=:-;*".'- ,,., - ".' -:;*,..«":".':..'liS$S$g$$198i8Eazl11W$i'$1$1E$

.=:='i::;: :: :::s:.=::-: '''.'::::::=ul xd 3 z:gist ui 1 SLIK.BE'ng

lw n ?iiuii
1:. =:.=' .#'.=:=,=''.;1::.:'= ::;;=:''=JU..l.':;'.::::i :S.i3 u 'm;;;i:k13:R,)!.ani''-.}',:"':'ll?.'i: :l=. :="n:''=:lT:=.

.nU ak h -"u b-4.it nd dt. '.,.L x.'4t .'..a..'h"-W '.,.l aiai8. wiJ n.Nm d'uB ;n.l:ii.ba.ljs.u#i;:E:.=::d'.:meel-wx "' d 't=1.:=1.nt c.d '".
-v' ... .. . ' jlro . ''! ' l lblttk. du tllnBBaxoadlgln8 nlverBrootbtbo-tritevo?dea.Dar.

Julttle dr. dr. 1 1 B n r. A80 ben U ea4trlneblllbtl Bebnle epen n Ane&udau €e h!+-rn\a B+.l n$ddpllUk sea Volk.Roti 3rorden OP.Itn+de men v4B DuttBht :Ude thans

UE R: Bgglf i$%=mwH** l
111:U:!:-m'pmK'w=lin!!illiRliE linda.glR11'y?$ 1$M

b at: dea Ober trtlc etten Uiaaetleb. ' ; ':. leem)m.voorl&cbt+!eKrwn 3 . Heien')J. Btid b in t r aaettlltboainXtebwo B+n.4Btnc,f-

;m;1;4$HT="".«'.".::ll:. l#l$$@$g&'Ell=€%F=yR:Kli:'.:'?l :: "''', '« "-

Gr+nlntca: den rcrolmschllldt. Llodr8t dr. Cenrlal. ISHaXt. OOR bc{2K :ll na d a 3 n.l 3. dca +iilukt9ktde'r v+n .dcn
dcn t olmacbutde. ObrrberdcbUclttr Stuaer. ImanlnB }tc{ ei oi:m:udcliiWlcentioie.OorKuo:aiJliust . t.eol H n ontl3nk8 bct teil dat zjJ

Imburl: deo Ober eltlcb teller Ulmnerlcb. ' lle he:n+w. In de 8toklr 'voiiete.lo ro.u w c t uR bln:!ddK 6cln'jkcnnb drocgett.van.het.+tn.Mr<

'u=:n='u; =.rh.=:=:i:''.=,1::.: l==ZI«:;l:hiilUl:1:==%#Gb.-K::heli' s=' =um
t lettrcnlhcld rea eB peihltltandrtchl loor btt bexctt Neder Imlalei' ran dta ko6a l,olu'o;(icon Iden 34stea Atytnas 190G. l 'De.leren tonrllNen aNdcD door

d te PBn ittieel bet tellende beschikt: l ' l 5. den trqttvtrktr UJtnBT'Iden koek! wlttokken

De april-l?leistakilig had keiharde lttaatregelel! tot gmoig, zoaarottder liet poliFiestaildreclit in het geftete
luid. Hierbozlen eelt nfdrtlk zaal Het Nieltlus oail de Dag, ioaarin de lllaatregeieli tierden afgekondigd

P.\

Lell!/ Metllalberg-o.d. Kolk

Hoe kom je nu eigenlijk in het verzet? Niet omdat je zo flink en dapper
bent, maar eigenlijk rol je er vanzelf in. Als Bertus, dat is mijn broer Bertus
v.d. Kolk, iets bijzonders te typen had, dan vroeg hij het aan mij. Het eerste
dat ik mij herinner waren briefjes die met pakketjes levensmiddelen mee-
gingen. Die pakketjes waren voor gevangenen in Vught bestemd en op de
brieqes stond voor wie ze waren en wat erin zat. Meestal bezorgde Bert de
pakjes, maar ook onze broer Arie, die bij Bert op het tekenbureau werkte,
ging wel eens naar Vught. Bert bracht ook wei brieven van officieren mee
terug, die door mil vermenigvuldigd werden en vervolgens allemaal naar
elke officiersvrouw gebracht. Zo kregen de vrouwen een beetje overzicht
van wat er in het kamp gebeurde. Wat ik me herinner is, dat ze er toneel-
stukken van Joost van den Vondel opvoerden.

lk werkte indertijd op de
witglasfabriek op de afdeling
planning voor de heer W.
Dekkers, de bedrijfsleider.
Eind april, begin mei '43
werd overal gestaakt. omdat
alle Nederlandse militairen
verplicht werden zich voor

De oproep lof knJ8sgn'angclls(hap. de Duitse arbeidsdienst op te
geven. Ook de glasfabriek

deed aan de staking mee. Op zondag 2 mei kreeg het personeel de
dringende boodschap thuis om direct weer aan het werk te gaan. Wat was
het geval? De Duitsers hadden in antwoord op de staking het politie-stand-
recht .afgekondigd, waardoor elke staker de doodstraf kon krijgen.
Maandag verscheen iedereen weer op de fabriek. De staking heeft hier geen
gevolgen gehad, maar in andere plaatsen zijn er zonder pardon mensen
doodgeschoten.

Na deze gebeurtenissen is het verzet pas goed begonnen, maar dat is pas
veel later bekend geworden.

In Gorkum en Vianen zaten hoofdpunten van het verzet en van daaruit
liepen de lijnen door. Toen wist je niet hoe het netwerk in elkaar zat. lk wist
ook geen namen en vroeg er niet naar. Bert was het contactpunt voor de
onderduikers, terwijl Arie bij het gewapend verzet zat, maar ook allerlei
voorkomende dingen deed. Zo verving hij koeriersters en werkte hij zijde-
lings voor de onderduikers. Arie vertelde me dat Bert een keer a la minute
een persoonsbewijs nodig had voor Dora Blok. Arie is de fabriek ingegaan
en heeft in alle jaszakken van de meisjes gevoeld en, ja hoor, er een gevon-
den. Op het gemeentehuis kon je vrij gemakkelijk een nieuwe van Rijnders
krijgen.

Mijn moeder begreep pas voor het eerst dat wij iets uitspookten in de
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nacht dat Bert en Arie moesten onderduiken. Dat \A,as in februari '45. Ze
werd vreselijk kwaad van angst. M.ijn zuster en ik hebben die nacht alle
papieren verbrand, ook het carbon en probeer dat maar eens met een klein
kacheltje. Arie kwam met een stengun aan: 'Pa wat moet ik daar mee?' Mijn
vader verstopte hem onder het fornuis in het aangebouwde keukentje, waar
de oliebollen en pannekoeken gebakken werden. Maar toen Arie onder-
gedoken was zei mijn vader mil de stengun maar naar Add clans te bren-
gen. Goed, maar je moest altijd langs de Duitsers. Ze zaten tegenover ons in
de huishoudschool, ze zaten in de Julianaschool, er was geen ontsnappen
aan. lk heb de stengun gewoon in een zwarte laktas mee naar kantoor geno-
men - weer Duitsers dus - het pakje in een la gelegd en ben er 's avonds mee
naar de Lingestraat gewandeld.

leerde, omdat zil het zo perfect sprak. In het begin gingen de schuifdeuren
tijdens Radio Oranje dicht, maar al gauw zaten we met z'n vieren te luiste-
ren. Wel stond altijd 66n scan ons bij de deur, want de FeldxA'ebel die bene-
den zat }vas een Pntis en dat zijn feilen waar je voor moest opletten.

Op 25 januari '45 werden in Heukelum Nool, Zeemering en Visser op-
gehaald. Bert kreeg een tip en dook met zijn vrouw Wies bil moeder van
Rossum in de Rijsdijkstraat ander. Op mijn verjaardag, zondag 4 februari,
ging Bert met een tas zilver\A erk naar zijn eigen huis in de Mleesstraat om er
u,eer zijn intrek te nemen. Maar het wa$ of ze hem van alle kanten aan-
keken, vertelde hil mil later en hil is hollende weer naar de Rijsdijkstraat
gegaan. Die nacht hebben de Duitsers ook in zijn huis een overval gedaan.
Maandagmorgen was de hele stad afgezet. Alle mensen werden, met bak-
fiets en al, van de strcaat gehacald en naar de garage van Kleyn in Asperen
gestuurd. Het was \-x-erken)k heel spannend die dag. Alles dook onder, want
je wist niet wat de Duitsers van plan waren. Bert vond het bil zijn schoon-
ouders ook niet zo veilig meer en is met Wies naar Arie de Graaf in de
Horndijkstraat gegaan. In de kelder daar zaten ze letterlijk twee weken
ondergronds. De tweeling was bij Mientje van Rossum, ook in de
Meesstraat, ondergebracht. Bert en Wies konden niet langer in de stad
blijven en ze besloten om naar een neef in Molenaarsgraaf te gaan. We
maakten een \luchtplan. Omdat ik voor de Duitsers werkte had ik een
Ausweis. lk ben met een l-nelkfles op de fiets gestapt en 's morgens om
zeven uur langs de posten gel'eden. De weg was vrij en ik gaf een teken met
een witte sjaal. Nog zie ik Bert en Wies naar buiten komen. Bert droeg een
cape, maar je kon hem nooit vermommen, want hij verried zich altijd door
zijn loop. Arie de Graaf kwam met een fiets achter ze aan en ik ging voorop
Aan het einde van de Parallelweg wachtten we elkaar op. Bert noch Wies
konden fietsen, dus ging \Vies bi) Alie achterop en dat ging goed. Maar ik
ben klein en woog negentig pond en toen Bert bij mij achterop sprong vloog
het voorwiel de lucht in. We hebben van alles geprobeerd. lk ging helemaal
over het stuur liggen, maar iedere keer gingen we de lucht in. Ondanks de
narigheid hebben u'e toch vreselijk ge]achen. Bert ste]de voor dat ik onze
zuster Cor maar in mijn plaats moest gaan halen en dat heb ik ook gedaan.

Uiteindelijk is er niet veel van fietsen terecht gekomen en is Arie halver-
wege teruggekeerd. Onderweg zijn Bert, Wies en Cor bij bekker Stam in
Goudriaan aangegaan. Cor kende de familie, omdat zij met hun dochtertje
in het ziekenhuis op een zaal had gelegen en zich nogal om het meisje had
bekommerd. Ze vertelden dat ze op voedsel uit waren en vroegen of ze
even mochten uitrusten. Ze waren van harte welkom en de bakken nodigde
ze ook tijdens de terugtocht uit. Mijn zuster Cor is inderdaad teruggegaan
nadat ze Bert en Wies in Molenaarsgraaf had afgeleverd. Bekker Stam zei

In november '44 vorderden de Duitsers de helft van de magazijnen van
de glasfabriek. De ovens brandden toen al niet meer. De hele fabriek !ag
praktisch plat, dus lanterfanterde je maar wat. Dat duurde een week. Toen
vertelde de heer Wasch dat ik samen met Alianne Leusink voor twee
Duitsers kon gaan werken. Dat wilde ik niet en stapte naar meneer Dekkers,
maar hij stuurde me naar Bert en zei verder niets. Bert vroeg mij het een
week te proberen en te kijken of ik iets kon doen. lk denk, dat meneer
Dekkers meer wist dan hij wilde zeggen.

In het magazijn lag al het voedsel voor het hele rayon opgeslagen. Voor
pltarden, de manschappen en alles. Dat werd allemaal genoteerd en zo

kon ik niet alleen de wekelijkse voorraden bijhouden, maar wist ik ook de
sterkte van de manschappen, de paarden en waar ze ongeveer lagen. lk
schreef de gegevens in code in de palm van mijn hand en gaf ze tussen de
middag aan Bert door. Mijn broer zat altijd in het woonhuis van Ames
onder de trap te wachten en ging het de berichten door naar Arkema.

Inmiddels kregen Alianne en ik al gauw door wat voor vlees H,e in de
kuip hadden. We zaten met twee Duitsers in een kamer met schuifdeuren
De een Seischab, was het hoofd van de Pflegungsstelle. Een kort dik kerel-
tje, net Napoleon. Hil was hoogleraar in Beieren en helemaal geen militair.
De ander. Sauber, was een Getreiter, een soldaat eerste klas. Hij droeg een
klein.ijzeren brilletje en je zou denken dat hil nog niet tot tien kon tellen. Hil
voerde ook niets uit, liep altijd.met een geweer op zijn rug en ging meer-
koeten schieten. Hil was overal en nergens, behalve op kantoor. Hij sliep
boven en alleen, want bi) de anderen wilde hij niet zijn.;s Morgens zette nij
altijd thee voor ons, soms met een witte boterham erbij.

Die tu,ee zaten tegenover elkaar over van alles en nog wat te praten dat
niets met het leger te maken had. Als er troepen voorbij kwamen zei Sauber:
'Kijk, daar moeten we nu de oorlog mee winnen'. Ze luisterden naar de
Engelse radio en Sauber zei ons later dat hil van onze koningin Hollands
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haar, dat ze hem niets hoefde wijs te maken en vroeg of ze soms nog meer
familieleden had die moesten onderduiken. En zo kwam onze broer Arie
onder dak. Aan het einde van de oorlog zijn Bert en Wies daar ook nog een
poosje gev\'eest en zaten ze er dus met z'n drie6n. Hele lieve mensen waar
we ook altijd contact mee hebben gehouden.

DINGEN WAAR JE NIET
MEER OVER PRAAT.

Zelf bleef ik gewoon op de glasfabriek werken en kreeg in plaats van Bert
met Menninga te maken. In maart werd Seischab naar Utrecht terug-
geroepen en door een fanatieke Pruis vervangen. Sauber had steeds
conflicten met hem, kreeg op zijn kop omdat hi) mij al het werk had laten
doen, maar hij hield zich steeds van den domme. AI een week na Seichab's
vertrek kregen ze opdracht met het hele spul naar Utrecht en Enkhuizen te
gaan. Alle levensmiddelen moesten in schuiten gepakt worden. Sauber
moest toen ook weg, maar hij hield het vertrek nog wat op. Hil wilde nog
rekeningen betalen en zo, zei hij. Nog een poosje bleef hij alleen in het
kantoor achter en ging toen ook weg. Later kwam Maanen de Hartog, een
vrachtrijder, mij de groeten van Sauber brengen en vertelde dat de Duitser
met alle boeken en alle geld was ondergedoken.

Na de bevrijding heb ik hem nog teruggezien. lk werkte in Lucullus voor
de POD, de politieke opsporingsdienst. Jaap Wieringa was er en een ieder
die weer boven de grond kwam moest een bewijs komen halen. Op 8 of 9
mei liep er een grote heer naar binnen. Kaarsrecht met een prachtig licht
pak aan en een grote Amerikaanse hoed op. 'Levy wat doe jij'hier?'
Meneer Sauber wat doet u hier?'

Het mannetje dat zich altijd van den domme hield bleek een gestudeerd
man met bezittingen in Oostenrijk te zijn. En dat niet alleen. Hij had wapens

aan de ondergrondse
geleverd.

Hadden we dat
...Z'..g, .# -.,'6-Z';g,.,V maar van elkaar

..- eweten, maar dat
-m'z'at;€P',''---';'i l was nu eenmaal

uitgesloten.

Hettk lking, alias Cor

Nu moet ik vertellen over dingen waar je niet meer over praat.
We kregen opdrachten om voor de BS overvallen te gaan plegen. Het

waren bevelen eigenlijk en ik was het er niet altijd mee eens. Hoewel de
mensen waar we naar toe gingen het dubbel en dwars verdienden - en dat
moet ik er bi) zeggen - heb ik er toch wel eens met twijfels tegenaan gekeken
en vooral nadien. Zoals je nu reageert, als je hoort dat er weer een overval is
gepleegd, is dat in wezen schuldig

Het geheel gaat nooit uit je herinnering weg, maar er is 66n keer die ik
nooit vergeet. We gingen met twee ploegen naar een boer in Heukelum, een
varken was het. Hij had een aantal evacu6's in huis die hem voor bon-
kaarten betaalden. De man ging tegen ons te keer, vloekend en al en hij
bleef maar doorgaan, ook toen we hem zeiden z'n mond te houden, omdat
we hem anders mee naar buiten zouden nemen en hil z'n boel dan gedag
kon zeggen. Zijn familie heeft hem toen op bed vastgebonden en tot rede
gebracht. Wij haalden de rest uit bed, want we moesten altijd iedereen in
66n vertrek houden. Er was een jongen van achttien-twintig jaar bij. Die
schrok zich rot toen we hem wakker maakten en het eerste dat hil riep, toen
hij zijn ogen open deed, was: 'Moeder ze willen me slaan'. Vervolgens zaten
we met zo'n man of twintig in de kamer en begon het naar de w.c. gaan.
Natuurlijk moest er altijd iemand van ons mee. Na een keel of vier ging mij
dat vervelen en liet ik een emmer halen. Zulke dingen had je dan ook nog
Nu bekijk je dat van de komische kant, maar voor die mensen was het
ellendig. En ze moesten juist zo dikwijls plassen van de zenuwen. Ja, dat
maakte je allemaal mee.
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We wisten wanneer we iets moesten gaan doen door een slagzin op de
Engelse radio. lk heb dus al die tijd een radio in huis gehad en ik weet niet
hoeveel wapens soms of kisten munitie. De Duitsers hadden voorzetlopen
voor granaten. Ook die heb ik wekenlang onder een luik in de vloer gehad.
lk hoopte maar dat de Duitsers, als ze zouden komen, over dat luik heen
zouden stappen. De wapens waren voor eigen gebruik bedoeld, voor het
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geval zich iets zou voordoen, maar gelukki
Duitsland een paar dagen ratel ge'spit:i:c ..
strijd gezeten, want de geallieerde:a w ;
heen. Een afstand van niks,

Ook aan het begin var- de eoi'iog
geweest. In Leerdam lagen artillerie- -.li
Legerkorps in stelling. Zelf hoorde :!'. !:
ander onderdeel. Tijdens de vier
Koenderseweg wacht gelopen, tcl w:il
ten blijven. E: liep ai vee in }.et v.'ci
warm. Je hoorde steeds iets bcwegei..
kanonnier of een Duitser was. b'Vr:! d.
Toch zat er in zeker opzicht ook iei
ten en dat gaf al met al een or:bes::lii';li':.
len hebben

!

is dat niet gebeurd Als
Idi -.': iVJI I'l"i'' :{ }i. :'i, 0e

.l a! c .:lc 'v\;aal

zoiets u,eet? Dat is een goeie
vraag. Hij wist het in ieder geval
en kwam me op een gegeven
moment vragen bil de LO te
komen en dan zeg je onbewust ja.
lk heb veel te maken gehad met
Add Mans, de zoon van Mans die
jaren in de raad heeft gezeten.
Add Mans werkte in Den Haag en
beschikte over informatie waar-
mee hij ons kon waarschuwen. De
laatste periode van de oorlog
heeft hij door het hele land
gereisd. Mans deed ook veel aan
vervalsingen. Daarvoor hebben de
Duitsers op een keer een inval bij
zijn ouders gedaan en hen met
een broer meegenomen. De
moeder werd meteen weer vrijge-
laten, de vader iets later, maar de E.,, :,erklefn model zan de difribrfficstrzlFikriart.
broer heeft een maand of vier in zl'.znrop lome''n z,oor efensiparai Toerden z,fi'sfrekf

Amersfoort vastgezeten.
Voor mensen die we niet verbouwden waarschuwden we elkaar via de

mond-tot-mond methode. Er liepen een paar politie-agenten rond om
onderduikers op te sporen. Die waren gauw bekend en dan werden ze over-
geplaatst. Er waren er ook die voor onbetrouwbaar doorgingen, maar
's nachts iedereen waarschuwden. Over het algemeen is de Leerdamse
bevolking wel goed geweest, zelfs de NSB-ers.

Als onbekenden mij voor een onderduikadres benaderden nam ik wel
een paar voorzorgsmaatregelen. lk sprak bepaalde dingen af en als er in de
aanwijzingen iets niet klopte, liet je de zaak gewoon voorbijgaan. Soms was
er niet zo gauw een onderduikadres te vinden en dan was mijn huis een
doorgangshuis. Meestal duurde het niet zo lang, een dag of twee, drie, soms
een week. l-iet was allemaal wat provisorisch geregeld. Definitieve
afspraken kon je nooit maken, omdat er vaak iets tussenkwam. Zelf moest
ik ook wel eens een paar dagen of een week onderduiken.

Het bezorgen van bonkaarten, geld of allerlei berichten werd in de laat-
ste periode van de oorlog gemakkelijk voor mij. lk hoorde toen bij de bewa-
kingsdienst die de glasfabriek had ingesteld. Je kreeg dan een speciale band
om je arm, zodat je als bewaker herkend werd, ook als je buiten spertijd de
straat op moest. lk had nogal veel nachtdienst die om tien uur 's avonds
begon. Tussen negen en tien, als andere mensen wegens de spertijd bijlen
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ben wil op de
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moesten blijven, kon ik heel wat door de brievenbussen gooien. AI met al
was ik dus 's nachts veel weg en heeft mijn vrouw maar weinig van me
gezienin dietijd.

Het is haast onmogelijk dat niemand nooit iets gemerkt zou hebben. Wat
dat betreft heb ik het geluk gehad in een goed straatje te wonen, want
achteraf bekeken hebben we ook domn\e dingen uitgehaald. Zo ku'amen de
tien sectieleden van de BS iedere zaterdag hun portie bonnen voor brood,
beleg en soms wat vlees ophalen. Het kan niet anders of dit moet de naaste
buren opgevallen zijn. Nu scheelde het dat mijn ene buurman in de sectie
zat, maar de anderen moeten het ook doorgehad hebben.

We woonden in de Rozenstraat en er tegenover had je Rehoboth, dat stik-
vol Duitsers zat. Op de avond van de capitulatie hebben die lui volop feest
gevierd. Maar Henk Vendelbosch en ik kregen het bericht ons in uniform bij
Lucullus te melden. Toen waren\ wij zo dom in de BS-overall en gewapend
door de Rozenstraat naar de Tiendweg te gaan en dus langs Rehoboth te
komen. Er had er toen maar 66n zijn verstand moeten verliezen... Later
vraag je je af hoe je toch zo stom kon zijn. Waarom niet gewoon door de
Ruiterstraat gegaan?

Kort daarna hebben we wel mot gehad met de Duitsers. We hadden hier
enkele arrestaties verricht en de opgehaalden in de schaftlokalen van de
glasfabriek ondergebracht. Er was een burgemeestersdochter bij die
verkering had met een Duitse officier. De officier lag met een stuk of twintig
anderen in het kantoor, dat nog boven aan de di)k staat. Hil wilde toen met
alle geweld naar zijn vriendin toe, maar dat werd hem door de jongens
belet. Ons peloton van elf man liep wacht rond de fabriek, maar was bang

de Duitsers niet in bedwang te kunnen houden.
In Lucullus kregen we de opdracht er met twee
ploegen naar toe te gaan. Inmiddels hadden de
andere Duitsers de man al in toom weten te
houden, omdat ze wel aan zagen komen, dat het
anders fout zou lopen. Dat is zo'n beetje de
eerste keer dat we met de Duitsers in conflict
ku,amen.

Bij een andere arrestant kwamen er drie
Duitse officieren mee naar buiten. E6n van hen
gaf de man te verstaan dat hil thuis kon blijven
als hij dat wilde. De betrokkene was zo wils om
wel met ons mee te willen. De Duitser trok daar-
op meteen zijn pistool en wij stonden meteen
met elf man om de arrestant heen, de stengun in
de aanslag. Zoiets maakte je dan nog even na de
bevrijding mee.

Als je verzet gaat plegen, doe je dat omdat je
het ergens niet mee eens bent. Daar is alles mee
gezegd. Je realiseert je niet altijd voldoende of
het verzet dat je biedt de moeite waard is voor
hetgeen er tegenover staat. Bij de bezetting
dacht je maar aan 66n ding: lk wil meehelpen
om zo gauw mogelijk van die rotmoffen af te
komen. Inmiddels ben ik weer in Duitsland op ... ,..- -,.......-....'...',;....-,...;.
vakantie geweest, al heeft het wel tien jaar z=;.i%efzerzerera ngskmfs

geduurd voor ik er naar toe kon gaan. Er waren l defeksf il dehorizotzfa/e ba/k l
ook goede Duitsers en als het er op aankwam dkd'lyfr nlyzerdWt'en-
waren de Oostenrijkers eigenlijk nog feller. }l;: lef t,an' hf Wf/he/mm'

Als er n6 iets gebeurt waar je het niet mee Hef.ulaPPzlne/rdezicanrd

eens bent en dat klinkt misschien heel gek, dan :=1?:TIX de s/agPnanHI ef
vraag ik me af, waar ik me toen eigenlijk voor l '..,.., twnhetgeesteli/ z,erzef.

druk heb gemaakt. We hebben toen gevochten Oek/ez ren z,an ef /fnl
omdat we overvallen werden en niets meer te l.,.Sylnhnserender.'en--iden l
vertellen haden, maar je vocht ook voor je ';=;;;..«a.d. d islernisen 'p l
idealen. We hoopten dat het na de oorlog beter l roilzu, dfedebezeffersmerde

zou zijn dan in de dertiger jaren., toen we door b':''/king pan /zef Kolzinkrgk'- . . .. .' ' . i aeae}7}7eeraa/e}7

de werkeloosheid steeds meer teruggedrongen
werden van wat er inmiddels bereikt was. Zoals de dertiger jaren wordt het
nooit meer, daar ben ik niet bang voor, maar als we nu niet uitkijken zullen
verschillende groepen mensen weer proberen je stapje voor stapje terug te
dringen naar waar je vandaan komt.
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Olga }i isa t ie
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VRIHEYT IS OM GREEN GHEIJ
TECOOP.

Amerikaanse mitrailleurs. Lessen bij Arkema onder leiding van Jan Snor en
oefenen in de grienden rond Leerdam. Kleine overvallen voor de voedsel-
voorziening van ondergedoken Joden en verzetslieden.

Het eerste probleem kwam voor mij, als leidinggevende aan de zaak
Amen, toen er personeel moest worden opgegeven voor werk in Duitsland.
In het huis van de vroegere notaris v.d. Halen was door de Duitsers een
K'ervingsbureau ingericht. Zij bleken een complete lijst van onze werk-
nemers te hebben. Voor mij is het nog steeds een raadsel hoe ze daar zijn
aangekomen. Verraad? De lijst werd aan mij voorgelegd en ik moest maar
zeggen wie er naar Duitsland zouden gaan. Mijn weigering was tegen het
zere been: ik was brutaal, n'ij werkten ook al niet voor de Wehrmacht en als
ik bleef weigeren zouden ze mij op transport zetten. lk bluste en zei:
'Accoord, als mijn mensen die ouder zijn en een gezin hebben thuis mogen
blijven'. De zet was raak. Het is niet te geloven, maar er werd een afspraak
op erewoord gemaakt en de Duitse officier is zijn belofte nagekomen.

In de herfst van 1942 werd ik als automonteur in Dresden tewerkgesteld
en in eerste instantie gehuisvest in een Lager, een kamp met barakken voor
de buitenlandse arbeiders. Een paar dagen later lukte het mij uit deze
barakken te komen en een hotelkamer te huren. In een kleine garage werkte
ik samen met France krijgsgevangenen. Als we er kans toe zagen, pleegden
we sabotage, bijvoorbeeld door vitale auto-onderdelen in een diepe regen-
put te gooien. De baas van de garage, een oorlogsinvalide uit de eerste
wereldoorlog, was geen directe Hitlerman, maar zijn werkplaatschef was
een fanatieke en in alles een schokt. De directeur bood mij uiteindelijk een
kamer aan bil hem in huis en ik werd er:geweldig opgevangen door zijn
vrouw. die geen goed woord voor Hitler over had.

Wij hadden daar ook een verzetsgroep, waaraan Fransen, Nederlanders,
Belgen en zelfs Duitsers meededen. Na een jaar en een moeilijk afscheid van
mijn verzetsvrienden vluchtte ik naar Holland terug. De vrouw van de
directeur zorgde daarbij voor valse papieren en schreef als secretaresse van
het bedrijf tevens een vals getuigschrift. Geweldige mensen zijn zij geweest.

Het niet willen werken voor de Wehrmacht wreekte zich uiteindelijk
toch. Duitse officieren van de organisatie Todt stapten de garage binnen en
zeiden dat ze de voorzijde van de garage in beslag namen voor de opslag
van olie en benzine. lk bleef net zo lang aanhouden dat zoiets onmogelijk
kon, tot de Duitse commandant kwaad werd en mij met een revolver in de
rug door de garage liet lopen. Hij brulde dat hij nu de totale ruimte wilde
hebben en dat wij er binnen 24 uur uit moesten zijn. Het was een verloren
zaak. Mevrouw Snoek, van de manufacturenwinkel naast ons, stelde ons de

ruimte onder 't Poortje ter beschikking. liet opschrift in de gevel 'Vriheyt en
is om gheen geit te coop' was wel zeer toepasselijk. Wij brachten er de
reparatiewerkplaats van de rijwielen onder en plakten een afbeelding van

Jan Aces, alias Anton

In 1929 overleed mijn vader en bleef mijn moeder met acht kinderen in
de leeftijd tussen 66n en elf jaar achter. Als oudste zoon ging ik zo gauw
mogelijk de kost verdienen in het autobedrijf van mijn overleden vader en
mijn oom Jan. Als kostwinner kreeg ik aanvankelijk uitstel van militaire
dienst, maar op 6 mei 1940 werd ik als buitengewoon dienstplichtige op-
geroepen. lk kwam in Rotterdam bil de Genie terecht, bil de afdeling zoek-
lichten. Er was voor mil geen uniform, omdat ik een te grote maat had. lk
kreeg een overall en een oud infanteriegeweer en zo ging ik vier dagen
later de oorlog in. Het verzet in Rotterdam op de Maasbruggen en het
vliegveld Waalhaven was zo hevig dat de Duitsers besloten tot een bombar-
dement dat zich niet omschrijven laat. Moeders met jonge kinderen, waar-
van de echtgenoten in militaire dienst waren, smeekten om doodgeschoten
te worden. Onbeschrijfelijke tonelen. Rotterdam stond in brand. Het was
een hel, het was oorlog en het was niet te geloven.

De bombardementen, de doden en de gewonden hebben een diepe
indruk op mij achtergelaten. Hulde aan de Rotterdamse mariniers, die de
stad volledig in handen hadden en ons, gewone soldaten, leiding gaven in
deze moeilijke dagen.

Weer terug in Leerdam werd al spoedig over sabotage en verzet
gesproken. In het bedrijf wilden wij niet voor de Wehrmacht werken en
moesten dus in de particuliere sfeer het hoofd boven water zien te houden.
De ouderen van ons personeel hielden de zaak zoveel mogelijk draaiende.
De fietsenwerkplaats liep nog wel, maar met de auto's was het snel gedaan.
AI spoedig waren er geen benzine, banden en onderdelen meer. De ruil-
handel nam toe. Voor een rijwielband kreeg je vlees en levensmiddelen,
maar ook die voorraden raakten snel op Alles kwam op de bon, de
voorraden werden geregistreerd en gecontroleerd. Toen werd het verzet
gebundeld. ]k raakte in contact met Arkema. Bertus v.d. Koek was a] een
huisvriend van ons, omdat zijn vrouw Wies van Rossum onze hulp in huis
was geweest. Er werd mij gevraagd of ik in het verzet mee wilde doen en ik
was tot alles bereid. Nu was de oorlog voor mil echt begonnen. Groepen
vormen, lessen met geweren, revolvers, handgranaten en later de
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het Poortje op onze rijwielen, hetgeen
in die tijd een uitdaging was. Voor de
garage kregen we de oude Joodse kerk
in de Nieuwstraat toegewezen, maar
die werd op een nacht door de Duitsers
volledig leeggeroofd. Geen auto's, geen
gereedschap, dus ook geen werk meer.
Enkele jongens doken onder en twee
werkten voortaan in 't Poortje.
Niemand is naar Duitsland getrans-
porteerd.

Van alle gestolen goederen maakte ik
de rekening op om haar aan de Duitsers
te presenteren. lk zou doen alsof alles
niet gestolen was, maar in beslag
genomen en stapte op mjn damesfiets
met massieve banden. Het uitbetalings-
bureau was in Asperen. Er werd me
verteld dat het Duitse leger alles zou
vergoeden. lk drong er op aan dan
maar direct te betalen. want ik was er
nu toch en mijn vertrouwen was niet zo
groot. De man barstte van woede, greep
zijn pistool en schreeuwde: 'Eruit of ik
schiet je eruit'. De bewoonster van het
huis, een Asperse dame die ik goed
kende. riep: 'Jan Amen ga, want hi)
schiet werkelijk'. \Neer buiten gekomen
bleek mijn fiets gestolen. Hoe ik mil
voelde laat zich begrijpen. Wraak.
wraak en nog eens wraak heb ik toen
gezworen.

van het geweer geslagen of geschopt. De schoften zeiden: 'Je hebt je kam en
je tandenborstel toch wel bij je, want je gaat fijn op reis'. We zouden dus op
transport gaan. Na een uur moesten alle gevangenen stuk voor stuk in een
schoollokaal komen om de papieren weer op te halen. Bij een Duitse

lk sprak aardig goed [)uitg en vroeg hem waarom ik w66r naar Duits]and
moest. lk had er volgens mijn - valse - getuigschrift toch goed mijn best
gedaan en was naar Holland teruggeroepen omdat de zaak slecht ging en
mijn moeder weduwe was. De officier keek mil aan en brulde naar een
ondergeschikte hoeveel gevangenen er waren. lk was een van de laatsten
en volgens mij was 'ruim honderd' het antwoord. 'Donder maar op', klonk
het en ik v]oog naar buiten. Op het station kon ik nog net de laatste trein
naar Leerdam halen. Thuisgekomen was ik zo moe, alsof ik een vreselijk
pak slaag had gekregen, snaar mijn moeder was dolgelukkig

Na dit incident was er een voorval met Kees Visser uit Heukelum. Op
een maandag gingen we met z'n vijven naar een beurs in Amsterdam. Auto
rijden was niet meer mogelijk, dus namen we in Leerdam de trein met alle
risico's vandien. Kees Visser was erg brutaal. Tijdens het instappen vroeg hij
hardop of er nog NSB-ers in de coupe zaten. Als er gelachen werd zei hij:
'Ok6 jongens, kom maar zitten'. Bij aankomst in Leerdam stond er een SS-er
op het perron. Kees zei tegen mij: 'Wanneer zullen die Moffen weer eens
verdwenen zijn?' Plotseling draaide de man zich om en zei in het Duits: 'lk
neem u gevangen, want ik heb u verstaan'. Kees en ik moesten bij hem
blijven en gedriedn haalden we onze fietsen uit de stalling. Terwijl Kees zijn
fiets zocht - ik had de mijne reeds te pakken - vroeg ik de SS-er in het Duits
waarom Kees met hem mee moest en ik zei dat hi) dronken was en niet
meer wist wat hij zei. Toen Kees met zijn fiets naar buiten kwam gaf ik hem
een knipoog op de manier van 'verdwijn'. Hij begreep het onmiddellijk,
sprong op zijn fiets en reed pijlsnel weg. De Duitser brulde 'halt' en trok zijn
revolver. lk hoorde de veiligheidspal overgaan, schreeuwde 'niet schieten
en sprong zelf ook op de fiets. lk reed niet naar de weg, maar over de spoor-
biels richting Patrimonium. Gelukkig was het donker en ik hoopte maar dat
ook Kees zonder licht zou rijden. De SS-er schoot drie keer, waarschijnlijk
twee keer op Kees en 66n keer naar mij. Wonder boven wonder raakte hij
ons niet. Het was een kleine afstand naar ons huis, maar door het fietsen en
de angst had ik geen droge draad meer aan mijn lijf. Snel dook ik in bed.
Moeder wist dat ze niet te veel moest vragen. Zij zei altijd: 'Als er Moffen
aan de deur komen doe ik open en niemand anders. Er komt bij mij geen
Mof in huis en ik weet van niks'. Dat was haar verzet. Er is inderdaad nooit
66n Duitser bij ons in huis geweest.

Kees en ik zijn enkele dagen ondergedoken. Het personeel van de spoor-
wegen moest op het matje komen en hoewel zij ons wel kenden, hebben ze

officieel
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De poort. die ge hierboven ziet'
Is \ an het vroeger slot;

Oranje heeft de poort gezet.
Naar wille van zijn Gc,d

Temidden xan het al. dat x'icl.
Bleef deze l)Dart gespaard

Eit niet het opschrift ,.Wie (}od wil''
Het vrijheidswoord bewaard

Nog staat er .blij otts in [.et'r(ian'
Dit. bouwwerk tilt 't verleen

Hier s1lreekt Oranje's .woord ons aard.
Gebeiteld irt de steen

Geen vrijheid is t'oor geld tc koop,
t (baat niet oin goed alleen.

iNlaaT .vraagt dtt .goed &n tntQcd tcsaam,
V'ec] tranen cn geween

Em nu we door cle PQortc gaan
Aan ntorgcli van dell stag.

Den d;Jg van vrijheid en van vree,
Draagt onze stand de vlag.

Het rood-ivit-t)lauw... en door den wind.
l)ie oscr Holla11d raat.

\\halt de Oranjcwim1lc! tllce
In klalapercilde vaart

t Verlies van x'eel waR dierbaar was.
Heeft ons geluk t'crst'nrtt

Er is. naast alle vreugd. osk smart.
B;j 't gaan door xrijttcidspnr,rt.

Duur was de tol. d:e werd t,ctnald.
Voor tocko:list. dic e11s WRcltt.

r\ls vre(!e. \'rijke:d cn 'weef rccltt
Op aarde zUIl g?hrPrllt

X\Ol{.\ DE l{.\T.
De Voo rlictiter 10 Hief 1945

Een jaar nadat ik uit Duitsland terug-
gekomen was werd ik in Hardinxveld
uit de trein gehaald en naar een school-
plein gebracht. Papieren, geld, bewij-
zen, alles moest ik afgeven en op m'n
hurken zittend afwachten. Als je pro-
beerde een andere houding aan te
nemen, werd je door NSB-ers behoorlijk
onder handen genomen, met de kolf
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nooit onze namen genoemd. Later bleek de Sier een Hollander te zijn. Hil
heeft nog geprobeerd zich in het verzet te dringen, maar dat is nooit gelukt.

voeden en ook je vader heb ik goed gekend.' Zo kletste hij maar door en zo
zie je maar, dat je verraders nooit sliepen. 'Maar', vervolgde hil, 'ik kan
zorgen dat je niet behoeft te gaan, mits je mil je gouden horloge geeft.' lk
plofte bijna en zei hem in mijn woede, dat hil kon barsten en nooit en nog
eens nooit dat horloge kreeg, dat in die tijd veel geld waard was. lk zei hem
dat hij moest doen wat hij niet laten kon. Waarschijnlijk heeft hij het er
verder terwille van mijn moeder bij gelaten.

Wij woonden in de Kerkstraat boven het in beslag genomen bedrijf.
Naast ons in de zogeheten pastorie woonden mijn zwager en oudste zuster.
in hun huis was een dubbele bodem onder de tussenvloer en van die ruimte
is vaak gebruik gemaakt als er onraad gemeld werd. De Duitsers wisten ook
niet, dat er boven de werkplaats, hun kantoorruimte dus, een zolder was.
De zolder was vanuit onze bovenwoning over een klein plakje via een luik
bereikbaar. Op deze zolder lagen boven de hoofden van de Duitsers wapens
en munitie verborgen. Een zeer goede plaats.

Op een dag, het was volop zomer, zaten wil met een groep bij ons thuis
een overval te bespreken. Tijdens het plannen maken kwam moeder ons
waarschuwen. Er waren Duitsers op het platte dak van de garage
geklommen, dus moesten we snel verdwijnen of ons voor een gevecht
gereedmaken in geval van een Duitse overval. Er ontstond wat onrust, maar
niet direct paniek. Er waren drie vluchtwegen, via het dak, het platte en de
pastorie, waar tevens die prachtige schuilplaats was. Terwijl iedereen
gewapend rondliep deelde moeder gewoon koffie rond. Zij was de rust
zelve. En wat bleek? Naast onze garage stond in de tuin van de familie van
Meeuwen een moerbeiboom. Aan de over het garagedak hangende takken
hingen lekkere rijpe moerbeien en daar was het de Duitsers om begonnen.
Gelukkig liep alles weer goed af en hebben onze plannen van die middag
letterlijk en figuurlijk hun vruchten afgeworpen.

Het was alles bij elkaar een spannende tijd, waarin mijn moeder zich als
een heldin gedroeg. Zil had twee dochters die koerierswerk verrichtten, een
zoon in het verzet en een schoonzoon en nog twee familieleden onder-
gedoken. Moeder regelde alles. Ze vroeg nooit: 'Wat is er gebeurd. Wat heb
je gedaan?', ook niet als wij er 's nachts op uit waren geweest. Als wil van
ome avonturen thuiskwamen was zij altijd nog wakker en zat in de winter
a[tijd met iets warms klaar. Zil kookte tweemaal in de week warm eten voor
ongeveer tien man personeel en zorgde voor het hele gezin. Voor mij is zij
de meest moedige vrouw geweest, een voorbeeld voor ons allen.

Waarschijnlijk is het ook terwille van mijn moeder geweest, dat burge-
meester van Leer ons gezin gespaard heeft.

Toen ik op transport naar Duitsland moest, omdat ik geen personeel
wilde opgeven, ontmoette ik Wim van Leer bil sigarenmagazijn de Veer aan
de Vlietskant. Voor de oorlog kwam hij dikwijls bi) ons aan de zaak en
kende onze familie goed. 'Zo Jan, jij gaat je plichten in Duitsland vervullen
begon hij. 'Dat zal je als verzetsman en fel anti-Duits niet prettig vinden.
Maar ook je zussen leren Engels en doen koerierswerk. Ze moeten goed
oppassen. lk waardeer je moeder die als weduwe acht kinderen op moest
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lk heb heel mijn leven een verschrikkelijke hekel aan dwang gehad.
Dwang doet mijn haren recht overeind staan, maar het brengt je ook tot
daden. Je hele lichaam en je hele gedachtengang verzetten zich. Er tegenin
gaan, weerstand bieden, dat zit je in het bloed.

lk geloof dat er ook een beetje avontuur bil kwam. Wij kunnen allemaal
wel zeggen dat het werkelijk serieus was en dat we het perse wilden, maar
het was ook de spanning die je een kick gaf.

Er was veel haat, maar ook veel vriendschap. Mensen waren bereid
elkaar te helpen. Als je met een stel op pad ging kon.je op elkaar rekenen.
Dat was ook een vorm van moeten, maar op een heel andere manier. Dat
was knokken om weer vrij te komen. Nooit heeft iemand gezegd: 'Dat doe
ik niet'. Dat was onvoorstelbaar.

Je bent er goed door heen gekomen en dat heeft positieve kanten. Je hebt
de andere kant van de medaille gezien, je hebt geleerd wat vrijheid is. lk
heb 66n zoon en drie dochters en ik ben met de geboorte van alle vier steeds
verschrikkelijk blij geweest. Maar met de jongen dacht ik wel meteen: lk
hoop dat hij nooit een oorlog zal meemaken.
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ALS EEN OPGtJAAGn DIER. bil Hoek van Holland en dat ging zo door tot de Merwedehaven. De schuit
in brand, de electriciteit en de vuurleiding uitgevallen. AI is het schip
modern, er hoeft maar een bom op te vallen en je hebt geen vuurleiding
meer. Een massa mensen die ik zo goed kende heb ik nooit meer terug-
gezien. Waar ze zijn gebleven weet ik niet. Of ze nog leven en waar ze zijn
terechtgekomen weet ik niet. Wij zijn van het gekapseisde schip afgegaan en
bij de mariniers in Rotterdam ingedeeldFloot M.eijda ttl

Op 7 mei 1940 ku'am ik aan boord van de torpedobootjager de 'Jan van
Galen' in de haven van Den Helder aan. lk had er drie jaar en acht maanden
als matroos eerste klas in India opzitten en had zo'n v.'eek of acht verlof te
goed, maar daar kwam natuurlijk niets van terecht. Onderu'eg had ik wel
iets over de oorlog in een gestencild scheepskrantje gelezen, maar omdat op
zee geen geregelde post was, wisten we niets van de toestand in Nederland.

De inval van de Duitsers maakte een enorme indruk op me. Ze kwamen
met bommenwerpers, dat waren de grote jongens in die tijd, eersteklas
vliegers. Op dezelfde dag kregen wij de order naar Rotterdam op te stomen
en dat was op zichzelf een mooi iets, want de jagers waren voor die tijd
moderne schepen, hoor. We hadden er acht en ze liepen wel 30-32 mijl.
Maar op de Waterweg kon je niet uit de voeten, die is veel te smal en van
snelheid was geen sprake meer. En toen kwamen die rotzakken. Dat begon

Voor de kazerne op het Oostplein stond een ooglijdersgesticht en naast
de kazerne een molen. Kun je het nog mooier hebben? De eerste nacht
sliepen we in het gedeelte voor de rekruten. Toen heb ik me toch een nacht-
merrie gehad. Dat had ik nooit eerder beleefd. Van angst. AI denk je dat je
alles kan, op een gegeven moment is er toch een grens. De volgende nacht
moesten we naar het Maasstation. Dat was door de Duitsers ingenomen,
had een uit angst overgezwommen vaandrig gemeld, en dat moesten wij
heroveren. We hebben de hele nacht voor de spoorwagons op de keien
gelegen. Je stierf van de kou, want je had je tropenkleding nog aan. Bij dag-
licht gingen we naar de andere kant en toen bleken daar helemaal' geen
Duitsers te zijn, maar lagen er Hollandse soldaten te slapen. Achteraf wel
komisch.

De dag daarop gingen we met sergeant Zimmermann naar de Maasbrug
Daar kan ik kort over zijn. Er kwam geen moer van terecht. Een aantal van
ons werd geu'oon verrot geschoten. De Duitsers hadden automatische
wapens en wij repeteergeweren die in 1895 in Oostenrijk waren uit-
gevonden. Marinier Bokma ging met een mitrailleur naar voren en toen we
daar vijf dagen later als krijgsgevangenen weer langsliepen, zat hil nog
achter zijn mitrailleur. Die hadden ze te pakken gehad.

Vervolgens werd ik als mitrailleurschutter bij majoor Suiker ingedeeld,
een oudere marinier die van wanten wist. 'Hjdens het bombardement op
Rotterdam heb ik tweedneenhalf uur op m'n hurken in de bosjes gezeten.
Toen ik opstond bleven de zolen van mijn 'kistjes', die al zes jaar oud waren,
in de grond zitten. Er kwam een luitenant, nog vers van de opleiding, die
wou zich voor zijn harses schieten. lk vroeg hem wat er loos was en hij: 'We
hebben gecapituleerd'. lk kende het woord niet, dus legde hij het uit en
heeft daarna toch maar niet geschoten.

g

Heel Rotterdam stond in brand. Wij moesten terug naar een spoorweg-
emplacement om brandende wagons te helpen blussen. Maar ik kon weer
roken, want in de wagons lagen sigaretten. Ook heb ik in een cafe nog een
flinke slok jenever genomen en bij een kledingzaak een rode regenjas gejat,
want het was 's nachts nog steeds heel koud. Wat een mens in vijf dagen
niet allemaal kan meemaken.De 'gatt gatt Gaten' koerd iti de begindagett oan de oorlog in tnei 1 940 op de Nielizoe Watenoeg door de

Dtlitse wertnach€ de grond in geboord
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Na de capitulatie ben ik krijgsgevangene gemaakt en moesten \A-e in
Amsterdam tekenen. De Mof liet je 's nachts schildwacht lopen bij de
munitietreinen. Je begrijpt dat, als die treinen gebombardeerd werden, je
mee de lucht in ging. Maar dat was niet elke nacht. Je werd ingedeeld, net
als bij de marine zogezegd. Dus passagierden we wel eens. Het dansen was
een hele belevenis. Amsterdam was toen nog een stad en we hadden het er
eigenlijk best naar ons zin. De Duitsers hadden in die begindagen wel
vertrouwen in ons. Ze dachten dat ze als een soort bevrijders waren
gekomen en dat wij ons ook Germanen voelden. Maar het bleek dat dat
helemaal niet zo was. Na verloop van een week of zes ben ik thuis geko-
men, gedemobiliseerd zoals dat heet. Na twee dagen had ik Asperen wel
weer bekeken, dat voel je zeker wel. We hadden een slachterij thuis. Wij
stuurden bijvoorbeeld elfhonderd konijnen naar 66n adres in vijfenhalve
week. Verder had ik weer volop vrijheid. lk viste op paling en laten we
eerlijk zijn, we hadden in Asperen toch aardappels en groente. Het ging
toen eigenlijk wel best zo'n beetje en in '42 ben ik getrouwd.

Toen kwam in '43 dat gedonder, dat alle beroepsmilitairen zich weer
moesten melden. lk heb het niet gedaan en moest in juni onderduiken. lk
wist niemand te vinden die een adres voor me had. lk ben onder andere bij
Nool, de jachtopziener, terechtgekomen. Hil wilde voor mij een hut in de
vriend bouwen en me eten komen brengen. Dat had misschien we! voor een
week gekund, maar niet langer. Had ik het toen maar geweten van Bertus
v.d. Kolk, want ik kende hem wel. Tenslotte ben ik naar burgemeester van
Leer gegaan. Hij was best vriendelijk en wist het voor elkaar te krijgen, dat
ik naar de glasfabrieken in Gerresheim kon gaan. Daar ontmoette ik nog
mijn vroegere chef van de zwartglasfabriek. lk liep daar onder de zakken
soda van honderd kilo, maar als je een mens ook geestelijk kapot wil
maken. moet je hem zijn vrije meningsuiting ontnemen. lk kon er helemaal
niet tegen. lk stapte naar die vroegere chef toe en zei: 'lk ben een zeeman en
ik kan helemaal niet tegen dit werk. Kan ik niet op de Rijnvaart komen?' lk
dacht aan de lijn Londen-Rotterdam en stelde me voor er in Rotterdam
meteen tussenuit te naaien. Die man zorgde inderdaad voor de paperassen
en ik kreeg vrij vervoer naar een plaats in de buurt van Dortmund. Kom ik
op een bureau terecht, waar een NSB-er met zo'n speldje op zit en wat denk
je dat hij zei? Hij zei: 'Daar komt niets van in. Ze vliegen hier elke nacht
over en gooien alles wat er is kapot'. Geen Rijnvaart dus en dat was achteraf
maar goed ook, want ik had - dom genoeg- alleen aan Rotterdam gedacht,
maar je kon ook naar Zwitserland varen. nietwaar? Later kreeg ik een plek
aan mijn pols en om verlof te krijgen beloofde ik de chef, een andere rotzak,
tabak, suiker en koffie mee terug te nemen. Het lukte, want er was corruptie
genoeg. lk moest me melden bil een arts in Tiel. Hil bleek een goeie te zijn.
Hij speelde het zo, dat ik met twee weken uitstel naar huis kon.

In die periode heeft Henk van Ewijk mij naar Sint Pancras gebracht, dat
bij Alkmaar in de buurt ligt. Daar kwam ik bij een landarbeidersgezin met
elf kinderen terecht. De man werkte bij een veeboer en ik ging bollen pellen
bil de tuinder Piet Vroegop. lk verdiende eenentwintig gulden en moest er
vijftien van afdragen. Die mensen stikten tenslotte ook van de armoede. Dat
duurde dik een jaar. Terug in Asperen ben ik bij meneer Post ondergedoken.
Pas in september. bij de oprichting van de BS, vroeg Henk van Ewijk, die
groepscommandant was, of ik in het verzet wilde komen.

Had ik er maar eerder van geweten. lk wist van niets. Ook Fr6 de Jong
heeft nooit iets gezegd, terwijl wij samen veel gevist hebben. Fr6 en ik
kunnen elkaar wel dromen, maar je kon elkaar nu eenmaal niets zeggen. lk
zal een voorbeeld vertellen. lk was op het jachtterrein aan de Zuider-
lingedijk toen er een Amerikaanse of Engelse bommenwerper in de lucht uit
elkaar knalde. Dat was goed te horen. Er kwamen allemaal stukjes
aluminium naar beneden, dus die kist was goed naar de bliksem. Nu heb ik
met de wenkbrauw van een van de bemanningsleden in mijn hand gestaan.
Dan krijg je later natuurlijk de vraag: Heb je dat toen niet doorgegeven. Ja
kom, zeg ik dan, aan wie? Je hoorde nergens bij, begrijp je en dat' was het
ergste dat er was. lk was niet veel meer dan een opgejaagd dier.

Toen van Ewijk mil dus vroeg in het verzet te komen, dacht ik: Fluor je
hebt er al die tijd van gevreten, je bent het verplicht. Van de marine kreeg ik
eenenvijftig gulden als matroos eerste klas en dat werd tot honderd gulden
aangezuiverd. Die negenenveertig gulden kreeg ik van Willem de Bruin, die
in de club van Bertus v.d. Kolk zat.

Bij de sluisjes van Asperen gingen we met die beroemde stengun schie-
ten. Als de Duitsers zich zouden terugtrekken moesten wij de sluizen
bezetten. Nu, er is nooit ene Duitser over de sluis gekomen. Verder kwamen
we maandelijks in de kamer van de moeder van Henk Sprong bij elkaar.
Ab van Ochten, Toon Pannekoek, Adrie van Leerdam. Leer Vink, Floor van
Jo Meidam, Bertus de Jong, Arie de Hartog en Henk Sprong, herinner ik me.
We gingen met een man of tien, twaalf en allemaal door de voordeur naar
binnen. Dat moet toch de aandacht getrokken hebben. Het is zeker een
aardige buurt geweest, zal ik maar zeggen.

Laten \A'e toch vooral de domheid niet vergeten. Nog zoiets. Leen Hartog
bracht een keer een Tsjechisch geweer met tweehonderd patronen in een
hutkoffer naar het huisje waar ik ondergedoken zat. Post sliep beneden en
ik sliep boven in het hooi. Er was ook een meisje dat zo goed als blind was.
lk was nooit thuis, dus er hoefde maar iemand binnen te komen en dan was
die koffer toch een reden om gefusilleerd te worden, nietwaar? Of er werd
voor een nachtje een onderduiker gebracht, allemaal van die linke troep. lk
ben daar door het oog van een naald gekropen.
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Oppi=iBE\' BRENGT DAlVK AAN
l.EGEL EN VLOOT.

liet b my nogmaa)s een behoefte ult.Ing te ge-
vel\ aan dc zeer groots erkentel$kheld en bewozi-
dering, welke ]k gevoel vaar de toewdding, trouw
en da.ppa'held. wa.a.ivan alle anderdeelen 'van bet
Konink[gke }?eder[a.!\dsche leger al xan do .}<o-
ninkj8ke 31n!'ine hebben blik gegeven in den
ntiqd. dien 'nq tenalot'te tegen do ox'crn)achtige
middelen 'va.n den tegensta.ader Lobben o-ete
staken.

lk gedezik derby in de aJlereer#te plaxta de
talrijke Nederland6che mailt.Uren, dle in trouw
aan KoHngin el\ Vaderland hun leven hebben ge-
geven

Offlclereil onderofficieren. korporaals en man-
schappen v'an de Nederlandsche weer7nacht, gU
hebt getoond het hoogste over te hebben voor
de goede zaak van Nederland. lk weet, dat gg
bereid zoudt ztH geweest den 8tryd voort te zet-
ten, Indien lk zulke had gevergd. lk heb dit ech-
ter nle t gevergd. omdat' ik mbn troepen !Uet
langer K'eerloos wilde bloot8tdlen aan vemleU-
gende bombardementen en mri'a.IDeurwn'v'aden
u[t d€ lucht en omdat !k onze steden voor tata.]e
vernietiging n'enschte te behoeden.
ebde offer"s, welke'ons volk heeft geb7'acht, zijn
beker niet x'ergeefsch geweest. omdat Nederland
.aa.n de n'ereld heelt getoond voor de }loogste
]#aarde van 4jn zeUetsndigheid goed en bloed
VeU b hebben

de gebel'aa.],
Opperbevelhebber van land- en zeemacht,

H. G. w'ini(ZLXllAN.

Ce?teraal Wi)lkettnan, de Nederlandse opperbuie!-
Itebber, dnilkte direct nn de oorlog in fitte

l Nederlandse kranten het !ener etl de llloot omr Itttf!
moedige gedrag, zo ook in De Leerdattttner Dntt 18

t?tei1940

Het is nog niet zo lang geleden
dat ik van die rotdromen had. Wat

doet een mens nu tegen dromen?
In een televisieprogramma vertel-
den mensen, dat hun handen in
hun droom verstijfden en dat ze
het heel benauwd kregen. Zo is
het precies bil mij, maar wat doe je
eraan?

JE DEED GE\WOON IETS

Henk Engels, alias Flipte uan Tiel

Verder heb ik niets aan de

oorlog over gehouden, maar dan
letterlijk. We hadden inmiddels
twee kinderen en geen rotcent,
maar dan ook niets. lk had nog
driehonderd gulden tegoed, waar-
van weet ik niet meer en je had
vredesherstelactieven. We kochten

een wandelwagentje en een man-
tel of zoiets. Dat geld is in ieder
geval opgegaan en toen kon ik
weer voor twee jaar naar India in
'48. lk heb er geen cent aan over-
gehouden. maar daar wordt nooit
meer over gesproken.

Na de oproep voor de mobilisatie ben ik naar de Reehorst in Ede gegaan.
Het was er een grote troep. Zo waren de w.c.'s al gelijk verstopt. Via
Veenendaal zijn we tenslotte in een dorp achter de Grebbelinie terecht-
gekomen. lk was vrijwilliger en toen de oorlog uitbrak heb ik nog gedacht
me voor het leger te melden, maar er gebeurden allerlei dingen op de
glasfabriek. lk zou patidnten naar het ziekenhuis vervoeren, maar dat werd
dan weer afgelast. Het was zo paniekerig dat ik mijn verjaardag op ll mei
helemaal vergeten ben. Na de bevrijding ben ik al gauw naar de
Grebbelinie gegaan en daar heb ik al die jongens gezien. Op 66n grote hoop
gegooid met legitimatieplaaqes en stukjes uitrusting. Dat was mijn regi-
ment 22 RI. Er is een apart monument voor opgericht.

[k heb a]tijd vee] bewondering gehad voor en veel boeken gelezen over
de jongens die gevochten hebben. Eigenlijk waren we nergens, denk je dan
achteraf. lk heb me door een !uitenant laten vertellen, dat er chauffeurs van
pantserwagens nota bene met de sporen aan hun laarzen op de pedalen
zaten. Omdat het nu eenmaal een bereden wapen was. Zulke gekke dingen
waren er. De Duitsers maakten daarom op mij een geweldige indruk, zo
perfect. zo georganiseerd, zo gedisciplineerd. Ze zagen er keurig verzorgd
uit, dat moet ik toegeven. Hoe ze door de Nieuwstraat naar de bioscoop
marcheerden maakte ook indruk op de jeugd die werkloos was. Dat is ook
de fout voor de toekomst, de werkloosheid. Als ze geen geld hebben gaan
ze gekke dingen doen. Geld is het kwaad van alles.

lk werkte als tractorchauffeur op de glasfabriek en moest dus flessen
vervoeren. Ter voorbereiding op de oorlog werden er luchtbeschermings-
oefeningen gehouden, die bedoeld waren voor als er bommen of fosfor-
granaten zouden vallen. Er werd dan een rooie lap ergens gegooid door
Copier en Sissingh en wij moesten dan geloven dat het een bom was en
handelend optreden. Je moest naar de dichtstbijzijnde brandblusser lopen.
Maar, je moest doen alsof en ik heb het ruitje echt ingeslagen en ik ben echt
gaan spuiten. Dat vonden ze niet leuk. 'Ben je nou gek', riepen ze.

De bezetting veranderde niet veel, want tenslotte gingen de fabrieken
weer werken en op normale wijze verder.
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Wat moet je nu verzet noemen?
Je d66d gewoon iets. Aan de
februaristaking bijvoorbeeld. lk
was met de tractor bezig bij de
loodsen aan de Linge toen er een
groepje mannen uit richting van
Oosterwijk kwam aanlopen. De
jongens kwamen van Gorkum en
bij de Vries Robb6 bleek alles al
plat te liggen. Bij ons was het nog
niet doorgedrongen om mee te
doen, hoewel er al wel geroeze
n\oes was. 'Probeer er wat aan te
doen, Henk' zei een van de
Jongens die me kende. Wat moest
ik? lk stond daar helemaal alleen.

lk heb toen zo'n beetje gelobbied
in de bankwerkerij, de smederij,
de slijperil en de gieterij. Het zat
wel in de lucht, maar er was nie-
mand die 'dat doen we' zei. Tot

mijn verbazing lukte het 's mid-
dags toch. Maar of je dat nu ver-
zet kunt noemen. Je was solidair.

De staking heeft drie dagen
geduurd. lk liep gewoon thuis,
maar gmg op een gegeven
moment even kijken hoe het op de
fabriek was. lk hoorde dat de
Feldgendarmerie geweest was en
als de agigatoren zich niet zouden
melden, directeur Hoogerbrugge
gevangen gezet zou worden. Daar
werd ik wel even stil van en dacht.
wat heb je nu eigenlijk gedaan?
Stel dat de jongens zouden zeggen
dat Henk Engels een praatje was
komen maken? Het is goed afgelo-
pen en Hoogerbrugge is niet
gevangen genomen, maar ik heb
me van schrik wel een paar dagen
ziek gemeld en dat was ik echt.

Een hele tijd hierna gebeurde niets tot het in '43, '44 begon te knijpen. Om
voor de menagerie van de familie en de mensen die in nood zaten wat te
versieren ben ik begonnen bij boeren de putten leeg te halen. Aardappels en
winterwortelen. Ook werd zo hier en daar een schaap gepikt, bij de boeren
geslacht en overal uitgedeeld. Ook hebben we een keer pannekoeken
gebakken voor een familie met twee doofstomme kinderen. Alles ging altijd
naar die kinderen, terwijl de ouders bijna flauwvielen van de honger. We
hadden toevallig wat suiker en meel georganiseerd en van koolzaad de hele
dag een half kopje olie zitten draaien. En dan denk ik wel eens aan de
kerken van de gereformeerde die toen, geloof ik, wel twaalf richtingen
hadden. Die groepen zorgden wel voor elkaar, maar de groep die niet kerks
was, had eigenlijk niets.

Mijn vrouw was in de hongerwinter in verwachting en zag bij de visboer
in de Nieuwstraat een kistje bokking staan. Het water liep haar in de mond.
Ze kon het niet kopen, want de vis was alleen voor kerkje mensen. Toen
heeft een gereformeerde tante er alsnog een voor haar gehaald.

Zo liep ik alsmaar rond te kijken of er nog iets te organiseren was. Op een
dag viel mijn oog op de deur van de OZO-loods. lk zag dat in de sponning
van het raam praktisch geen stopverf zat. Alleen de punaises zaten er nog
in. De loods, door v.d. Kolk OZO gedoopt - Oranje Zal Overwinnen - lag
vol met sigaretten, drank, kaas, eieren, meel en suiker voor de Duitsers. lk
haa[de Driekus van Schijndel en Toon van Gent erbij en zei: 'Jongens, dat is
te doen. Daar kunnen we gemakkelijk inkomen'. We namen de tijd op die
de wachten nodig hadden om hun ronde over de dijk te doen, dat was dik
een half uur. en we besloten dat het op kerstavond zou gebeuren. Het was
1944. Die avond gingen we op pad. We lagen in een droge greppel en daar
kwamen de wachten voorbij. lk had een schroevedraaier en een tang bij me,
haalde gemakkelijk de stopverf en punaises eruit en zette de ruit netjes weg,
want die moest na afloop weer heel terug. De jongens gingen naar binnen
en ik hield in de greppel de wacht. Het duurde en duurde. Het duurde zo
lang, maar ineens zie ik een kop verschijnen. Het was gelukt. Drie balen
suiker van honderd kilo elk hebben we in de greppel verstopt. De jongens
wilden terug om de sigaretten achter slot en grendel weg te halen, maar ik
vond het mooi geweest en de tijd drong. De andere morgen hebben we de
buit met een transportfiets afgevoerd. We hadden er wat struiken opgezet
en in geval van onraad nog iets van Jan Ames meegekregen, maar we
konden zonder problemen naar onze huizen en bij familie en bekenden
voor Kerstman gaan spelen.

Kolen voor de verwarming speelden natuurlijk ook een rol. Achter een
muur aan de Tiendweg lag een berg kolen om de centrale te stoken. lk ben
met Joop Moolenaar gaan praten en hij wilde wel meedoen. Samen met
Driekus Schijndel stond ik om twaalf uur bij de schutting. Op ons fluitje
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F'lima.vond in .,Ons lildsp'.
.F'olmen kan een leder''. hoort men vaa,k \ er-

kondigen Inderdaad, het filmen op dch zelf is
niet moeUjjk Men stelt zijn a.ppaiaat maar in,
aan de hand van de een of andere tabel. men di'ukt
op het knopje, en dan loopt het wel. ZeU hebben
we meennaJen op deze ma:der gefilmd. Draait
men dan b,ter de film af, dan blijkt vee]a], da,t
het resultaa,t wel m.eeva.It. Toorn.l. als men er zia,
eenlgen tqa wat ha.ndlgheid in krijgt. liet zekeren
umts vertoont men da.n deze ku1lstge\xrrochten a,&n
zijn kennissen en neemt bUgend de compllmen
tea h ontvangst voor het zoo goed geslaagde
film-product. \Voensda,g moesten we echter' be-
merken, de.t er nog een heel verocl)U is tusschen
eea .aTlalfilm, gemaakt dmr do eerste da bate
ama,teut. en 6en, velvaardlgd door een a.ma.tout'
port exceUenco alB Itdtetlant makke, dte :toon in
.,elia lluio'l de lijm vbrtoondo, dle hO maak-
tfi ia.n do luchtbeBchel'mlngaoefe:ting aan de Glad
fibHek. l(en zag direct, dat hier de camera niet
a\leer gericht wer'd volgelu eal uniforme ge-
bmiksaanwljzing, maar eveneens met a.rUcltelt.
Voor alles willen xvo lultena.nt IJakke ons meest
welgemeende complimei\t maken met hetgeen h8
met de 8mdf1lm heeft weten te bereiken.

Om nu bU 't begin te begliinea. We waren dua
l Woensdags.vond de graten va.n do directie va.n de

Glasfabriek ,,Leerdam". om .bovengenoemde fUm
l to aten. De za.a]. was geLuI gevuld met genoo-

digden We merkten o.a. op Majoor ]aeler. Ma-
joor Kuipers, burgemeester Hanemaajjer, Ir. Sls-
singh, Luit. Dr. Baarslag, Luit. Coopmans, Luit
Dekkers, Inspecteur' v. politici v. d Boomgaa.z'd,
den heer IVa,sch en het geheele personeel van den
Luchtbeschermingsdienst. De heer Hoogerbrugge,
db'ecteur va.n de GlasfabHek. 'heette allen harte-
ijlk welkom. Tevelu deelde hH mede, da.t behalve
de film van de luchtbeschenningsoefenlng ook nog
eenJge andere mlprenten vertoond zouden wor-den.

Daa.ma, nam ae vertooning een aanvang. De
eerste fUm droog de suggesUeve titel ,,Gla.s wa-
pent zich tegen gas''.. Benige zeer geslaagde op-
at:nen van do mooiste gedeelten van Leerde.m,
waarb$ vooral de zoo r'usUeke windmolen een ral
8p8eldep werd gevolgd.door een uitgebreide r'e-
porta,go van do gehouden oefeningen\ We za,gen
weer het kra111ge'def116 van de manscha,ppen van
den dleiut over het fa.brieksterreln. de brandblus-
sching, optreden va.n de Eerste }31ulp. Extra ver-
melding verdienen zeker de buitengewoon mooie
Opnamen van sommige. gedeelten van de fa.griek.

liet aanwezige pubLIek was enthousiast over
deze film en een daverend a,pplaus lu a.floep be-
wees vel. dat do heer Ha.kke eer.m.et zbn werk
Ingelegd blad.

De !uchtbeschen?lingsoefenin8en an de gtasfabriek
werder ook op$1)}l tlastgetegd, 8etiii8e ]!et tersla8

in de Leerdanlltter ilatl 6 april 1 940. Na het
tiitbreket! Dan de oorlog moordt in de krant titel Beet!

etiket tpoord meer oi,er }n l tnire actipiteitett {n

Leerdatl! Betert. Ceitstittr alotn.
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Een van de dingen waar we voor moesten zorgen waren de wapens. Op
een mooie dag kregen Freek Bastemeier en ik de opdracht in Leuven
bepaalde wagens van de Wehrmacht te controleren. Maar we kwamen er
niet toe, u,ant het was zulk mooi weer en we lagen lekker in het hoge gras
langs de Zuiderleede. Het gesprek kwam op wapens en Freek vroeg me of
ik er a] een had. Dat was niet het geval en hij zei mij er toch maar gauw
voor te zorgen. Laat er nou een jongeman aan kon\en, een Duitser fluitend
op zijn fiets, het was immers mooi weer. Hil had een machinegeweer en een
mooie ook voor zijn borst hangen. 'Dat is je kans', zei Freek 'voor een
wapen en een uniform'. Maar ik kon het niet. lk zei, dat die jongen ook
ouders had en zo. We hadden niet echt ooit iets lichamelijk meegemaakt.
Misschien had je het wel gedaan\ als je in het kamp had gezeten. Dit ging in
ieder geval niet door. lk was niet zo'n harde man.

Later heb ik in een voor de Duitsers onbewaakt ogenblik twee wapens uit
hun foudraal gehaald. Het pistool heb ik aan 'Sjors' gegeven en met de 7.65
Mauser was ik dan zelf gewapend.

De portier van de fabriek, ene Schaap, zei op een dag: 'Henk, ik was op
het arbeidsbureau en daar werden namen genoemd van mensen waar de
Feldgendarmerie achter aan wil. Ze noemden ook Jan Nieuwboer'. Nu zat
er bij Jan in de Ruyterstraat volop munitie, dus besloten Freek en ik dat op
te halen. Aan de achterkant van de zwartglasfabriek stond achter een hek
een loods vrij. In de loods lagen palen van aannemer Bastemeier, de vader
van Freek. lk vroeg aan het hoofd van de bewaking, de heer Berrevoets, of
ik voor dit geva] even de s]eute] van de loods kon krijgen. We konden op
hem rekenen. Op klaarlichte dag hebben we bi) Jan de zakken meegenomen
met patronen, handgranaten, springstof, ontstekers en stenguns. Gewoon
alsof er niets aan de hand was klom ik over het hek, waaraan ik m'n kruis
nog openhaalde, gooide de zakken er over en legde het spul tussen de palen
in de loods. lk zou wel eens willen weten waar het na de bevrijding
geblevenis.

lk heb ook nog eerls een keer twee uur op het politiebureau van
Geldermalsen vastgezeten. De Duitsers hadden de fiets van mijn schoon-
moeder gevorderd met de mededeling dat hi) bil de Ortskommandantur in
Geldermalsen opgehaald kon worden. lk heb daar 's nachts over liggen
piekeren en ben de volgende dag in Geldermalsen op de fiets een kijkje
gaan nemen. De Ortskommandantur wilde ik toch liever niet in, want je
gaat dan natuurlijk wel het hol van de leeuw binnen. lk fietste weer terug
en daar kwam ter hoogte van Den een Duitser aan rijden en jawel op de
fiets van mijn schoonmoeder. lk keerde weer om en maakte hem zo goed en
zo kwaad als het ging duidelijk dat ik de fiets terug wilde hebben. Dan
moest ik maar meegaan naar de Ortskommandantur en daar zou ik niet in
de nor terechtkomen, zo zei hil mij. Vlak voor Geldermalsen zei hil dat hil
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verscheen de hoed van Moolenaar boven de schutting uit. lk zie het nog
voor me. 'Kom maar', fluisterde hil. We gooiden de zakken over de muur en
klommen er zelf achter aan. Joop had een schop meegenomen en we vulden
vijf zakken met het fijne antraciet. Aan de andere kant van de muur, waar
de volkstuintjes lagen, stond een karretje met boerenkool als camouflage
klaar. We deden of er niets aan de hand was, of u'e gewoon zakken zand en
boerenkool aan het laden waren.

Zo gingen die dingen, waarvan ik heel niet denk dat het verzet was.
Hoe ik met het verzet, het echte, in contact kwam is een beetje vaag. lk

denk dat het als volgt is gegaan. Tijdens een van mijn expedities kwam er
een groepje uit Oisterwijk aan en ik herkende de zware stem van Woud
Nijssen. Hij werkte ook op de fabriek en de andere dag vroeg ik hem waar
hil de avond tevoren was geweest. Hij bromde dat ik daar niets mee te
maken had. De dag daarop kwam hij met 'Sjors', de marineman, bil mij in
de Lingestraat. Vanwege de ontmoeting op de dijk vroegen ze me of ik soms
ook van 't houtje was. lk had die uitdrukking nog nooit gehoord, maar
begreep dat het iets met de ondergrondse te maken had. Nee, ik was niet
van 't houtje. Of ik dan zin had om mee te doen. Ja, dat had ik. Zo ben ik lid
geworden van het georganiseerde verzet en kreeg ik gelijk een schuilnaam,
clipje van Tiel.
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eerst nog post in Tiel moest wegbrengen. Dat schoot me in het verkeerde
keelgat. lk reed hem van zijn fiets af en dat werd een compleet straat-
gevecht. Ja, ik was knettergek. We werden door een Duitse officier en M'ee
soldaten uit elkaar gehaald. lk kreeg gelijk een karabijn in mijn rug, werd
naar het politiebureau gebracht en in een cel gestopt. Daar zat ik dan twee
uur. Toen, ineens gestommel, stemmen en de grendels weggehaald. Er
kwamen acht zwarthandelaren binnen, die op een boerenkar waren
aangevoerd. De agent die erbij was fluisterde tegen me: 'smeer 'm' en ik
nog: 'maar m'n fiets dan'. Die stond achter en ik liep naar buiten, pakte
rustig mijn fiets, stapte op en trapte toen alsof mijn leven er van afhing.

FATALE HULP.

Geurtje t,atl Steijn-Kauw, dochter unit slachtoffer t'an verraad

lwi Kots u

Mijn vader werd aangezocht door de commandant van het verzet in
Leerdam, de heer Arkema. Omdat mijn vader een vreselijke hekel aan de
Duitsers had. wijde hil het verzet we] helpen. Zo kwam er eind 1944 een
jongeman, Hans G., bil ons in huis. Wij woonden aan de Fonteinstraat, toen
nog de drogisterij en schildersbedrijf. Mijn vader was schilder. Verder
woonden mijn grootouders bil ons, omdat zij hun huis aan de Schaikseweg
aan evacu6's uit Kesteren ter beschikking hadden gesteld. Kesteren was
immers zo door de Duitsers beschoten, dat er veel mensen hun huis waren
kwijtgeraakt. Mijn broer zat ergens ondergedoken en heeft in het verzet in
Maurik gezeten. Engelsen overgezet en zo. nij heeft de oorlog overleefd.
Mijn zusje zat op de Mulo en ik stond in de winkel. lk was voor in de twin-
tigtoen

lk heb nog steeds 66n bepaalde herinnering. Als ik bij een overval alleen
buiten op wacht stond en dan vooral bij een mooie sterrenhemel hoorde ik
in gedachten altijd het Villa-lied. Het lied van de Russische soldaat die ver
van huis en moederziel alleen voor zijn vaderland op wacht staat. Dat
gevoel speelt nog steeds een rol als ik nu het Villa-lied hoor zingen.

Hans G. at en sliep bi) ons, maar hij was ook erg veel weg, soms dagen
achtereen. Hij had zogenaamd zijn werk. Hij sjouwde zo met een en ander
rond. Zo kwam hij op een gegeven dag met - ik denk dat het een stengun
heet - bij ons achterom rijden. Daar heeft mijn vader toen natuurlijk wel wat
van gezegd, want zoiets was veel te riskant. Hoe mijn moeder over hem
dacht blijkt uit een brief die zij na de oorlog aan het bestuur van de
Erebegraafplaats van Bloemendaal schreef. Het bestuur had haar om
inlichtingen gevraagd over onze onderduiker en diens illegcale activiteiten.
Het kladje van mijn moeder is bewaard gebleven en er staat op:

In atltzooord op llzu schrijven uan 13 juni j.!. otntrettt }.W.G. uit Aerderihout kan
ik u tttededeletl, dat die persoon tot }niln grote droefheid inderdaad enige tijd bil ons
onder8edoketl geweest is. Wat zijn illegale activiteit betreft, tors dit luerk uan hem
oneer nnaln dan daad in de tijd dat hij bil ons thtlis was. Hij ILIAS eelt zeer ondoor-
zichtig elt loslippig persoon, die overal alles rondbazuinde. Hoewel zeer dikloijis
door mijn ltlan geloaat'schtllod, bleef hij steeds maar praten, zodat }niltl ttlan de
plaatselijke colmtialldant der bezueging valt de OD blog getuaarschuwd heeft, wat
een otlbetroutobaar persoon J. W.G. tors et! ton alten g)oot gevaar diepen.
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Hans G. was een paar maanden bij ons ondergedoken. Hij is in december,
denk ik, vertrokken en later door het verzet geliquideerd. Het verzoek tot
herbegraving op de Erebegraafp]aats is afgewezen. intussen was door zijn
toedoen, zoals mijn moeder het aan het eind van haar brief beschreef, in
zoveel huisgezinnen zware rouw gebracht.

vader vrij kwam. 'Met Pasen', zeiden ze en ik geloofde het nog ook. lk heb
mijn vader daar trouwens nooit gezien, dat mocht niet. Wel hebben we van
een celgenoot later gehoord wat hil zo dagelijks deed. Hil maakte de cel
schoon en mocht wat in de keuken helpen. Hij had een bijbeltje bil zich,
maar hoe hil daar aan gekomen is, weet ik niet. Om dat bijbeltje te kunnen
lezen had hij een bril nodig, maar die had hil nu juist weer niet. Weet je wat
hij toen gedaan heeft? Mijn vader heeft een gaatje in zijn schoenzool
gemaakt en als hij daar door keek kon hij de letters beter onderscheiden.
Wat een mens niet allemaal doet. Hil is er niet mishandeld.

Op de avond van 24 januari 1945 pakte mijn vader de radio uit de schuil-
plaats. Mijn zusje maakte in de kamer haar huiswerk, omdat het verder
overal donker was en zat met haar boeken over de tafel verspreid. Zo zaten
wij, ]nijn vader, moeder, zusje. grootouders en ik dus naar de radio te
luisteren. terwijl mijn vader de berichten op een briefje noteerde. En toen
werd er gebeld. Mijn vader stopte vlug het briefje tussen 66n van de leer-
boeken van mijn zusje en ik zette de radio achter de keukendeur. Mijn vader
ging opendoen. Er kwamen vijf of zes Duitse militairen binnen en 66n
Hollander, meneer Anton v.d. Waals, die de grootste mond opzette. Ze zijn
het hele huis doorgerend en vonden natuurlijk al rap de radio. En of het zo
moest zijn, greep hij van al die boeken die er op tafel lagen dat ene boek en
vond hij dat ene briefje. Dat was dus helemaal fout. Verder hebben ze niets
gevonden en er was ook helemaal niets te vinden. Mijn vader moest mee en
ik weet nog dat hil zei: 'lk kom hier niet meer terug

Ze moeten het vermoeden hebben gehad dat er bij ons heel wat te vinden
zou zijn en iemand moet ze dat hebben wijsgemaakt. Daarom was ook die
v.d. Waals erbij- Die kwam niet alleen voor een radio. Ze hebben de hele
avond op de uitkijk gestaan. Mijn verloofde en meneer van Hoogdalem
(Gijs) zijn voor de deur ingerekend, zonder dat wij het merkten. Mijn vader
heeft op een gegeven moment wel een geluid gehoord en nog uit de
keukendeur: 'ls er iemand?' geroepen. Maar natuurlijk kwam er geen
antwoord

Vader is naar het gemeentehuis gebracht, waar ook mijn verloofde en
meneer van Hoogda]em a] tegen een muur stonden. Mijn verloofde is na
een paar flinke tikken en met zijn hoofd tegen de muur te zijn gekwakt
weer vrijgelaten. Mijn vader ging naar het Wolvenplein in Utrecht.

Toen kwamen er twee berichten achter elkaar. Het eerste kwam van zijn
celgenoot, die schreef:

Geachte oriend Kotlto,
lk za{ u eerst eell$ eden scllriltlen, dat ik donderdagmiddag om uier tttlr bell los-

gekotllett. Dat lans een geloot. Ja, dat sloef ik ti niet te vertellen. Dat loeet u zelf toet
nietluartr? Wat kleeft dien dag - dnt ik alteetl ll'ns - toet drie dagen geduurd. lk tors
die nacht otn tttaalf lttlr thuis. Dat tors een feest en dat tweet u zetfook zoal. Ett hoe
laat Ilias !t thtlis? Ett hebt u tnoeteti lopen? Wil niet, maar dat geeft vliet, want zon
zijn t'ril than h&. Heb lil )log iets iets l,an Bot gehoord? Schrijf me snaar eens paulo
terlig hoe alles is uerlopell, Kotilu. Ntl de Stoeten nnn allen.

ARettder Groetleit berg te Giessen.

Zie je, ze hadden kennelijk gezegd dat mijn vader er ook uit zou komen.
Maar hij was nog steeds niet thuis.

Het tweede bericht hoorde ik bij mijn volgende bezoek aan het
Wolvenplein, kort na dat briefje. lk hoorde dat mijn vader daar niet meer
was. lk kan me niet meer herinneren wie me het vertelde. In ieder geval was
het niet iemand van de gevangenis.

Van wie we gehoord
hebben hoe het met mijn
vader tenslotte is vergaan
weet ik ook niet meer,

maar hil werd geroepen
en kreeg geen tijd meer
om zich aan te kleden.

Halfgekleed is hil met
zeven anderen in een au to

gestapt en naar de Soest-
dijkerstraatweg gebracht.
Daar is hi) op 5 april 1945
gefusilleerd.

lk ben een paar keer naar de gevangenis geweest. Nu mocht je in die tijd
niet zomaar de Lek over en daarom verzonnen we smoesjes. Zo kreeg ik
van de huisarts bijvoorbeeld een verwijsbriefje voor de oogarts mee. Met de
fiets ging ik dan over Tienhoven of Culemborg naar Utrecht. Je moet niet
vragen hoe dat soms ging. Met de fiets aan de hand lopen over de spoor-
brug of ermee in een roeibootje stappen met moffen die heel niet konden
roeien. lk ben ook een keer in de gevangenis geweest. lk ben toen gewoon
langs de schildwachten naar binnen gelopen. Van alle kanten kwamen de
Duitsers op me af: 'Was mussen Sie?'. Wel ik wilde vragen wanneer mijn

Acht siachto#ers toast'onder gatt Kotlto.
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BANDENVOORHETLEVEN. u,ant daar was ik dol op. Het werd een jongen. Harry Mans heette hij, maar
bil ons Hans van de Vecht. Zijn vader was in Dachau vergast en zijn moeder
was in 't Gooi ondergedoken. Harry was elf jaar en had al vijf adressen
gehad voor hij bij ons kwam. De mensen hadden hem wel willen helpen,
maar zo gauw als het woord razzia viel moest hij weer weg. Het eerste dat
hij vroeg toen hij in een hoekje van de kamer leek te spelen maar in werke-
lijkheid zat te luisteren, was: 'Als er nou weer razzia komt moet ik dan

Zijn moeder had hem voldoende kleren meegegeven, maar overal waar
hij geweest was, was iets achtergebleven. Dat was de slechte kant van ons
volk. Hi) had een verrot hemdje aan, werkelijk verrot, want hij plaste in zijn
bed en hil plaste in zijn broek. Zijn ogen waren ontstoken en hij rook naar
de lysol. We zijn meteen naar dokter Jonker gegaan, maar ik had wel eerst
gevraagd of hij een echte Hollander was. Dat was hij en het jochie is er won-
derwel bovenop gekomen.

In augustus '43 kwam mevrouw Menninga bij ons aan. Ze vertelde ons
van een marineman, een beroeps, die uit een krijgsgevangenkamp was ont-
vlucht. Ze kon hem nergens kwijt en wij waren haar laatste hoop. Als wij
hem niet namen, zou hil de volgende dag naar het kamp teruggaan en daar
wachtte hen\ zo goed als zeker de doodstraf. 'Laat maar komen'. zei mijn
vrouw en die avond kwam Leen Hartog bij ons. Het klikte meteen. Leen
had veel meer van de wereld gezien dan wil en we hadden gelijk al een fijne
avond. Hij was een uitgesproken socialist, een idealist, waar ik veel respect
voor gekregen heb. We zijn veel van elkaar gaan houden. Toen mijn vrouw
later gestorven is, was hij ontroostbaar. Kan je begrijpen wat voor banden er
toen gelegd zijn.

Na enkele weken begon hij zich te vervelen. Via mijn vriend Willem de
Groot, de slager aan de Vlietskant, is hij toen in de groep van Jan
Nieuwboer terechtgekomen. Leen was beroepsmilitair, dus daar hadden ze
wel wat aan. Het gevolg was dat Leen telkens met wapens en munitie bij
ons in Loosdorp aankwam. Waar hij ze vandaan haalde, heb ik nooit
geweten. Een voorbeeld. Op een vrijdag vroeg hij mijn fiets voor een
karweitje. Hil haalde een geweer uit de schuur, een stuk jute en wilde ook
nog een spa. lk vroeg of hij mollen wilde gaan vangen en hij antwoordde
met ja. Later ben ik er achter gekomen dat hil de jongens heeft leren schie-
ten in de grienden tussen Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop. Nu moet je
weten dat daar een grote radarpost met Duitse militairen stond en als de
Moffen zin hadden in een baas of een eend gingen ze in diezelfde grienden
opjacht.

Heldendaden hebben die jongens verricht. Leen kon zich vrijelijk
bewegen, omdat hij inmiddels over valse papieren beschikte. Voor de
Duitsers heette hil Leendert Bakker, Sjors was zijn schuilnaam voor het

weg?'\/
Pieter Wees Bos

In april '43 eisten de Duitsers van de studenten, dat zij een loyaliteits-
verklaring zouden tekenen. Bijna alle studenten weigerden dit en gingen in
staking. Het gevolg was dat zij door de Duitsers opgehaald zouden worden.
Zij zijn toen over het hele land uitgezworven en ook in Leerdam terecht-
gekomen. Mevrouw van Ril kwam ons vragen of wil twee van alen onder-
dak wilden verlenen. Het waren studenten van de TH uit Delft. De een,
Martine van der Meide, is een jaar gebleven en de ander, Kees Bergeik, twee
of drie weken. Kees ging terug in het Delftse verzet en is op Dolle Dinsdag
doodgeschoten.

Van meneer Visser uit de Emlnalaan kregen we twee jongens die in de
arbeidsdienst moesten. Met die jongens heb ik een hoop last gehad. Als wij
niet thuis waren gingen zij op de weg naar Engelse vliegtuigen staan kijken.
Dat vonden ze prachtig, maar iedereen zag dat er bij Bos twee vreemde
Jongens waren. Waarschuwen hielp niet, dus heeft meneer Visser ze weer bij
ons weggehaald. Streep eronder, we beginnen er niet meer aan, zeiden mijn
vrouw en ik tegen elkaar. Maar dat was van korte duur.

Op een dag kwam politie-inspecteur van den Boomgaard met ons praten\.
Er was iets vreselijks gebeurd. In de kelder van een waterleidingbedrijf in
Brunssum zaten zeventig Joodse kinderen en die waren verraden. lk ben er

dit jaar pas achter gekomen
hoe hetgegaanis. E6n van de
drie personeelsleden heefthet
aan de SS doorgegeven.
Ongeveer de helft kon wor-
den gered, de and eren zijn
naar de concentratiekampen,
de gaskamers gegaan. Tienkinderen ku,amen in
Leerdam terecht, maar dat
wisten wil toen natuurlijk
niet. Wil hadden zelf geen
kinderen en ik wilde dan wel

graag een meisje hebben.

HH

T' "; l .i :':}
Het }aodse jalgetje Harry Malls die lange tijd ats

Hans i'ati de Vecht Uij de fn} lille Bos onderdak pond.
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verzet, maar er waren er ook die
Der :id:. Le':ile:t 13 a k k e i', hem Leen Spin noemde. Dit laat-
Kennl'rte ilr. G 41 441?n ste vanwege het spinnewiel dat
eteht in Die-it: a?, De-t:.hen .r:h::':c::tl hij had gekocht en waarop hil de
und lst berechtl t ,in :exit elne9 Fe:: l wol spon waarvan mijn vrouw
-... i dan weer hemdjes breide.

l Tijdens een razzia kwam Wim
D s F& trad n:i dader nicht hese:nnc- Schaap waarschuwen dat Leen
-;hnt ''::d'-, l moest maken dat hij wegkwam en

bracht hem onder bil de familie
Slob uit Noordeioos. Boer Slob is
verraden en in Duitsland gefusil-
leerd. Leem zat echter in een heel

goede schuilplaats onder een berg
hooi en kwam in de zomer van
'44 weer bil ons terug. Een paar
weken na zijt terugkeer werd er
op een avond geklopten stond er
in de duisternis een huilend meis-

je voorde deur,die zeide verloof-

:hxlllt'c'Rtvr/h'fp'" / fnb"sl'HR''9t:,fr.Ririinf"S de van Leen te zijn. Wat bleek?
; beertje, zo heette zil, was in ver-

wachting en om die reden door haar moeder eruit gegooid. Zij had ook nog
blaasontsteking en was er allerellendigst aan toe. Leer vroeg of Geertje die
nacht mocht blijven. Dat mocht vanzelfsprekend. We hadden maar 66n
slaapkamer en daar sliepen we zelf, maar over het hele huis liep een grote
zolder. Daar lag Leen en daar lag Hans en daar heeft beertje ook geslapen.
Op stromatrassen, want meer hadden we niet. Geertje bleef tot ze samen
met Leem in begin '45 naar de Siemensstraat verhuisde.

Leent activiteiten hebben ons soms wel de nodige verrassingen bezorgd.
Mijn vrouw ging een keer de kelder in omdat ze dacht er nog wat bessensap
te kunnen vinden. In onze kamer was een trapje dat liep naar onze slaap-
kamer, die dus een soort opkamer was. Onder het trapje was de kelder. Mijn
vrouw kon in de kelder echter geen voet verzetten. Het stond er vol met
anti-tankgranaten en daar sliepen wij dus boven. Op een kist zagen n'e
staan: Geheim wapen van de Hermann G6ringtroepen. Bil terugtocht
vernietigen. Een andere keer, toen Leen zelf op een van zijn nachtelijke
karweien uit was, stopte een Duitse vrachtwagen met veel lawaai voor het
bruggetje. De Duitsers kwamen het pad op en ik dacht dat mijn laatste uur
nu geslagen had, want in ons schuurtje in de boomgaard lagen Duitse
geweren en handgranaten. In paniek ben ik er naar toe gerend en heb het
hele spul in de wetering gekiept. De Duitsers liepen intussen door en
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klopten mijn buurman uit zijn bed. Ze hadden water voor de koeling van
hun auto nodig

Tussentijds en ook na het vertrek van Leen en Geeltje hebben we nog een
aantal keren onderduikers gehad, totdat we op het laatst geen eten meer
hadden en alleen Hans nog bleef. Dat jochie wilden we in geen geval weg-
sturen. We hebben zelfs in stilte gehoopt dat zijn moeder hem bij ons zou
laten blijven, maar daar was geen sprake van. Het afscheid is ons heel
zwaar gevallen. Na achttien jaar op tweede Pinksterdag stond Hans weer
voor onze deur en sindsdien zien we elkaar weer regelmatig
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Oz't sko:==:u.ndantur 1, ee:da. Wat ons tot het verzet heeft bewogen zijn de preken van dominee Booth
geweest, die al voor de oorlog in de Hoogstraatkerk tegen het nationaal-
socialisme waarschuwde. Verder hebben wil uit onze christelijke over-
tuiging het altijd als een plicht gevoeld onze naasten te helpen.
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NAARHAARFLUITEN.

Willelll de Groot Add de Looze-Koppels, koerierster

Bij het uitbreken van de oorlog bevond ik mil als militair in
Geertruidenberg. We moesten hals over kop vluchten en na vele omzwer-
vingen kK'am ik weer in Leerdam terug. Eigenlijk had ik mij als krijgs-
gevangene moeten melden, maar ik heb mijn burgerplunje aangetrokken en
mijn werk als slager hervat. lk kwam met kapitein Arkelna en adjudant van
Ooyen in contact en op die manier ben ik in het verzet gekomen.

Mijn zus Willy vroeg mil op een gegeven moment of ik er iets voor voelde
berichten over te brengen per fiets. Zijzelf deed dit al een tijdje en zo werd
ik ook een koerierster. Wat de berichten inhielden wist je soms niet eens. De
gegevens, die mijn zus en ik moesten bezorgen, werden bij ons thuis wel
eens afgegeven door een Delfts student, die in Asperen was ondergedoken.
Verder had je geen contact met elkaar, het moest alles snel gebeuren en ook
namen wist je vaak niet, dit voor alle veiligheid

Als slager was ik in de gelegenheid om mensen aan vlees te helpen en
verzetsgroepen te bevoorraden. Via de heer Verwen, veehandelaar aan de
Schaikseweg kon ik voordelig aan koeien komen, die dan clandestien door
mij geslacht werden. We hebben bij ons thuis een tijd lang een Joodse jon-
gen en een Joodse slager gehuisvest gehad.

lk reed naar Lexmond, Vianen en Vreeswijk, maar hoe vaak ik gereden
heb, kan ik ]lae niet meer herimleren. Eenmaal werd ik op de brug bij Vianen

ik moest in Vrees\A'ijk een pak stencils afleveren - door een Duitse militair
die daar op wacht stond, aangehouden. Hij vroeg mij wat er achterop mijn
fiets zat. Gelukkig had ik mijn antwoord snel klaar. lk zei dat ik voor mijn
vader, die hoofd van de belastingdienst was, de salarissen voor de ambtena-
ren moest bezorgen. lk mocht gaan. Toen ik de brug afreed moest hij nog
even naar mil fluiten.

Vergaderen met de JV. de jongelingen-vereniging, was inmiddels verbo-
den. Maar wel mocht ik een paar )eugdclubs leiden, die zogenaamd bil mil
op catechisatie waren. Bil mensen die er belangstelling voor hadden bezorg-
de ik illegale lectuur en ook heb ik meegeholpen om mensen over de Waal
bij Heesselt te zetten. Toen ik van '46 tot'48 als militair in India was, hoorde
ik daar van een mevrouw uit Za]tbomme] - zij was een dochter van de arts
ter plaatse - dat zij deze mensen had doorgestuurd.

Eens is er door het slechte weer tijdens het overvaren een bootje met zes
mensen omgeslagen. Daarbij verdronken Auke Hollema, de juist uit de
gevangenis gekomen Piet Bakker, twee koeriersters van Prins Bernhard en
nog twee mensen.

Er was ruimte genoeg en al spoedig werden onze ouders tot inkwartiering
Mil zus en ik woonden beiden nog thuis bij onze ouders in de Emmalaan

In Lucullus naast onze slagerij, zaten Duitsers. In geval van nood kon ik
vanuit mijn huis naar een kamer drie hoog in Lucullus vluchten. Eens zei
zo'n Duitser tegen mij: 'Du bist ein Partisan'. Maar gelukkig is het bij deze
woorden gebleven.

lllicltte persoousbat ijs. Dit ele }illlaa} i! fall zus Wiillf KoFlper
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verplicht. Tijdens de mobilisatie van Nederlandse en in de oorlog van
Duitse officieren. Op een dag zei zo'n Duitse officier, die in de
Huishoudschool aan de overkant een apotheek gevestigd had, dat hij ons
van ondergrondse activiteiten verdacht. Nu was het dus oppassen geblazen.

Een paar dagen later, het was Kerstmis 1944, moesten alle militairen plot-
seling uit Leerdam en omgeving vertrekken. Zij waren allen zeer nerveus,
wij opgelucht.

Na enkele maanden kwam de zo hevig verlangde bevrijding. Bil het
vernemen daarvan besefte je pas wat je gedaan hcad. Er was vreugde en
verdriet, vreugde omdat we bevrijd waren, verdriet over de vele slacht-
offers

MET BREL\AHRK NAAR TANTE

Hen ny Rotter- Reilingll, koerierster

In de mening dat na de invasie in Normandid de bevrijding niet lang
meer zou uitblijven stapte ik half september '44 op de fiets naar
Amsterdam. lk wilde kijken of ik mijn studie aldaar zou kunnen voort-
zetten. Afgezien van het feit dat de school nog dicht was, merkte ik dat de
levensomstandigheden er veel en veel slechter u'aren dan in Leerdam. In
Amsterdam wist een enkeling maar waar je vandaan kwam, tenvijl in de
kleine gemeenschap van Leerdam je elkaar kende en wist wat je aan elkaar

Inmiddels waren, na de mislukte landingen bij Arnhem, de bruggen
achter de linie afgesloten, dus ook de brug bij Vianen. Om terug te komen
had ik nu een bepaalde vergunning nodig. Gelukkig kreeg mijn vader, die
dokter was, het voor elkaar dat ik met een auto van de bloedtransfusie-
dienst uit Amsterdam kon meerijden en in de buurt van Leerdam werd
afgezet.

lk zat zonder bepaald werk, maar al gauw zag een clubje vriendinnen de
noodzaak in om hulp te kunnen bieden bij eventuele calamiteiten. De club
bestond uit Bob Amen, Ans en Els Buys, Add en Wil Koppers en mijzelf. We
organiseerden
een EHBO-cur-
sus en kregen
van pa Koppels
een kamer in het

belastingkantoor
op de Koningin
Emmalaan. Toen
het koud werd
moesten we er

echter bij gebrek
aan brandstof

mee stoppen.
In die tijd

vroeg Bob rne of
ik berichten wi!-
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de overbrengen. Zo kwam ik bil de Leerdamse LO terecht.
Onze baas was Bertus v.d. Kolk, die de schuilnaam 'Kees de Kruilebol'

hij was volkomen kaal - droeg. Voor Bertus v.d. Kolk had ik groot respect-
Een man van weinig \woorden, maar van veel daden. Rustig, beheerst,
bescheiden en minzaam, snaar met een taai doorzettings'L'ermogen. Op de
fiets reed ik naar Meerkerk. maar ik kan me niet meer herinneren hoe vaak
dat gebeurd is. E6n van de andere meisjes gaf je de post of krantjes, die je
dan voor een bepaalde tijd op een bepaalde plaats bezorgde. Van Meerkerk
bracht een ander het vervolgens 's nachts over de rivier en meer wist je er
niet van. lk nam altijd breiwerk mee, want ik ging zogenaamd bij 'tante' op
bezoek.

Een keer, het was op een zondag, had het geijzeld en kon ik op het
Hoogeind beslist niet verder. lk bracht de fiets bij een boerderij onder het
voorwendsel dat ik op ziekenbezoek moest en hem later wel weer kwam
ophalen. AI glijdend over het ils ben ik uiteindelijk in Meerkerk beland. Bij
aankomst bleek de ophaler, na al die tijd te hebben gewacht, net tien
ininutel\ tevoren vertrokken te zijn.

Een andere keer trof ik in het huis van een marechaussee zijn vrouw in
een bui v8n hysterie aan. Ze kon de spanningen niet meer aan. Gelukkig
gebeurde dat vlak voor de bevrijding.

Na de bevrijding is er een optocht gehouden van alle Leerdammers die
op de een of andere manier aan het verzet hadden meegedaan, zoals de BS,
de LO, het stakende spoorwegpersoneel en de onderduikers. Toen pas werd
duidelijk wat er 'ondergronds' gebeurd was.

OPSCHOOLALANTI.

Gerrit Kooty, alias Gerard

Op de HBS in Gorinchem heerste een fel anti-Duitse stemming. Dat gold
ook voor ons, de nog zeer jeugdigen. De stemming werd aangescherpt door
het feit dat onze directeur zich als een geheim !id van de NSB ontpopte. Zo
spande hij samen met een drietal fascistische jongelui uit Leerdam en een
Gorinchems meisje met foute familieleden. De jongens verschenen al gauw
in een Jeugdstormpakje op schoo] en zijn later ook bil de SS gegaan. Het
meisje trouwde na de oorlog met mijn chef van het verzet, een pikante
bijzonderheid. Deze medescholieren meden we als de pest. Verder hadden
we een paar Nazi-iercaren, maar de meerderheid op school was goed.

De leraar Engels, van der Laan, was bijvoorbeeld een prachtkerel. Tijdens
het lesgeven kwam er wel eens een troep Duitse soldaten langs. Hil zei dan
en passant: 'Nur singen, nicht denken' en ging meteen weer verder met de
]es. Van der Laan had Anton Mussert nog in de klas gehad en toen 66n van
de NSB-jongeren weer eens aan het treiteren was, riep hij heel boos: 'Weet lil
wie er op die bank zat, rotjongen? Daar zat jouw leider Anton Mussert'. Hij
is dan ook spoedig opgepakt en op het Haagse Veer in Rotterdam terecht-
gekomen.

Wat ik op zeer jeugdige leeftijd aan verzetsactiviteiten ontplooide had
voornamelijk symbolische betekenis. AI spoedig na de komst van de
Duitsers werd de Nederlandse Unie opgericht. Nu is het nog steeds twijfel-
achtig of de Unie goed of fout is geweest. maar toen toonde de leiding een
afkeer van de Duitsers en met name van de NSB. Dus droeg je een Unie-
speldje met de Nederlandse Leeuw en stak je een uitgezaaid dubbeltje met
de kop van Wilhelmina l -----'--- ----l
achter je revers. Of, in 1940 DnAanX VAX mn.p:ramp Kxoopnx
al, waagde je het om op l vnnnonna'. l
Bernhard's verjaardag met h© dr;;en vm te oude wordt medegmeeld{ d&t
een anjer op te lopen. Ook i;;l &E;8;i;.J;&.;;'-i;;=; ;i;iiE "il;;;i t'ik;;H
kwam je wel eens een ilse- l met .bet d'ag?.n va.n . ultgo:LELgde muntaiukkeb
gaal blaadje tegen en dat met da afbeelding van de koningin

Het is dw'halve strafbaar volgend paragraaf 4
gaf je dan door. In mijn lvm vemmenln:g no. 85/1841. ' ' abel.)
jeugdige overmoed ging ik
in debat met de directeur l Ook sypnbo/fsc/z z,erzef zc,ns sfraP'aar.
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van de school, me baserend op Engelse pamfletten. De man bleek toch fair
genoeg om mij nooit te verraden. Natuurlijk luisterde je ook naar de
Engelse zender en leverde je later natuurlijk ook niet de radio in.

Zo successievelijk deed je kleine dingen die in de sfeer van ]laeer zinvol
verzetlagen.

Toen werd tegen het einde van '42 Mussert op Duits bevel tot leider van
het Nederlandse volk uitgeroepen. Toen zeiden twee vrienden, Jagtenberg
en v.d. Schans, en ik: 'Dat nemen we niet. We leggen de boel lam.' Het is te
gek om los te lopen, maar drie jeugdigen van nog geen zeventien jaar
proclameerden een schoolstaking. Nog gekker was, dat het grootste deel er
nog gevolg aan gaf ook. Door allerlei dreigingen liep de staking nog
dezelfde dag ten einde en werd ik tot na de kerstvakantie lllet een soort
huisarrest en verschrikkelijk veel strafwerk van school gestuurd

Op 16 januari '43 werk ik opgepakt en naar het politiebureau het Haagse
Veer gevoerd. Dankzij de tussenkomst van de burgemeester van
Gorinchem, van Rappard. kwam ik op de 25e januari weer vrij, samen met
v.d. Schans. Mijn vriend Jagtenberg moest nog veertien dagen blijven. Hil
had op de vraag of hij anti-Duits was geantwoord: 'Nee, niet anti-Duits, wel
anti-nationaal socialistisch'. Hij werd vervolgens door de Duitsers in elkaar
getrapt. Jagtenberg trad in datzelfde jaar nog tot de gewapende verzets-
groep van sigarenhandelaar Marinus Spronk uit Gorinchem toe. Op een
kwade dag werd er verraad gepleegd. De hele groep is eind september
opgepakt en Spronk nadien gefusilleerd. Mijn vriend ontsprong de dans.
Hij had de bewuste morgen vroegtijdig het huis verlaten om voor schooltijd
nog een boodschap te doen. Bi) zijn terugkomst zag hil het huis omsingeld
en nam ijlings de benen. Er moest dus voor iemand gezorgd worden, die
door de Duitsers op de hielen werd gezeten. Die moest ondergebracht
worden en liefst niet in de a] te dichte omgeving. Die moest gefoerageerd
worden. Dat moest heel omzichtig gebeuren, want de Duitsers keken nog
steeds met een scheel oog naar ons huis. Toen raakte ik dus wat intensiever
bijhetverzetbetrokken.

#'/

De Graf'intle-boete i!} KekeFn speelde eet{ llelaFigrijke to! in liet Lecrdattlse verzet

toonde. Verder had je het echtpaar koepel. Hil was het hoofd van de
Meester Vermeulenschool en de geestelijke motor van het verzet op Kekem.
Ondanks een zwakke gezondheid gaf hij blijk van een geweldig moreel en
schuwde hil geen enkel risico. Hij vroeg mij bonkaarten te bezorgen of
andere koeriersdiensten te verrichten en hij was min of meer mijn geestelij-
ke vader. Na de oorlog is koepel tot waarnemend burgemeester benoemd
ter vervanging van zijn NSB-voorganger Folkerts, een zoon van de eerdere
burgemeester Folkerts.

In de septemberdagen van '44 begon dan het gewapende verzet, toen de
eerste groepen van de BS gevormd werden. lk kwam in de groep van Nool,
Zeemering en Visser terecht. Zij zijn echter alle drie gearresteerd en geexe-
cuteerd. De acht overigen van de groep hebben het allemaaal overleefd,
waaronder kuub Stek en Titus Verschool. Door hergroepering kwam ik
vervolgens in de Kekemse groep die door Add Mans werd aangevoerd en
waarvan Jan Kwak de waarnemend commandant was. Ook de gebroeders
Vendelbosch en Jan van Aalst hoorden daarbij

Wij werden in het wapengebruik onderwezen, want het zou kunnen
gebeuren, dat er gewapenderhand opgetreden zou moeten worden. Je
leerde een sten, dat is een soort van mitrailleur, monteren en demonteren. Je
ging met pistolen om en je schoot met karabijnen. Dat kon een Engelse zijn,
dat kon een Duitse zijn en eventueel ook nog een Nederlandse.

Mijn moeder en ik woonden op de Gravinnehoeve in Kedichem. Nadat
mijn vader in '38 overleden was, verpachtte mijn moeder het bedrijf aan een
man, die in het verzet een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit laatste gold
ook voor zijn inwonende knecht, vroeger de onze, Tinus Verschoor en hil
n'as tevens zo'n beetje mijn beschermer. Wij woonden allen op de boerderij,
die groot genoeg voor twee gezinnen was.

Je zou kunnen zeggen dat wij op het dorp onze eigen verzetsgroep
hadden. Er was de familie Oudijk, de genoemde Tinus Verschoor en vooral
niet te vergeten mijn moeder, die zich een buitengewoon moedige vrouw
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Je nam de meest waanzinnige risico's. lk herinner ilse een voorval in het
vroege voorjaar van '45. lk reed op mijn fiets met een door zakken
omwonden ge\Aleer. Achter mil reed Tinus Verschoor met een pistool bij de
hand, voor het geval dat... We hadden ten oosten van de Diefdijk in de
griend geschoten. Het land was half geinundeerd, dat herinner ik me nog
Op de terugweg, uit de bocht komend, zagen we opeens een Duitser staan
met een getrokken pistool. Gelukkig raakten we niet in paniek, zeiden zelfs
nog zoiets als goedendag en reden rustig door. Bleek die Duitser alleen
maar eenden aan het schieten te zijn. Thuisgekomen controleerde Titus, die
geacht werd mij rugdekking te verschaffen, zijn pistool. Het was niet
geladen... Nu kun je er om lachen, maar ik voel mijn hart nog kloppen.

ochtend in januari of februari '45 met een enorme dreun een VI insloeg en
alle ruiten van de Gravinnehoeve sneuvelden. Het was vrij koud en zeker
niet prettig voor ons, maar met de ruiten verlieten ook de Duitsers in 66n
klap het huis.

Voor onberadenheid moest je uitkijken, maar ook voor grootspraak en
geheimzinnig doenerij. Zwijgzaamheid en bescheidenheid waren redelijk
zanu-ezig. Toch hadden sommige lieden wel eens wat gehoord, want water-
dicht was de boel natuurlijk niet. Er werd dan gezegd, dat er bij die
Gravinnehoeve wel iets zou zitten, want die jongen had al een keer vast-
gezeten en er was een gezicht gezien dat nooit eerder gezien was. Op zo'n
dorp kwam dat de NSB-burgemeester dan weer bij gerucht ter ore. Zelfs hil
heeft echter nooit iets tegen mij ondernomen, terwijl ik me toch zeker niet
geliefd bil hem had gemaakt. lk groette hem nooit, draaide mijn hoofd af als
ik hem op straat tegenkwam en hoewel ik een kwajongen was, moet hem
dat toch gestoken hebben. Misschien heeft de vriendschap tussen zijn vader
en de mijne een rol gespeeld

lk herinner me een moeilijk moment op het gemeentehuis. Mijn vriend
Stek en ik waren opgeroepen om te spitten aan versterkingen die de
Duitsers aan de Waterlinie in de Alblasseru'aard aanlegden. We hebben er
66n dag lopen nietsdoen en toen besloten dat deze eerste dag tevens de laat-
ste zou zijn. 's Avonds ging ik naar dokter Hoeijenbos, een oude vriend van
mijn vader en actief in het verzet. lk vertelde hem dat ik nog steeds last had
van een navelbreuk en daar echt niet snee kon spitten. Daar stemde hij van
harte mee iil en schreef een attest. Met dat attest begaf ik mil naar de burge-
meester. In Leerdam zou je dit met een loketbeambte afgehandeld hebben,
maar in Kedichem zat Folkerts alleen in zijn secretarie. De burgemeester
had geen tijd voor me. 'Je wacht maar even', zei hij. Na anderhalf uur, een
eindeloze tijd, kon ik mijn attest overleggen en was daarmee van het spitten
ontslagen. lk moet zeggen, dat het vnl moeilijke momenten waren. lk was
bij de duivel ter biecht geweest.

Dat waren van die dingen op het randje. Zo belde er op een dag een
figuur bij ons aan. Hij stelde zich voor als Vervoerden, vertelde door de
dominee gestuurd te zijn en vroeg of mijn moeder of ik hem aan een duik-
adres wilde helpen. Nu had die dominee, die trouw,ens zelf aan de goede
kant stond, een zoon bij de SS en instinctief voelde ik dat het verhaal niet
klopte. lk hield de vent aan het lijntje, zei dat ik er niets van begreep, dat de
dominee dat wel gezegd kon hebben, maar dat wij ons niet met het verzet
bezighielden enzovoort. Later ging ik nadenken. De vent leek sprekend op
een meisje dat bij mil op de HBS had gezeten en van dat meisje wist ik, dat
zij een foute broer had. Om een lang verhaal kort te maken: deze
Vervoerden heette in werkelijkheid Han K. en was SS-er. Of hil werkelijk bij
de SS gedropt was is twijfelachtig. Het is waarschijnlijker dat hi) als jong
provocateur was gaan werken. Hi) is later in ieder geval opgepakt en
omgebracht.

Wij hadden bij ons thuis permanent onderduikers, gaande en komende
lieden. E6n ervan, een spoorwegman, bleef tot het einde van de oorlog. Mijn
eerdergenoemde vriend v.d. Schans verbleef een tijdje bij ons nadat bij hem
thuis een Engelse agent met een zender was gevonden. Arkema kwam naar
de Gravinnehoeve tijdens de razzia in Asperen, die na de overval op het
stadskantoor gehouden werd en ook Add Mans verscheen meer dan eens
voor een paar dagen. Overal doken steeds oneer mensen onder en om ca8n

voedsel te komen pleegden we overvallen op zeer foute lieden. Ook de ille-
gale pers werd steeds actiever en het verspreiden ervan dus intensiever. Van
huiszoekingen hebben wil na die gedenkwaardige 16e januari ' 43 geen last
meer gehad, maar dat kwam misschien omdat we steeds Duitsers
ingekwartierd hadden. We kregen ook Russen die voor de keus gesteld
waren geexecuteerd te worden of in bewakingsdienst te treden. Ze
bewaakten de Glashof en sliepen bij ons beneden in de stallen, terwijl boven
onder het hooi onze wapens lagen opgeslagen.

Aan de inkwartiering kwam abrupt een einde, toen op een zondag-
66

Wat me vooral is bijgebleven is de bijna niet onder woorden te brengen
warmte van de kameraadschap. Wat me ook is bijgebleven is het wegvallen
van de scheidslijnen tussen de mensen die tot heel verschillende werelden
behoorden. Voor de oorlog vormden we toch een benepen volk. We zaten
allemaal achter schatjes. In de oorlog ontdekte ik dat degenen achter de
schatjes vrienden konden zijn, ongeacht hun levensbeschouwing. Het ver-
zet is wat mij betreft erg blikverruimend geweest. lk denk dat het een blij-
vende invloed op mijn leven heeft gehad, in die zin dat het mijn tolerantie
groter heeft gemaakt. En tenslotte denk ik, dat het verzet zinvol is geweest.
AI is de concrete bijdrage niet groot geweest, we hebben toch bijgedragen
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aan datgene dat tot de bevrijding heeft geleid. AI is het niet overal rozegeur
en maneschijn geworden, toch zijn er veel verworvenheden waarop tijdens
de bezetting nauwelijks uitzicht was. In het andere geval hadden v\,e ons
aan de nieuwe orde van Duits]and moeten aanpassen. We], dat was een
trieste orde geweest.

VERHOOGDE BLOEDDRUK.

Woelt Nijssen

Tijdens de bezetting heb ik eens twee geweren afgehaald op de Gravinne-
hoeve te Kedichem, de ouderlijke woning van Gerrit Kook. De geweren
waren door Titus, de knecht op de Gravinnehoeve, gedemonteerd en in een
flinke takkenbos verborgen. Met die takkenbos voor op de bagagedrager
van mijn fiets ben ik toen naar Leerdam gereden.

Bij de driesprong op Oisterwijk kwamen er plotseling twee agenten van
de Grtine Polizei aan. Dat vond ik nu niet bepaald een plezierige ont-
dekking. Teruggaan had echter geen zin, want dat zou zeker argwaan bij de
'heren' gewekt hebben. Tot mijn geluk evenwel kwam er uit de richting van
Klein Oosterwijk een meisje van naar schatting zeventien a achttien jaar
aanlopen, die met de twee agenten een praatje aanknoopte. Dat viel
schijnbaar in de smaak, want er werd nogal lacherig gedaan. Het gevolg
was dat de heren geen oog meer voor mij hadden. lk fietste rustig - nou ja
rustig - door. lk denk wel dat ik op dat moment aan een licht verhoogde
bloeddruk leed. lk heb vervolgens mijn vrachtje bij bakker Kortlever, op de
hoek van de Duetzstraat en de Groen van Prinstererstraat, afgeleverd. Daar
is de takkenbos tussen de andere waarmee Kortlever zijn oven stookte, op
de houtzolder in veiligheid gebracht. ' '

B
ITerhaaldolUk heb lJ{ do Nedorlnndscho bevol-

king er voor gowaamchuwd, op eQnlgorlol w
do vUandon van' Dultschland to bogunstlgen. Des-
onda,nlcs l8 ivoor cen ernstig govftl vn.n bogtin8tl
ging v€u.n don vUand voorgekomen.

Op 7. AlguBtus j.i. moogt bp Nedorlandsch ge-
bied oon Brltseh govochtBvUogtulg ooq noodlaa'
ding maken. Do ongodoerd gobloven bemanning,
Instlundo ult 8 personen, kreeg bU haar 'poging
onl to vluchten steun va..n Nodorlandors, dlo geld
gnvcnl lovonsmlddolen cn burgerklocdlng: Nog
dlonzellden dng worden do Engelschon gevangen
genomen.

Da.'p.erBonen, dlo hulp N'orloend hadden bU dc
poging om to vluchtten, zUn tor8tond vaar een
Dultschon krUgsraad gcbrncht. Demo veroordeelde
vUf hunner tor dood en drlo nnderon tot langdu-
rlgo, deels levenslange govangenl88traf. I' '

w.g.FR.CHRISTIANSEN,
Qonomal dor VUegerB.

k aen inikin g.e

Verder heb ik eens een flobertbuks van Leerdam naar Leerbroek
gebracht. Ook dat gebeurde op de fiets. De buks moest ik naar de familie
Burggraaf brengen aan het eind van het buurtschap Middelkoop in de
gemeente Leerbroek. De bedoeling was dat ik via Leerbroek naar de
Meerkerkse brug zou gaan en vandaar langs het Zederikkanaal naar de
woning van de familie Burggraaf. Toen ik Leerbroek al gepasseerd was, zag
ik in de verte uit de richting Meerkerk alweer twee agenten van de Grtine
Polizei mjj fietsend tegemoet rijden. Om een ontmoeting met de heren te
ontlopen.ben ik toen een boerenerf opgereden en - omdat ik ter plaatse een
beetje bekend was - heb ik mijn weg dwars door enkele boomgaarden
vervolgd. Zo bereikte ik dan toch het buurtschap Middelkoop. In de nabij-
heid van de woning van de eerder genoemde familie werd ik'al opgewacht
door Peter Bordes, die, omdat ik nogal lang was weggebleven, een beetje
ongerust geworden was.

Zo ianreeti berichtje
in De Leerdattt nel

pan 16 attgiisttts 1941
o})i anti tt' Ret;c'i!
}ioe Reoaarlijk liet iclas
otn hlflp tc bieder:
lmt b.p. geallieerde pliege}
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ik me nu, heeft
Dezelfde Peter Bordes, herinner

exercitie-oefeningen val gepleegd op een nabije, doch wat achteraf staande boerderij. Daar
waren Add Mans, Henk Zijderveld en Wim Aangeenbrug bij betrokken,
maar de overige deelnemers herinner ik mil niet meer.

+

#
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MASKERS OP.
vertrek aan. leder werd bil zijn schuil-
naam afgeroepen en voorwaarts ging
het,op naaronzedoelen.

Bij de boerderij aangekomen bonsden
wij op de achterdeur om de bewoners te
wekken. lk zag in het zwakke schijnsel
van een lamp de boer als eerste de trap
afkomen, in de haast zijn bretels over de
schouders sjorrend. Doch in plaats van
66n echtpaar verschenen er voor onze
verbaasde ogen twee. Uitgerekend die
nacht herbergde de boerderij voor ons
onverwachte loge's. Niettemin verdeel-
den we de afgesproken taken. E6n man
hield buiten de wacht, de anderen
drongen 'in naam der koningin' naar
binnen. [)e boerenfamilie u,erd in de

keuken bijeengedreven en bleef onder
bewaking van twee groepsleden,
waaronder mijn zwager Henk
Zijderve[d. terwijl de rest zich in de
boerderij verspreidde om de ]nee-
gebrachte zakken te vullen met alles wat
voor ons belangrijk was, zoals graan,
meel, kaas, boter, rokerij, vlees en spek.
Op de graanzolder werden we danig
gestoord door een luid keffend hondje,
Wat wij daarmee gedaan hebben wil mij
niet meer voor de geest komen.

Terwijl wil bezig waren in de boerde-
rij, had de sterke boer kans gezien om
met een snoekduik mijn zwager'bij de
keel te grijpen, hem vervolgens achter-
waarts in een aangrenzend kamertje te
duwen, de deur zelfs op slot te doen en
Henk achterover op het bed te drukken.
Miet de ene hand om de nek van zijn
bewaker poogde de boer met zijn andere
hand diens revolver te ontfutselen. Henk

verweerde zich manmoedig en wist de
boer in zijn duim te bijten. Op het alarm
van de tweede bewaker rende ik naar

E I,GERDA)I.
i -- I'otlLielnt.lcllton.'t. Bekeurd werden

wegens het wlelrUdei\ zonder bel: F. v. A.
cn''A. de J. te l.;ierclan\; N. den B. te
Leers.am en X{. K. te Boelcop; zonder
ocd wer]cen(]e I'ein ]ct'exen proces-ver

i baal: A. V.. P. 1<.. D. de L.. C. de B.. te
l T,cet'flaln, At. (!e 1,. te C)ver-lrf'icop cn J

\V. vnn de 1-1. te Nle\iwlan€1
i)rocps-vort)aal van helecdlFlng werd

i ''pg'"'''kt' {;l&h Ifi'nl li;i: i.;B;ih-'l
::y$19Uil'V''? $1 -1i' k;e''l. *':;
Lce r(ta nl

Bolccti!'d wet'd wegens het wlelrljden
zon(]ct' hct vct'cisc])td' afgesc]lpr nde ]icllt:

l il''i;'' l-,.' 'i9... i;i.';i,-!i. .!\ F. ..t:'. igg''i:T.i (leed aangifte van diefstal van zijn bo
l tet'ham uit zljtl jasznl<

Door de politti zijn aangehouden \V. D
l v. 11., G. P: de W., }{. 1{. en J. de J.. ver-

(lacht van hct fi'a\tduleus slachten van
i ccn ]coe. De laatste .dt'ie genoemde perso-

nen zijn overgebracht naar Dordrcdht en
aldnaF in heil litiis van Bewaring Inga
s)o cn

I'eren nleJ. 'V. Is proces-verbaal opge-
maakt wegens hct oni'eclltn\atlg aci\t.eT.-
ho\toten van dlstribtitlebescllcl(}cn. V.
}it'eoR een pl'aces-vet'baal wcgei\s Qnbe-

l vocRtl Toot'handen hebbci\ I'an ecn roa-
l }icl'ilcaart.

\VcePi\s onvo](loonde vcrdttlstet'etl vaR
l zijn \(o lInK }<t'cox de D. een })e){e\dring

}3elceut'd' w.crd P. C. de S. 'wegens }\et
l fietncn o}) .het trottoir.
l \Vogrnijlet zitten op Kn hpl{ lueeg A.

J. D. bcn bnn
\Tegens liet vel-x'oe.)'en van personele

boven'iJ; JO jaar op i'en t'i.ixv'lc} Gard.pla-
ces-verbaal oingcnliakt tegen }l. \'. R. tc
heel'(la11} .

Voor eceii to hoore huur'pr\js berelco-
ncn voor eon wpQnlng werd proces-verbaal
opgci\laakt tegen T'. V. 1.,. te Leerdam.

\Tegens het ontvreen\den van rabarber
wei'd 't]oot' (]e politie aangehotldell }l. C
te Leet'dam, dio deswege werd 8everbalt-

[n den nacht van ]2 op 13 Juni 19'{2
heeft men zich door.middc] van een 'l'n]
sctle sleutel tocgattg vct'schaft tot 't pa){-
htt!s van den grossier l<r. ann de lioog-
straat allller cn hee(t )uen biet'uit centre

l goederen ontvi.eetnd. Van O. ){wanl die
ilacllt om 4 nur uit dc fahriel{ on rag 2

i personen 'w'egvluchten, terwijl niJ de deur
l ;an het'palciluls 'open zag stand. .Onmin:
i dellijk. waarschuwde .deze de politie. doch
l inmiddels walen de iitdtinBers i'leds ger-

di.venen.
V\'agens baldadigheid werd. }en. nadee-

le vah v. S. een 'mit vemicld. Door de
scltuldlgon is de schade hiervan v.ergoed

Belceilrd wei'den wegens het zich be-
vinden in de openlucht, tusschch 0 en..4

l uut' S: v' }<.; 1. v. d. I'l. en H. J. de \V.,
&l)en te Leet'dam.

Een bekent'lng kreeg il'! 1<. te .l,eerdam
wegens het op den w;g laten stad.a van

l fiji' I'tjwlel zolder slot.

l xhHi: l$1111$E&$il wegens 't verk6open van groontiln baton
l de. vastgestelde prijs.
l Voor /iet nrf zsfe oerXrgp Toerden
l })rocesseJzz'ertlaa/ op.ganankt, 8efizf5?e deze

l plot }tilcztttg in Het Nieltzus tiall 24 jitni1 ]942

geer(l

Wi)tl Aallgeenbnlg, alias Leo de Lange

Het was een maanloze avond, het weer gelukkig droog. Twee neven-
staande boerderijen stonden voor die nacht op het programma. Het
betekende dat op een afstand van honderdvijftig meter twee groepen van
tien man plus twee groepscommandanten een overval zouden plegen.

Mijn maat Jos en ik moesten van Leerbroek via de Achterdijk naar
Kedichem ongeveer zeven kilometer op de fiets afleggen. Om risico's te
vermijden werd er altijd twee aan twee gefietst. In die tijd waren er overal
nog grindwegen met karresporen en in het nachtelijk duister leek het grind
onder je banden veel harder te kraken dan overdag. Dat verhoogde u'el de
spanning. Wij waren immers als gewapende jongens en om deze tijd vogel-
vrij voor de bezetters en hun handlangers.

Halverwege de Achterdijk en Kedichem moesten wil ons in een schuur
verzamelen, maar dit ging niet zomaar. Eerst werden wij op een af-
gesproken plaats bij het hek van een weiland door twee gemaskerde
)ongens opgewacht. Aan hen moesten wij het wachtwoord voor die avond
geven. Daarna liepen we verder het weiland in, tot een hek waar wederom
twee wachters stonden. Hier kregen wil onze maskers uitgereikt, die we
onmiddellijk moesten voordoen. Het dragen van een masker was ook
binnen de groepen een voorzorgsmaatregel, want als je ooit in handen van
de Duitsers zou vallen, was het maar het beste zo weinig mogelijk mede-
strijderste kennen.

Vervolgens werden wij de schuur binnengelaten. lk herinner mij nog heel
goed dat ik naast een jongen kwam te zitten wiens stem mij heel bekend
voorkwam. Het was pas bij de bevrijding dat ik ontdekte wie hij was,
namelijk Karel van Kooten met zijn aparte zware stem.

Tijdens de instructies
1. . .1 -.. .LnnnDA)L.. .:.,- . ' kreegeeniedereen half
..H5.Wa"«"'$':=1i!:html::P':g',l;:;:. i;:lR.'l=',:'r=;L.;=:. =l

heli I':klk&:E:€$aR H' l:::= :=:.:=
politietoezicht moeDE verkoopen. ' '-' '.' ' ' l en smaakte als het

Sporod/sr/t rc,aren er uien'aller: Olst beffkP/z e !uel 8e/IJk heerlijkste gebak. Dan
/honderden Pnense/z in de rV. Ufr: De Gemlnbineerde 21-4:!jllg.J brak ' het moment van
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beneden en probeerde vergeefs de deur te openen. In allerijl haalde ik onze
leider Add Mans erbij. Hil beval de boer tot tu,etmaal toe de deur te openen
en toen dit niets uithaalde schoot hi) het slot kapot. Wij overmeesterden de
boer die boven op mijn zwager lag en bevrijdden Henk uit zijn benarde
positie. De laatste moest zich enige dagen schuil houden totdat de verrader-
lijke verwondingen aan zijn keel genezen en onzichtbaar u,aren.

Tot ons grote geluk zijn er die nacht geen Duitsers in de buurt geweest
Zij zouden zeker op het alarm van hond en pistoolschot zijn afgekomen met
alle desastreuze gevolgen van dien.

Zonder verdere verwikkelingen hebben wij onze 'inzameling' voortgezet,
de zakken op de fietsen geladen en de buit naar de 'Gravinnehoeve' van de
familie Kooy gebracht. Zonder problemen ook is een ieder weer naar zijn
plaats teruggekeerd en was de slaap daarna zeer zoet.

wil uit de tegenovergestelde richting een
Duitse legertruc naderen. Spookachtig
en akelig langzaam naderde het voer-
tuig de bocht en bleef toen pal voor de
oprit van de Groot's boerderij stilstaan.

Goede raad was duur. Vooruit ging
niet meer en terug kon niet meer. Wij
stonden op dat moment voor het huis
van Pel Heykoop, de wagenmaker, van
wie ik wist dat ook hij een betrouwbaar
vaderlander was. Jos en ik besloten de
gok te wagen oln onze 'spullen' bil hem
te dumpen. Het lot was ons gunstig.
Heykoop ontfermde zich over de
granaten, schonk ons een kop surrogaat-
koffie in en herbergde ons tot de kust
weer veilig was.

/\.::\ R ]).\]']'E],\;O OR Z] INNING
[N J)}CN 1{o31]CNI)EN \\'JNTEll

A.]e }\etiii]]ei't zic]l. (]at de
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$elulil€ig a!:]tte[ d6.]] i'ug 2bn. ])c
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(]e Olla111 gc'i)aide et'vil.i'iltg'en \r&u
de vooll)ije ll:cliell ill dc)l Rail
SI,:LRtt(Ir.tt i.vinte)' te root'lCol)1011
J)ogi1lg( ll . ii\ ]tet wci'l{ geste)(l
onl (1001' 't voi'nlcll v;u\ Tool'1'1L-
(.l('n ('('l\ gCt'CgC'](]e \.'(t0]'ZIClllllC'
( {!r })tttgoliy nl('L nal(lith)l)clptt te

Kaai'boJgcti. ]l,)alltvooi' was allee'-
eci'st t.)ct'gi.'tilt)ttc )loo(]ig. xvell{(\
Is gr'xoiidct]. itt e(.]\ ]f]o(]i ol) pletsta,tioilsen\pla.coli)cnt eil in 'ecd.

fE: 11.Tln:lt'u,illi .ll;fl:. !;:il ,l='n
dc bedot-jiitg tegen (Jet\ } oitleJI(]cn
\x.'illtc.I' eelt 't'Mailt'aad ailll te loE-
Ren, .'waatttit (]e Leet'(]a.nlscii.e
bevolitillF Ollgcvcc'l' dt'ic vvejiell
scan xvol(te71 voolzlctt ilact aard
1)1)pion. J)cze zttllt'l l)ci' sclliP

Ci) Spoel' w'ot(}cn aa)lgc\'oel'd. t:)i
btltge[ ecstc[' dopt ]]i(\eiLc te be.
)C lCttll. (l:tt. (l(' {'o('(}('t'('tilt'Cii't. (liC
t[)a)is .tot A)]le] loopt. voor
dit dt)c] .tot. Dool(brtn (loolrjj(it.
Vaal't\l bi.i dick)t.gevlotel\ 'wa'ta'
is het gcwalsclit zoo Ollafllanl<e-
]i.il{ niogelijl{ te zilt\ van liet
autove1lceer. waal' }l8t de voor-
ziet\ing met een ollontbeet'lijl{
voedde! beLIeft..Naar x.l.,iH verne-
men heeft het V.B.N.A.4rantooi
te..Den Haag op een zeer vlotte
wjize naedew'etliing i]t eei] enaiidel' vei'led\d.
. De buz'gcmeester iq ei vaat'ts
In geslaagd met de gemccnteti:ll:
rinclla)l feit ovci'elllio)nsi, a.a.n te
Baalt tllzal<e dc Ol-eillalle van
dooi' die gelnepnte ' x;ei'bouxx,de
gl'lente wel){e mt n daal' niet noo:

i3'\lU''}.!31" ,R''''\ll.i:nF ''g:!

In het vroege voorjaar van 1945 werd onze groep bij de leider, Rien de
Cloe, ontboden. De Cloe vertelde ons dat politie-agent De Ruiker uit
Schoonrewoerd een lijst van door de Duitsers verdachte personen had
weten te onderscheppen. De lijst vermeldde onder andere (ie namen van
enkele jongens van onze groep, ook die van mijn zwager Henk Zijderveld.
Uit veiligheidsoverwegingen werd de hele groep gelast zich voorlopig
schuiltehouden. ' ' ' ' '

Nu hadden wil achter het ouderlijk
liEERI)A}L.. . ... huis van Henk Zijderveld twaalf hand-

!tg!!.!n du g.leq)gt..Boeg amb- l granaten in een oude regenput verstopt.

W@$11@H n;: &:;:$:1i

nea veeil11;Idee zeer k\Tl?tuin ge. diepten wij de granaten uit de put op en
ponuebureau b Ingbeli;€bi:' "'' verborgen ze onder onze ruime overjas-

a?x;z;:,e /=& n.r;l=i:i:U=:=='K='t=:
l Uft;]$Tzfsfe;kn&r]3«-ei]944. ' l wil de boerderij op zo'n tweehonderd

meter genaderd waren, hoorden en zagen
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De blir8etneester regelde ook zaken, die
t,oitedig telt goede klopt?telt Rail de btlrgerij
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DE BUIT \aN EEN
POLITIEMAN. VOEDIlVGSIbIIDDELEN V'OORHOUOEBVAXWUGVnUn G.ROI

::!111: . E. E;:j??E l:T 9 ?!H::=F.l!:!:!BCo-

Janp Kit'nk, alias ]atl Vos

Mijn officiele naam is Jakob, maar ze noemen me al zeventig jaar lang
Jaap. lk ben geboren in Goudswaard, een kleine gemeente in de Hoekse-
u,aard. Na de Mulo in 1937 was er nergens werk te vinden. Je was dan
geheel afhanke]ijk van je ouders, die het ook a] niet breed hadden. Er
bestond toen nog geen WW, RWW en AOW of hoe dat ook allemaal heten
mag. De oproep voor militaire dienst op 2 november 1938 bescjaouwde ik
dan ook als een uitkomst.

]Mijla standplaats werd Vlissingen en wel bil het Regiment Kustartillerie,
dat in een 'bomvrije' kazerne gelegerd was. In augustus van het volgende
Jaar werd de mobilisatie afgekondigd en dat hield in, dat wij een oorlogs-
bestemming kregen in Dishoek, een kleine kustbatteril op vijf kilometer
afstand van Vlissingen. Een heerlijk oord. De kanonnen konden alleen
richting Noordzee ela Westerschelde worden afgevuurd, want de vijand, zo
verwachtte men. zou vanaf die kant komen.

In die periode maakte ik met enkele leden van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee kennis. Daar dit Wapen mil \a.'el trok, schreef ik een brief met
het verzoek na mijn diensttijd - ik dacht toen nog aan een diensttijd van elf
maanden - bil de Marechaussee te worden ingedeeld. Na enkele maanden
ontving ik het antwoord, dat ik als gegadigde numjner 2506 op de wachtlijst
was geplaatst. Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit en op 25 mei werd mil
groot verlof verleend. In juni ontving ik van de Inspecteur der
Marechaussee - het Koninklijke was inmiddels afgeschaft - het verzoek mij
in Apeldoorn voor een sollicitatiegesprek en eventuele keuring te melden.
lk werd aangenomen en na de opleiding in Amsterdam gestationeerd. Toen
bleek dat de financiele regelingen bil de Amsterdamse politie veel gunstiger
dan bil het Wapen v\'aren, ging ik met enkele collega's naar die tak van de
gemeentelijke dienst over, Mijn jaarwedde werd toen op 1749 guldens vast-
gesteia

In juni 1942 werd ik met een aantal collega's naar Utrecht overgeplaatst
Reden: te Oranjegezind en naar Utrecht, omdat daar het hoofdkwartier van
Mussert's NSB gevestigd was. Men ging er vanuit, dat men ons wel zou

Eelt llatl de 20Q.Q00 bollkaartel} die laat Vos it! Ulrecllt tniit ltiaakte titel milli colnpaliel!

leren hoe onze houding ten opzichte van de bezetter diende te zijn. Vaak
werden wij geconfronteerd met een zich zeer provocerend opstellende WA
(Weerbaarheidskorps van de NSB). Dit had alleen maar tot resultaat, dat de
afkeer jegens de bezetter steeds sterker groeide.

{

Omstreeks mei/juni 1944 werden een collega en ik door onze chef
benaderd met de mededeling dat de illegaliteit dringend behoefte had aan
voedselbonkaarten voor de onderduikers. De bonkaarten, zo vertelde hij,
zouden in de kluis van het Hloofddistributiekantoor in Utrecht komen te
liggen. De kluis werd dag en nacht door twee agenten bewaakt, terwijl de
sleutel 's avonds na kantoortijd in een verzegelde enveloppe door twee
agenten naar een kluis in het Hoofdbureau van Politie werd gebracht.
's Morgens ging de sleutel op dezelfde wijze weer terug

Half augustus kregen wij te horen, dat de kluis van het distributiekantoor
was gevuld met tweehonderd duizend bonkaarten, bestemd voor de
periode oktober-november. Onze chef zorgde ervoor, dat mijn collega en ik
in de geplande nacht van de overval samen de kluis zouden 'bewaken'
Tevens zorgde hij, dat de originele sleutel aan ons werd toegespeeld en een
valse sleutel netjes in de verzegelde enveloppe op het Hoofdbureau lag. Dit
om bil controle geen argwaan te wekken. Vervolgens hebben mijn collega en
ik met twee leden van de illegaliteit in de nacht van 27 op 28 augustus 1944
alle in de kluis aanwezige bonkaarten in zakken gepakt en in een achter het
kantoor staande bestelauto geladen. Nadat de spertijd was verstreken zijn
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de leden van de illegaliteit met de bestelauto in de richting van Lopik
vertrokken. Mijn collega en ik zijn de volgende morgen om acht uur
afgelost. Dit alles geschiedde in de nacht van zaterdag op zondag, hetgeen
ons de gelegenheid gaf om weg te komen, want eerst op maandagmorgen
werd ontdekt dat de kluis leeg was.

.Mijn onderduikadres werd een groentekwekerij in Vianen en mijn schuil-
naam luidde vanaf dat moment Jan Vos. lk ben daar tot 16 januari 1945
gebleven. Op de vijftiende werd namelijk 66n van de twee leden van de
illegaliteit die aan onze actie had deelgenomen, de dierenarts Hendrik van
de Brink uit Vianen, door de SD gearresteerd. Hil werd bi) een vluchtpoging
doodgeschoten. Hij ligt op het kerkhof in Vianen begraven. Op zijn graf-
steen staat:

JONGENS HET IS VOOR EEN
GOEDEZ,4AK...

Fr6 de Jolig

Op een middag zei mijn achternichtje uit Geldermalsen: 'Fr6 er zijn bil
jullie toch ook jongens die naar Duitsland moeten, zal ik maar zeggen. lk
heb wat bonkaarten, zou ji) die aan die mensen willen afgeven?' Dat was
dus afgesproken. Bil mijn nichtje ontmoette ik ook van Zanden, onze latere
KP-leider. Hij kwam uit Kesteren en werkte bij de Heidemii. Van Zanden zei
op een keer: 'U krijgt nu steeds de bonkaarten vdn mevrouw Lievense, m8car

zou u er ook voor voelen om ze ook op te halen als dat' nodig mocht zijn?'
Mijll eerste reactie was, dat ik het ophalen toch wel link werk vond, maar

hij legde uit dat het niet zomaar ging, dat er valt te voren altijd iemand een
tip gaf, want overal zat we! een lek naar de goede kant. In dat geval konden
ze op me rekenen. Er gingen veertien dagen voorbij. lk lag met 38.7' koorts
op bed en daar kwam hi) 's middags aan. Het was 23 maart '44.
Ondergetekende kleedde zich aan en ging mee naar Geldermalsen. Bij
Lievense voor de deur stond een auto, een Ford V8 bestelwagentje en daar-
mee reden ene Jan Havinga en ik naar het Nutsgebouw waar de bonkaarten
wachtten. Twee andere jongens stonden in een nis van de kerk tegenover
het Nutsgebouw om toezicht te houden. Nu
waren daar ook de concierge en zijn vrouw en
tot onze pech wist de vrouw te ontvluchten. Ze
zei, dat ze even naar het toilet moest, !naar ze
zag kans de straat op te lopen, linea recta naar
de landwachters in hotel Carbain. We moesten
zestienduizend bonnen laten liggen en zijn naar
Asperen teruggekeerd. Twee politie-agenten.
Henk van Haarlem en Dirk van Schaaik waren
erbij, mijn neef Hans die bil mil ondergedoken
zat en nog een paar. Henk van Haarlem kon
hierna natuurlijk geen dienst meer bij de politie
van Geldermalsen doen. Hil bleef die nacht bil
ons en ik zei te proberen hem de volgende dag
bij Lakerveld in Heukelum onder te brengen.
Uiteindelijk ben ik nog een soort huwelijks-
makelaar geweest, want van Haarlem is met

Hij }nocht helaas niet oneer rianschouluen datgeen toaarooor blij Tocht. De
vrijheid, ons zo bruut ojlttlotnetl koerd tTlede door zijn leuell teruggekocht

Mijn verblijf in Vianen werd voor mij en de familie bi) wie ik woonde te
riskant. lk werd dan ook overgebracht naar een familie in Hei- en Boeicop,
waar ik tot de bevrijding ben gebleven.

Tijdens die periode raakte ik al spoedig in contact met opperwacht-
meester Prins van de Rijkspolitie en de onderduiker Bordes. AI spoedig
bleek, dat er ook in deze contreien genoeg werk aan de winkel was. Ook
hier hadden diverse onderduikers dringend behoefte aan voedsel, dat dan
bij een aantal boeren die tot de NSB-clan behoorden werd opgehaald. Vele
malen trokken wij er in de nachtelijke uren op uit om bezoeken af te leggen
in de omgeving van Leerdam, zoals Asperen. Leerbroek, Kedichem enzo-
voort. Zo kwam ik bij het Leerdamse verzet terecht.

coli(ttltles oal] Zalige l
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hebben ze een tijdje in de appelschuur gelegen. Om een uur of vier zijn we
weer gaan rijden en hebben we die knapen bij baron Verschuer op de
Maridnwaard afgeleverd. Baron Verschuer had de pest aan de Jodenjager en
ooit tegen van Zanden gezegd: 'Als je die vent te pakken krijgt, breng je hem
maar hier'. Gebonden en wel werden ze in een kelder gegooid. Klep erover
en grote stenen erop. zodat het zaakje geblindeerd was en 66n van ons bleef
achter om de boel zo'n beetje te bewaken. Hoe het gegaan is weet geen
mens, maar ze hebben kans gezien zich los te maken - misschien met de tan-
den - en de klep omhoog te drukken. Ze zijn de Maridnwaard ingegaan en
hebben een boer gecharterd om op zijn wagen van Beeld naar Kuilenburg te
rijden. De boer moest bij de Ortskommandant stoppen en daar hebben de
heren natuurlijk het hele verhaal verteld. De andere dag al kwamen de
represailles. Een stuk of zes mensen moesten gaten graven in Zaltbommel.
We waren bang dat het met die gijzelaars verkeerd zou aflopen, maar dat
gebeurde gelukkig niet. Na een paar dagen putjes graven zijn ze naar huis
gestuurd. Van L. heb ik nog de rtinentekens en ook het bewijs dat hij een S$

Van de overval in Maurik weet ik nog precies de datum, het was l april
44. Het distributiekantoor van Maurik was in een vroegere boerderij
gevestigd. De leider van de distributie had een sleutel van de brandkast,
maar ook de politieman Roos. Van Zanden was al eens met Roos gaan
praten, maar hij wilde nergens van weten, omdat hij na een overval zou
moeten onderduiken. Van Zanten heeft toen een mooi plannetje uit-
gestippeld en zei tegen mij: 'Fr6 we moeten toch maar weer met Roos gaan
leuteren'. En ja hoor, we hebben hem ertoe kunnen bewegen.

Om drie uur 's nachts kwamen we bij het distributiekantoor aan en lie-
pen twee van die luchtwachtertjes tegen het lijf. Die begonnen meteen te
piepen, maar met een 'Jongens, het is voor een goede zaak' gingen we naar
binnen. We pakten de brandkast op en namen hem mee naar de auto. Daar
stond Roos. Hij hoefde alleen maar de kast te openen. Bliksemsnel is hij
weer naar huis gegaan, deed zijn jas uit en net of hij gewoon had thuis-
gezeten. E6n van ons had de luchtbeschermers nog even vastgehouden en
toen gezegd: 'Nu mag u de politie gaan waarschuwen'. Dat deden ze: 'Roos,
kom gauw. De hele rotzooi is weggehaald'. En Roos: 'Kom nou, mil
bedonder je niet. Het is l april'. Maar hil moest en zou meekomen en ja
hoor. het was geen grap Nou, daar moest Roos natuurlijk werk van maken.
Hij belde de SD en binnen het uur waren ze er. Roos liet ze de sporen van de
auto in het grind nog zien, maar van zijn eigen sporen hadden ze geen idee.
Uiteindelijk zijn we met de brandkast naar mijn huis in Asperen gereden,
waar hij drie dagen in de wagenschuur heeft gestaan. Daarna hebben van
Zanten en ik hem over de leuning van de Lingebrug in Beesd gegooid en ik
denk dat de kast daar vandaag de dag nog op de bodem van de rivier ligt.

er was

Na de betvijdiltg kregeit de [edcn [ln de knokp]oe8en een'brui 1; znn ]imi ]idnia tsc tap.

Lakervelds dochter getrouwd. Zo verging het mil de eerste keer. lk zat een-
maal in de greep en dan kom je er nooit meer uit.

In.Geldermalsen. had je ook ene L. die verschillende Joden langs de
Waalkant had opgehaald. We kregen opdracht hem te pakken te krijgen en
dat is gelukt. Een politieman gaf de tip dat L. samen met V., ol)k een
Jodenjager, om kwart voor 66n op het politiebureau zou komen en daar
zaten wij om twaalf uur in het kolenhok. Er tegenover had je hotel Carbain.
Voor het hotel stond een SS-er met geweer op wacht. Op de afgesproken tijd
deed Piet v.d. Mast de deur voor L. open en gaf hem een klap op zijn
schedel. Bloedend als een rund probeerde hij nog naar buiten te komen om
de aandacht van de SS-er te trekken. Zover is hij gelukkig niet gekomen. We
grepen hem beet en duwden hem in het kolenhok. Toen ik hem een stuk
papier in zijn mond.stopte , heeft hij me nog flink in mijn wijsvinger gebe-
ten. Goed, dat heeft hij geweten, want ik sloeg hem een keer of vier met met
mijn pistool op zijn kop. Hij bedaarde en wij verbonden hem. Met een grau-
we zak dweilden we de gang, want ook V. zou nog komen. Even later was
hij er en hem konden we zo pakken, niets aan de hand. Ze hebben alle twee
tot de avond in het kolenhok gelegen en daarna een ritje in de V8 naar van
Coevorden gemaakt, een lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daar
80
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een halve minuut was het gebeurd. Mijn neef Hans Vervoorn was erbij en
Jan Ot van Schalk, een garagehouder uit Kesteren. De bonkaarten brachten
we naar Piet van Driel in Erichem. Ze zijn terechtgekomen in Nijmegen, 't
Gooi en in de Biesbos, waar veel jongens in arkjes lagen.

Op 17 september kwam de raid op Arnhem. Boven Ochten werd een
glider met zestien Engelse parachutisten door Duits afweergeschut neer-
gehaald. De parachutisten hebben we in een boerderij in Kesteren onder-
gebracht en op de 21e over de Waal gezet. Mijn neef Hans, Henk Tomesen
hij heeft er later een boek over geschreven - en ondergetekende. Wij roeiden
vanaf de steenfabriek in IJzendoorn naar de overkant bij Leeuwen en
brachten de jongens naar het airbornekamp in Groesbeek. De steenfabriek in
IJzendoorn had een hehe grote roeiboot, omdat er altijd veel werkvolk kwam
van de overkant van de Jordaan, de Waal dus. We hebben met z'n negen-
tienen in die boot gezeten. Wil met z'n driedn, de roeier en vijftien Engelsen.
Op de retinie in Kuilenburg hoorde ik iemand over het overzetten van para
chutisten vertellen. Dat bleek de roeier, Jan van Riemsdijk te zijn. Na een dag
of tien keerden we naar Leeuwen terug. Daar kreeg.ik het bericht dat er
Amerikaanse piloten van Achterberg bij Rhenen vandaan zouden komen en
opgehaald moesten worden. We hebben ze met een paar kano's over de
Waal naar Dreumes gebracht, waar mensen van de BS ze verder meenamen
naar de plek van bestemming

We zaten dus in Leeuwen bij mensen ingekwartierd zal ik maar zeggen.
Henk had inmiddels een meisje leren kennen en wilde er wel blijven. Nu
werd Leeuwen geregeld door de Duitsers beschoten en Henk, die zijn
EHBO-diploma had gehaald, besloot zich tevens ter plekke nuttig te maken.

De t'ilse rijlter8linltitlS }tngelnnakt op coli papieren znk met )recics de juiste kicnr.

In juli '44 zijn we op bonkaarten in Tiel uitgeweest. Het waren er 24
duizend, maar ze telden dubbel, omdat ze ook voor augustus goeden. We
hebben eerst op de fiets de boel verkend vanwege een Wehrmacht
Tankstelle in de buurt. Voor de dag zelf had ik rode kruizen op de auto
geplakt. Boven op de wagen hadden we een paar kisten gezet, 'want van
Zakten wist dat er nogal eens appels op de veiling door het Rode Kruis
werden gehaald. Zo leek het net of wil naar de veiling gingen. Op de voor-
ruit zat trouwens een valse rijvergunning. Die had ik nagemaakt van een
papieren,zak van een winkelier - je had toen van die builen met een geel-
achtige kleur - en dat was precies de goede kleur. '

We startten die dag om acht uur 's morgens. Er was afgesproken dat van
Zanden mij zou opbellen. Als alles in orde was zou hij het seintje geven, dat
de appels in de loop van de dag gebracht moesten worden en' dan kon ik
rustig aan rijden. Maar als de appels direct gebracht moesten worden, dan
moest ik vlug komen. Het werd in de loop van de dag, dus rij ik kalm met
de jongens naar het station en daar liep van Zanden. Hij was'helemaal in
het zwart met een klein hoedje op en leek wel een dominee die naar een
begrafenis moest. Hij had een hoededoos bil zich waar een begrafenishoed
in kon, maar waar een 12 mm parabellum in zat. lk zag lui aankomen met
een kar en daarop de postzakken. Van Zanten knikte en ik schiet met de
wagen voor de kar. 'Jongens, het is voor een goede zaak', zeiden we en
lieten daarbij wel een wapen zien. Ze gooiden de zakken zo in de wagen, in
82
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Hans, die voor hij bij mij onderdook voor dokter studeerde, sprak goed
Engels en wilde bij de Engelsen tolken. lk bleef alleen over en daar stond ik.
lk probeerde toen bil de Prinses Irene Brigade in Grave te komen, maar van
Grave werd ik naar het hoofdkwartier in Eindhoven gestuurd en in
Eindhoven zeiden ze: 'Uitgesloten'. Met knap de pest in loop ik nog een
beetje in Eindhoven rond en vertel er over mijn mislukte plannen aan
iemand met wie ik toevallig aan de praat kom. Nou, als ik dan zo graag sol-
daat wilde zijn wist hil wel een adres. Het was de Don Boscoschool in
Eindhoven. Daar tekende ik dan voor de Stoottroepen. Bij terugkomst in
Leeuw'en vertelde ik : 'Vanaf vandaag ben ik bij de Stoottroepen, morgen ga
ik terug naar Eindhoven' Twee dagen later kwam Hans en na ongeveer een
week verscheen ook Henk. Zo waren we weer samen. '

In de tijd dat we in Eindhoven opgeleid werden, kwam ik nogal eens bij
Janus de Ridder. een broer van Jan de Ridder uit Asperen. Maar ook toen ik
in Duitsland opereerde en geregeld naar Holland reed om spullen te halen,
ging ik vaak bij Janus aan. Op een gegeven moment zie ik er verschillende
jongens uit Asperen en van hen hoor ik voor het eerst iets over de razzia. De
jongens vertelden in Duitsland te hebben vastgezeten, door de Amerikanen
te zijn bevrijd, maar niet door het bezette gebied naar huis te kunnen gaan
en daarom bij Janus waren. Bij Janus waren ze echt welkom. Dat is een knul
geweest, buitengewoon.

lk hoorde ook dat de Duitsers bij mijn vrouw waren geu,eest en later heb
ik de rest van haarzelf gehoord. Mijn vrouw zorgde voor de bonkaarten en
valse Ausweise in de tijd dat ik weg was. Bij de razzia droeg ze deze op de
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borst. Ze kreeg de kans de hele zaak in het kacheltje te gooien, toen een
oude Mof even naar de w.c. moest. Ze hebben haar de vingers achterover
gedrukt om haar aan het praten te krijgen. Ze zeiden haar dat ze wel wisten
dat het hier een 'Partisanerhaus' was en probeerden haar namen en plaatsen
te ontlokken, maar ze heeft gewoon niets gezegd. Ze zei, dat ik bij het bom-
bardement op het vliegveld Deden was omgekomen, toen ik mijn moeder
in Wolfheze wilde bezoeken. Dat had kunnen kloppen, want mijn moeder is
een tijdje in Wolfheze ondergebracht en het vliegveld lag er in de buurt,
maar het was haar vaste leugen. Verder hebben ze uit haar linnenkast alles
meegenomen, dekens, lijfgoed, de hele troep. Wie het gedaan hebben weet
ik niet. Er zijn zoveel dingen die zich hier hebben afgespeeld waar ik geen
notievan heb.

gF&w.«

!

Zo heb ik ook pas later gehoord dat ze van Zanten te pakken hebben
gekregen. Hij is van Asperen naar Utrecht gegaan - mijn vrouw heeft hem
nog brood meegegeven - waar hil een vergadering met de top van de LKP
zou hebben in het gebouw van de Kamer van Koophandel. Ze waren er met
een man of acht en er schijnt een verrader tussen gezeten te hebben. Ze zijn
door de Grtinen omsingeld en van Zanden is naar Amersfoort afgevoerd.
Kort daarvoor had hij nog n\eegedaan aan de overval in Tilburg. Hil moest
toen met 105 duizend zegeltjes voor persoonsbewijzen op zak met de trein
naar huis. En wat doet hij? Hij koopt een grote plant en verstopt de boel met
zijn pistool in de aarde. De Moffen controleerden in die tijd fel op de sta-
tions, maar ze vroegen hem niets en hil kon zo doorlopen. Hij ging altijd
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zorgvuldig te werk, ging altijd alles eerst bekijken. Hij was best zuinig op
ons. Op de Woeste Hoeve hebbell ze hem in december '44 neergeknald.

Hoe ik er verder op terugkijk? lk had me toch een heel andere
maatschappij voorgesteld, waar we toch een beetje wijzer geworden zouden
zijn. Maar het was a] gauw weer duvelen. lk had 'gedacht dat de eens-
gezindheid van toen, of je nu communist was of'een socialist of een
christelijk iemand, na de bevrijding z'n voortgang zou hebben. We konden
het met z'n allen zo fijn hebben. Maar dat was er niet bil. We hebben gauw
weer vergeten. Toch zou ik het weer doen. ' '
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