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RANGEN VAN DE S.S. EN GEBRUIKE1YKE AFKORTINGEN. 

.LLOOFDOFFICIEREN: 
Sta.ndnrtenf'Uhrer. 
Sturmbannführer. 

= 

SUBALTERNE OFFICIEREN: 
HHUptsturmf'ilhrer. 
Ober sturmfflhrer. 
UnteraturmfUb.rer. 

Ol~DEROFFICI"~EN: 
Hauptocha.rfü.hrer. 
Ober scharführer 
Unterscharfilhrer 

H'stuf. 
Ostuf 
Ustuf. 

H' scha 
Oscha. 
Uscba. 

Isolatiepaviljoen. 
Manschappen Transportwa en. 

A 

I.P. 
M.T.W. 
P.D.A. 
W .B. • 
W. V •• A. 

Polizei Durchgangalager Amersfoort. 
Wehrmacht Befehlshaber Nierderlande (Christiansen 
virtschaft Verwaltung Hauptamt. 
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IUDEELING IN HOOFnSTUKr..EN • 

Inleiding blz 1. 
Enkele hccfdperocnen van het Wa.chtbataljon. blz 6 
Hele. blz 6 
Fernau blz 7 
n a.ura.ann bl.z 8 
Spruit bl.z 10 
Van der Wal bLz 12 
Franz Sokol blz ~3. 

B 

De 1verving bij et Wachtbataljcn, oprichting en taak blz 18 
Een mislukte poging tot u-i tbr ei ding van het bataljon blz 21+ 
De 34-e s .s. Vrijwillige GrenadierDivisie Landstorm Neder-

land blz 28 
De zaak Da.velaar blz • .32 
Het geval Hë~gevccrt en het geval Kruider Rodriquez blz 35 
Bronkhorst Commandant Vuur;pelotcn. blz 4-1 
Eeu pe.a.r andere onderdeelen van de Hollandsche s. S. bl.z 43 
De moer d te ScherpeLzeel blz 46 
Dol .i.e Din s dai b lz 48 
Het drama te Leersura, Valkenheide en Wijk b1j Duur stede. 

Het overbrengen der bankbil.jetten. blz 63 
De luchtlanding van 17 Sept. 4l.J., blit 63 
Putten 2 October l+4-. blz 64-. 
De razzia te Leersum op 3 Oct. 4-4-. blz 66 
Hele en de spccrwegstaking. b1z 69 
De razzia van 7 oct• 44- b1z 81 
De re:preonilles op Leusden op 14- Oct. l+l+ blz 91 
De r a zzias te Hi.lversum, Laren en Zeist blz 93 
Het einde van i1et verblljf in Amer sfocrt 'blz 93. 
Hst bataljon te Uddel op de VeJ.uwe blz 95 
De gebroeders Corts. bl.z 98 
Het geval Hadderingh. blz lOO 
Het drama ven Elie Meijer. bl.z 105. 

b1z.5l. 

De arrestatie va.n Boekh0ut, de Kuyper, Stroek, van de Bilt, 
VerJaeer en van Dorssen bl.z 109 

Gerard Oranje en de arrestaties te Koctvnjkerbrcek, en 
Ape deern. blz lJ.2. 

De razzia in de Nocrdcoat pol.der blz 136 
De razzia te Ape.ldccrn op 2 Dec. 4-4 blz. 137 
De Ho1laadsche s.s. ingeschakeld in het kr1j .obedrljf. 

Varra~d bij de Ho J.a.ndsche s.s. bLz 43. 
Dd moorden in het spergebied. blz 145 
Het hota1 Berg en Bosch blz 152 
De bankrocf te Tiel b~z 1~5 

blz l.39 

De moorden te Leersum ten tijde van de capitulàtie blz 
Nog eenn het verraad bij de Hollruidsche s.s. blz 176. 
Nog -, enige in.corden in het s)ergebied. b z. 81. 
DP, bankr cc f te Rn.enen • b z 18 9. 



• 

jo..J_~.._ Î 1B'f 

.Aevtiat. p.,8'! 
,tc,,,.k,~'[ IS'/ 

KLAPPER • 

AaJ.bers, bakker Bennekom .149
1
160 

:r-Abbink J. Apel.doorn 82 
Abrahams (s.s.) Amersfoort 2l 
.Ab.l.abrecht ( S.D.) Arnhem 46, 47 
Ahlert (s.s.) 28 
Albrecht (s.s.) 28 
van Ame~de (s.s.) 32,34 
Andrea K. Ede( s.s.) l.4-3 ,rfJ,178, 
Ansema Jac. Dir. van Gend en Locs Een Haag blz 16 
Ansems Tonny Kootwijkerbrcek, ll5,ll6,ll7,1~8,ll9,120,l22,1i3. 125, 

.Apa~doorn A. Ermelo 101,102 

.Ape.J.dcorn Js .s.) 156 
Arde.nne (N.S.B.) Valkenheide 56,57 
Arons J • .Amsterdam 172 
van Asch o. (s.s. 142 
Auer. Luit. Feld Gendarmerie 85 
Auperle J". 1>+9,;e?, 
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Baars Jan 10 
Bakker A.(s.s.) l.44 ,~l /76/7'1 
Bakker ga.rage Ermelo ll.6 i ~ · 
Bal Truus. 158,160,162,l.65. 
Balk~• Apeldoorn 81,116,119,~25,126,135. 
Bartel. Verwaltung (s.s., 29,J.5.3,.154. 
Bar te s U scha 8 

127 ,J.35 • 

Bartsch ( S .s.) 20 ,22 ,2.3 ,30, 76, 96, 97, l.lO, l...37)1B6°/6'J>/ 
Bast Koo t•.,J.jkerbr oek 114-, 15, ll. 7 
De Beaufort .Bur emeester 92 
De Beaufort Jhr.R.W. Leersum 169 
Beckers P. Amernfcort 94-
va.n Beek Mej. Kootwijkerbroek J.2.3 
Been Cor Utrecht 133,134 
Behrendw B.H.C.(vrcuw v. houtveoter Betjer) 85 
VBll Beke Cal~enfels W~k btj Daurstede 5l,52,55,56,58,59,60 
Bekker (s.s.) 14 
.Bender (s .D.) 138 
Berends c.(s.s.) l.66,1.67,17.J. 
Berendsen .r. (s.s.) 45 
Bers Karl. (P.D.A.) 18,38,42,68 
v.d.Berg Valkenheide 57 
v.d.B9rg oberjunker (s.s.) 30 
v.d.Ber~. Ds Garderen 1.24 
v.à.Berg A. Leersum 68 
v.d.Berg H.G. Amersfoort 77 
v. ctBer g K. ( s • s • ) 44 
Berger .r. (s.s.) 30, 1.48, 1.50 , 183

1 Ber~sma w.(s.s.) 6b 
Besoelsen K. Ede l.27,128 
Bethuae G. (s.s.) 45 



Bettink (s.s.) 28 
~ ~ ,s7 18B Beuk J. ( S. S. ) 44 

· , r-BeverWJ.jk (s.s.) 56,96,99,136 
Bevi:n. Mej. Putten 86,87,88 
Be~er Spies (s.s.) 5?,?6,97,136 
Be~er (s.s.) Veenhuizen 30,37,lO? 
Be~er Houtventer Nieuw MiJ.ligen 85,87 
Belj ~r s d.or ff ( S .s • ) 32 
v.d.Bilt J. Utrecht 109, lO,lll,lJ.2 
Bisolt (s.s.) 28,31 
Bla.nkenburg Hans Kcerier 47 
Blaskcwitz Generaal 172 
Bliek Antcnia de 7 
:Slcemendaal :m.J .spoorweg Am"-' rsfccrt 73 
Blom Valkenheide 57 
BlUmcke Dr. Helmu th ll.6, l.2 5,126,135 
Blumenthal (s.D.) Amsterdam 14 
Blumentrith Generaal. 1,3 
Boekhout H.P. Groede 99,109,J.10.lll,112 
de Beer Burc;emeeater Leersum 51,52,53,?5,56,57,66,67 
de Boer Mevr. 53,53• 
da Boer J.M.(s.s.) 141 
Bcerwi el Amersfoort 39.40 
Böhme (a.s.) 156 
Bonnicke Leo 147 
BcCiaards Dina (vrouw van En ·Alaa.n) 130 
Been Rechercneur .Amer sf eert 33 
Bocnzarujer Steven Ede 129,130,131 
BcrnzaAJ.jor, z~n v:rcruw 127,129,130 
Bccnza...'Uj~r Wieaje Ede 127,128,129 
Born Gerrit v.d. 126 
Bes Secretaris Leersum 53 
Bo s ( S • S • ) 49 
Bc-s A. Leersum 68 
Bes H.Putten 65 
Bos Ermelo 101 
v.d.Ecsch Nonnie Veenendaal 130 
v.d.Bosse-Joncqieure MAvr. AmerGfcort 7,16,2.l., ,il_, 99 
Bcsz Jeanr e Koerierster 126 
v.d.Bovenkamp Garderen ll?,120,121,123,l24-

r.,'l0.A.b, ......... ss 18s ....._v.d. Bovenkamp Mevr. l2 o, l23, 12 4 
~ ' /- Brabander ( S .s.) 30 

Brand 25,26 
.3rand nr. 82 
Bremer A. ( s .s.) 144-,176 , 177, 
Brendel nr. 29,jl 
Bresoar Vrouw Amersfocrt 39,40 
v.Breugem Politie Amersfocrt 49,50,52 
Breukelaar A.mersfocrt 49,5.Q.,51 

l'i-i.~•--
18

/, ;--Bridel Marechaussee Ermelc 100 
Broekhuizen Postbode Kcotwijkerbroek 114 
Bron.kh.orst (s.s.) 19.il, 22,41,42,64 
BroocL.nan A. ( g .s.) 150 
Broc:3 (s.s.) 30 
Broos• (s.s.) 28 
Brouwer A.(s.s.) 14-.3 
de Bruin Wijk bij Duurstede 58,59 
de Bruine {s.s.) 29 
Bru:uekreeft Geurt Kootwijkerbroek 115,123,125,135. 
B\.tck J.H. Spcorw • .Amersfoort 69,70,74-,75. 
:Bui.gener LC3usden 92 
v .Buren Veenendaal l.35 
Burger Nel Garderen 47,121 
Bilrger (s.s.) 28,31 
Burgera J.(s.s.) 4-l 
v.Buring Gerrit (N.S.B.) 10 u. 'l:l"""kt,.,

1
1.? ... >-:: Buyink W.F.G. 165 
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v.d.BlJ..J.. Jasper Kootwijkerbroek 118,119,123,135 
BlJsterveld Dr. Wijk bij Duur stede 52, 58, 59 ,60 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc. 

Cal.L.enbach .Amersfoort 80 
Catie J.(s.s.) 41.J. 
Chantraine ( S .D. )Ape..J..dccrn l.27 ,130,l.!J,2 "133 ,131.J. 
Christiansen Generaal 22,83,92,93 
Claubitz (s.s.) 27 
Coene w. (s.s.) 45 

.>-Co lyn 130 
Copier Amersfcort 77.79,80 
Copier .Mevr. 79 
Cornelissen (s.s.) 30 
Corts Ph. 93,98,99,135,139 
Ccr ta c.w. 98,99 
CoZJjnsen Steven. 114 
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DCl.aM'tb. f ss_) 182.,, 

Dagnelîe Amerongen 51 
v.Dalen Rotterdam 41 
nauenhauer (s.s.) 70,92 
navela.ar .3,2., 33 ,31.J. 
Dedert chauffr,ur (s.s.) 76 
Dekker Dr. Amersfccrt 77,78 
Dekker Nieuw Mi~ligen 84,90 
Delbaere(S .s.) 31 
Delwel W • .Amersfoort .!!a,4-9 
Dembinski Ca oimir Feldgendarme Amercngen(s.s.) .31,161,162,164 
Demelh\.lber Generaal. 7,9,l~,17,2.3,24,25,26-,27 
Deppner (s.n.) 41,42 

>-Derksen J. ( S .s.) 45 
v.Deventer(s.s.) 31 

• 

Dieben MPvr. Mienw Mi ligen 87 
v~Dierendonck Ede 148 
Dirckx. (S.D.) 125,J.27,l28,130,131,l32,l33,l34,l39 
DoggPr /s.s.) 70,92 
v.Dccrn A.B. Sr. Veenendaal 130,131 
v.Dccrn Jr. illegaal 129,130 
v.Dcorn J.A. Jr. 131 
v.Doorn Amersfcort ,1 
v.Dorssen Dr.C.A. Uddel 87,97,99,109,lll 
Dr 8l th ~ • ( S • S • ) 44 
Drieosen ( s.s. ).30 
de Dro<"g Jclumy 2 
Drcst Bar..ker Ermeio lL6,Li9,12?,l.3? 
Drcst Mevr. ErmeLo 126,J.2' 
BUbur" ,f s.s.) .,o 
nuprez (s.s.) 29 
Duijnstee ( N .s .B.) l.~1aar sbergen 19 



v .Dijk ( S .s. )Arner sfoort 48 
v. Dl,jk ( onbekende ) 8 O 
v.Dljk. Pastccr N.O.Polder 137 
v.Dljk c. Leersum 168 
v.Dljk G.J. Leersum l68 

F 

Dljkerna nr. (s.s.) 19,30,4l,42,85,97,99,l07,l37 
D1j:lonanB. (Piet van de Veluwe) 47,.Ll6,ll9,l25,l26.127,129,135,136. 

>--:Ebens Apeldoorn ll.6, .L.L9, 12.3, .l2 4, l35 
l'Ecluse w. Apeldcorn (N.A.D.) 68,81 
Ee Gerrit van. KoctWJikerbrcek 123,125 
Ehlert (s.s.) 3l 
Einenkel 20 ,30 ,321176, 
Ei~el Friedrich 7 
Elsner Fr.(s.s.) 12,30 
E~sini (s.s.) 29,70 
Endendljk W. Ermelo 100 
Engbrocks (s.s.) li.,36,37,38,39,70,84,89,90 
Engelaa.n J. Veenendaal 130.131,132,134,lj5 
Engelaan Mevr. Veenendaal 130.131 
v.Es Politie Hcevelaken 32,33 
Eshuis L0 usden 92 
v.Essen Politie Garderen ~20 
Evert (s.s.) 21 
v Ewijk Amsterdam ~58,165 
Eljsink (s.s.) .î!i,36,37,74 
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Faschingbauer ( S .s.) 28 
Feldkru-ap Nieuw Mil.Ligen 84,.§.u.,87,88,89,90,91 
Feld.ka.r.ap Mevr. 84,86,87,88,90 
Fen-:;ener vru1 Vlissingen Utrecht 133 
Fernal.l H. ( S .s.) 6 ,l., 8, l8, 19 ,20 ,21 ,22 ,31,6 4,65, 69 ,83 ,84r,i88· ,89, 

90 , 9:7. 10 9 t J.J.O '!{}R, I 18'1, 188) 
Fielitz (s.n.) Apeldoorn 97,l.l9,l24.12~,126,127,132. 
Fiocher W. (s.s.) Revierhaupt:ma.nn Schupo Tiel 29,155,156,158, 

16 0 , 161, 161+. 
Fischer (s.s.) Polizeimeimter Tiel 155,156,157,i59,~6l. 
Fi tzke ( s .s • ) .31 
Flantua (s.s.) 164. 
Flatow A.A.B. Bennekom 151 
Flemm.ini (S .s.) 31 
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INLEIDI:t:.~. 

•/m 1eer dit boek niet een DOCUMENT was, ont..l.eend aan de ver
schill.ende juaticiee.J..e stukken, dan ZC'U men .Licht geneigd z]jn 
te zeggen: n Het moet ocnrcme.iljk overdreven zijn; natuurlljk 
beataau er hier en daar misdadige individuer, mn.ar hun aan
tal ia liet zco greot ala de sc.hnjver het wil deen vcorkC'rnen." 

Gedurende en na de Duitsche bezetting heeft dit vrangotul: mij 
dikwijls bezig geho1 den; ne aen WJ.j bv de misdrijven deer de s .D. 
gepleegd i11 de onmiddelll.jke nabijheid van Ede. 
Naren de misdadige elementen, die zccveel leed over de bevcl
king brachten uit de tuchthuizen cntsnapt? Geenszins. 
Jop,rmy de DrccK was eigenaar van een gced beklante rijwielstal
ling, Hugc Raypa.rd had een limonadefabriek, Zljn broer Erliel 
was teekenaar b.Lj gP-meentewerken te Deve1 ter, PJ.a.ntenga waa 
ambte:i: aar bij de S cheepvaartinopec+,ie, Rieo Jansen was cnder-
cfficiar bl.) de Kc{link.ujke Marine.' . 
ZlJ naddeü a..1.l.en voer de ccrJ.cg een or del.ijk leven geleid, zl.j 
waren nccit met de strafrechter in aanraking geweest. 
En tcc:C1 vind ik net begrij:pe.Jlijlk en wil tra.enten het met een 
vc~rbee~d duidelljk te maken. 

In de grcete natuurres:ervaten van .Arn.erika en Zuid Afrika leveu 
n.L.1.e dieren in vrijheid, de-er geen mensch ac.r ... t ervcl.gd of cpge
jaagà. 
lI1'3t is geblel~en dat de " ver scheurende dieren " de andere 
daar niet uitrceien. De rcC'fdieren dà.o'den s echts ala zij 
hcnger hebben. Zrcdra de hcnger io bevredigcl,.kan e.1k dier 
veilig in un buurt komen. 
Nergeno kcrat men een rccfdier tegen dat dikgegeten is, cmdat 
het zien tegoed heeft gedan.n aan. ell:e oappige antilcpe, die 
zijn pad kruis te. 
Vergee-fo zceken wij bij de dieren dus l: aar MOORDLUST. 
De mensen echter is geheel anders, eek de beschaafde r.:iensch 
vaü onze tijd. 
1Eer1 luttel vcorbeeJ.d is 1.1.0 t j)UIVENSCHI.~~TEN, een vermaak in 
Belgie en de zuideJJjker ia.nden. 
De beschaafde dames en heeren tcurioten ote-len zich bij dit 
sportieve vermaak op veer een borstwering. 
Ac.n.ter die bcrstwP-ring werden tru:orne duiven epge.l.aten en de 
apert beotaat daarin dat men deze tn.mr.1e diertj~ zinlcoo 
neerkna1t. -

Nu en dan nccren wij nlj cns va.n grccte jachtpartijen, maar aas 
1.vij die feesten op de keper beschouwen, ontdaan van alle fon
fareo en frru1je, dan kor.at het hierop neer dat de " jRgers " 
ziel' cp bepaaJ..de punten cpstellen en de " drijvers" het ter
rein dccrtreldcen, sch.re0.uwend en met· stekken a aande op beo
men en struiken, om het wild cp te jagen naar de plaatsen, 
waar de jaeers ruotig zitten te "'achten om de hc,,zen en ko
nijnen in massa te dccden. 
Dit VE:!rrnaak mist eJ.ke prikkel, men behoeft het wild niet cp 
te speren en a.Lie emctie va.n gevaar is er vreemd aa.n. 
Edel jachtveru1aak? 
Laten we ons even indenken, dat de landeigenaar, die dit 
feest c-rganiaeerde, de iieeren uitncodigde met de mededeeliig 
dat ditiaaal als b1jzendere jachtattractie eek een .!',aar t1.jgers 
zouden werden lc-sgelaten. 
Hoeveel gas ten zcuden dan opkor.aen? Hceveel helden zouden dan 
hWl beurt .1.aten vccrbl.jgnan? 
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Et" :r"eeveel drijvers zeuden bereid zijn, achter de tijgers aau. 
te loepen? Ik kees dit beeld, cmdat ik op het velgende wi de 
"njzen. 
Bl1jkbaar ocheppen veJ.e, overigens ncrmale menschen er be1 ... ngen 
in te de eden, mi to zijzelf daarbij geen gevaar lccpen. 
Doen in de bescnaa.fde maatschappij is cnder ncrra.aJ.e cmstandig
heden allee gereglementeerd. 
DE PU.Bl.IEKE OPINIE geeft precieo aan, wat geccrlcofd io en 
wat ver be ,1e.c1. 
Gee:r.1. uwer .tee:u. isaen zal zich in net hccfd halen uw ncnd deed 
te s.J.aan, of uw kanarie de nel~ om te draaien, want velgeno de 
pl.tblieke opil ie is dat WREED en atr n.fbaar, maar die ze.J.fde 
kermis zal U met trots 1 '8'ertellen, dat hlJ btj de laatste drljf
jac.r1t 'LCht hazen en drie kcrujnen heeft gescheten. 
Om zij" honger t~ sti.L.len, zcoals net roofdier deed? 
Neer.1. , ,;,n.nt aan e~n haas zou hlj zich een indigestie hebhen 
gegeten, luj deed het uitslui-'-.end voor .11et plezier van het 
dcoden en in dat opzicht ia hlj wreeder dan het reefdier. 

Slec1lto een deel. der mannen bezit be t aangehcren begrip van 
wat wel en wat niet mag . Zij zullen onder n.1.le omstél.ndigheden 
de juiste koers weten te hcuden, dech de grccte massa vaart 

p net kompas van de publieke opninie. . 
En zee kan het veerkcmen, dat in bepaalde kringen tijcel.J.jk 
zeer ruime h ngrippen worden gehuldigd omtrent wat mag en wat 
niet zaag, bv ever ccrruptie, over sexu.Aele omgang, ever het 
kweJ.len van anderen, ever het mishandelen en dceden van weeP. 
looze gevangenen. 
En zij, die de inner.!.tJke richtlljnen missen, zulJ.en zich dan 
.laten gaan , z~ zulLen ongeremd de oenen.tie beleven van het 
ne . .aen vru1 eJ.ke vrcuw, die hun begeerte opwekt, van verkrach-
tir g , raaar eek van diefstal , reef en mccrd , miodr~ven, die 
in elke corlcg zee menigvuldig werden gepleegd. 

~la daarna de vrede wordt geoloten, a.1.a normale tceotnnden 
terugkeeren, als de misdadigers ter verantwN'rding werden 
geroepen, toetsen z~ hun daden aan de normen, die dan weer 
gelden. 
Z1j scnrikken dan, trachten alles te entlcennen, maar als de 
bewijzen zich opstapelen, eri zij deer de mand vallen, verzuch
ten zij: ,, Het is rruj een raadsel, hoe ik DAT heb kunnen deen.,, 
veel rec.1.1ters ochuiven zeJ.fe een dee.l der har delingen op 
die " tijdelijke cerl.rr.gmnentaJ.iteit.,, 
Hebben de oe.huldigen werkelijk bercuw? 
1.isscn.ien heeft een enke.Le iets geleerd en is hJj door afgrij
zen vai.1. eigen gepleegde misdaden op een hccger niveau ge
k(nnen, maar 11: vrees dat zeer velen weer in de cude feuten 
zouden v~rvallen, als de ge1.egenheid opnieuw werd gebeden. 
De groetote overwinning is de zelfcver,yinning, mr"ar slechts 
weinigen zu.1.1.en daarin s.1.0,gen. 

Bij de grcote jachtparti.jen spelen eek de J)RYVERS een rel. ?ilj 
gebr1Aiken geen wapens, zij lcopen slechte dr-cr het tP-rrein, 
zij schreeuwen en slaan maar met hun ster.ken, c-;n de dieren 
cp te dr~ven. · 

ZY ZYH EEN B"ELANGRYKE EN NOODZAKELY1CE SCHAKEL IN HET PROCJ~S. 

l ee,vel zijzelf de dieren geen haar krenken, dri.jven z1j het 
wild taa.r de plek, waar het zijn leven.zal eindigen. 
,let opzet koes ik dit - overigens onbeJ.angr1jke - beeld, 
c.ndat ~.et zee gced is te vergelljken met de oamenwerking 
van de S .J). en de in Neder.Land aanwezige trce1;en van de 
Weerrua.cnt, de Dui tscne en de Hc.l.J.andsc1 ... e S .s. en de landwacht. 
A.l. deze treepen hebben hun vcll.e medewerking gegeven, zij 
hebben saraen me t de S .D. het wreede s ;el gespeeld, zij hehben . 
onderdlükera, joden en illegale ver kers uit hun ochailhceken 
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opgejn.a.gd, zij hebben nen hel.pen arresteeren, wetend dat z1,j 
daarmee de s .1..ach toffer s aan de beul.en over leverden. 
Z1.j hn.aJ.den ook de VC'.l..komen enschuldige gijzelaars cp, :3lj vcrm
de1 ... sC'ms de vuurpelctcns, die deze L'lE\.nr.en neerlmalden. 

Het historische onderzoek WlJkt hier af van üet justitieele. 
Vcor de historicus i r-.ie t een COLLECTIEVE aclhie, waarhij iedere 
helper ochu.Ldig is, or.idat hJ.j deer z1.jn r.iedewerking heeft bij
gedragen tot het bereikte resu.Ltaat. Vr-C'r den histcricus is 
het g,~val dikwij.Ls eenvcudig, maar veer de rechter uiterot 
moeilijk. 
m.· meet de ""ettige bewijzen bijeenbrengen, hlj meet het ind;i.vidu 
straffP.n op grond van de feiten, deer die persccn bedreven, 
P,,n die schuld is dikwijls niet vast te stellen, tPrWl.j.l hlj bo
vendien met de atrafmaxima gebonden is aan de bepalingen van 
een oud wetboek, dat a.1..Lerminat is afgestemd op de ernst v&1 
de feiten, die in de ccr.1..ogsjareµ zijn bedreven. 
Ln.at ik een paar vccrbeelden kiezen uit de honderden, die 
ter beochiY..king liggen. 

Twee groepjeo Hol..J.andscne s.s. werden uitgestuurd cm twee 
verschi .... lende perscnen te arresteeren en aElll. de S.J). over te 
lP,veren. 
J),3 eex:ie gearresteerde is zc f!lnel:..1.aar cnnchuldig en wcrdt na 
enkele dageri vr1,jge.1..aten, de andere kElll z1.jn onschu.ld niet 
bewi,jzen An kcmt om in een Dui toch vernietigingskru.ap. 
Ie het eene greepje nu minder scr.1.uldig dan het annere? 
En is de ccromandant VR.11. het groepje meer sch1.üdig dan zijn 
cnderge nchikten? 
Bestaat veer a.1...t.en niet de peroconlljke aa.ns}Jrakelljkheid veer 
deze ccllec~ieve daad? 

Twee Hel.Landache S .s • ers hCt.1.tervc.l.gen een vlucntende cnder
duiker. Beiden ochieten op hem en hlj va.lt xeer, licht gewend 
deer de eene kegel, dccdel1.jk getroffen deer de andere. 
Wie is de :meer denaar? En als niet b.t.ljkt dat bv hun wapens 
van verschi.Llend kaliber na.ren en daruui.it kn.n worden nagegaan 
wie van beiden de v.Lucr.1.teling dccdschcct, blljft de zaak voor 
de historicus teen dC'cd een rcudig • .Beide achtervc.l.ge:ns wilden 
het slachtoffer dcoden, het was een cc:l.lectieve daad, waf\.rvan 
ztj beiden de achu.ld dragen• 

Een J)Ui tsch ccmrnandan t laat een gevnngene ter dcc d hr engen. 
Hl.j berc-ept zich op telefcniocn bevel van een hccgere chef. 
De chef is ni ,..., t te achterha.Len, is we.Llicht al gesneuveld. 
Of wel, de chef wcrdt ondervraagd en ontkent, zccalo z1.j in 
nagenceg a.LLe gevaJ.len O."en.Hlj zegt, dat hl,j nee i t eeh derge
lijke onwettige order zcu nebhen gegeven. 
De rechter weet b~ ervaring, dat elke Duitsche ccmmandnnt 
v '.1.ocg tot J.aag zijn schuld lccchent, onverschilliRg mf 
.r.1.et Gener[.,al Ra.uter is of de een of andere Unterschnrf'ilhrer, 
hJ.J krui bezw a.rlljk gelccf slaan aan die ontkenning , maar het 
vernindert hem tcc.r.1. de vclle schuJ.d op de ondergeschikte te 
la.ten drukken. Veer de historicus io het geval niet mceilljk, 
de nuitsche cc.mmandant is geen wiJ.lcos werktuig , in hallden 
van een chef, als het orn een menochenleven gaat, knn r.ien niet 
vclstn,n.n r!let een telefc cntje. 

Het is strijdig met onze primitieve gevcelena, alo een man 
zoca.J.s Fullriede, die hal3' Pu tt"'n afbrand de, en de bevclking 
aan de beul overleverde, figuurlijk op de DChcuder wcrdt ge:.. 
klept, omdat hlj de order niet letterllj1: opvolgde, en dnar
dcor enkè e meochenlevens redde, en minder huizen in brRnd 
stak dan z1.jn opdracntgever wenschte. 

Half Nederland ereerde zich, teen Schreieder deer een Neder
landsen rechter werd gequalificeerd alii een gced amb't7€1.1.aar, 
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die o.l.ec.tJ.ts zijn p~icJ ,t had gedaan en in vrijheid meest wcr den 
g stel.d. 

Ik h..3"1 dankbaar, dat ik de begane feiten uit een hiatorisch 
ccgpunt al.s COLLECTIEF mag beschcu···en en niet als rechter de 
gevallen behcef uit te rafel.en cm ieders INDIVIDUEELE schuld 
af te wegen arui de hand van een hcegst verouderd wetbcek. 

Ik heb in dit b ,... i=>k de gegevens verwerkt vnn het Wachtbatal.jon 
van de Hcllandsche S .s., hier en daar aruigevuld met bijzcnder
heder:.., die betrekking hel, ben op die cnderdeelen, die latE'!r 
met het wachtba~ n,ljcn orunenamcl.ten, waardeer perscnen van 
die andere cnderdeelen later met de mannen van het wacht
bataljcn in een zelfde gereorgruiiseerde eenheid terecht 
kwamen. · 
Ook neb ik rmj in dit beek niet kunnen beperken tet ·-de feiten 
à.ie op de Veluwe p ... aats hadden, er.adat wij de r.::m1men be ter 
kunnen h<~c er deel.en als 171j een vcl..Ledig ever '. icht vn.n hun 
daden .!lebben. 

Het za.J. opval..Len dat de gebeurtenissen in l.942 en 43 zC'c'n 
kleine plaats innemen terwijJ. bijna het geneele overzicht 
loopt ever ih.944 en 194? tet aan de bevri.jding. 
Dit is te verklaren uit twee redenen: 
Tet aan de zomer van 19J./.l.J. heeft :net bat "ljon bijna uitolui
tefid bewakingsdienst verricht, in da verochillende intP-rnee
rings- en cencentr a tieki;mpen. 
Veer ander werk g0bruikte de JJUitoche leiding liever vreemde 
trcepen, dan deze),: die grcctendeelo in ?Tederl.and waren ge
recru te~rd. 
Na Dc-lle dinsdag mv 1 het verzet echter hand C"Ver hand tee, 
en ,v 0 rd eek de Hcl.lancoche s.s. ingezet. 
Het werd op 17 Sept. ingezet bij de Strijd cm Arnhem en van 
l Ncv. tet midden Dec. 44- op de Veluwe geplaatst met ais 
taaK, onderduikers, parachutisten en ili.egale werkers cp te 
opcren. 
IA:aar bcvmidien werd na de afkondiging van de Spcc-rw 0 gstaking 
op ~1 Sept. J./.J./. net trcepenvervcer zeer mceil.ljk, waardcrr men 
veer uctieo groet endeels waa aangewezen cp DIE trcepen, die 
toeva.llie; in de buurt lagen. 

Th.A.:aceree. 

-·-= 
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ENKEIE H00FDPl~S 0NEU VAN 
HET V/ACHT:BATALJ.0N • 

van de meente persc1 en, behoorend tet het wachtbat, . .Ljcn, z1jn 
cno hijzcnderhe den bekend. Ik kies er een paar uit, cmda t zij 
zc-r ver ochillende typeo vertege11wocr digen. 
He-t zijn de Cor.m1EU"dru: t HeJ.J.e, de kapitein Ferl.:.~t, de lui tenant 
aajudml.t !îaumnn_p_, de onderc ff:Lcieren Spruit eu van der Wal, 
en de bureer Vrien,s.,die slechts kcrt b1.j het batal.jcn dienst 
de <... er_ ver der Sl:kol.. 
et opzet kies rr-dëze menschen, HeJ..Le, het type van de cor

rupte ecru. ,nndant uit de ocr.Logodagen, Fernau, de wru:1, die 
jare11 ar.1.g in Nederl.and 1..ad c;ewç-c,id e1" vru:1 onderofficier was 
01,gek cramen, kruiperig en bang aJ.s er gevaar dreigde, hcndach 
er" brutaal a e het. gevaar was eweken. 
Na&mAnn, cle jcnge juridische student, die geheel in Nazi-gee at 
was c.t"geveed en tet een si~diot was iÜ tgegrceid, de cndercf
ficier Spruit, die we~licht tet zekere hcogte heeft ven1eend 
een i<len.al. nn. te streven, ma.ar die tegens een beul VC"cr de 
burgerirevclki:ng was, VEUl der Wal, die denncods over de 11.jken 
var" z1j1 knmernden zcu gnan cm zelf cr.ahccg te klinwen, en vc-cr 
wie net ee:u geLct was, z1.jn landgencoten te kwellen, en licha
melijk te Iü.ionm1deJ..en en eindelljlr Vriens, .t1et zccireel VC'c-rkcmend 
type vn.11 den N .s .B •er, die vcor de Dui tochers 1'"...ruipt ei,. z1.jn 
la:udgP.nccte11 verraadt en Sckol, de Tsech, die dade.l.ljk naar de 
Dui tnc .ers ever .üep, zwendelaar, rcnoeln.ar en zwarthandelaar. 

Paul AlltC'l:1i He.Lle' 
Hij werd 22 Sept. 1898 gebcren te Rcvereto in Zuid TircJ.. 
Z1.jn ccroprcnke.1.1J.1:: bercep wns " technicus" hetgeen een zeer rek
baar begrip is. 
Teen ruJ 6 janr was ver.Lieten zijn cuders Rcveretc omdat het 
Italia rncu werd, Zlj verhuisden naar Gratz, danrna naar Luitz, 
in 0cstei:rijk. Va.u gebcC'rte was blj 0ontenrljker, .... nter werd hlj 
Duitscher. 
H1.J vcl.gde de .Lagere en de Re .lschule, en haalde in 1915 ztjn 
einddiplcr.na, ·waarop hJ.j een technicm, vc _;_gde. 
Hij wilde verder otudearer.i. aan een techniacne hccgeachccl, n:aar 
dcor het ui tbreke1" van de eerste wereldcorJ.cg kwam blj il . .1:.1.et 
0oste rl.il~oche leger terecht. HlJ werd l.ui tenru:1t en zett,r, ila 
de ccr .... cg z1.Jn tecnnische studie veert, vccrnrunelljk nw.chinE>bcuw. 
Om het ge d vcor de studie bijeen te hrenge1L, werkte ru.j eerst 
i 1 de kc-J.ei..rmjnen, later op een Wa.J..awerk, tet l.926. 
Hlj ·werd tceu werkzaaro. e;e stelcl in de grec te stanlv.rerken te 
Dor..nawi tch. Va:n 1928-33 studeerde hJ.j aan de Hccgenchrc.J. te 
Lecleu. lüj wilde inge11ieur werden, maar er was geeu e;el.d. 
In 1930 werd lilj in 0ootenrljk Nazi. Ir.1. Dcmmwitch vrerd 1:.1.j 0rto
grupye··ro.1:.1.rer va.11 ae N.S.JJ.A.P. In J.931 gir..g hlj ever in de s.r,. 
Reedo il1 1927 was hJj getrcuwd. Uit dit hu,;rel1jk r.Leeft r.1.1j twee 
kin de rei.Le 
Vrcuw en kinderen wenen thaua in München. Df\.ar was hl.j in19.34 
cm .iJC itieke rP.denen heengegaan, en dnar was hlj bij de s.s. ge
kcme1.1.. 
7 Bept.1939 kwrun hlj bij de W~tffen s.s. als Hilnderuchaftsfilhrer(?) 
b]j een BewA-ch(ngstruppe. Verrnoedelljk was dit een ccncentrA-
tiekump, ,,a.nt hlj deed dienst in Dachau en :Ma.uthauoen. 
Van 15 Nc-v. 39 tet 20 Juni 41 dePd I.llj dienst bij de le s.s.Brig. 
Reg.8 van de Infanterie Waffen s.s. 
Tcen w·erd h1j s.s. hauptsturmführer der Reserve. 
Als zcrdfU'.ig deP-d hlj dienst in Y...rakau, Warchau, 0he.J.In en Debica. 
15 Heyt. 4l werd h.1.; overgeplaatst nac1. · Nederlnnd en in ztjn 
ré.Ulg overgeplaatst bLj de St.r~bskompanie vnn den H~here o. S. 
ur"d Pc.Lize1f'Uhrer, den s .s. 0bergruppenfilhrer und Gener al cter 
Pclizei Rauter. 
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lflj werd dus vcorlccpig commandant van het WACHKOIVU.1.ANDO, dat 
op 1. .ran. 42 zou overgaar.1 in het WACHTBATALJON. 
'rusoc.r"en bed.ie functieo was een principiee.1.. verschil. 
Het Wn.ci..kcurnandc had de bewaking van het p.D.A. (Po1ize1 Du.rch
gar"golager Amersfoort) en bewaakte dus RECHTSTREEKS de gevan
gene. 
A.Lé zccdru:üg at,ond hl~ cnaer de bevelen lUl,?l d.en krunpccmmruidant, 
s.s.Oberoturmfilhrer Heinrich, die dienst deed btj de s.n. 
Maar rn.et 1 Januari 4-2 werd het Wachkomrnando geapli tst. Een deel 
bleef veer de BINNENBEWAKING vroi het kamp, onder de bevelen 
vru1 Heinrich, een klein deel ging ever in het Wacht ba tA.ljcn • 
dat de BUITENB~WAKING kreeg, niets meer met de gevangenen te 
deen had, niet meer onder de bevelen van Heinrich otC'nd en 
al~een it enkele dienstaangelegenheden ·met hem aaroenwerkte. 
Deze cprichting had plaats op last v c1,n het s.s.FUhrungshaupt
amt te Berlijn ( Himmler) op voorotel van Rn,uter. 
Om niet cp de feiten vcoruit te lcopen, zullen zijn zwendel
practljken rnet Sckcl en zijn verhcuding tot mevr. va.n den Bcsee 
later werden beoproken. 
He.i.le zegt, dat hlj 1 Febr. 42 onder de bevelen kwam van General 
Leutnant der Waffens.s. Demelhuber. 
Dmelnuber ontkent dit, hlj heeft Helle nccit cnder z1.jn hevelen 
wil ... en hAh ben en zegt, dat l'JJ.j net ba tnJ.j on pas onder 7.1.jn bevel 
nrun. toen Hel.Le voor straf naar J)Ui tsch.Land werd teruggestuurd" 
In 1943 werd Hel.Le bevorderd tet s.s.st.urmbannfUhrer der s.s. 
(,evers te) 
Na zijn deportatie naar Buitochland werd h1j teruggesteld tet 
?lhjcor bij de Weermacht cnder de chef van het "Kriegsgevangen
weaen" 
l6 Febr. 4, werd h1j. overgepl.aatst naar Drcntheim, als ccmman
da.nt van Arbei tsbataljon 180 bij een KrJ.jgsgevnngenkarap aldaar. 
7 l!ei 45 werd hlj daar zelf deer de Engelschen krJ.jgsgevru-.. gen 
gemc13,kt en naar Engeland gebracht. 
Later werd hlj als corlogamiodadiger deer de Engelschen ter 
bescr:i.i.Y..king vn.n de Nederlandsche justitie gesteld. 
Fernau typeert hem als vclgt: Hcewel hlj getrouwd was, ken hlj 
1 iet bui ten vrouwen. De mmier waA.r op hl,j met vr cuwen in c en
tnc t kwam en verder met ze omging trok sterk de aandacht van 
al ZJ.j..i ondergeschikten. 
füj was een onbeheersc.ht rocker, rcckte 80 sigaretten per dag 
en de nccdige sigaren, het kvram gedeeltelijk ten nadeele van 
het ro.n tsc en der andere cffi eieren. 
Verder hezcrgde Sokcl sigaretten en de Huifkar de sigaren. 
Om zijn. handel met Sokcl te beginnen ( zie later) leenden zij 
f 10.oob van de N.S.D.A.P. Zi;j streken de winst cp en de can
tine moest de rente van het gelû be talen. · 

Hugo Wilh,el.m Fernau. 
Hlj werd 23 oct. 1894 geboren te Erkrath bi;j Dunseldcrf. 
HJ.j L.ad al&1 jcngen al.Leen de Vclksschcol dccrlocpen en was ver
der machinevormer op eeu ]jzergieterlj gewcr<len. 
In o.e eerste wereldcorlog werd r.1.1j J?eldwebel in het regiment 
VEU'i Prins Ei tel Friedrich. 
Hij kreeg het gouden " Kriegsverdienstkreuz" in de gevechten 
aan het costfront en teen de ex keizer Wilhelm zich in Neder
land vestigde, werd Fernau op vccrdracht van Eitel Friedrich 
benoemd tet kamerdienaar van den ex keizer. 
Zoc kwam hlj 10 Sept. 1919 in Nederland, W[l,ar hJ..j eerat nog 
een paar dagen dienst deed op het kasteel. te Amerongen en 
darrl:.La op huize Doorn. 
In Dcorn trcuwde hl,j met de modiste Antonia de Bliek, z1,j had 
een behccrlljke zaak maar wao VE\-n twijfelachtige reputatie. 
Teer.. de tweede oer leg wao uitgebroken ergerde Fernau zich aan 
de meer dR.n slordige wijze, waarmee zij omsprong met de huwelljks
trouw. Hlj ken zich er niet mee vereenigen, dat hlj, thuis ko
mend zijn vrouw zeer intiem aantrof met J)Ui tsche officieren. 
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Hoewel 1'1..1.i zicnzel.f ook het een en ander te verwijten had, wilde 
bJj dit niet tcleee.eren en vreeg echtscheiding. 
J ,e ex keizl'r stierf in Juni 4l en 6 weken later werd Fernau 
o:pgerce1Jen voor militaire dienst. 
Hlj werd in ;edeeld b~ de Waffen s.s. 
Het gebeurde, nadat hem eerst gevr r:.agd was, cf hlj bereid was 
onder hevel VEl-n Schmidt werkzo.am te werden gesteld .bij het 
Dui tsc· .e Arbeidofrcnt. Hlj had geen zin in a.e bruine uniform en 
nam iet niet aan. iilj ·ras voe~ de c-crlcg wel lid geweeat van de 
N.S.D.A.P. maar had J.ater bedankt. 
ze e kwam h.1.j onder de bevelen van Rauter. 
ne r C'r.1.aeJ.aar mo.o.kte hem ·w1jn, dat hij zcu moeten waken veer de 
belan(Sen v nn de Dui toche vrouwen en kinderen, die in Nederland 
weenden en deer de beve.J.lcing werden gemolesteerd. 
Deze z<'uden naar .Amerofocr t wcr den gebracht en daarna. veilig 
naar Duitsc.n.J.and getransporteerd. 
Zee kwam hlj met 80 andere in NederJ.and wonende Dui tachers in 
dienst terug. Er was geen enkel cfficier bij, alJ.en werden weer 
als gewoon aoldao.t cpgel.eid en afgericht door 4 c-nderefficieren 
van de Ordnungspclizei n,fkomotig uit Arni.1.em. 
Onder de 80 man zaten veel oudgedienden van de eerote wereld
c-cr cg. 
Spcedig begc1 nen rnet net bouwen van ba.rn.ld:en voer het P.D.A. 
Ha.Lf Spptember 4-..L kvromen de eerste geva.1genex. • 

. Zecdra zij waren afgericht, kwau hJ.j onder de bevelen van Hein
ricn. ne buitenbewaking vm.1. l'l.e;t; kamp kwar.a. onder Uscha Bartos. 
Reedo in 1938 had Fernau l1erict,it ger.regen, dat ruj wegens zijn 
verdienste recht nad op de J.uitenantsrang~Gl\verd hl.j tot Ober
leutr.1. .1.t hencemd. JA:aar in .Amersfcort was hlj geween ocl.daat en 
teen He.1..le daar in Sept. 4-l kwam, was Ferno.u neg StorL1m.An. 
Kcrt clnarcp werd rllj bevorderd tet, Oacha en deed h1j a.dminintra
tief werk. 
Pas in Januari 42, bij de oprichting van het Wachtbatal.jcn werd 
hlj deer Rauter benoemd tot S .s .Oatuf, welke rn.ng h1j oteedo 
1.Leeft behouden. 
Blj de oprichting ginr,en 36 jcngeren llE\c.'1.r de Weerma cht over, 
ruim 40 rnan vormden de kern van het cp te richten Wachtbatàl.
jcn, h,.u.1. aantal werd vergroot dcor dienstn ming ( vocrnamell.jk 
O.C'C'r r<'naelen in Ommen, waar ze evenalo Fernau onder alJ.ei.l*i 
onjuiste bel.often werden gepaaid om dienst te nemen.) 
Helle plaatste Fernau bij de cpleiding der recruten. 
Van zijn dapperheid uit de eerste were.1..docrlcg heeft Fernau 
1.atP-r uieta meer getoond. 
T0en .t j op ..l.8 Sept. 44 op de Ginkelsche heide tegen de Engel~ 
scheu 1.UCe at vechten, liet hlj zich do.de.1..1j!c geva1.1gen nemen, 
waarover bl,j zich J.ater veront r• ch.uldigde met het praatje, dat 
de strijd nern niet sympathiek was, daar h.l.J deer zijn huwelJ,jk twee 
NederJ.a.:r.1.aachc zwagers had gel:regen, de eene behc-C'rde tc-t het 
Indisc.r.1. l.gger, de andere wao Marine cfficier. 
Daarcrn. had h1.j niet tegen hen wi.1.J.en vechten. 
Hlj kwam als gevnngene terecht op de tenniobf\,an van Hart ' atein 
te Ocsterbeek, waar hlj in het putje van de waterleiding kroep 
om zich te beveil.igen t gen het Duitache vuur. 
Teen de Engelochen waren afgemarcheerd, werd hij p lotseling 
weer dapper, hlj hegcn op te treden en maakte de gewE1nden en 
de hospitaalsoldaten gevane;en, die door de Enge.lochen waren 
ac.(.l.tergr?laten • 
Een lJanr é agen later wao hlj een der oor ... ogomiodadigers in het 
af schuwe ~ke drruna van het dorpje Putten. 

Albert Paul. Heintz Geerg Naumapn. 
Hlj ia een tctaa.l. anrer type. Hlj werd ge ·, eren te Cclditz in 
JJuitschla.nd 30 Mei 192.3. Hij Heeft daar gev1ccnd tot 1. :&.,ebr. 37. 
lilj vclgde daar net lager onderwijs en ging op zJ.Jn tiende ij.aar 
nc~a.r de Oberschn le ( Gymnasium) 



In J.937 werd hlj gep aa.tst qpi het N .P .E.A. ( Naticnal. 
Poll tiocl"e Erziehungs Anstalt) te Klotache bl.j Dresden. 
Daar wera. hij dcortrokken met 11 e Nationaal sccia iatioche 
werel.dbescnouwing. Verder wr->rd er gewcr-n wetenochappelljk 
cnderwJ.jo gegeven. 
Het was een soort mi.Li taire cad.ettenschccl. Z1.j leefden 
daar o:r der militaire tucht, z1.j r.r egen leo in " Web.rop ort" 
d .i. opC'rt met een oterk militaire inslag zcoala Exercee
ren, oc1.ieten. 8nz. In de morgenuren ha.dden zij geween 
gymnaaiaa.1. onder njs. 
Da..ttr b.1.eef hlj tet het begin l.9.39. Toen werd hl,j overge
pl.n.atst naar de Scllemmschu.1.e te Annaherg in het Ertoge
bergte. Daar was de opleiding meer wetenachappellJk. 
Het Wi1~s al.gemeen onderwijs. geen vakstudie. 
In de vrije tijd gin en zij door met Wehroport. 
Ree d s op zijn tiende jaar was hl.j lid gewerden vn.n de 
Hi t~er jugend, en op zJ.jn ll4-e jaar ging hJ.j over naar b.et 
,, Jungvclk" een ona.erdeeJ. van e Hajot (li.J.= Hitler
juge "d.) 
Op .l8 jarige .Leeftijd ging h1.j ever aar te " Partei." 
7J1J1-;. vc.der had indertijd ee2. slcte1l1Ilakersbedr1Jf • doch werd 
in 19.30 J..id. van de Saksische ln.nddag en in 19.3:t lfmd
dagpreaident in Sakoen. 
II! 1.9.34 werd Sakoen opgenomen in het Reich. Teen werd 
zijn vader lid VA.n de Rijksdag en " Ln.ndeoha.ndwerkmç:doter " 
va.r.i. SA.koen. 
I:t.1. a.e eernte corJ.cg hàd zijn vader gediend alo Oberjäger 
( =Fe.Ldwehel) in J.9.32 wao hlj lid gevrcrden van de N. S .D .A.P 
Hij werd Kreizführer en Oberaturmbann~hrer bij de Algemee
ne s.s. 
In die rang kl trn.ra hlj in l.944 in dienst bl.j de Vo.Lkooturm, 
en voc .t als regiroenta co andant tegen de Amerikanen, 
tet hij krijgsgevangen werd ger.a.n.a.kt. 
De brcer van luitenant Naurnann waa aru:igP-o.Lcten bij de 
Wa..ffeu S .s. en werd deer de R ssen krijgogeva:ngen gemankt. 
Lui ter..ant Naumann kwE\Ia na het einde van zijn studi0 in 
Anno.berg !:'Ck bij de Waffen s.s. Hlj J.r..reeg zi.jn cpleidmg 
i Berlijn en werd ingedeel.d b]j de Leibotaudarte Adclf 
1Ii tler. · 
ra 6 weken IH\lltaerop.Leiding ging hij in Dec. 41 naar het 
Ocstfrcr:.t. Hl.j werd ingezet in het rniddenfrcnt vu.ri Mcokcu. 
In .Juni >+2 werd ru." cewcnd en cpgenomen in het Lazareth 
te Cel.Le, tot eind Octcber 42. Hij had ernotige verv.rcnclin
ge11 aru1 rechter elleboog en linker knie. Beide bleven 
vr~wel st~f, hlj was gedeeltelljk invalifde en ongeachikt 
voor frontdienst. 
HJ.j ging van het eene Lazareth na.ar net andere tet hlj in 
.Uov. 43 cp de S. S. Juz1ker ochuàe te Tö J. tz in Ober Bayern 
terecht kwa.ra. Daar kreeg hij tot Maart 44 de cpleining 
tot s.s. cfficier. 
Bei:;in April 44 werd hJ..J overgeplaatst naar Nederland en 
ter besclük "i1ig gestel.d van Generaal Deuelhuber. Dezo. 
benoemde ne.ra tot adjudant van Helle. In JUili 44 werd hlJ 
Uatuf. Deze rang hield hJ.j tet net einde. 
In Januari 45 werd ruj adjudant van Kclcnel Lippert. 
In to-v. en Dec. 44 heeft iuj tijdelijk dienst gedaan alo 
compagi.de commandant van de 7e Ccmpagnie in reg. 81.i VM 
Li pert. 
• • • • • • 

! et opzet ver~eldde ik de levenoLccp van Naumann in hl.j-
zcnderheden. 
HlJ komt uit een sterk Nazi-milieu, en hef>ft van zijn tieftde 
jaar af een opleiding in die gee ot f;Ohad. I!r• t is geen 
wonder dat deze opleiding, wnarb~ steloe .atig alle 
mildere gevce.Lena werden opderdru!rt. hem hebben gemaakt 
tet net Jjskcude werktuig van r,e:t itJ.er-regioe. die voor 
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geen iaccrd terugscr.rikte • a s · ver.meende• dit nccdig 
of ale e.o. ts ge ren sent was. 
Z.j" hf-\lldelingen ZlJn daar de er beter te begrijpen • 

.ro rui Pie_filtr_s2rttü• 
11j is een gebc-ren Nnderlander, die op 13 Dec. 39 treuvrde met 
Antje Hru-.astra. Uit } et huvelljk vrnrd een zeentje ge'r1C'ren. 
Hlj .1.C erat zien " boekhou er en expediteur" en · c ende in ver
bu.nd ,1et ztjn lcsoe betrekk.il gen in verschillende plaatoen 
zc-oa.Ls zwcl .... e • Rotter dfü ., Amsterdam en LeP-uwarden. 
1 Jan. 33 werd :tuj lid vn,n de yart1j van Jan Daaro { de bezem) 
Deze greep ging lfl,tBr in de N.B.B. over. 
1I1j bleef daarvan lid tet aan de capitulatie in 45. 
Eigenlijk wao h:1j vn.n 23 Mei 35 af lid van de N .s.B. 
Hij legde teen de ge.l.C'fte af en kreeg verochi.t.lende functies, 
h ckleict.er • bnur t.1.eia.er, grcepscrgn.nisnter, grcepsleider. 
H1j voonde toen in .Amoterdam, het was neg veer de ccrl.eg. 
I: Oct. 36 gi.ng hij naar Huizwn bij Leeuwarden. 
Iuj werd daar grcepoJ.eiuer van de N .s.B. Daar hij een offici
eele baan kreeg, r:iocr t h.Lj geen lid r113er ZLJn van de N.S.B. 
HA.t1.i.urlljk v,;erd cok deze verrader "geh im" .Lid. 
Teen hlJ in 39 naar Rotterdam verhuisde, werd bJ.J weer geween 
lid. 
lilj begon met blckleider en werd r..ringleicter tot 26 Juli 41. 
HJ contribueerde aan het bcu-wpl.M Lunteren. In Rotterdét.(l hee'.f't 
blJ ◊"k gecc]p orteerd met " Vo.J..k en Vader.Land,, 
Zijn vrouw kreeg lat~r extra brandstcffen toegewezen en nu en 
dan e=: xtra bermen veer .levensmiddelen. 
I! Ju i 4-1, ao net N.S.B.rR.ndolid Ge~·rit van Buring uit de 
rari.d gestemd. Zij gaven daarvan de sch11J.d aan burgemeP!'t~r 
Oud en b 0 aloten hem een poets te bakken. 
Zij rieden dit omdat noch Seios Inquart, noch Dr. F~lckner, 
de Beauftragte wiJ.den ingrWpen. 
Tca:n Zlj een bijeenkomst van de N.S.D.A.P. te Gouda, maarn.ankten 
( s~reker Schmidt, die .Lat~r in :b'r . .nkrljk U:it tie trein vie1) 
mnakte bJ.j in de pauze uez van Buring een plan cp. 
Iu de vergaderinc werden J.5 man uitgezocht, die het zcuden 
uitvoeren.Spruit wao een hunner. Ock Schmidt was in het 
ge.èlei:;1. 
Ee paar do.gen later, dcn~erdag cm 10.00 smergeno gingen z~ 
naar het atadhuis • voorgevend dat zi.j schi.J..dera waren van 
het front " Nering en Ambacht" en dnt zij een glao-in-lccdrnam 
kwru.nen bezichtigen. Zij hoerden dat de burgem;--,ester bezoek 
il.adv commissaris van pcJ.itle Rcsbach. 
Zij wacntten drie kwartier tot deze weg vfl.a. Spruit hà.eef met 
eeu .:1an b1j ae telefccn in de bodekamer, de 13 anderen gingen 
de burgemeesterskaraer bi.uien. 
Zij liepen dade.Lljk nnar de schrljftafe.J. en maakten zich meester 
va.i:i de telefoon en van een revc ver, aie in de ocL.r1jftafeJ. 
J.ag. 
De a .• 1deren ochaarden zien cm secretaris 01 bede 
Van .3uring en van zetten grepen Oud beet en benden hem een 
ha.nctdC'ek voor wet de ster van de vrljmetselaara • waarna hlj 
werd gefotogrnfeerd. Daarna. mankten a..1..J..en zich uit de voeten. 
))(3 foto werd aan Seiso Inquart overhandigd. 
De 15 w.a.n moesten zich d.nnrcp op last van Muaaert m, ... ln.en bij 
de s.D. Het fctomateriaal ,7erd hun fl,feenc-fl.en'Zlj mc~sten de 
volgende zaterdag terugkomen. 
n• .ar vonden zij toP,n al.ie hoofdmannen va.n de N .s .B. uit RctteP
dam. ZJ.j "tVerden all.en op aot van Rauter gearresteerd en naar 
Der Hang overgebrncht. Zij vierden daar gefeleci teerd met hun 
succeo, r!laar er.adat het een daad was die niet kon wf'rden ge
tolereerd, deer de bezettingoautoriteiten, kvrrunen zij in 
het krunp van Ommen terecht. 
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Tceva lig had Spruit geoclliciteerd nnar een baan in a1t 
ka.:ali) en zee werd hlj daar 26 Jul.i 41 c-pzichter. De straftijd 
was cnbepaa d , maar 30 Augustno werde:i: ... allen vr1.jgel tl3n. 
Spruit l:reeg een pa.ar dagen ver lef en kvrar.1 a.Le cpzichter in 
Om:r..en +:erug • 
Hij was intunscher. gesc.11rn.pt als lid van de N.S.B. 
H1j rec..Larn.eerde hierc-ver e1 werd in 42 opniPHW lo lid aange
ncr.1en onder zijn oude otru.nboeknummer. 
Tosn J.CTra.ra blj i.n aanraking met de propaga.r"da va.n Helle • 
.dlj hoorde dat er transporten Joden naar ue Oekraïne zcuden 
wcrde 1 gestuurd , zij zcuden daar J.a.ndbouwkclcnien oprichten. 
Er zcuden 40 man voor bewaking meegaan , en d carvcc-r meeaten 
z1j eerst cp laat van Rauter een kcrte pcl.itieke en n.ilitftire 
scn('ling krijgen. 
De cp.J.eiding zcu p..l.aato hebben bij het Wachtbataljcn van Helle 
in Amersfc-ort. 
Spruit gaf zich op, krP.eg in ersf0crt een s.s. unifcrm aan 
en ,,,erd opgeleid. Na 6 weken oprnk niemand ueer over de Oe
kral e. Hin of .meer tegen Zljn wil was Spruit dus in dienot 
gekc,.ueu blj de Hollandsche s.s. 
Hij beoprak de zaak met Hel.Le, die nu ineens andere hel.cfter.1. 
deed. Er . ..1oeat zee spcedig r.ncggl.ijk een batt-t.ljon Ucllandache 
s.s. worden opericht, dat onder NedP-rlandsche leiding zcu 
komen te staan. Er was dus kans spoedig prcmotie te ma.ken. 
Dan.rm.ee ging Spruit ace eer d. 
Zee teekende hJ.j 14 Dec. l./-1 een verbintenis voer de tljcl VNl 
de o~ricg en deed ruj de eed op Hitler. 
En z~o werd .t11J ingedee d bij het facntbatal.jcn en deed hlj mee 
aan de buitenbewaking van het kamp. 
Ver der dce t h1j zic11 zeer cnn<'czel voor. Wat er in dat kamp 
gebeurde wist hlj niet, van de gruwelen .nad hij nccit iets 
gehcord, c~ gP.zien. Achteraf ,ueent hlj, dat hi.j daar ever wel 
heeft il.oeren spreken. 
Hee het z~, hlj werd al gruiw uit die t k Vflll dienst weggehan.ld 
e op i1e t bn.tnljonsbureau r;eplaatst alo " Rechnune;ofUlirer.,, 
m.j .kréeg dus de bcel:.Jlà.u, ing van het ba tal.jon in handen en 
teen hl.j 1 Mei 42 werd henc emd tet prcpagandale ider van Vreugd 
deer Arbeid, riep hlj cte hulp in van Wcudenberg, cmdat hlj wel 
van dat wachtbatn-ljon weg wi..i..cle, maar Hel.l.e l.iet hAm niet 
os, hij 11ad het con t ·act geteekend en liet mili tnire hele-mg 

ras pr irooir • 
Hij moest de kas bijhouden, deed de inkccpen en betaal.de de 
soJ.dlj uit. 
Hlj betaaJ.de eek de " verzc-rgi1.Lgogelden" va.n het per ocneeJ. uit. 
Er b,,a.men ger iddeld honderd recnuten per mnnnd binnen, die na 
africhting naar andere onderdee..l.en over6int;e11. 
In Sept,. 42 werd iuj benoemd tot Stcrr111aan. 
In de volgende maand bezc-rgde Helle nem een wcning in de 
Bankastr·1.at, zccdat hij zijn gezin ken aten berkomen. 
20 April 4-3 werd hlj t,encer.ad tot S .s. Uocha. 
Toe .i. in Febr. 43 de geal.i.ieerden een luchtaanval cp h""t ka.mp 
deden , ,rn.arblj ver schillende Dui tschero sneu•velden, moent 
hij zorgen dat het de gewenden in de hospitnl.en aan niets c-nt
bra.k, en hlj kreeg de verzorgir g van de nn.ge .... aten betrekkingen 
van de ges1 ... euvelden. 
I:n ~J:ei 43 deed hlj in Dacilau examen vc er de be el:J.1.oud èng, vraar
bi.j hlj alaagde. 
Hlj lcrraru teen te staan onder het " .Filhrungshauptw:o.t " te Ber
lijn en a.e ,, Er satzverwal. tung" te Dachau. 
füJ werd " .Filrscrge-vertegenwccrdiger" van het batal,jcn en 
moest alle fami.lieaancelegenheden van net perscneel behande
len. ~Ano per week ging bJj dnarvccr naar .Amsterdam, Rotter
daz;i en den Haag. 
Tevens stelde Helle hem n.en tet bemiddelaar tuoochen batal
jon en N.S.B. Ook droeg Helle hem op, zich te bemceien r.iet 



G.va.n der Wal. 
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he,.a vrij te steJ..len van de wachtdienst. Hlj kwam te .Amersfoort 
in de Scblittershoef in opleiding vcor 011der f' fficier. 
In 1942 en 4.3 deed hlj dn.nr dienot als instructeur eerst h]j 
de recruten. later bij de kaderopleiding. 
Hlj Yroeg een pa Rr malen, naar het oo stf'rcnt te wcr den ge zen
den, uw.ar het werd geweigerd. 
In Jan. lP+ werd hlj instructeur b1j de Jeugdotcrm-curauo in 
Vught ( h1j vertelde rmj eens, dat hJj alo jc1~gen bij de pad
vinder in Amsterdam had dienst gedaan) en in April 44 kwam 
hlj ale inatr,-1cteur terug op Schuttersh.(ef. 
Hij v echt in de Spptemberdagen 44 mee in de olag cm Arnhem 
en in de laatste dagen van September kwam hlj terug in Amers
fc crt, waar het bataljon wegens de groote verliezen werd ge
reorg - iseerd. 
1 Nov. 44 werd het bataljon overgep~aatat naar de ve~uwe en 
da v,erd vn.n der Wal,,_ omdat hlj ter pl.a atae zoc goed bekend 
was, de r <=tads1:ian van zijn ccmpagniescor.am.anda.nt Hink en van 
den b a taljcnoccmma.ndant Helle. 
I :1 Putten had mj te lljden gehad van de bur gerbevclldn g, oradat 
h1j en zijn vrouw zulke felle N.S.B.ers waren en nu Z<'U hl.j al. 
z~n opgeapaarde haat en wrok koelen aan de Veluwoche bevcl
king. W1.j zullen hem daar weer tegenkomen. 
H~ neeft zich daarbij in de November dngen z~o ond 0 rscheiden, 
dat He l .Le b e nlcct hem veer te dragen voer de cfficierooplei
ding. 
Er is niets van gekomen, Hel.Le werd teruggercepen nnar Ber
lijn, het geheele bataljon werd b]j de recrgru!ioatie dccreen 
gegccid en h1j vo..Lgde alleen in Jan. 45 te Janowits een 
pn.utoeraf\1eercursus en wao eind Maart weer in Nederland 
terug, wo.ar 1-uj zich meldde bij zijn ccm:pagnie, di.e teen in 
WageniÜgen lag. 
Zijn troep trek terug op Veenendaal, waar 6 Mei 45 b1j de 
Ca.nadeezen werd gecapi tul.eerd. 
Zijn per sccn wcrdt cns duidelJ.jk ge ochetst dC"cr Koeken, ccr
spronkelljk chauffeur en kruitccrbediende, later ~chr1.jver hij 
de c orn~gnie van Hink. . 
Toen VO.'YI der waa. te zljner dé charge vertelde, dat hlj herhanl
del.ijlc had getr·1c"J.t gevruigenen vrij te krijgen, verte.1.de KocJEG 
dat dit nocit was gebeurd. We~ had van der Wal het gebruike
lijke smoesje toegepast, n.l. de belcfte aat de gevangenen zou
den worden vrijgelaten als zij de waarheid verte.Lden.Maar geen 
der e;eva11genen kreeg daardoor oei t :.]jn vrijheid terug. 
füj leefde geheel na zl.]r, zinspreuk, die hlj steeds opnieuw 
debiteerde: V/ie niet met nu.j is, is tegen nuj. Hlj s.1.cofde 
zie .., geweldig uit veer zijn meerderen en bracht het in die 
drie ja.re1 tot s.s. Oacha. De laatste bevorderin~ dankte 
ru~ a ·• zijn rnrJ.derwa .rdig optreden in :r. eerveJ.d, dat later 
ter s~rake za~ kcmen. 

Franz Sckol. 
rllj werd 28 Apr'l89l+ geboren te Klantendcrf, in Mcravie. H]j 
was Tsech. lhj was naar Ne~erla.nd gekomen en werkte ale fa
hrieksarbeider b1j Werkspoor. Hlj ad>cnd. bekend als ccmr.1uniot 
en wconde 1.1:akasoarotraat 16 Amsterdam. 
Teen de Dnitschers kwamen ,hing hij het comrnuniame aan de 
ka stek 13n eloct zich aan bij de vijanden van zi.jn land. 
Hij werd hoofd va.n het wer f bureau te Amaterdam. 
Hl.j kreeg de rang van s.s. H' scha ( sergeant ma,jccr) en daar 
llJj ergeno in he taling meest komen, werd bJ.j inge deei.d in de 
staf van net Wachtbataljon van Helle. 
Dit tweetal chavui ten was dadel]jk di1: bevriend. 
Op hun rcnaelpract1jken kcm ik terug blJ de recrutcering van 
llet wachtbatn..J.jon. 
Ik za~ hier s echts hun gemeenschappelijke geldzwendel ver
melden. 
Helle ging uit van het th.eoretische atandpunt, dat er van 
hcoger.r.u:ind te veinig cantinegcederen wE=>rden verstrekt. 



. J.1us llif.l.n.kte hlj a.a.o.r zeJ.f werk van. :ticc kocht hlJ ov vcor de 
voeding tcmnten. l;1aar J:uj kocht een gehee.Le wagen. die ria
tuurllj: uiterst .Laag werd betaaJ.d. En nu ma.akten zijn ver
trcuwde ne.pera de rest tegen hccge prijs ten gelde. 
De cpb.re:agot kwam in de bA.ta.ljcnskao. Deze bevatte steeds 
vele duizenden guldens van tWljfe.Lachtige herkcmot. 
Spr1.üt zegt, dat er ooma f 60.000 in kaa was. 
Zlji e;rccte zwendel., die vee.J.. ge.J.d cpl.everde er~ bovendien 
zeer gewi.Lde ar tikele1 ... was de vclgende. 
De 3e compagnie van het bata.Ljcn ( ComrJ.andan t Krenke) lag 
voor uewaking van de gevangenen in Sint Michielsgeote.L. 
In ever leg 1.:J.et IIeJ..1.e had Krenke een van de rua.nachappen, 
Antc ... J.iua Jchn.nnea Markhcf aangewezen als ir keeper. 
Hlj was eerst comrrn.miat geweest, was VA,ü bereep atucadecr, 
blj waa in net begin van de oorlog werkeloco, maar had geen 
zin om i Dui tocnJ.m1d te gaan wer.1een. 
T c O 1 zag mj de annplakbi l. jet ten, hij ken " WachmAnn " wcr den, 
dan bleef .ruj in Neder.Land. HJ.,j meest dn.n een contr1~ct slui
teu veelt twee jaar. Hlj deed net en kvrru.i natuur lljk terecht 
in .Amer sf eert. Teen mj een S .s. u iferm aA.nkreeg en meest 
exerceeren 9 begreep h1j dat hij ertusschen wao genomen. 
I-!lj sL.auleerde zielcte • werd gekeurd en kwru:i ep de kleeding
kruner. Teen werd hlj cvnrgeplaatst nan.r Sint Hichielsgcstel. 
Ook d9.:U- verdween h1j in het hospitaal en Krenke bPgreep wel, 
dn.t l j een goede kracht had eevonden veer ztjn " inkcc-pen.,, 
ze,, krrnrn .. ,1:n.rkhcf in Amsterdnm c-m zaken te deen. 
En daar c ief en diefjesmaat elkaar altijd vinden, iep hlj 
in Amsterdam aan tegen Pieter Peters, een dergP.l~ke kracht, 
ma.ar pienterder, die veel adressen kende van zwartuandelaren. 
PP.tera bccd zijn hulp : ,an en zij bepraatten de zaak in Sint 
.Michie sgeatel met Kre1"ke. Deze werkte sn...111en r.e t HelJ.e, die 
de roa.r.L en veer zag van 2 ver acnil..J.ende papieren. 
De eenc Bescheinigu.:ng hi~ld in, dat de drn.ger gerechtigd was 
t<'t ht,t inkccpen tegen " Friedenspreise.,, d. r.z. prijzen ver
ne ... d ii het pr1jzenvccrsch.rift vn.u 9 Mei 1911-0. 
,a verder verschafte Helle hun en paar chequea JVftll grc-ote 

~bedrrlben bv f .30.000 en f 40.000 en ze fs eeno een van 
f 1?0.000 veer aankc~p van sigaretten. 
Dit laatste gebeurde om de zwarthandeJ.arer , met ;:rie rrien in 
ccntact kwam de indruk te geven, dat de inkcopera ever ree
te bedragen be □ chikten. 
D~ar Helle z~n inkce ers eek niet vertrcuwde• bracnt hl.j de 
Rotterdacasc.n.e bank te gelljk op de ncogte, dat de cheques 
iet :a.cchtei werden i t'betaal.d. 

En zee gix gen Mnrkhr f en Petero samen op pad. Z1j l:or.i.deu a.1..
J..es gehruikei:., dra:nk, sigare:ri. 9 sigaretten, checelade, perte
feuill.es, n.ctentasschen, brete_les, en alo z]J de keep hadden 
gr=-slcte:ri. ex al.Les veilig in de Dtü tsche militaire v.rager" was 
inge.J..adP-n, dn.n lcFi:un de nndere Sch in 1. it de mcu.w, z]j betaal
der.1. allee1. Friedens:preise. 
~PJ. __ e wns gedekt. Hlj bet .alde geen zwarte prijzen, en de 
inkc-c:pers rare.u c;edekt cmdat z1j vertelren oru en te werken 
. et de eccnc-rnische rechercne te Amaterdnrn, en dat zlj claRrcm 
in e:pdracnt deze truc tcApasten. 
Hect.Lt de zwarthandelaar bezwaar hebben, de {;cederen alsr.cg 
tege.u de vredesprijs af te staan, dEIIl. mccht bJj dalt geruot 
ze .. ; e, dar. zcuden ze even H'stuf Blumenthal van de s.P. te 
Amst~r dru.1 epbelleu. 
De zwarthandelnar wist, dat a.a.n a es verhP-urtverklP,,ard werd 
dat llJ dnn g 0 en cent kreeg en, bcv0 ndien nnRr de geva.ncenia 
verat-liade. H'.lj koco vru1 de twee la aden het r:J.inot olechte en 
gnf tee. 
Zee kwru.r Ie.:J..e geedkcop o.élll Zljn prima gc-edereu, die net 
grcote ,,rinst in de canti:r e werden verkccht. De manochnppen 
w: uen pertefeuil eo, actentasschen enz •. mee nr"ar huio en 
verk:cchten ze dan.r epnieuw met wir~st. 
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No.tuurlJjk: vrerkte het tweetnl eek snz;1e11 riet Sckol. J)eze kocht 
hv tebe:t. Keratr.ais syeeJ.gcea, dat aan de J)Ui tsche mi..:..i tniren 
i . .:.. de CuJ..1.tir"e werd verkocnt en 1 aar nuio gestuurd. 
Sckcl. deeu. veel veer deelige zac~j es 1.1.et de Dui tscrJ.e VerwalèEr 
in cle Bl,;el:.l:crf, met de frui tha:nde.Laar HccgeLdC'crn te Haarlem, 
met de viochr ... i.aelaar Paap te Huisen, en zee beochikte het 
bn.tn.1.jCJ:. oteedo ever veel. cent ter... ( Nntuur.1.JJk verdween 
het J..~euwer ... deel van de winst in de zal-'"J:en van Hel.Le en Sckcl) 
Als cle vrcuw VRû. eeu s.s•er een kind kreeg, gaf het batal-
j c .1. eer" syaarba.nkbcekje met f 50 .- • Er werden veel oigaren 
gekc-c.at van de beste die de Huifkar ken leveren, natuurlljij 
al ç,s zender bc1iren. 

~1.Le, die ee11 otrnf rcoker vras, zooal:a wij zagen putte de 
geheeJ.e dag uit de vccrraad van het bat .ljon. 
Verder eiochte blj, dat er vccrtdurend kcsthare friosche 
b ce! en op zijn bu1reau. pr1.jkten, het kcstte het bataljon ochat
ter.a. e1" alo ze niet naar zijn zin waren, ar.aeet hlj ze over de 
v.Lcer e1.1. uen meest Spruit het ontgelden. 
hele was zee slim Gen"raal Demelhuber All de hccge nutcri
teiten in DuitscnJ.and nteeds gratis van de fijnote Huifkar
sigl ren te vcorzien. 
Tee i Generaal Demelhuber eens op Hell.e 1 a bureau kwam en de 
b.1.ce1. enscnat zag, maakte hlj daarover een cgaerking. 
HelJ.e verte.l.de nem teen, dat zijn mn.nnchap:pen hem rtie aJ.tijd 
als een huJ.de ccvleau gaven. 
Toen 1 '.nkte J)emelhuber de cpmerkmg, dat hlj dan wel zeer 
geliefd r. .. ce at z1.jn bij z1,jn onder ge schikten, want Dernell.Luher 
hn.d ,cg llC'Ci t een blr-emetje van zljn minderen gekregen. 

Op ei::?_ avo lÛ af He.J.1.e een " Sibbeavcnd,,. Het was een feirnt 
veer alle s.s• ero met hun far1i.l.ie, hun A.Emstnande familie of 
wat driarvcor dccrging. 
Veere ke {tast werd een cn.cteau gekocht, het ha.ta.ljcn bPtaalde. 
Niet al.Len heza-ten kleeren om ernee cp net feent te v ~r nc.l'.ilj
nei:., zoc l1v L.et gezin van de kek W.B.Hutten uit Apeldcr-rn, 
dat uiterot ta.i..rljk wao. 
"Gced" zei HelJ.e tegen S~ruit. "Ga nafU' Ape~dcr-rn en kleed 
ze al • ,, 
De vrcuw en de lcinderen ,erdeu " puntP-nvrij" van cnder tc-t-: 
bcve.c.L 1: ieuw aruj.gekleed, en kwamen zee op riet Sibhefeent, het 
bat1,J.,jc .a. betn.alde, aJ.leen meest de 1-vera.ncier mafU' zien, 
hcie luj aan de punten kwom. 
rtccg en laag zwendelde b~ het bntnljcn. Teen plctoeling de 
brief jes vn.n f 000 ongeldig werden verkl.aa.rd, verdwenen 
zeer veel briefjes van bevriende zwarthnndelaren tegen een 
uit0rst '-1, e kcero in de hatn.ljonnkas. t 
he~le zorgde we.L, dat ze onder lichte d~ik toch verziverd 
werder ... Dat wao nog eens een winstl 
Dat wao neg eens een prachtige provisie VC'Cr Werner, de 
adr:liniotratPur, die de briefjeo uithetnaJ.d kreeg. 

Een enkele keer kwam er een kink in de kabel. J1e .li'Pld Gen
uarm,~r ie kwam nchter de zwendel. van He1le-S0kcl, ( de FP-ld
gendc.rmer ie beheerde tc-t de weermacht en de verhcudinG va.r.1. 
S .8. en we-~rm.acht was bar slecht) en Petero werd gearreoteerö. 
J: had. de beide cheques var. Helle in zijn zak, HéU'khof liep, 
er iever niet mee rcnd, en verder had deze werkclcoze zwen
delaar 1 c-g f 300 Neder landnch geld bij zich en 23. 500 Reicho
marlc. Hij had .net ge.Ld ju.ist van Sokol ontvangen voer de een 
of anuere zwendelaa.nkccp. Ook Marr...hof werd gearreoteerd. 
Beide 1.iar..nen kwarnen vcor het s.s. und Polizeigericht te 
Velp, .t.a.et was 20 Maart 44. Daar vc-nden zJj oc-k Helle en 
Krenke, die beschuldigd werden van afpersing. 
. . .. 
Teen Sckol belast werd met de werving vrcr de s.s. had luj 
met zijn ge:ün een pand betrekken Dam l+ Amsterdrun. Het nuio 
werd keurig ingericht, er werd een badkamer a.n.ngebracht, er 
werden par ·etv .ic eren ge.Legd" SckcJ. .liep altijd i:r de prach-



J.6 

tigote buite:r.1..w.cdel. uniformen met hccge lanrzen, ru.j kocht 
veer f' 80u@ een prn.c .1.tig fctotoeste1, iedereen verbaasde 
zich er ever, waar het ge.Lei vandnA.n kvram, de 131.jenkcrf meubi
leerde i.i.et huis prachtig. 
Op de bcvenverdiepine; kvram een bicaccopzan)..tje, waar Sckcl 
prc1,iR-gnndafilms draaide• en in de ke.1.ner had blJ z1jn vccrra
de1, lv'lJl ... , crn.nken, maar colc. fruit en grcenten, de drank was 
met ee1 paar autco vol. bezorgd, er werden in de kel.der 
speciale rekken vrcr getirnuerd. Sokcl gaf cte oleute1 nccit 
uithu.1.1.d.e , nie.nand occht dan.rin zonder zijn tegenwcorcUgheid, 
h ' zat rui.en in zijn rcckmiddelen, r0ckte zelf de :;ehee.Le 
dag ~ri10.a □igaretten, de sterkste drcmk il. zijn kel.der wao de 
,, er-piccn" waar ruj zeer zuinig cp wao. 

Op een d.ng liet luj eigenmachtig al.Le Pinda-chineezcn areo
teeren, hij nam n.un het geld en de lekl::errmjen af. 
zccgcnaror.id gingen de .1.ekkPrn1Jen naar een kindertehuis e:n 
het geld .uaar winterhulp. 
Scko.1. wns te al.Len t~de gedekt. 

Ook in .Amerofccrt bij het Wachtbatnljcn had. Sckol een filiaal 
van Zl.Jl.1. ge zwendelde waren, veeJ. dro.nk, een kist met zcC'lleer, 
tci etzee1,, een pnar kofferochrJ.jfmn.chineo, r11.diotoeotellen, 
enz • .Er wa.o "ck een partij vru enkeJ.e duizenden gu.Ldeno blcc
ncte e?J. scnr1jfpapier. 
Ock hier gaf Sckcl de oleutel nccit uit .tm.:uden. 
Ei1. d. octcl)er, toen het bata.ljcn definitief Arner sfr-C'rt had 
verlnten, verrnlisde Sokol c~k zijn goederen. 
Alles werd in grccte kisten gepa.k:t,het waren er cngnveer 25. 
M:et eer:.. grcote autc van de Dui tscne spccrwegen werd al.leo 
gebr A.cnt 1iaor het s ta.tion Neer dhcrn in Dui tscnla.nd. 
lij pP.lc.tP. alles zelf il., niemand mocht erbij kcmPn. Ock cpla
den e11 ver z r:- nden ging zP-er geheir.azir.L11ig, He..;..le veegde er 

4 6rccte kisten bij, grcotendeels eigen zwendelwn.ren, en 
verder er.Jcele ki sten vau. zijn " Verhäl tnis " waarC'ver J.ater. 
Eer" vu.n àe slirat.1.eden van Sokol. vms, dat hl.j nc C'i t een tale 

• van bedrijf aan een zelf de peroccn opdroeg. E k kreeg iets 
te deen, wn.ardcrr ze nccit de samenhang onapt·en en cverzagel.i 
Ee J. dee.l van de goederen kon niet meer worden tn.eegezcnden 
no.ar D1..ütscnlu.nd, het werd afge.l.aden in Denekamp, waar all.es 
werd cpgE,s..1.agen te gelljl-;: met de andere g .oederen van de s.s, 
in een gevorderde R.K. i1otelling, genaamd Nicc1aasatichting 
HierbLJ waren cok de 14 kioten van Helle. 
Oc-k dit transport werd la.ter docrgezcnden naar Nocrdhorn. 
Er was ~ck een part~ fiets- en autcbanden b~. 
Hele l&d bij z~n zwarte handel zocgenaa:md sa.mene~werkt met 
V/il_y Paul Franz Lages, hccfd van de S .D. in Am..,terdam. 
Mnar d.eze deed later een heel ander verhaal van Helle• a 
zwendel, hJ.j wao al.Lerr.iinot bereid diena daden met zijn naam 
te de -±er ... 
Teen Lagea een en ander op het spC'C'r kwam stuurde ru.j z1.jn 
Ustuf Heumeyer veer onderzcek naar AmerofC'crt, wn.ar Helle 
helll het cnderzcek verbood. 
Teen liet Lageo HelJ.e ze.Lf bLj zich komen. Lages gelaatte 
hem zich ver der van die practl.jken te cnthcuden, h1,j hà.d niets 
te maken met het cpspcren van zwarthn.ndel.nren. 
Eet t~dje later werd Lages in Velp ontboden. b~ Dr. Härtel, 
hcofd v 1.n het s.s. w1.d Pclizeigericht, ;vaar luj zijn eigen 
dos~üer terugvond. HJj lichtte Härtel verder in cmtrent de 
ge~·FLgi1:1geH vn.n He.u.e. 
Een duidelijk licht geeft de verklaring van Härtel zelf. 
Hij zegt: 

Dem S .s. und Polizeigericht gingen meiner Erinnerun g 
nach El de 1943 ven der Feldgendarmerj_e Akten zu, 
in <lenen mehrere Soldaten des Wn.chbataillC'no betrüge
rioci:i.er I~inkaufsaktionen beschuldigt waren. Sie 
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rare" ve:rï der Feldgendartierie dabei betreffen werden, 
wie sie bei Scnwarzhändlern einen gr~saere11 Posten 
Seife, A~kchol, Hooenträger, und meiner ErinnP-rtng 
llA-Ch n.uci. Brieftaoc.l:.Len, afzukaufen versuchten. 
Sie H tten gich zuer at mi t den Prei oen einver n tfl.nden 
erkJ..ärt, die die Schwarzhändl.er gefcrdert hatten. 
Drum ru~tten sie die Waren aufgeladen und zum Hc.l:lluaa 
eine Beocheinigung ihres Kommandeura hervcrgezegen, 
aus der oiCH ergab, dans oie filr die JJeutsche Wehr
w1.c1 t einkauften u1.d. nur :h'riedenoprEdoe bezahlen 
dUrftelJ.e 
l ierilber kam es zu .l.ebhaften Differenzen, in die 
nA-cn ra.einer Er innerung die zufii..d.ig dnzu gekcL'.lmeae 
Fe~ .. ger.darmr>rie eingriff. Die betreffende Waren 
oi:nd beschl.agna:brnt ,,,rrden. AUCh die Auoweise nnd 
das vorgef'undene Geld, wohJ. gegen f 5000.- wurde 
1üchergee-teül.t, una dem Gericht mi t der Anzeige 
Übergeben. In dem Verfahren verteidigten sicn die 
Beschu~a.igten, dans sie auf Befehl ihres Bataillcns 
gehandelt hätten, u:nd gemäos Ausweisung des Komman
deur0 verfa.hren seien. 
In de1J. Akten, waren auch zwe Scheko, auf die Rotter
drWll,ler Bn.nk in DP-n Haag, üver meiner Erinnerung nach 
f 600.000 und f 300.000 enthalten, die den Aufkaüfern 
a.bgencmraen werden waren. 
Ell ergab oich in der Vernehmung, daas dieae Scheks 
als eine Art Lec.kmittel dienen oc.Llten. Den Händlern 
soJ.lte aa.mit gezeigt werden, dass a.usreichend Geld 
vcrhande1.1. oei. 

Teen werd HP.1.J.e ter vera.ntv.rccrci.ing gercepen, die vertelde d.at 
z n bata.Ljcn zeer nlecht werd vcorzie:n vaz-.1. cantinewa.ren. 
Het tceval •ril.de dat er onder zijn scldaten een paar geochikte 
mannen(~) waren, om die gcederen cndershandiJ aan te kc-open. 
HJ.j had nen slechts te voren ingeprent ( ei:r geschä.rft) dat zlj 
zien danrblj ccrrP-ct moesten gedragen en niets cnwettigs mochten 
deen. ZJ.j hadden in geen geval mcgen doen, à.lsof zij zwarte 
prijzen wilden bet,1-len. Hlj meende een goed werk te deen als r.uj 
,, Bedarfo&ilter" die deer zwartha.naelanrs onwettig o.an het ge
bruik w ·rden onttrokke , op die manier opkccht. 
hce zat het dan met die grcote chequeo? Helle zei, dat hlj een 
zeer ~rocte partij rcckwaren C,t> het apc-C'r was cekomen. Laar de 
handelaa.ro waren zeer vcor zicntig e?.L wiJ.den eerst geld zien, 
en daa.rorn had !llJ in over.J..eg met Lagen de tru.c van de chA_que 
toegepast. · 
Tcer.1. wf?rd La.ges geroepen, die vertelde dat het gelegen vms. 
Hel.le was indertijd we.;.. r.a.et een . dergell.jk pr , .atje bij her.a. gekomen, 
maar i.llJ v.ras er riet cp ingegaan. 
To~n krabbelde He~.Le terug en zei, dat h1j Lages vermcedeJ.J:jik 
verkeerd had begrepen. 
GE>riernal J)eraelhuber strnfte Helle daarop discip irmir, maar 
daarvc-cr was de tcestemrn.ing nccdig van den Reichnfûhrer en 
Rauter verzette zich tegen die uitspraak. Hlj zei, dat Helle 
Ned~rlar.1.d ncest verlaten. 
Toen 1" ram de luchtlanding bij Arnhem en het batn,ljen Helle werd 
ingezet. Helle kwam later onder bevel van de 34e Divioie Land
storm Nederland ender Kchlroser. Deze weigerde echter Helle 
c tier zijr" bevelen te nemen. 
F.n zoo verdween He..LJ.e 1 Dec. 44 uit NederJ..ana en Härte=1,., die 
het er niet hij J..iet, stuurde üern Het bezwarende dossier l:" ... chtel'
n : .• VermoedelljK is dit de reden oat He.L.Le later veer straf 
nnar Noorwegen werd gestuurd. 
Intuaochen was Sokol, de gladde vriend vnn Hel..Le deer de mazen 
van het r.i.et heer.geglipt, de k.i.•Lppen 1.-viamen terP.cht op de minder 
::mug ere kep van He le, maar het geheel gf>eft een gce de b 1k 
cp d,e zwendel- feer van dit bataljon. 
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Ccri e 13 Vrienl}• 
Hlj werd 25 Nov. 19l.l. te lRotterdam gebcren.Deze Visscher in 
troebel. vatc::>r is veer .... ccpig de laatste van onze cyc.Luo. 
l · was directeur van een handeJ..sinntituut Pc:ntt J.ater e;er.:eente
ambtt:!naar. tllj wa.o getrouwd met een Dui tsche vrouw t Lecnie Oden
k.irehen, wat wel de rec.ritstreeksche cor~rn,nk zal ztjr" ge ·eest 
van zijn Duitschgezindileid. 
Deer zl,j:u huwelljl: kwam :tu.j nedert 19.33 dikw1,jJ..s in Dui tochland 
en ru~ vermeende dat de Nazi regeeri:ng erin slaagde, de werke-
1002}.1.eid c-p te neffen en de jeugd beter op te voeden. 
In J.93? 1 ... 'll.i hlJ het inntituut Pont over en bracht r.1.et tet gr<'oter 
bloei, zccd.a t bij in :J.940 twaalf .Leer aren en leer are ssen 1.1.ad t 

Hlj tref uet niet dat ru.j in net najaar van 1939 deer de Neder
la.i:"dsc "e regeering alo mi.L.itair werd opgeroepen. B1,j do capi
tu.1.atie vmo t.ij in Amersfoort, hl.j vatte het werk op zijn scheel 
weer op en evenaJ.s vel.e andere opportunisten 1erd hlj in 1940 

id van de N. S .B. Hij werd J.id van a l.erlei nndere Pre Dui tsche 
inste.L ... i gen zeoals Winterh1.üpt N.V.D., technische noedhulp, 
Neoerl id ch-Duitsche Kultuurgemeenschap, en Opvoederogilde" 
hJ.j abonneerde zich op Vo.J.k en Vt~derlnndt Nationaal Dagblad en 
Deu tsche Zei tung i n die Niederlana.e, en in 1943 werd hlj vcrming~ 
leider van de N.S.B. Hi.j was secretaris van de Nederlandsch
Duitsche Kultunrgemeenschap. 
De ~re -Dui tsche gezindheid van dit heerschap kwAm zijn scnccl 
niet ten goede, zijn leerlingemt11.l liep hard achteruit, en cp 
l Aug. 44- verkocht .tllJ dit bedrijf. Hij liep geregeld met het 
pn.rtlj-inoigne en op feestdagen stak hlj a.e partl.jv ag uit of 
hing een propagandabiljet voor zijn ramen. 
Teen }uj de sc1.1.oc~ had verkocht, kwrun luj in dienst van de ge
llleente .Amernfeort. :i3lj de bi.jee:n.komnten van de Kultuurv ,rnenigine; 
maakte lll.J kem1is met HeJ.le. 
Op ))cl.J...e Dinodag kvll"flin lllJ Helle tegen, die met paard en wagen 
ro dtoerde. lieJ.J..e hield. ha..lt en vrceg 1.1.em of ruj ook v uchtte. 
Vrie:r.i.a zei, dat hlj a.J.. ... een bMg vmo v--cr z]jn vrouw en twee a8J.1-
gencruen kil: deren . 
Hel. e ste.:Lde nem gerust, zeggend dat bij commn.ndant van de 
stad vercl.ecüging was e1.1 wel veer iedero veiligheid zcu zcrge • 
Die zelfde avrnd zou h1J in nauwe contact met Helle kernen, zee
ale la ter uit dit verhaa.l. zal b.l.ljken. 

--

DE W...ERVING BY HET WACHT.BATALJON t OPRICHT nm 

EN TAAK. 

Vcc-rdat r.et wachtbataljcn werd opgericht was in Amerofc-crt 
- zoo al wtj reeds zagen - het WACHTKOMlilANDO. 
Het res ocr teerde onder Rn,uter en stond onder het rechtotreeksch 
nevel van den Ccrnrnandant van he· P .D.A. de S .D' er Os tuf l!Pinrich 
( lüter Karl Berg) 
liet Cor.arnandc voorzgg in de binnen - en buitenbewaking. 
Tet dit ccmmandc bEh oor den reeds de ons heken de Fernau, en 
Sokol, het wa.o ongeveer 70 a 80 man nterk. 
29 Sept. 4-.... kwam H" .... le om het WACHTB.ATAL.JON op te richten. 
Do eiger"lljke opr icntimg b.a.d p.1.aats op .1. Jan. 4-2 maar er viel 
neg veel veer te bereiden veer J..egering, kleeàing, be rnpening, 
e cadrP.eri_g, enz. 
Er werd dade.LJ.jk bepa,ald, d'1.t net a.L..1..een dienst zcu deen :cor 





de buite1bewak1ng. 
Het ramp wan 1 ru.i:elljk voorzien van een lCoge prilrJ-::e drEtn.domrao
tering. Da.Ar buiten waren cle wf1.chttcrens, waa.rcp gewnpende 
m m.ez_ ourveilleerden.Bii.nen deze cmneining ,ro,o een lr1.gP-re 
tweea.e cmr stering aru1gebré1.Cht, cp enkeJ.e meters afotE\Zld van 
<ie bui ter"s te. 
J)P pesten hn.dden l"'pdracht ieder neer te schieten, die het waagde 
tus er.en c..ie 2 cmii.eininger. te kcmen of a te dicht b1.j de bir..i1en-
te zie~ cp te hcuden. 

Dit neer se nieter" gebeurde ver der zc-nder eenige waar achuvring. 

De ,verving reosortP.erde onder h et ErsatzkcnrnandC' in Den Haag. 
Het wao een sccrt centraal. wP-rfbureau. Het nad ver oc u.llende 
filialen., ,anrcnder .Amoterd m, dat cnder ..i..eidine van Sokcl 
1a.,.aro. 
En eek SckcJ. n.d -.rerscb.il.lende filialen cnder zich, nl Leeuwar
de1 ( Terps ... ,ra), Grcninge ( Lutjebcer en Ka.non) Arnhem, Zwolle, 
Enschede, A.J.J. eJ.c, el.l.z. 
In Aime.Lc , erkte Hl3rm n Neumann, bl.jgenarund " de roarktkC'C'pman" 
omdat luj uet een tent op de markt otcnd cm t'e jcngemar1Len te 
ren elen. 
Velen 1verden met .Leugenachtige beJ.often overgehaald , enkelen 
waren Y'3C -itl.uotige kerels, die zien be-wuot lieten aanwerven 
veer het ccatfrcnt, om in Rusland t,.., VPChten, maar een greot 
deel bestond uit lamrnel.ingen , die te bang waren cm nnar J)uitsch
lar a te vrcrden gestuurd cm daar in de mu11itief1"brieken er1 cp 
ar dere 3evaarlljke p.l., :.at □en te werk te werden gesteld, en te 
bere era. on end.er te duiken en zich a, te al ii te1i. bij de ille
galiteit. 
ZJ.j lieten :üch pn.a~en met de belofte, dat z1,j aJ...J.een in Neder
land wachtdien□ t zcuden bPheeven te <leen, bv bij de r.ai.L.itaire 
mngnzJ.juen , en d.at z1.j danrv"cr in zeo eke.r" ZC'Uden werden c_pge
leid. 
et racerendee_ was du geen N .s .B. er .cf pnrt1Jman. 

AJ..s zij a ter met .i.Ul.l k ach ten bij He1le kwamen, dan werden z1.j 
afg9s ln,u:we1 riet ue mededeeling, dat zij vrl.jvriJ.lig dienot hadden 
genr.LJ.en eii. cmdat het sl.appe.Li.ngen waren , ar en z1,j dnnrr;1~e ge
noegen. 
J.!nar zelfs met a1. die sc.t1ccne belcften geltü::te het niet, een 
vc.J.. kend nar-J.taJ. vr1jwi.1..l.igero bijeen te brengen en zeo na.t1 een 
van Sokol. • s hancllangers , Du.ynatee uit Mnaraen zijn tc-evlucht 
tet e;e ruigeniooen en tuchthuizen. 
Dr. 1ä.rtel verk .fl.nrde, dat vai al.ie S .s. cnr erdeelen, u~ t 
!achtbatn.J..jon het n.Llergrootote precentA.ge minclr1jven had op
geleverd. 
B]j de bijzonderheden von Spruit h_,,bben mj gezien, hce HelJ.e in 
0 -irnen cnder VEUsci'.Le beloften 1,1ru1nen rcnselde vror zijn cp te 
richte1J. batà.i..jon. 

· bracht er cngeve er 1+5 bijeen . Toen z1j J.ater reclameerden 
dn.t z1j wilden werden uitgezonden naar de nieuwe landkolonies 
in ä.e Oekraine , loog hJJ , dat hlj daarvan n i ets wist , hcewel hJ.j 
weer Later heeft erkend , die belofte te hP-bben gedann naar 
aanleidiHg V' ee:u toezeggi11g van Generaal Jungclaua. 
Ook van Het oude Wachkcr.amando ginge.n enkelen 11.1. he. t wnchtba
taljon over, zccnls Fernau en Sckol. 
VA:!l zlj1" belcften, do.t het bat11...1.jcn onder rcderlandoche leidinf 
zr-u kornen io eek r.ieto gekomen • .Alleen luitenant Bronkhorst 
was Nederln.nder en de 2 dokteren , G.N.Dljkemo. (geb,ren in 
Buitenzcrg 6 }aart 19Ll)en Dr. Tc~lenaar. 
r Gt v,erk van Sckcl bestond eek in (et opzoeken van jC'r eens, die 
thü:.J mcei.lJ.jkheden hR.dden. SC'l'"cl liet hen clR.r1 de verb ,r1dacte 
tr>f:kene:u <::?L al□ ze minder jarig vmren zette hlj han veer .LC'cpig 
cp e e11 r: cl i in Den Han,g. 
Als h1j te weten kwam, dat er jcngeno met de otr, ,frechter in 
n.anraki11g waren gekomen . dm h n,a,lde hlj nen over dienot te neren 
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e. wi~t lllj te bewerken, dat i1et Vl"l.1..J.s ni t werd u.itgeoprcken. 
Vercl~r had hij nau,7 contact met het Arbeidobureau. Als er jcn
;-eno ·waren aangewezen om in Dui tochland te caan werken dan 
zcc"lt h:J.,j he1.1. cp eu ver telde, dat z]j, dC'cr zich be ochikbn.ar te 
steJ. ... e 1 V("'Cr de wacntdier"ot i Nederland a.Lle verdere gevaren 
kc c.1e:u cntJ..ocpen en dat .tiun fa.mi ie bovendien extra bennen zcu 
krlj&e1 VC<'r l.~vc1 omiddelen e:r bra.ndotcffen. 

Oclr vw:.1. de belat'te vau HelJ.e veer wE1.t de verdere encadrEiering 
met Neder.Ln.nders bet:reft, kwa1..1 niet veel terecht. Slechts 
er ... kele 1î .derlr~nders behan. den de onderefficierorn.r1g. 
De 6 woeksche ople.idil"ó ad :pln.Rto in de Schutterohcef , een 
R. • Fraterhuia A.a.n de weg 11har Wcudenberg. Een deel vau de 
trcP.p "\7E\.S gelegerd i de R.K. inrichtir g Den Bcocc. 
De staf en enkele cnderdeelen vraren geveotigd in gehcuwen EUm 
de lnrui 1911+. Daar lag de troep, die de bHi ten !Vacht betrok, 
vccr.!.copig aJ.leen de lc compagnie, die net eerst werd opr,ericht, 
ln.ter de ..Le en 2e compagnie. 
Da le cora.1::>ao1 ~e stor.1.d onder bev~l van H' stuf Iet11ric.t.1., die blJ 
ee .1. v ... legeraanval cmlcvrnra. 
N ds oprichting van de 2e compagnie, deed deze kc!:·te tijd 
die1 st in WesterbC'r1c.. Een deel VR,l.!. c eze cot1pagnie ( de beo ten) 
blev-ei ',chter vrcr c 1d.erofficierocp.Leiding, waarbij Einenkel 
de eiding had. 
:::!:i.Llen.1:::e.1. was een veter "au va.n de Reichowehr. 
Na ee"1 tijdje werd de 2e ccrupagnie cvergeplaatot naar het 

teun uut C.1.inge daal blJ De:.u Haag. 
Teen werd de .3e cc ... pag1.ie o~)ger1cht., die naar Sint Michiel.s
gestel, Ruvenberg en Haaren G,il g.( cnder Kre:nke , later Hink.) 
BFJGil 1+3 werd uet kamp te Vught opgericht, en weru de l}e ccm
pagnie of\.me11geateld, die onder bevel van Bartsc}.1. kwnm , die uit 
Dtü tsch.l.a id kwam. 
D:iar werd lüter 0é~ de 5e compagnie onder Kilhne heengf3zcnden. 
In Ju.ni 43 werd de 6e Compagnie opgericht, onder Fernan. 
Er z~ten v0eJ. Rljkadui tschers in uit de Oekraine" Tctan.:r. h 0 ~ft 
het b"l.ta. .... j0n 170 a .J..80 Oekro.inero gel: ad. Zij 'flerden b]j het 
·.rac.l:'.Ltbata jon geplaatst, daLr z]j meestal leden aan de besmet-
telljke cogziekte Tra.chccm, waarom men ze lÜ""t fül.ll het ocatfront 
wi de ~1ebben. 
De totale sterkte vn.11 het bata.ljcn werd ongeveer .1.200 man. 

Ond9rrnjl. ging de C'pleiding vn.n recruten ateeua deer. Vccrt
<l.urand vJ.ceiden cte afgerichte aa:r nen naar andP-re cp te richten 
onàerdealen af, zoo bv 200 man naar de Waooerschutzpolizoi, 
V"Or b~wakir1g van het Ysoelro.eer.,· en zccalo -v1r1j reeds zagen 200 
mc-in nanr 1st oteunpunt Clingendnu.l, het Wat3 een nrti.U.erie
steu pur.1t , dat b"vendien een infanteriebezetting had veer be
dieüing van de zware mitrailleurs. 
Het bat'1...L.jcn moest verder dccrloopend recruten cpleiden VC"Cr 
het cootfront. 
Blj bljzcndere gelegenneden , af.l.egge1i van de eed, militaire be
gra.feJ.lissen enz. 1:everde het bat ljon de Eere-Cora.pagnie. 
Oc.te ticeat een wacht wC'rden geleverd veer · de Cocr.1n.ndcbunker 
va Rauter i l3irkhcven en lnter vcor Seii3s Inquart in A_pel
dccrn . 
Zccals ree: s eercer verr,1eld, hielp het eek blj de cpleiding 
vau de Jeugdotcrm. 
In Oct. 44 ha.d hlj liet\bata.l.jon de opleidii"g p aats van 50 man 
Kradac.1..dltzenzug. ( Kraft-rad) Het wRren motd2rs met zl.jopm1, 
vcorzicn vru:.1. een mi trn.i.l.leur, zij zc-uct.en een snel.Le vuurreoerve 
vcrr.uen, clie zcu werden opgenomen in een Kampfgruppe, die :t.1.aar 
Rau ter ZC'U worden genoemd. 
D-3 C'pleiding van deze greep t,erustte blJ füu.u.:irom met z1J11 helpei,s 
Roskr .1, Salzma.n en Kek. 
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Nauma.. , die a.Ls Ober jl.mker bi.; het ba talj en was nm1gekomen, wno 
instusache1 benceraa tet Uatuf. 
He e nad in die tuoscnentl,ld verochillende adjudanten gehad. 
Eerot :Fernau, en teen deze n{l.n.r Haaren ging, kvrnm Evert. Hlj 
bleef slechts leert en werd verv,i.,.ee1 <leer Scbr eur. 
D~ze ging ever nan.r de landwacht en werd opgevc:J.gd door Kühne. 
T~~m Hei r ich ::meuve.Lde werd hlj als c cmpagni accmmru1df\.nt cp
gevc ... gd dcc r 11 • stuf Puach. 
Deze gaf zJj1 ccmpagnie later over aan Ferrw.u. 
Van Bro:ukhcrot, commandant van de le Ccr.i.pn.gnie vc gen hier neg 
eenige b 2onderheden: 

Hlj wf\.s geboren te AL1s+erdam, .L.2 JuJ.i 1900. Hij was 
va.u beroep • .1edefirmant in eet. ateendr1.ü-·...kerlj. 
Tot 18 Juni .L.9.32+ wE~o !llJ reoerve le luitenant b1j 3 RVA. 
!tj wa.' ~id vru. J. de N . s .B. en teen r.J.j dit aan het D •. v. O. 
meldde, werd h1j als reoerve cfficier cnto.La.gen. 
Hij vecht dus in l.940 niet mee. AJ.a N.S.B.er is~ 
kcrte tJ.jd geinterneerd geweeot. 'l'cen de eer .Log met 
Rus.La.r.1.d kv,,arn, wilde hJ.j meevechten.Hij werd steeds af
gekeurd voor de Waffen s.s. Eindelijk werd ruj goedge
keurd en 28 Jan. 42 gezonden naar 'I'Ülz in de Beier
scne Alpen. HJ.j werd afgericht, alo gewocn Infanterie
scldna.t. De oefenineen waren op zi,jn leeftijd te zwaar. 
Hlj kreeg ontgtokingen aon bAide beenen en werd naar 
Gratz gezonden. Na 5-:r week behandeling werd hl.j naar 
Nederland ges-'-uurd. lhj kwam onder hehru: deling van 
een burgerarta en was neg 9 maanden ziek. 
Toen hij beter was, werd hlj in Maart 4-4 gestuurd naar 
Benn~schau bij Pro.ag. Daar kwrun h1,j op de art,LU.erie
schcc~ veer opleiding tet cfficier. 
Hlj werd s.s.ostuf en bleef da.a.r tot Ju_ i lP.J.. 
Hij werd teen naar Nederland gestuurd, waar hij tet 
ZlJn verbazing werd ingedeeld b1,j het Wachtbn.taljcn. 
Hl~ kr~eg e ccmpn.gnie van Fernau, die do.ar zeer boes 
over wao. Fernau verdween toen n .. n.r Hn.aren. 

Merlcvn.11.!' dig Zljr enkele beoo rdeelingen over de cffic ie ren, uit
ee !'IJJrc-ken deer de "'a.inderen, die dagelljb:i met hen crtigingen. 
Abr a.nru.1s, de crdcnnano, zegt van Ne:wnann: Hij waa een j c.1:1g per
soon, bijna een kind nog, met slank pcntuur en denker l·1aa.r maar 
hij was een grocte p.loert. Hlj wa.s mank en had een ot1jve rechter 
arm, wan.rdccr hJ.J links groette. 

De He .landsche end er officier Oudheuo den zegt van Helle: 
Hlj was L.1.iet de man, die deer zijn gedrag reopect afdwong van 
z 1 ... mindere11.Hlj kon razen en schreeuwen als een dolle; a a een 
strei... en humaan chef 11eb ik hem nori t gekend. Wij die dagelJ.jk 
met r"eni omgingen trc kken ons van ZJ.jn gebu.1..der niet veeJ. aan• 
cmdat ·wij eraan gewend ware • Ook zijn cmgang uet mevrcuw van 
Bosae uiaakte hem bij ono niet pcpu.Lair, daar l'uj in Dui tochland 
vrcuw eu kiuaeren had. Dit gedrag was bovendien in lJ.jnrechte 
tegenoprau.k met hetgeen hlj zijn ondergeschikten a.lttjd verkon
digde i1 z]jn politieke redevoeringen over Edelgerma.nen. 
Er ·werd dar1 ock altijd de dra.ale ge9tcke11 met Hel.1.e, hocfdzRke
li.'k weser.s zl.jn omgang met die vrouw, die een halfbloed was. 
Als e ... le niet op het bureau waa , dan wao de alger.:ie ene ver en
der te.1.ling, dat hJ.j bij mevr. van Bo o se zat• waarbij dan de 
nocdige in2inuatieo werden gebezigd, die later juist zijn ge
bleken. 

Ri?e ,1 s in Hei 44 kreeg Hell.e een veel uitgebreider bevoegdheid. 
Het wo.cutbataJ.jon zou zoc nocdig a.ls strijdnacht worden ingezet 
tegen de Vl.jand. Hel.J..e deelde dit op een speciale b].jeenkor.a.st 
a:l.ll cle onctereffi eieren mede. Velen hadden een verbandacte ge
teekend, die de ver plicnting oplegde a.l.1.een bll!nnên Neder.Land 
te vechtor ... Het was veer HeJ.le een aa.nJ.eiding om zich met aller
lei burgerzaken te g~a.n bemoeien. 
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J. Juni werd de 6e Ccopagn ie cpgericht,wn.nrvroi Fernau het com
manó.c kreeg. 

Ju.i.i 44. Hu.dat 6 Juni 44 de invasie in Ncrr.Ja1"die hnd pln,ats 
genad, werd He.U.e in Jul.1 44 belast met de vccrbereiding van 
de verdediging van AmerefC'crt. DA ALARM:TO~JSTAND werd afge
kcnuigd. Zee kwam het batnl.jon vcor die functie onder de be-
vel ,:n v de Wehrmach tabefehlshaber in den Nie der ln.nden, de 
,, Gen13ra der F.üeger" Chri tianaen. 
ieJ.le reeg àe J.eiding omdRt hlj de hccgnte trcepenccmr.m1:wn.nt 

il" Amer3focrt was • Hlj werd CCllll 'landant van de otadoverdediging 
en stónd als zccdn.nig onder de bevelen vroi. Overste Schiller, de 
Feldkomrnandant in de prcvincie Utrecht. 
H1.j mccht nu burgers vorderen vcc:r het werken aan de verdedi
gings,.verken. 

Begin Sept. l.P+. Dcr-r het oprul"Jcen der geallieerden werden de 
kampen in Brabant ontruimd en vernuisden de ccmpagnien alle 
naar .Amersfccrt. 

17 Sept. 4l.l-. Het wachtbatH.J.jon wordt opgenomen in de Weotgruppe 
en in a.e S.lag cm Arnnem geworpen. 
( Zie Deel IV, de Sl.ag cm Arnhem) 
G0 dure11de de sl.a.g we--rd HeJ.J.e al.a onbruikbaar V8ll zijn functie 
ontrieven en naar Amerofcort teruggestuurd. 
Da~r het bataljon zeer grcote verliezen had geleden en velen 
waren gedeserteerd, moeot alles worden gereorganiseerd. 

27 Sept. 44-. 
Het ba.taljon gaat over in de LANDSTORM NEDERLAND. 
liet .1.ad afgedaan met de bewaking te .Amerafeert, het werd een 
strtjdend ha.tal.jen. De tank in Amergfccrt werd cvergencrnen 
dC' or <l.e S .D. 
Het b~eef vccr~ccpig neg onder Helle en werd verdeeld in 4-
colllpa.guien: 
le Compagnie: ss. O tuf ltühne ( had do 5e ccr.:ip. gehad) 
2e Com.t:-l gnie: SS. H' atuf Ziegler. 
3e Ccmpagnie: ss.Oatuf Fernau. 
4-e Cc..1pA.gnie: ss. H'otuf Hink. 
1,2 en 3 waren gewcne Grenadier compagnien, de 4e wn n de 
zware compagnie, bewapend r.1et zwn.re mi trnil..Leur s en mcrtieren. 
v eer LC'cpig waren dn.arblJ ook een paar stukken infanteriegeochut 
en een paar a tukken P .A .it. vaz1 .3, 7 cm. 

Begin Octcber.4-4 
Het b taljon wordt ingedeeld in de s.s.Freiwilliger Grenadier 
Brigade ( later Divisie) Landstorm Nederland onder Kchlroser. 
Bronkhor at werd overgeplaatst naar Apeldo('rn, waar hlj tl.jdelljk 
dienst de ~d. 
:Sart ch walil ingedee.Ld in de bataJ.jonootaf aJ.a p.1.aatovervo.ngend 
bata.J.jonscoillJJlanda.nt. 

l. November 4;4-. 
Het •b ta.ljon wordt overgep.J.aatgt naar Uddel en omgeving. 
Het w~1. o toen Bata.ljcn II va.n Reg. 84-. Het andere ràgiment van 
de bri:gade waa No. 83. 
Daar 1.1.et wachtbataljcn nu !Ie Bat. van de bria.gde wao werden 
de ccmp· .. gnien e;emunmerd: 
5e Ccmp. Kühne" 
6e Comp. Ziegler. 
7e Comp. Fernuu ( eenige tijd Naumann, omdat Fernau tot 30 Dec. 

4-4- werd opgenomen in het hcspitaal te Apeldoorn) 
Be Ccmp. Hink. 
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8 Dec. 44. 
Het bataljon wcr dt cvergep o.atst naar Hcegeveen, Ruinen, Ech
ten er.i. Ansen. Er 1:\VWll teen een nieuwe organisatie. Veel perno
neel ging ever nn.ar Regiment Nc. 83. 
Nadat Helle l Deo. naar Duitsch.la.nd was teruggeotuurd kwam 
het IIe B':1.taljon vcor.l.ccpig onder Bartoch en later onder 
H' tuf Ha.rms. 
Co:m:iandant va.11 het 84e Regiment was Lippert. ( Standartenführer) 

l Fenr. 45. 
Het IIe B-1taljcn cvergep aatet naar Baak bij Zutphen. 
De regimentostlil.f lag te henge o (Geld.) 

15 Fevr. 42,. 
Het geheele regiment wordt verp.laatat naar Vfageningen. 
J)~ bd.taljona gingen daarheen, de 13P en 14e compagnie gingen 
naar Veenendaal, Lippert nad zijn corLlL'.landcpcat in Rhenen. 

15 Apr il 4;5.• 
Terugtccht en capitulatie. 

Omtrent de reorgani!Jatie geeft Kchlrcoer de velgende inlichting: 

:'larti:t Kcnlrcoer Geboren I1ünchen 8 .ran. 1905, van beroep E:Lec
trotechniach ü1genieur was 25 Mei 191Pt naar Nederland ge~cnden 
or.1 het bevel op zich te nemen van de S .s. eenheid, regiment 
LandstcrJû Neder and. 
Op 27 '1ei 44, de ver jaardag van ObergruppenfUhrer Demelhuber 
cntmoette hlj He le, die teen comm.andan t van Wachtbat,.ljC'n No.3 
was • 
.r..c ·.L roser zegt uitdrul::J::elljl:, d.at hlj het bath.1.jcn niet onder 
zijn bevelei. heeft gehad zccla.ng He.Lle daarvan cowt1ar1dant was. 
L cpdrncnt van Rauter en Demelhuber had b.1j tcezicht op de 
ga.11 van zaken bij het hataLjcn en meest daarcver rappcrt uit
bre 4gen.Hlj kwam een pau.r :raaa.L op net bureau van Helle en kreeg 
geen g,mstige indruk van het bata jen, neg minder van den com
mandant. Hij v as tegenover zijn chefo kruiperie i:>n vleierig, en 
·er wo. een proces tegen nem an.nha.i.gig wegens zwendel. 
Als verschi.llende zaken tegen hel.Le eerder bekend aren ge
werden, dm zcu. een TJU.itf'\Che krJ.jgoraad hem zeker 6er deed heb
ber4 veroordeel • 
Het ,1achtbata.ljcn stcncl blJ andere onderdeelen zeer ongunotig 
bekend. Teen hlj c het bureau van HP.1..l..e kvfam vond l'uj het daar 
een royale boel. ( zie de b.lcer.aen) 
Kchlroger wiet ook, dat Hel.ie altijd aig,iren otuu:rc e aAl'l. DemE-ü
huber. Helle schoot tegenover zijn ondergeochikten tekcrt aa.n 
parate l:ern is en moreel cverwicht. 
Om zijn figuur te redden en b1j zijn chefs in het gevlei te kern.en 
heeft hJj aJ.J.erJ.ei buitensporige dingen gedaR.n. 
Kch ros~r is overtuigd dat al he.lle zich verder cmhocg had 
kunnen '\erken, hl.j zeer gevaarlijk had kunnen werden en tet al-
erlei misdaden in staat. 

"chlroser zegt, dA.t het wachtbatn.ljon tet aan het vertrek van 
HelJ.e onder de beve.1.en vnn Rauter in gebleven. Rauter stuurde 
het d1u;1 :nn.ar Uddel. 
Op de V13luwe lag verder het batal,jcn Gebhard, dat wel onder 
de bevelen van Kohlrcoer otcnd. 
Gebhard werd bi,j cngelul: op 15 »ov.44 deer een schildwacht 
dcodgesc.ncten teen zJ.jn chauffeur doorreed na aanroep va.n de 
51 chilctwa.c.a t. 
Gebti.,1.rd had NIETS te zeggen ever .uet bfat,~ljcn Helle. 
De sa.me:uvceging van beide bata.Ljons heeft p lil plaato gehad 
na et nee:rJ.gaa.n v~ HeJ.le. Teen wer het 84-e Regiment C'pge
ricat. Vccrlocpig werd Zieg.J.er b.1.ta.J.jonaccrn.r.nancta.nt. 
Bartsc:.L vrord ccrar11anda.nt van. ~t batn..ljcn G~bhard. 
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c ...... ..a., ... m werd bencend tet actjuciant va.n Lippert. 

De eerste cpdrEtcht was: 
V:.'ERDEDIGING VAN HET YSSELBHUGGEHOOFD BY JJEVENTJ~ EN z.UTPHEH. 

Tce.c1 deze opdracht verviel., werd de trcep overgep.Laatst naar 
~in.gei ... ineen, Rhenen en omgeving. 
Andere C'nderdee.1.en van de Divioie bezettei een otrC'ck van 65 km 
van Za.i.. tbcmr.1el. tet Heeloum. 
Zij d::.enden vcor het opvangen VM Engelsche trcepen, indien deze 
a.('cr de Betuwe over <ie Hljn zcucten kern.en. 
Half Fnbruar i 45 werden de ote.1.Lingen overr;encmen vnn het 7e 
Regir1e t Fo. schirmjäger. 

EEN MISLUKTE POGIJ G TOT UITBREIJ)ING VAN 

HET WACHTBATALJON. 

fioeiv~l het mee tal geen nut nePft, plannen te bel.1.andelen, die 
niet z1jll d('orgegaan, io de correspondentie ever dit gevnl. te 
belangrijk om ze over te slaan. 
De bevel.hebber van de Waffen s.s., de s.s. Gruppenfilhrer en 
Lui tenant Generaal der 1Vaffen s.s. Demel.huber wao in het vcor
ja Lmar B?.r lJ.jn geweE> st en .t ... ad daar b]j het Filhrungshauptamt 
( s. .Gruppenfûhrer en Lui tenroit Generaal der Waffen S .s. 
Jilttner, die daar chef staf ,,as) een p an {;el.anceerd or.1 het 
bataljon ~affen s.s. Nerd Weot ( .het cno bekende bataljcn van 
He.J..~e) uit te breiden tet een s.s. regiment Nerd Weot. 
0,tJ die .aanier zcu X.lJ.J twee regi aenten onder zic.t.i. krljr;en, .nl 
het Wacntregiuent en een regiment Neder.J..andache Landwu.cht. 
J)ç i-eden was dat DerneDl.uber in geval. vn.:n nccd de vccrste 
Ysse ot~J..J.i1..g L1C ·"st cveruemen en een tweede stel ... ing, lC'cpend 
cp .30 icra nc1.i.ter de kuot, evenwi.jaig danraru:1 tet aan de mcerdljk 
met iJ.i'begri~ van de ote.LJ.ing Am□ terdnm • 

.rUttner v s er dade.Ll.jk enthou□iast vcor en 27 Hei sc1u- 0 ef hlj 
da.arcver eei:i brief vo.. hele s.s. FUhrungshauptamt aan den 
ReichC'!filhrer der S.S. (Hirm:1J.er) Hlj schreef: 

Iet s.s. Wachtbato.ljon Nocrd vreot be .... taat uit BE
TROUWBARE IrnDERLANDSCHE s.s.•ers, die zich alleen 
hebben geme d veer èienst in het bezette eP,bied. 
Dcor de an.n deze • ...tï"nnen gestelde taak, JODEN EH 
.USDADIGERS te bewaken, wcrdt het ider~li □me en de 
bereidheid tot onbeperkte dienstuitvcerine niet ver
ei~c.nt • 
• :et s.s • .Führungshauptamt stelt daarcm veer, de be
waking der Nederlm1doche ccnce11tratiekrunpen ever te 
drhgen aa..i het s.s. \I. V .H.A. ( Wirtochnft Verwn,ltung 
Haupta.r.'.lt) i het geval de opheffing d.aêl,rvru cf' ten 
minste vermindering van het nn.nt, l S"'vangenen niet 
.i:nce;e~ is. Het .La tste lJ.jkt gevrenccht met het ecg 
op het gevaar dat de Vljmid b1j de .Landing bE>nJ.int 
znl J:lrcbeeren met deze gevn.n~enen in verbindirJ.g te 
kei en dc"r middel van LUCHTL NDINGSTROEPEN. 
net s.s. ffihruugshn,u,tamt stBlt veer, het s.s. Wach"'S 
bata.1..jOL.1. Hccrd west, i 1 uet :C:A.c1cr der in Ned~rland 
cndernci:1en bP.vei.Ligingomantregelen in te zetten. 
De c.aaran verbonden bevredigende dienst zal zcx der 
tvv1J:f'e.,_ ee1 ... verhocgde nanmeldinb VC'C'r C'r be erkte d.iel:St 
i .1. de Waffen s.s. te:u gevc.Lge üebben. 

Ik b.1n 1..iet zeggen, dnt Dernel.h.uber een juiote kljk op d ~ . zn.ken 
ho. • Iil.i t1cet het vccrkor'len nl.sof ail de " hetrcuwbnre" r,1annen 
va.u et wacht,bn .... n,ljc1.i. otcnden te springen cm te r.acgeH vechten. 
Maar hu:i: order □ verbeden dat, zij r.a.oe•een JODEN EN .MISDADIGERS 



RA trrER , WOUJ)ENJ3E~G , DR . LEY EN SCHMIDT • 

Rauter op straat 
Rauter in gesprek met generaal Seyffardt, commandant van het Nederlands Vrijwilligerslegioen" 

tijdens de mars van het Legioen door Den Haag voor het vertrek naar het Oostelijk Front. 
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bewaken • .Aln zlj ec.clter tet echte sclóate1.1. erder.1 verneven 
zei. c" óe vrljwi.1.:-i...ic;;ers tcestrccmer ... 
J.vLC' cl. io c ck zij. gP-daci ... tengnng, dat in Het cc1"ce11tr a tiekru:t1p 
o echts rd.sà.ndigers en jeden zoud.en zitten en dat DAAROM de 
.iliJ.ge-Loc..t~e1 ... bij een ir.YaJ.. IJarachutiste:u. zcuden gebruiken cm 
dez:e r .... an 1e1 in eerste i?J.ot tie te be 11·rljder.La 

· vli de de kampen verklei:uen op cpruimen, n.b" op een mcment 
dat nteeds .,,eer elitieke gevm1genen werden gegrepen en de 
l:::, 1;el. zccwel n,ls de bewn.kiHgstrceven mceoten werden uitee
brei d. 

Der.e huber ha.cl eer" feut begaan. hl. nad weten te bereiken 
dat de brief hui ten Rnu ter cm b1j Hirnrnler kwA.I::l. Dcch Himmler 
iet zier.. niet vcor de gek hcuden. lILJ begreep h~el goed, waar

cm Rau ter wa::; gepa,rneerd Een uitbreiding vruJ. de tY-cep lP.idde 
tot lJrcuctie veer Demell,.uber. 
:s. ru.i wist eek !.Lee gced, dat àe tceotE"nd in Hnderla d lang 
niet zee rocskburig vras alo DeL'le J.Uber en Jüttner prcb~erden 
he c~ rlc mcuw te spe~ae .• 
1<1. du zc1.d .UJ de brief CL'l a.dvieo aan Hau ter. 
{ij ke1:.1.e1J. Rauter 1 de feJ..l.e, nerveuoe kere., belust cp eiger .. 

macnt. liet feit, dat .(.llJ ge_pasoeerd was, wn.s reeds VCJ.o.cende 
fUl .. .;..eicii1J.g om het nee ... e pJ.an af te kraken, nu1,ar düarbl,j kwrun 
dat net c zinnig was. 
Vhj zs,ten i r.1i..ue rs met die r:1ocie troep van Gen---ran..L Seljffardt. 
at e:e" ell.e:ude en gekncei wao er nr:cdig cm die troep cp 
ter.lcte te .1:.1.ouden. A~a er een andere groep naast W·""r d gevcrmd 

ken inen cie tree vn.n Seljffardt we ochrappen. 
vcordat Ern d, van !let bureau Hinuni.àr de brief ken afsturen 
wn.a J1eme~.1.uber gan.n praten me t Rauter. Rauter wn" bcca, dat 
neme uber pas bi;j n.em kwam NA terugkeer uit Berlijn , teen 1'.ilj 
meer.1.de ct.n.t rüj achte Hnuter•s rug al.Leo ir" kmlllen en }r..ruiker.1. 
had. eu dat .r.ij de tceotemming vn.n het FtU rungohanyt t eir;en
llj A in zijn zak r:i.ad. 
Rau er antwoordde hem. dat Himrn er het n('ci t zcq gcedl::euren 
en u.at cel~ .t.:t.J ertegen wao, cn1d.at hlj op die mru:üer ncoit vol
r.cend nflntal rec _·u ten zcu kunn~n bijeenbrengen veer het Ger
I.1J.a' -.. !:lc.t ... e Kcr:po. 

cc:C.rt De.u1ellJ.uber geen be.langotel.ling nebben vrcr de tegeuwccr
a.ige tn.nl: van het wachtb 1.ta.1.jon, dan cacht h1j (Hruter ) daf1,r 
anders ever. Hlj ken geen Dui toche jcr.geno krijgen, de j C l ... eerio 
die zie l bij IJ.et vmc11tbata.l.jcn meldden e gr ·,.ag wilden vechte;:n 
weraen heHscn r.iet tegen -ehonden. Nu en dan ver den na de peri
ouieke cyleidir ... g contingenten rrn.ar het ccoten eez<'nden. 
In die t,Pent ·:1.twecrctde Rnuter eek 9 Juni 43 na.n Hir.1llllàr. 
Hl~ legde uit dat JJemelh'bber de verdediging ZRg alo een UPder-
landsche :l.A c e territoriale taak. reden vrn.arom hJ.j beoln.g 
wi de leggen op alle Nederlandsche krachten il. dit gehied. 
Haar RA.uter wilde het wachtbataljon in de eernte plan.te zien 
alo een verz·uneJ.punt veer de N.S.B.jcngere11 1 die daar Prden 
cpc;e oid en vervc.Lgeiio overge drç1.gen aru:i het Gernannoche kr-rps. 
Er wns zol.fs sprake vai ... dé. t er een eigen s.s .Pnntoer Gr~m.a
dier Divisie Nederland zou worden cpgerL ht. 
En veer het cp peil houden van' zco • n di viai e had .t.u.j a.Lle 
kra.c.J.ten r..codig, daar kon niets af veer een ter ritotia e 
t, • 
hlJ wPeo erop, dat net vmcb.tbata~jn ... ·tJ. 200 ,..rum had c.vergegever" 
naxi .L ... et cc ur!lo.ndc Waooerachutzpolizei voer net Yoaelmeer, verder 
200 I,'.!I 1~ veer het steunpunt C.Li:r.gendanl. 
Er ~ceot bovendien neg een 5e ccmpagnie worden opgericht, waar 
de recruten po..i.i tiek en mi 1 tair werden ge □ chccl.d, zood.at 
van tijd tet tijd een vel.Ledige ccrnpag1üe ken werden eegeven 
aru-1 het Gerr:1'1,rurncne Kcrpo. 
Daar 1'.u.: de zan.k nucnter he.ireek wat betreft die strijdlust en 
betrcuwbnarheid1 'htte hlj net cngewerrncht Pen grcot a.m1tal. 
Nedr r~ru1dera op te hC'cpen voor territcriale doeleinden. 
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ZeJ..fs a.e landwacht, oie een territcriale inste .1.ing wao, moeS1t 
reeds zccveel mcgelljk worden overgeiJ.eveld naRr het Gerrnumnche 
kc~;.,s. Dn.arcm knn tte hlj zich tPgen het pJ.an Dei.ielhuber. H1.j 
acht te het wo.n.nzin , de }r..r ac:u ten , die met moei te war en bij e enge
brr c. ~ t vc-cr de bewru:ing thans te verndnderer" 
Het wac.l'J.tbatn..ill..jen was imrnero be.Last r:iet: 
1. l.i.f't groote cc1.1.cent1·,ttiektunp Vught. 
2. } et g).jzeJ.,~c1,rskn.mp Sit t ~i ·hieloge stel. 
3. Iet ~,111.1> der Ir:..c iache gijze.L.aaro. 
4. Het ccncentrn.tiekurop erofocrt ( ZWAHT :îDELAREN EN DIENST-

WEIGFRAARS) 
Het eek z, c gernakkel.ljk, -Me bewaking ever te rngen aan het 
VI. V .I • • , maar w ar moest dit de r1fl.llnen v,111.daan hal.en? 
Uit eer mi.Li to.ir c-og.,l)unt ·ezieu ken opheffing cf verrJ.indering 
van die krunpen worden bep.Leit, MA.AR ))E POLITIE:IOJ TOlESTANJ) IN 
NEDERLAND EISCHTE .rursx VERGROOTING V DIE K :1PEN. 

Zona.er ee ige trugncudi "g ocr.i.reef Rou ter ai t alle a n.an Himmler, 
blj veegde erbij d t als Deraelhuber veer z1j1 mili tr.ire t ak ocl.
date ...... c0 ig had, hl.j L'.laa.r meeat prcbeeren daarin zelf te V,...,C'r
zi.en. 

J..9 Juni 43 gaf het bureau Himm.1..er opdr'1.cht aan Jüttner cm aan 
Demel.b.uber de ontevrerlenheid van den R~Jchofüh.rer der ~,.s. over 
te breri.gen en 1.1.em op te drn.gen zich vccrtr.n.n te c-ntb.cuden vnn 
het doen van voorsteJ.ler.i. buiten Hauter om 

25 .Jur.i 43 }'-..reeg Rauter bericht van .Brand, dat de za2..k an de 
baan waa. 
M('rki 'M'.Xdig io hier d .t Rauter de maru.i.en van Vug.,t en Amere
fccr t qua..l.ificeer t al ZWAHTHANJ)E REU EN DIJtlliSTWEIGJ!'.RAARS. 
Nie ar"d J.J.fl,d de moed cper ... lljk r.aar Berlijn te ochr1.jven, dat in 
spijt v a.L.Le maatrege.Len het verzet tcenam en die kam1,en 
oteeda meer uit,;ebreid meesten werden dcor de otrccm van POLI
TIEY...E GEV.1uîGENEN die d,.,nr meesten wordeu <'ndergebracht. 
Vcc-r een troepje dienatw0igeraaro en zwarthandelaren h eft 
men geen bn.trujcn van 1200 man nccdig. En z0O o im zal Hirnmler 
ccz:: wel zijm: geweest cm dat te beseffen. 
vc:..ledici eidahal.ve zn.1. ik - alvorens de gebe,irteniooen bij het 
wacntbat J.jcn in chronolcgische vcJ.gorde te beopreken, eerot 
neg een vc.l.Ledig overzie.at geven van de Divisie Koh.l.rcoer. 
Deel aa.raan m9,ieten ricg een paar bi.:jzenderhoden van de crgani
sati~ v het bataljcn vocrafg an. 
l Pt i bij a.e J)Ui tsche legeronderdee.1.en gewccnte, de hC'cgere 
en agere otaver.i. cp dezelfde ochematische wijze in te deelen. 
Blj die lagere otr-..ven io echter niet stee< s werk genoeg veer 
elk diar ondercleelen, en zco kflll het vc-crkcmen, dat bv in een 
bataljcns taf verschi ... J.ende functies in een zelfde per•;c-cn z]jn 
verP.enigd maar toch houdt men vast aan die achematiache indee-
ing van e afd. Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, enz cnverochill.ig of 

men te maken neeft met een legerlcorp, of met een bataljon. 
El zee vind.en we il de b, t ljono1Jt f du.s colc vernchillende 
afdef!lingen: 
}.f d. Ia. G- 0 ve ch tshnnde i1J.gen. 
Afd.Ib. 'apeno, munitie, vcertuigen, opringmiddelen, gaonfweer, 

enz. 
Afd. Ic. S~icnnage en contraopiennage. 
Afd IIa.. J?Ührer-per scnali • Dit z1j:n de per nc-cnsbljzonaer.b.ed.en 

· v de officieren. 
Afd. IIb. p, r scna.1..ia var" onder officie reu en· mnnochappen. 

Hiercnder valt eek het afgtaan van pers. veer de Ger
m h,li.ocll.e S .s. 

Afd.III. G ,red.1.t ( otrafzaken) 
Afd. IVa. AdrJ.inistratie (voeding, k.Leedi:r"g, uitruotir..g, soldlJ) 
Afd.IV b. Verpleging en geneeskundige dienat. 
Afd. IV c. Vetarinaire dienot. 
Afd"V" Metervoertuigen. 



Afd. VIa. Opvcedir ... g vclgena de Nazi w~reldbccchC'uwing, en Vf"r-
zcr il ... g van de troep. ( Cfl.lltine, filmo, rn.dio enz.) 

De b taJ.jc-noota.f best,cud uit cngeveP-r 80 r.aan, c1ie onder het 
a. .... gcr. ee11m toezicht tcnd van den lui tenant adjUdQ.Ilt, die ver
der o.e vertrouwensman was van den Cor.:iroo.ndN'lt en blj a.Lle be
oprekingen °~ls eecretnris optrad en de notulen bijhield. 
Opgeruerkt wc:rclt, dat Helle zijn wel zeer jonee adjudmt niet 
te veel au serieux nru-.a en hem ala hl.j in gced nu1,1eur wao, oteeda 
,, :Subi•, r ... cer tde. 

Dasr vernchi ... lende kC'rpsen in Nederland geen muziek b .• ,.dden, 
kree He .... le va.n Hauter vergunning een muzier..kcrps cp te rich
te1 ... J3lj het bata.ljc waren verscr.1.illende daarvf'cr bruikbare 
.w.m1ocl:.1.Rppen. Er werden rat cudere m'u:m.er uit Dui tocl:d., u ge
atuurû e1.1. i.1.1. Aug.42 werd onder .Leiding vN1 s.s. H'stnf V~lckner 
eei ...... uuziekkorrrn opgericht. Het waren te1, slc tte ongeveer 60 ma.?. 
Het deed cp verochill.ende pln.a.toen in fiedP,r and dien□ t vcc-r 
pro1J .g,,.nne" vc-cr win terhuip. 
Daa.n1a. werd een troeyje to..r!lbcero en p1jpera cpgericht ( de 
Spie.1.mannzug) Een deel uao afkcmotig van de J)Uitsche :pc.J..itie. 
Eer t otcnden ze cnder J.eid.ing van den s.s.o• acha Cl.aubitz, 
later c1 der Sakkel. ' 
Deze troep diende cm de rna:nochappen C.t,> marsen te begeleiden. 
Lat~r werd deze troep getransformeerd tet een Verke1121ingo
afdee.1..ing ( .Tagdkornmando) dat ateeda küw.r mceBt zijn c-m uit 
te rukLer. a.J.s znen vermun aa t ere;eno een vliegtuig een :nC'c d
lw.ndinG ... ad gedaan, cf a.J..s men V"erL1eenc:l.e dat par·1chutisten 

.w ren afgewcr_pen. 
In ! ei 44 ging net mu.ziekkor_pe over naar de otn.f van GP.nera.al 
De el 1uber. De i...' men waren tevens opgeleid tot ziekendrnger. 

Aunopark. 
Het bataJ.jcn bezat een autopark va.n cngeveer 40 M.T.w.• (Man
sc "r"_p.t:,1011 Transpcrt Wageno) Het waren ALterilGLannche luxewagens, 
die waren ver 1ouwd. Verder waren er 5 luxe R.Htcs en 10 vrach.:s
a,utc •. Administratief beheerde dit )ark tet de 2e Ccmpfl.gnie 
in Den Bcaco. 
Chef wan de J)Uitsche Oscha Ern t Jurgens. 
De meer.te mgens drcegen het kenteeken W.H. (Wehrmacht-Heer) 
er.kele ware:n ge7:cnden uit het s.s.FUhrungshaupta.mt in Berlljn 
en · ... adden het s.s. teeken. 

===---

Het hierna vclgende overzicht v,i.n de Divisie Kchlrcser ia 
iet vc .:.l.cdig. Het werd opger.1aakt deer J.Ui tenant adjucfont 

Naunam ... en daar ruj tet reg. 81+ behrcrde, is dat vo ... J.e,üger 
dan zl.j1. cpgn.af van reg. 8,3' 
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))J; 34e s.s.VRYWILLIGER GHENADIERDIVISIE LAUDSTOHJ.'r 
NEDEHLAl'm. 

s.fl. Oberfilhrer Kchlroser. 
(St&f gemotoriseerd) 
Adj. S.S.H' tuf Neudel. 

----- -

Afd. Ia. S .s. 8turraba.nnfÜhrer Kuhlmeyer. ( BeveJ.ocentrnle in de 
ccr.!lIIlru~dcpcstt raadsman van Com:1n.nda.nt in e;evechtszR.ken.) 

C I. (orcknnansenJ s.s.ootuf. Kubn. 
0 II. (wapens en r.au.nitie) Uatuf Brocae. 
0 III. (cncterdeel van l. B. 
o IV. s.s. Ustuf .Pre.xckai.7itz (ter beochi1:king vnr.1. Div.c. :met 

gegevens over a.i..J.e trcepen, die in de Div Sector zijn. 
Afd. Ib. Wapenn en .mmi tie H' stuf Lcrenocheidt en O stuf Ooner. 

(tevens gereeöochaypen, voert1àgen, benzine, gaa en gao
aflv-eer, k 1rthcteek, teekenkamer, enz) 

Afd. Ic. Spicnn&ge en ccntraopicnnage .s.s .H' stuf Richter. 
( verl.i.C'C'r gevangenen, burgerbevc lking, bewegingen van vijand) 

Afd. II~. Personeelzaken vo.n officieren. 
Afd. IIb. Personeelzaken van cnderC'ffi eieren en minderen. 
Afd.III.Divioiegerecht. Divisierechter s.s.Ootuf Uhlmann. 
Afd.IVa. Arlminintratie. 

V l. s .s .sturl:la.nn:f'Uhrer Albrech t • 
. V II Verpleging. 
VIII en IV. K&a. 
V v. Kleeding en schceisel. 
VVI. Legering. 

Afd. IVb. Divisiearts .. ,turmbaimfilhrer Dr. Mcosen. 
D1vioic apctneker s.s.H• stuf Reger. 
J)ivisie tandarts s.s.u•atuf nr. TC'pf. 

Afd. IVc. Div. paardenarts s.s.sturmba.rmfUhrer Kleinjabn. 
Os tuf Kl.1.egge. 

Afd.V. Div. ingenieur s.s.H•stut' Wiggero. 
Afd.VIa WAlta.n2chauliche Erziehung s.s.ustuf Rath. 
Afd. VIb Für oree.,. Verocrgung, '.l.'ruppenbetreuung. 

Friederici. 
hlert. 

ra. rAK. s.s.H•stuf 
AKO. S .f; .H' stuf 

I • Pi. S.S.H'stuf Bürger ( picnierzaken, v ernielilLgen, cpbla- . 
zex., vccrbereidingen.) 

Ia.Fla fü. S.S. H'otuf Bioclt. (luchtzaken, bevei iging tegen 
par· .chutisten en:,: .) 

Ia NafU 

Ia Pafü. 
Ia. A~O • 

• • • • (VerbindingndienGt, afweer tegen afluisteren, 
seinccdeo, sclluilnar.a.en, enz.) 

• •••• P<mtoerafweer, gegevena vijand. ...... Art. zaken ( eigen en vijand) richtpunter., sper
vure 1, artiJ...1..erie steun, vuurwalo, enz. 

REGIMENTSSTAF 83. (GemctC'riaeerd) 

CcmmnndA.nt s.s. Obersturmbannführer Krafft. (ziek.) 
Pl.a,atcvervnnger S .s .sturmbnnnfilhrer Ivrü.ller. 
Adj. s.s.ostuf Kreide. 

or. s.s.ustuf Schind~er. 
Nafü: s.s.ostuf Metze. 
IV&. s.s.H• tuf Faschingbauer. 
v. s.s. Ostuf ••·• 
Ingedeeld i;raren Ober junker Bettil-ig, Ustuf Verten, Ootuf R~then-

gatter. 



PANNEKOEK. 
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Re i1!l.ent 84. ( pan.rdentrac~ie) 

CC'mma.nd~t s.s.standartenfilhrer Lippert. 
Aà.j. S .s. Ustuf Naumar"n 
- OI. S.S.Ustuf Reitoma 

OII.s.s. Uotuf Homrnes ( later in Di\h.St.) 
Ia. S .s. Ustuf Hei tsrm ( .Later B.S .sturmbannfilll"er Heiooner. ) 
Teeker.1.~::.d. s.s.strr.a.E.Loink. s.s.H•och schvmrtzer. 
8chr~ver : v.ct.WouLe en v.d.Jeer. 
Ib. s.s.sturnscharfilhrer Rn.dtke. s.s. Sturmschn.rf. Kiefor. 
~eioter der ScnutzpcJ.izei Liebig. 

Reg. Vuurwerker S .s .ooc.r.1.a ••.• 
rvc. Heg. hoefsmid s.s.oacha Schmitt. 
Reg. Wapensmid s.s.oncha Silberhach. 
Reg. Fnli.r.1.enschmied s .s. . ... 
Ic. s·.s.uatuf Homrneo ( opicu.nn.ge enz.) 
IV. Gerecnt Oscha Bhmid.t. 
VI a en b. s.s.sturmbann:f'ilhrer Dr. Bri\ndel • Adj. Slet. 
II Filhrerperscnn...1.ia Uochn Gerritsen. 

an chcq,peuper ::1cn·1. .... ia O ch Pa.nnekcek. 

Gevechtostaf vm1 -.1.et regiment: 

Jfa.hrstaffel v , Leeuwen Bocnkamp in Vcl.kowagen. 
v J. de Pol. Gener torwagen. 

Meldestaffe : l Uscha, 3 Krn,dmelder, 3 crdcrnmnsen te panrd, 
6 crorm1n.noen per fiets, l. met Scherenfernrchr. 

Na.er.IX ichtenzu.g: .J.. Oschu.... Telefccngrc,ep S .s. Ustuf Zwar tn. 
R~g. R·,dfru:.i.rzug ••••• 
IVa. Verwa.L tung. IP stuf Bar tel ( teveirn ccr'.lrnru10on t trr.>in) 
VIb. Reg. arts. Meulenkru,1p (?) Oocha Targsdcrf, tandarts Uotuf 

Igel, Uocha Vogel. 
v. Reg" Ineenieur (Kraftfo.b.r Technischer Führer) s.s.Uotuf 

van der Lipp. 

Reg. 83. Bat&ljcn I. 
s .~1 .irt stuf Yënken. 

------~-

Adj. s.s Ustuf de Bruine 
B".t.arta Waterbcrg. 
0 I. Watuf Du Prez. 

Ccmp. 1. Grenadier a 

Comp.2. Grenadier• • 
s.s. stuf Rcbnertsen. 

Ccr:ip. 4. 'j mi tr. en mi dd.elb. 
gr, aatwerpera. 

Reg.83. Bata.J..jcn II. 
s .s. r• etuf Fi scner 

Adj.s.s.ostuf Plug. 
Ostuf Fischer. 
O I. Just de .J..a Pai.,iere. 

Comp. 5. Gre1.1.adiera 

Ccmp. 6. Grenadiero. 

Ccmp. 7. Grenadiers. 

Coup .8. 3 mi tr. en mic.icleln. 
gr n.tJ.fü\, twerpe r o. 

Cctp. :1.3. Inf, tetie Geschut s.s. üstuf Kau.er. 

Comp. l4. Pr. Jagd Com.,;>. s.s. Ostuf Hendriks. 



Resime:t t 84. 

Ba.t jen I. 

s.s.H' ~tuf J3n.rtsch. 
Adj. f-! .S • Untu.f Jahn • 
or. s.s.Uotu.f van àer Pleeg. 
OII .II• scha. Q.uerfurth 
Bat.artn. s.s.oatuf' DJ.jkerna 

Ccnm, J... Grenadier 
0 stuf Hcogenda.m ( J.H,ter 

de Wa.u.a. Mn.lefljt) 

Cc "p ~. Grenadier 
S. f:füotuf Dri~ one1" 
Ober j1ulker iem stra. 
Ober jun.ker ·v. d.Berg. 

Ccmp .3 ._ Grenadier. · 
( Jeugdatcrm) Ustuf Wittkrunp. 

C omp. 4 7wn.re c cm_p. 
ll.i tr. en mic..idel.b. Grruhwerper 
H • stu Z:.jlr nz.1.s 
2 secties Zw. mitr. 42 a .3. 
l sectie Gr. werpers 
l Sectie SturLl P.A.K. 3,7. 2nt. 

Ccmp. 1,, Inf. Gesch. 
s.s.H' stuf Sch1.tltz 
s. S. Ustuf J3erger 
8tabncha.rf .Katzberg. 
Kp.trupp Uschn Severl.jnoe 
2 sec tien 3 st. 7 ,62 Inf. Geschut. 
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Bataljen II. 

s.s.H 1 stuf Ziegler 
Adj.s.s.H•ncha Einenkel. 
S .s • .tl' otuf Hermo • Oocha l3eyer 
Adj. Ustuf Ha1'e. 
Schrijver OUdheuoden 
He chn. ftllir er J. Jur gen s 

drnin. Ootuf Guasmnn. 
Bat • .l,rts v. d. HP.ulen 
Wap. Oocha Schweighr~rdt 
Trein Ootuf Hietzch" 

C0mp.~. Grenadier 
S .S • O tuf Kilhne • 
Sto,b c1mrf. Hacha Elstner. 

Ccmp.6. Grenadier. 
s .B. Ustuf Tr.ü.,jooen. 
Spie G(•i temn.n. 
s crJX1jver Spruit. 

Ccmp.7. Grenadier. 
S .s. Ustuf Naiu:m.nn. later 
Helodingen, later Pu:i.leo. 
h 1 sch~ Grilnewn.ld. 

Comp .8,. Zwn.re Ccmp. 
s.s.o tuf Hink. 
s.S.liotuf Wnrbcrg, Lëmrnel, 
du Burg, van t• Hof• Brees. 
H'acha Hïltmruu" 

l Sectie rnidde.1..b. Grnn.werpero 6 en 8 cm. 
B.Ste.J..J.e H'schn. Br:1.bender. 

Ccmp. l~. 
Pr. Jagd Cor,1p. s.s.uatuf Schrumpf, later Hieoo. 
Stabscharf. Uochn. Ccrne.Liooen. 
( Pa.r,1, tsernfweercomp41,g"ie) 
J. aectie ~ cm P •• K. 
2 p toerjagd secties, bewapend met Pr. Vuist en Pr.sen.reek. 
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HET ARTILLERIE HEGI!f.ENT VAN DE DIV I SIE. 

(Lee h1. het protectoraat Jcsephotadt ) 

1 J3t. zwa,re Ve dhcuwi t.sers vnn .L5 cm ( ~ ot ) 
Cc1Jl'Ilnn ant s .s .n• stuf lfi tzke. 
Batterij Officier s.s . o tuf Rest vur, Tcnnineen. 

Verzcrgil e;::1rP,f'J.. ent. 
CcronMdant s .s . s turmbrn:mfUhrer l u ttig, later Heinricn. 
Adj. S.S . Uotuf van Deventer. 

e ]'ahrsc.wadrcn (Ve0.L1e:ndaa..L ) s . s . Uotuf 1 e1jer. 
2e •• •• 
S ager cc .1.p. , bakkerscci::ip. , WerkJ.iedencomp. 

Divisie Nn.b.kampfochul.e. 
Co.l11l andar1t 8 .B . Sturmabbnnfünrer Zeid ... er. ( teve:na chef vm. de 

Licnte F ruc Ccmp . 
c~.rmna.ndant s.s . ostuf Bisclt . 
Sectie c. s.s.Ustuf Mn~erhcfer 

s .s . oochn Zinger~e 
Oberj~nker ~uadv ieg . 

( 2 F ak aectien elk .3 st . vru 2 cm . 
l Sectie .3 ot. van 3 cm. 

Divisie P . A.K. afd. 
Ccm.~- u it s.s.H 1 ochuf Friederici . 
3 CCl ~ ien • 
.Lp, itzerjägeroectie. s .s . Ustuf Pr~ttist . 

Bicnierccmp . s . s. H' otuf Bilrger. 

N run:pfgruppe ) 

Nac.tJ.richtenccmp. 8 . s . H • stuf ••• • 

Verp.J.egil gsc cmp . s.s.H 1 otuf Flernni ng. 

Ustuf Schultze 

Zi-s _e .1.nutcnectie . S . S . Ober junker Mauck . 

dr • 
?r:"s:'"sturrJ.bn.ru:i.filrJ.rer Dr . BrändeJ. . :Later s.s . Meinner. 
s,dj. S.L.ct. 
>.rts. s.s . ustuf Meu ... enJ::runp . 
s . s . U o tuf Br ink:am.r~ 
S .s. Ustuf Rcmbcuto. 
Div. Feld~endarroerie s . s . uotuf Dembinoki . 
Div . Werkstatt ccmp. s .s H' otuf Peinhoff . 
c. Stafkwartie r s . s . H• s t uf Fuss. 
s.s.011tuf Eh.Lert (eerst OrtsC. Ede, :La.ter Amerongen- Leersum) 
Veterinaire c cmp. s.s.outuf Knegge. 
Div. Ver ha.ndplaataa.fd. Sa.atrilbe , Verhceve, De:L Baere. 
Eraatzbatallicn s.s.H•stuf Krone ( Comp.Comm. Fernau.) 

==== 
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DE ZAAK DAVELAAR. 

In verbnud met de Meistakingen, in 19~3 wao de s.s.Oatuf Beiere
dorf door Rauter in de provincie Utrecht aangewezen ala 
,,Sicheru.ngskoilllai ssar. ,, 
H1j had de bevoegdheid alle ma.atrege.J..en te nemen. om de orde en 
rust in de provincie te wanrbcrgen. 
Hij gA.f aan HELLE o ... ,dracht, om door personeel van zijn bataljon 
patrcuilleo te laten rijden in de buurt van Amerafccrt, om de 
stnking te breken. 
Op 2 Mei kreeg Helle opdracht een patrcui.J..le te sture1 naar 
1cevaJ.UÁe.1.1, veer het arreateeren van een otaking-an.:nhitn~r 
ge.J.r- a. D ve lnar • , 
H:..j zend er een patrcuilJ.e heen cnder Einenkel. D~ze Llfl.rl was 
zcca.J..a WlJ weten min cf m.eer de steuupilao.r vru:.1. het batn.J.jcz.i.. 
Eiue1.1.ke kcc 0 daarvf"'cr uit Paul Schäfer, een Duit~ch Uocna, 
ee i po.ar H.ijkoduitsc1.1.ers uit Utrecht -.1erw,,,1111d Hnll.o en A.driaM 
Peet.era e.u Hru s van Arn.eJ.jde. 
Di e dn,c was v·u.1 c e Wa wa.chtcc:ru.aa.:naant. 

Hei...drik Peeters was 15 Apr. l.899 ge beren te Wijk h1j 
Duurstede. Hlj v.Luci1tte cp DC'l.Le dinadag met z1.jn 
vr0uw nanr J)u.i tschland, hl.J verb ljft V"'r. :1c"'ctelljk in 
Bottrop.Hlj had r .m. 2 ZC'cno, Willem. Frans Peeteror,1 
e@boren te Bottrop 13 Dec. 1925 en Adriaan P~eters, 
ge beren Bcttrop 2 IH'!i 1922. 
IIIC't ge:-7.in weende gedurende de ccr ... cg J .gr .var. .. de Wete
r iJ:1gotr'l.R-t 38 Utrecht. Bei ne ze ons waren in c ,i leiding 
b1J 1.1.et wa.chtbatR ..... jcn. De zeen Wi.1.lem Frans is aan 
het ecstfrC'nt g noneuvel. · , in n s vernist epgegeven. 
De dere is 9.é " het cootf'rrnt z mnr ge,vcnct.. Io ge
huwd el:J. ver•.Jce delJ.,jl:: z,•r0.ar ziek c f cverleden. 
Zij .... V!'CUW \{CC .l. t il J)ilriugen. 
Jcgn~u1en 1"ta.ri11uo van .Ame1.jde, gPbC'ren te Utrecht 26 

· Juni .1.924- io cp 26 .Juli 194-4- :um llnt C'Cotfrcnt r-e-
::n:.1.eu.\T9ld. 

Het blJ.jkt duo, ctat Ei11e1 kel v0cr deze patrcuille 3 ze<?r jcné':e 
fanatieke lrere s ui t:?.d'.cht. PauJ.. Schäfer otcr.u. bekend n. a een 
brut, .J.e v 3 6e •• 

Dirk Dav0 aar, è!>ebcren te UJ.jkerk 18 A!Jri 9 5, wcr ... end Klaar-
wa. ter ncüe weg 2 te Zwartehrcek, (B· rw=~ve" 'I'erocil.uur) waa pak-

ui sr.::r"e c:i.1t b1.j de fir r a Gerrit sen, Graanhandel.nar te Ar,er ofccrt. 
1 1j was cp l ~ .P. i 4-3 in n tal-cing gegaru ... , cp J.e t r.J.C'rnen t, dn t nn,ge
nceg b1j tt.l.J..e beorl]VP.Il 7erd geotaakt. 
A vorens de ver ocl.i.i..LJ..ende verklari1 gen van 
dei t1 bespreker, meet ik e het vrlg~ de~ 
v .u de V"C rbe e _ den, hce mcei lljl'.: L€ t i P • het 
vvlj vaot te stelen. 

etuige:n en bekl..i.ag
zel:J., het is een 
wettige schuldbe-

Volg911s de Duitcc.11.ers (HeJ...Le er de anderen) heeft Spruit NigT 
tet deze p trrui.J..le bene er d, tervn.J.1. de Neder landoche getuige? 
ALLEN V9rklare1 , dat ZlJ Spruit herke.i: 11en a ... o de rnru., die blj 
a.L.Le s u'3t hccgste woerd veerde. 
Ik zal nu;j bij de Hcl.iandocne verklari11ge:n hC'H<len en hem duo 
SPR'JI'i' noemen. 
• • • • • 
J1:1J. Daveln.or, gebcren 1911 WA. beer, hlj vrccnde met z1.jr vrcuw 
aa 1 de Ri;ksweg te Hceve aken. 
Op zcndag 2 Mei te 6. 00 orn.orgens werd hJ.j cpgeochr ikt dcor hard 
bonzen op de luiken. 
Teen uj cl~ deur cpencte, kvrn.m er een s.s.er binnen, die 1.1.em v-rce 
w·::\. r 1 • werkte. Onder nj.i kwrunen cok 3 ru1CJere s.s•ero binnen, 
en de opper,.,acntmeester v 1 politie van Es uit HC'evelaken. 
Jm. v~rt~lde, dat ru.j dé~n.r op zl.jn eieen bcP.rder1j wC'cnde, rnarcp 
Y?.l1 -~s '\n.:c1 de milit:üren uit egde, dat ze hl.J de verkeerde waren, 
ze mceoten in het ouaerlljl:e huis te Z -m.rtebrcek zijn. 
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J, kree~y cpdrncht zich aa.n te k:.Leea.en en nee te go.an. 
z · dr~i;den he. , , dat 111.j zcu wcraen neergenchcten, a"'-s hij zou 
prcbe8ren t~ cntv"'-uci..ten. 
Zij reden daarop l'.lè1.ar tJ.et huis van zijn cuctero, en h1.i moest cnder 
bewa in vn.n vm.s. Es bui te1 blljven. 
zee otcncten de J)Uit,schers die cchtend om ha"'-f zeven veer het 
nu.is van de oude Davelan.r, ctie <.W,<1.r wr:-c-1 cle met zijn vrc1tvr en 
ztj ... z~cns /i.i..Lero, StPve~, Dirk en Uel.jnaert. 
St ~ vei ... ei Dirk s.Liepen 11ac1st elkaar in een bed op zcJ.der, Cf'k 

J der t n iep daar. 
Zij k arapte1 ... Wi ..... e ... 1 aru en Spruit vrcee; hem of 1u,j in Amersfccrt 
werkte • 
. vil em cntke de dit en Spruit vrceg rein. cf er nc-g ',eer brcers 
il:i ll\ÜB v.raren. 
Op Ni.J.. ems antwccrd gir ... gen ZlJ naar de zc.J..der, wnr1,r zij de brC"ers 
wakker 1.1ao.kten.Sprui t bedreibae heiden r et ztjn mach:..nepintccl 
en vrceg driemaa.1., wie vannen in . .Amersfccrt werkte. 
Dirk zei, dat iuj dit was, .tllj moest zich aanl eedeu en mee naar 
h~üe Je.c1 ga~1. 
Spr i t kv-ram bui ten en zei tegen van Eo, dA.t Jan ken inrukkp,n. 

ij sr.cefde erep, dat l:ll,1 de schu.Ldige u.ad gevcnden en vcPgcie 
erh1,J, data o cteze zien niet tijdig nad epc;egeven, hlj beiden 
zcu 1ebbe1 dceagescfioten. 
Spruit ging te-en weer naro- binnen, en toen h:lj zag, dat de 
mee der v-· er Dirk een beter ham h.ad ge.r.1aakt, r1,1.kte hlj her.1 het 
brcrd uit de hand ,zeggend: Wie niet vre1·l::t, zal eek nie~ eten. 
D~ ra.c~der vrceg, wanneer Dirk terug zcu kcr.1.en, wan.rep Spruit 
m t-:vc C'r de, dat hl.j NIET ter1.tgkwéU'.J.. 
Spruit zei, dat Dirk afscheid meest riemen, Hlj gaf a.L.Len een 

8.L d e1 racest op ne fiets r, ee. Toen Spru.i t zag, c at m, ceder een 
pakjo bpterha.r,uaen aa:r.1. de fiets hrid gebcnden, rukte hJ..j het eraf 
en s ,1ee t i1.e t ~eg. 
ZJ.j r edel! ,veg en eek de pc.Li tiemo.n vnn Es ging t1ee • 
.. IlJ d~rt vc.Lgde ei, e~n ,n.fotn.nd op cte fiets. 
Zij rede1 mw.r het cn.fe vai.:.. l'lc.L aa.n de RJ.jl::sstran.tweg te lIC"cg-

a.nd, u:"ar zij kcffie eischten , maar Mc:-.L weigerde omdat hr t 
ze .1.dag vas. 
z_., 1 dcc.1:.1. ter \lil.lJ.e ina kvvi:u,1 erbij, zij kende Schäfer en Spruit 
hee ~eed. 
'.I'ege::: de muur , m.s een Dui tsche bel::0 1 dr.1n.l-::ir g an.ngep.J..akt van h-et 
sta.t.:ingsverbcd. ])irk stond rnet de hEU1le1i crnhccg tP-gen de muur. 
S_,_)r1dt gelantte hei.,, de bekenw:iaking vc-cr te .Lezen, vmn.rblj hlj 
hem her 1.a11. ... de.ujk raet de kc.Lf van z1.jn wa.pen op de rug s.Lceg en 
he .... tcesiuiuwde, hEtrder te J.e::>,en. 
D;,.a.rep reden zij weg, Dirk vccrcp, de vier r n.n:nen achter zich • . .. . . 
De • ootldwachtiaeester va .. po..Litie Kra.m.kru;ip zat zondag 2 1\ ei te 
tien uur snlC'rgens cp het bureau te Ar.1ersfc-<'rt, teen Schäfer daar 
versc • .s.een. 
Deze dee de he1 uecie, dat f.llJ a.Ls ccrnr.1ruida.nt vr..n een patrcui e 
op "et i ceve akensc1.1.c pad een gevangAnc had neergeschoten, die 
trachtte te entv.uc ten. 
het l:ljk kon daar dcC'r de pc.Litie woraen weggehaald. 
Krn.n.ika.iap zc11d er de rechercheurs Been en Wernoen neen, en 
vcl.gde kort düarcp ze.Lf. 
Daar vond h1J cok Schä.fer en z1.j t mannen. Het ll.jk lag ter hecgte 
vn.u pand II links van het voetpad. 
Scn.äfer .Legae uit, dat de man had prcbeeren te vluchten.Hij was 
teen met zijn . rum.en afgeategan en had gesch<'ten. DP gevn.neene 
viél, maar l'3efde neg, luj was zwaar gewemel, waarna Schäfer hem 
nc-g e" .1. ,i)a.ar scJ1cten lin het hcefd -had gegeven, waardeer de 
dcod intrad. 
Het lljk lag neg op de zelfde pl..aats. 
Krn.n.ik~--n.J:J zA.g op het P .n. dat i1et Dirk Dave laar wao. 
7.iljn fiets J.ag eenige 1.:ieters verder lil:.ks vn.n het voetpad in 
het gras. 
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KraaikarJ11J ge.1..ccfde het verhaal. niet. Een gevangene die vlucht, 
r 1.'dt s ... ,.e.1... J. S n;.j cian wcrdt neergescncten, moeten in het zand
pad S.1:loren cntstaa.n,. de beve1 lang van net pad bestond uit fijn 
wit zand. Niets tconde aan dat het l.ichaa..:.1 van Dave.Laar was 
geval.len, u.et voetpad vertconde geen haJ.en cf otrepen, waard.oer 
het dcul::ere ~· a.nd te voorschljn had moeten kcIJ1en. 
Ock: de fiets vertocncie niets an..n stuur, .LEU tare11 cf trappers. 
r~rgel s zat ee~1 grassprietje tusschen het mechanisme geklemd. 
Vc-lgens Schäfer waren tv;ee r.1ru1 met geweren en 2 m0 t 9mm au to
matiscüe piotc.Len bewa1Jend en hadden a ........ en geochcten. 
Ee_ igP. se.noten waren b.J.J.jkbaar dc-,...delljk geweest, de wondP-n ( heup 
en . a ag) waren aan de VOORZYDE ...- rui net .Lichaam, zccals aan de 
kleeren was te zien. 
,...,aai arnp was overtuigd, dat 1. en Dave.J..an.r had laten afstappen 
en èat .aeri heia teen in koelen b.lcede nad neergesèhcten. 
De cyni:JC1 •e houdir,g vn.n al deze mannen versterl:te hen in z1jn 
r eeni:ng. 
Er kwru een zickenaute, die het .lijk ra.eena.m., Kran.ikrunp nan de 
fiets van Dave.t.aar mee • 
• • • • • • 
Schäfe r was intusschen met de patrcuill.e teruggekeerd naar 
8cnut+.~rshc-ef, waar van c:e Wa.l cp wacht zat. In ctiens b1jz1jn 
ra.t- ,crtt~e:::-de ruj aan Einen.r::e , dat lu.j de gevangene cp de vlucht 
had wergescnoten. 
Van de Wal. zag, dnt de twee brcers Pet1ters en var AmeJ.jde de 
drie man11en van de patrcuil..l.e waren. 

11ujndert Dave.laar was de patrcuillt:! op VPilige afstand gevclgd 
en teen de fru:iilie smiddags zat te eten kvmr.1 hlJ thuis en ver
telde dat J)irk was dccdgesch.eten. 
Teen hl.j op de brug van de h0cge weg was gekomen, hcorde hlj 
schieten en durfde niet verder. 
Hij vr~ende dat er cp Dirk vvas gescncten en een ttjdje later 
kwam er een burger la.nes, die - her.a. niet l:ennende- zei, dat 
ze de knecht van Gerri tsen hadden dcC'dgeechcten. 
• • • • • • • 
Onder de manscnaJ:lpen van 1.1.et bataljcn werd er la.ter dikwijls 
cv-'3-: 6epraa.t en zi.j warei ervan overtuigü, dat Schäfer de ge
var gene zonder eenie;e reden nad deed.geschoten. 
Zelfs als Dirk was gevluci..t en daarop gewond in ht.UL handen 
was ge va.J.len , had XllJ geen recht gehad .r.i.ern verder met " ge:nade
scnète:n" af te :r.aaken.Dit was a.L.1..een gercrlc-C'fd als ieraand na 
de executie van een dcc-dvcnnis neg beek te .Leven. 
voer de rechters is het een mcei.J.J.jk r;eval, uit te make1., ,rie 
de cci"H.ldige 1 zijn geweest, maar uit een histcrisch ccg:)unt 
doet tl.et er weinig toe, of .r...e t S iru.i t cf een ander is geweest. 
H~t g~yal r;eeft lJ.et hee.Ld van de staker, zccals er in die da
gen û.uizenden in Nederland waren, die - .gE=miepig verraden -
wcr dt gen.rrestoerd en dn.arcp zendP-r eeuig verhoer wordt af-
ge aakt. En dn.arh1.j waren de daders nog zee 1.af, dat ze niet 
eP,ns voer hun daad du.rfden ui tkC'r113:n. 
\VL; komen een derge.J..ljk geval. te kens tegen. Ook in Deel. I zijn 
verscri.i.L.J..ende van die geval.Lei vermel.d, r"et ma zce ' n Duitsche 
geween te ieraand af te maken en dan to ze ggen, c at hlj cp de 
v ucnt was neergescucten, dat de Hel.1..a.nders a.J..s een wrange 
varin,tie dq,arc) zeiden, dat een gevangene " op de vlucht was 
cpger.1.a....gen." 

-------



HF.'.C GEV L lIAGEV00RT 

er.1. 

HET GEVAL YJlUIDEH ROJJRIQ,tmz. 

Beide geva .en hebben s.Lech to de vc crt;f') sc.n.iedenis, de aanlei
ding ge.:.:ieen en daarcm moet ik ze . te za.ro.en behandelen • 

... ti:aar eerst zn.l ik de kcrte levensgescnieaenis geve.n van een 
pa ru <iere schavuiten van het wachtbn.taJ.jcn. 

Hei .i.ric.ü Anten IID-1.si~ 
.tflj was in Dussel.dcrf uit Neder.La.ndsche cuders geboeen. 
Later ·rconde luj als meubelmaker in de l reerheimntraat 
te Boxtel. Pas teen hlj 20 jaar vrao ( hlj wcc-nde teen 
1 cg a.1..t1jd in Duitachland,) bemerkte hij dat hlj Neder
J.a.nder VTfü3 en ging h1.j daar z1Jt ... dienstpJ.icht vervullen. 
Veryclg~ns ging hLj :riaar Dui tsch.Land terug, waar hlj 
trcuwde. 
Tc-Pn de werke.Lccsheid in Duitschland grcct werd, ging 
i .J 5 jaar later 1 ... an.r Nederlanci, .ruj werkte hier en 
daar en was dan weer werke.Lcoo. In 4o vervulde bl.j weer 
ZJ.jr ... dienstl..:J.icht en teen het na de capitulatie met 
het werk s.Lecht sing, kreeg hij de-er hemidde.J.ing van 
·iet " Dui tsche huio" werk c-p het J)Ui tsche vliegveld 
te 1Undhcven. Dn.arr.n. kwam h1J bij iet Wacht:hataljcn in 

er fC'crt. 1~igen.Lljk gebeurde dat roet de gehruikelljke 
bsdri eger1j. Hl.j zc-u via het ba tal.jen b1j de poli tie 
ko e1.i.. 'l'oen ZlJ C_i)J.eiding vccrb1j vms, vrceg 1-uj aa.n 
ZlJü ccmpagniesccm.i .a.nctan t in.1.ic.tL tingen. Het bl.eek dat 
.r.u.J was beetge:ric • .1en. HlJ kVram teen cp een cndercffi
cier scursus. HlJ werd er afgencI,1en cm in CeJ..1..e eer.i. 
c~ sus te V<'J..gen, waarna h1j ·werd l-,enoerad tet Uscna 
en belast werd .met het tcezic;it cp gasr.naskers en wat 
da.armee verband hieJ.d. 

Vli el.m Joseph Engbrocks. 
Hlj werd 2 Sept. l.90? geboren te Lobberich, waar hij 
de vo.J..ksschC'C'l. afliep en wever werd. 
Hlj kwam i .L929 a.ls wever te B .... erick in Limburg, la
ter in Hel.mond. l!lj trcuwde 7 Sept. 3 met een HcJ.
l.a.nasc.d.e vrcuw, Johannn. Catharina .Jcsephina Laugo, 
vau vrie hJ..j twee ki deren kreeg, wa trna zij stierf. 
Hlj hertrcuwde met Hé1étr zuoter Clo,zina Elisa Laugs. 
Uit dit nuweJ.ljk nad h1J 4 kinderen. 
'loei Hee.er.Land in 40 deer de llui tschers werd c-ver
Yn..L. ... en, iel.d hJ..J aJ.s Dui tscner zich er ru: gstval.lig 
buiten. Hlj werd echter " bemiddeJ.n.ar " tusschen de 
burgerij en de S .D. ( Vermoe del.ijk dus V .man of he ter 
gezegd spion) In pri.L 4-1 werd hl.j W ~chmann cp het 
v iegveld te Eindhoven. Teen werd hJ.j cpgercepen veer 
1o.ilitaire dienct. Hl.j meldde zich 2P, Juli 41 te Amern
fccrt. Daar kwruaen cngeveer 40 RljJ:sduitschern bijeen. 
Dan.rl)l.j waren Fer .1.au en Sokol. Het trcepje grC'Pide 
aan tet 80 1:iazi. Na 6 weken werden zij beëe digd cp de 
Filhrer .zoc 1':wru:n hlj dus b1j het WACHK0.MlîAND0 VM fü=!in
ric i. 
uj bl.eef tot Maart 1~-j bij de BilffENBEWAKING en ging 

tce1l. ever naar het Wo.chtbataljon, waar r.u.j de cncler
C'ffici,~rscpJ.ei(ing volgde, tegelijk met 0uàheuoden 
en Schäfer, die van de Duitsche pc.Litie afkcmstig 
-,as. 

:Nû, n.f .1..cc· werd ruj administrataar en moest mj de 
So.L bceke:t bJ.jncuct.en. 
lilJ had net toezicnt op a.e burgerwerk ieden en onder 
he ... was de hurger eJ.ectricien Piet de Vries. 
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So.L bceke:t bJ.jncuct.en. 
lilJ had net toezicnt op a.e burgerwerk ieden en onder 
he ... was de hurger eJ.ectricien Piet de Vries. 



l). Pieter de Vries, Geboren Amsterdam l~ April 1913 geeft vrut het 
geval natuurllJk een geheel andere lezing. Hlj had Engb~ocks allerminst 
in het nauw gebracht. 
Toen de Vries nog ongetrouwd was, had hlj een zekere van de Wal leer en 
kennen. Hlj had een borstelf~briek t e N~kerk. • Ge durende de corlog 
deed hl,j goede zaken met .de Dui tschers en hield . er een luxe auto cp na. 
HJj ging toen wonen in het huis Daltonstraat 37 Amersfoort, dat blJJk
ba.ar was ontruimd door het echtpaar Rodriquez. 
van der Wal vertelde hem, dat de politie op een dag z~n radiotoestel 
had weggehaald. Hij verdacht Celina Rodriquez ervan, hem te hebben ver
raden. De Vri8s vroeg hem, hoe deze jodir ... dan wist, dat hlj een radio 
had, waarop h.J.j hem toevertrouwde, dat zlj wel eens bij h eifl was geweest •. 
De Vries zei, dat Celina hem na de corlcg wel weer uit het huis zou 
zet~en, maar van der Wal zei, dat hlj ha.ar dan de deur zcu ui ttrnppen. 
da Vries had er zich verder niet in verdiept, vm1 der Wal had hem 
ncoit gezegd, dat deze jodin moest verdWljnen. 
Wel had de Vries er een enkele maal in vertr~uwen met Engbrocks over 
gesproken . 
Hij deed dit allerminst om hem over te halen, de zaak aa:i te binden. 
Op een keer had de Vries bij van der Wal een reparatie aan een elec
trische installatie verricht en van der Wal had her" teen met de auto 
thuisgebracht. 
Da.ar vond hlj En~brocks en het is zeer gced mogellJk, dat hlj toen tegen 
hem heeft gezegd, dat dat de man was, die die herrie met die jcdine 
had. Mnar allerminst om hem over te halen er werk van te maken. 
de Vries kende de jodin niet eens, hlj had haar nooit gezien. 
Hlj wi et eek niet waar zij woonde. 
Vandaar dat hlj - toen Engbrocks ee1 paar dagen la.ter in do nacht bij 
hem kwam- hem naar van der Wal verwees. 
Hlj had hem toen nog de raad gegeven, alles te J.aten rusten, maar Eng
breeks had gezeegd, dat dat onmogellJk was, daar de zaak al aa:i het 
rel l en ,vas. 
VermoedellJk heeft Celina het een en ander van van der Wal gezegd, want 
ruj kreeg huiszoeking en zlJ haa. den het een en ander bij hem weg. 
HJ,j was bang, dat er nog meer ongewenschte dingen var.i. hern zc-uden uit
komen en hlj vroeg of Eng~rocks hem daarbij niet ken helpen. 
Zij vonden Engbrocka toan in de cantine en deze beloofde zijn steun. 
De volgende dag zei Engbrocks tegen de Vries, dat hij er niets aan 
kon doen. 

Het is moei.lijk de waarheid uit dit alles te weten te komen. De vrcuw 
van Piet de Vri~sou we.Llicht inlichtingen kunnen geven, maar zij is er 
na de bevrijding .et een Canadees vandocr gegaan. 
HJj is wegens kwaadwillige verlating van haar gescheiden en z~ is met 
de Canadees getrouwd en zit in Canada. 
De Vries zegt, dat noch hl.J, noch zijn vrouw ocit de jodin in moeilijk
heden hebben willen brengen. 

Misschien ligt de waarneid in het midden. 
van der Wal had blljkbaar dingen gedaan, die niet docr de beugel kondm 
en Celina wist danrva.n. HJj za.t veilig 1n het huis var~ ha.ar ouders, 
die van de nardbodem waren verdwenen. Maar als de Duitschers zcuden 
worden verdreven, zouden zij hem weer uit dat huis zetten en zc-u Celina 
daarin trekken. Alo zlJ evenals haar ouders verdween, dan zat hlj veilis 
En zee kan het zijn, dat hlj via Piet de Vries een tip gaf aan Engbrocks, 
hopend, dat z~ dan zou verdwijnen, zonder dat h1j daarmee last kreeg. 
Vandaar zijn eerste vraag aan Engbrocks om hem erbuit~n te laten. 
Vandaar eek dat hlj- toen er moeilijkheden kwam.en - de S.D. gunstig 
voor : ich wilde stemmen door te laten weten, dat HY de man was ge
weest, die haar had aangebracht. Wij zullen de bijzonderheden nccit 
weterJ., maar het resultaat is, dat aoor het gewroet vnn de eigen land
gencoten, deze jodin vermoord ia. 
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En zee vras J<::ngbrocks i .l annrnk.ir G ge1'::croen met deze Amerefccrt
sc.r.1.e burger, die ge treuwct wao en kn,pelweg Tl. wcC'nde. 
De vrouw va.:.1 cte Vries '-eekte erg ekker en zee ging \/i y 
Engbrccl-:3 daar vre.L ee1.1.o eten en ontstend er tusschen em en 
de Vries een vr iendschapsba.nd. , 

En teen verte..Lde de Vries nem, dat hl,j een vriend had, wiens 
nna.m iK iet l:::en, en nie in maar X zal ncemen. 
E X. _ èi.d teg~n de Vries gezegd. 1 dat r~ vroeger in een huis 
had san1engewco:ud 1net een jcdin Rcdriquez, die het hem. lastig 
maakte. ( HJ.j liet er zich niet ver der ever uit , vmarui t dit 
beste d) De vriend X zou h,·t weJ. prettig vi den a s de jedin 
verd v--:en. 
EL1 breeks keek de Vries' eens ann en zei, d.at h1j als Dui tscher 
de verp ... iel" tL1g nad , dit aA.n te geven, al.s hlj het niet d€> P d, 
dn..: kei n1J er zelf mcei lljldieden mee krijgen. 
m Engbrocks piekerde verder. !Il.j had vertrC'uwelJ.jk verschillende 
dingen over zijn eigen beevens t_·eken aan de Vries verteld, en 
nu kwa er dit bij. A s de Vries kvmad wil.de, dan had hlj daar
tee nu a.L.l.e ge.L.egenheid. 
Op een avond was hlJ ,vPer blj de Vries, de vrouw was a.Lleen thuia 
e.r, ze stonden vcor net raam nnar buiten te kljken. Er kwam. een 
au te aa.nr1.jden, die stopte. De Vries stapte eruit en yrnatte 
neg wat .net de man in ae autc. Teen .kwam hlj binnen en Eng
brC'0ks ziende, vrceg hlj, wat deze nu aan de jcd.inF, had gedaan. 
D~ ,nn.n i:i de autc wa.o X geweast en l:uj had eek gevraagd cf er 
nu ei dell)-: ,yerk Vt1l" werd ger~iaakt. 
En zee ging Engbrccks naar huis, pièkere:nd, hee hl.j at geval 
zcu cpllcs sen. J.) 

• • • • • • • • • • • • 
Eljsink hn.d eeu verhcuding uet de getrcuwde vrouw van K eef. 
} aar , IiJUl werkte iH ))Uit s chJ.and en zee had zij de baan vrij. 
Zij k aagde haar n-ca, dat naar r- an zee weinig schreef en wnt 
neg er _;er wao, dat 1uj zee weinig ge.J.d stuur de. 
_ aar zcu weJ. wat achter zitten. Zl.j dacüt dat de schu.ld nisschien 
lag b:..; 1-agevoert, de hcuder van een bu.lppostkantccr. Die vent 
was natuur.Lljk anti-Du.itsch en zcu vrel in haar corresprndentie 
nebbe.cl gesnu!'fe.l.d en vermcedelljk geldzendi gen hebben achter-
ge 1.euden. 
Zij :prcbeerde Eljsink ever te nale , daar eeno rerk Vc1.n te nlfl,ken. 
• • • • • 
PiP.t'.3r Heinder Vvi.L..Lem Hagevccrt, gebcren te zwelle 11 Jrui.1891 
wan he·, d "r van een pcntn.gentschap te Amersfccr t. lil.j zru spce
dig de gevc~gen van het gekenkel cndervinden, maar erger is 
net geval Y.ruider-Rodriques. 

G1jsb "rtun Krui der, wenend Cf'lsiusstraat 29 was electricieu bij 
" Nette2.1.bouw" l{]j was 21 Dec. 1897 te /1.L1sterdr,.1.1 13eb eren. Hlj was 
getrcuwd geweest met La.ria Geraruinn de Leeuw en vn.n hn.ar 
gesch~iden. 1flJ ras n.ertrcuwd met :Pra.r.1.ciscn. Spierings. 
Een tijd a11g hadden ZlJ een kootgauger in huis, Plas genc1.amd.
_,.ruider uetrapte de rnElll cp te grocte intimiteit net zijn vreuw 
e· zette iie,n buiten cte deur. 'Kort dn.A.rop werd Kruider deer 
zij~ vrcuw ver.Laten, zij nam een grcot deel VRJ.1 de inbcedel mee, 
wn&b1.j zij werd terz1.jde gestaan deer vriend Plas, z1j vertr<'k 
naar Eir1dncven. Kru.ider diende een eisch tet echtscheiding 1 n 
wegP rn kwnn.d,viJ.lige ver.Lating, hl,j was ,,ver vr1.j I!lR.Il, zi.Jr" vrC'uw 
trcuw·ue later met Plas. 
_ ruidPr was min cf meer een ,,velgesteld ,"'."J.an. Hl.j md een :pn.ar 
::aaal een erfP11is geha , op zclder had 1uj een draaibank en 
vee gs_,r'"?"'Oscha.t, en vrcr eer. ie;e duizenden gulae11s aan elec
tro+,~chnisch materieel. H1.j wns in de i.LJ.Pgale beweging en 
daar hlJ niet veel. vertrcuwen had in de tcekcmbt, verkccht }',.:ij 
de dr·1.o.ibn.nk e een aee.L vn.n de materialen VC'er een paar 
dui zm1<1 g i den • 
• • • • 



I1: de J)altcnstraat ,-vC"cnde een Portuge" och J C' cdsch PCh t paar , 
Abr ,J:.1.r,.n Rodriq1.1.ez , gPbcren te Amstcr c run 1877 ei zi.h~ v rC'uw 
.r di th Anccna. , ge ·,C'ren AmstPrra.ra J.878. 
Zij r.1.adden een dcchte r Sa~a CeJ.ina He clriquez , gebcren t P- Amer a
fccr t 21 .Nov. ~903 . LJJ.j ras yPrJ.ccfd en op een dag wer den hnar 
c ders e. verJ.~cfde 0 egrepen en ver wenen VC'c-rgced . 
Ce.l.i:i.iFt was werkzaam bij Nettenbc-uw a.l.s bce1'".hcudster ei d: a r 
zij gee.l Jcodsch ui ter .1.ljk hnd , ure eg ztJ geen ste r en l i ep vrij 
rc1Ld , dorr 1 iemanc gehi nderd . 
Daar z1.j Krui der kerde van Netteibcuw , riet;,1 zij z1.jn hup in , 
hlj ver.·cnaft e naar een cnue r duikudl·es en een va scl P . J3 . 

nar d iar zij zich • ergens veilig v eelde , kwam zij t e kens bij 
e. terug en ten 2.l.c t te nam h1· naar in zlj1_ hui s cp . 

Zee ontstcnd tusschen Kruide r en Ce ..... inn een vertrcuwe]Jjke ve r
cudi ng , maar cl iar zij een j c di r ... 1vas P.l: cnder een valsere naam 
f'> P ::' n.e , ~enden zij 1~ie t tr cuwen . 

• • • • • • 
Va:n a die gebeurtenissen kwamen deer een nccd.1.ottige samen-

co1) van oms t a.:._digneden cJe draden sa.men cp de cncier cffi c ier s
ka.cner van ne t Wachtbat J.j cn . JJa,,r ..1.agen JTit gbr ccks, Oudheu oden 
e 1 El.jsink cp een kn.mer. 
0;) di e c-ngeJ.ukkige avona van 2.J.. Juni 1944 kwam •.,l:J.gbr ock o thuis 
vru.1. Zlj.a be z eek a, Piet de Vries . 
}3).j de vernccr e.n heeft J .1.et c:tcen vccrkcmen , alscf hl.j er de r 
pressie van ue Vt:i:e s neef t gehanoe.1.d , maar we kur 0n veili g 
n.cUJ J.emen , dat · . .J...1.es zi ch gehee l. ander s heeft tcegedr .ren . 
NA.tuur.ujk hE"eft rn~ tegen cve r 1.1.et 13 ch t pan.r de 'r i e s de invlced
ri.jke .wan genpee.J..d , hl~ z cu dn.t z aakj e vre.l e e2is amib i nden en t et 
een ~eed Pinde brengen. 
, J. ,.1e t 1 ras zee g 0 .nakke ]Jjk . De arme Celi na Rcdriquez a s als 
jcdil vcgolvrlj , i edP.r mccht op han.r ochieten , e r was geen ge
v aar aan verbcnden, en zoo•n jacht ging stee ds gepa ard met 
huisz (.'eking, wat cok zijn k .J.eine voerdeelen opbr n.cht. 
En je man.kte er tevens een geede beurt mee b~ je chefs. 
Vol van deze ge dachten ging Engbrocks die avond tegen el.f uur 
naar de kazerne terug. 
Te gelljk met hem kwam z)jn vriend Eljsink binnen, die de avond 
intiem had doorgebracht b1j vrouw van Kleef, die hem nog eens 
goed had opgestookt, om Hagevcor t te pakken te nemen. 
De twse vrienden stortten hun hart bij elkR.Ar uit , Eljsink ver
telde van Hagevcort, Engbrocks van Celina Rodriquez. 
Om half' twaalf' kwam OUdheuaden binnen en z1.] vertelden hen hun 
nieuws. 
Oudheuaden had plezier in beide gevallen, en hlj liep dadelljk 
naar de kamer daarnaast, wn.a.r Spruit lag. 
Spruit werd wakker gemaakt en kreeg het heele verhaal te hecren. 
ze l iepen zoo warm voor het geval., dat ze midden in de nacht 
bes~cten de luitenant adjudant Nauma.nn op te bellen en hem in 
te lichten. 
1- au mann had be zeek en droeg Oudheusden op, dadelJjk bij hem te 
kcmen• die hem het " k.i.etspr a.atje " uit de derde hand over
bra cht. 
Naur.aa.nn vond .t'J.et een aardige afwisael.ing en na een tijdje kwa
men Oudheusden en de spies Be~er b~ Imgbrocko en Eljsir.Jc cp de 
kamer terug. Nauma.nn had order geg even, à.at beide geva.llen 
neg die nacht aan te binden en de ui te arreoteeren. 
zoc- gingen die nnch t Engbrocks, Eljsink, Spruit en Oudheusden 
we gew.eed op de menschenjacht. 
I k k &L r"iet nal aten hier Ar de nadruk o· t e leggen , dat de ze 
actie èu n NI E'.r v aJ:J. ncoger h and was gelast, de h C' ev en zelf har1-
den de Zftak aangebciiden en nru1de.lden u ve r de r me t J,1fl.cl t igirLg 
vru.L de t w· r" t i g j a r iGe " J3ubi" 
7,t:r s t gi n~P.:tt ztj naar de s oes t Pr weg om vrcuw van Klr.> ef ep t e 
zoeken , 'IN.a.t ze wi s t en hee emaa i e t wanr HagevcC'rt WC'C nrl ,. 
z · -:reger_ ee 1-... cJ::J j e kcff ie en het WJ.jf ging ~elf mee cm de weg 
t e ,njz~l:l . 



z1· : na de de n.ieto :waads verr.1eedende Hagevcort uit het bed• 
E1"gbrccks ging r1et een rnan na.ar hi men de twee anderen hlev n 
1 •• et 1 c~,. VéU "J."'~f buiteB otaan vmc "ten. 
Zij gre:.i,;en Haeevccrt en hie~aen te ee..Lljk huifrnceki1 g, wax t het 
·,arer" rccvero in nun hart, zi,j cntdekten eerJ. Jaar kazen en wat 
rc-gee 
Ha evcc-rt mcP.st cp de fiets mee, ze zeuden cg even n.ngs het 
ru: ere a<iren va.r ... h:ruider rijder_, waar zi:: CeJ.ina hCC'ptei te vin
de~ ... 
J,n,n,r de Vries het adreo :r.iet 11amvke1 rig ha· cpgegeve , belden 
zij r"'~J. blJ .ét ecltpaar V/itterman, e1. €,;repen beiden, nC'ewe 
zcc,;,re .... de .JI, _ aJ-s u.e vrouw a.nctere i,., .. nen c.rcegen en keu en aan
tcn"e , dnt zlj getreuw, waren. 
Et.gbrccl..o hegcn te tWljfe e.ch Hnd r:iJ,J de gcede we .... te palrJ::e ..,? 
Hl.; gü,g 1.'let de vercverde P.13. • e naar de Vries. 
Oek deze twi,ifelde, ruJ zcu we.J.. aBJ. üet verkeerde acire-s zljn ge 
weest e:r <e Vries gaf .n.en de rc'..ad eveü b1J x. te ir:..fc-rnieAren. 
Hl~ .v•rac bcr stelfabri -an t, had een eigen l.u.x.e au te , die eek in
derdnnd veer net I~is cy strnat stcnd. 
])anr /.!'<~eg ~ 1ct ge ede a< rP.s in handen , 1u.· liet Let ec 1tpaar 
fi(;g"'rr:J1U ... vr1J, ad.at 1.L1.j lU de P .13. s had teruggegevcJ.J. • 

.._rgt, .. t .. r~l: }..audell. ze il.l J.et huis vru-1 V/iggerrr.1.au eek ren< gekf'ken 
cf er 1iets te gappen vlel. 
El gbrccks vrre~, of ze roinscuien wat miste. l~Levr. V✓iggermAn , 
(ie erg zenuwachtl rms, zei dat ze f 60 .- kwijt vmo en Eng
brcckn gaf i..aar het, bedrag zender verder i ts uit te zee.ken, 
dat nrn,ci.Lt .1.Ll.j ciennccds met de andere rccvers wel in .1.e-t reiz.e. 

El nu gili~en z]j zoo gauw 1;1ege.w,Jk naar uet goede adreo. 
zccwe.J.. -..ruider als Ce ... ina Hedriquez werden dj_e nacht g"erepen 
en sn.meJ.J. J,et Hagevccrt naar net P.J1.A. ge1)racht. 

Omtr~:i:J.t "et et van de drie gf'vax.genen kum en wij kcrt z1.jn: 

Hagevccrt ·werd in }et P.D.A. cpgeslcten iH de s.s.bunker. 
De vc.Lüe1"de morgen meest b.ij met al.Lerle1 gevEsngenen zware 
lichnnmscefer.ing n deen. De -eider van die op<'rt vras PC'sthumns 
Uscha t"it Leeuwarden. ))cc-dmce .kwaruen zlj in l1Un cel.!.en terug~ 
O:p zat rdagr.icrgen tegen l2 tur werd Engbrocks weer hi.' lîaur C\lU 

gerce:pen , u,j . eest die m1<1dag met drie gevangenen !'.let een autc 
1 ... a.,u- de .D. te Zeiot. Hlj kreeg ee ... ges c-ten ccuvert mee. 
Hl.J gaf rte brief af , m.ar cmdat het zaterrlap;r.liddag wao, wL ... de 

er. oe gf:vn.ngenen niet nebben. 1~n.u Vru:J. de S.D. zei , dat hlj de 
ev, .gê. ... e1. ItJ.aar meest ever~~eveu aan Berg 11 ... het P.D.A. 

Hlj zcu v,e cpbeJ.l.en. Teer Enebrocks aan h-e-t P.D.A. kwru., wist 
Berg er ree rls a.L.J..ea vau e 1 k.c:r ... hij Zl.Jn beva.ngen overgeven; 
Een re. • de gevangenen W[~S Hagevoort .. •rce:r ... ZlJ die mcrgen weg
reàe1 z~i S? .. e;brcc.ks tegen hem, dat ZP. zc-ude:r" werden dC'c-~
sc.n.cten. (Dit was een aardignej dje, c'at de kere.Ls zien. her
naala.e j.r.: tegen <ie gevru:1genen vereer: ccfdeu. Het is een typisoh 
t~ex:e1 van rn 1 menta.1..iteit) 
Een 1Jaar o.agen later werd .tuj verb.0crd deer een paar manne1 van 
de s.J;. Z1., vrcegen hcr11 c.a. wat .t.lj tegen vrcuw va.n. Kleef had 
gezegd. Hij zeu ae FU 1rer heb hen bel.eedigd of b7r..ad van ))ui tsch
J.and Hebbe1" t;n nl_Jrcken en brteven hebben ach tergehcuden. 
ZeJ. der eP12ig ver del:' verhccr werd iuj nanr de bunker terugge
bracl.1.t , waar h.1J tet 6 Sei.,t. b.Leef. Toen werd l'u.j evenee110 
ZC'nuer eenige uitleg vr~gelaten. 
Op i"et ,.. etspraatje van ee:r1 vrcuw i.adf luj 2-t r.mand 11" dit af
o ci:~,,ve 1J.j1~e lr..ci.mp de er ge bracht. 
Hatu.1"rlJ.j}· hadden ze reecto ae dag 1 a zJjn arrestatie de kazen 
en de reg e weggehaA.l.à,. 

Kruider heeft eenige tL'd in net P . D.A. geve.neen gezeten. 
Hlj wer vervclgeno dc-crgezcnden naar Wenterborl-. Onderweg 
dnarhee1 gelukte het ti.em, eei ... briefknart te achr1,jven nnn zijn 
brcer FAdde , wenend te Amsterdam. Hlj meende teen, dat hlj de 
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arrestatie .ad te c.ai"ke1 aan de famil.ie Boerwinkel, an.n wie 
hl.: .. n. z1j11 oc .. eiding een p.1.a.ato ir" z]j1 luis had ingeruimd. Zlj 
haddelJ. dnarcp. de bei.ede verdieping hewcond, terwijl hlj de bcven
lca.raers iu gehruil: had. 
Daar nd luj 11et CeJ.ina. Roctriqez sa.r.neugewoo1 d. 
Krt.üc.1er v erd uit We sterbci,~k deer ge zenden r::.aa.r het ver:uietigings
"8.ln.V vai~ BP.rgen Belsen, waar l'.lJ 19 Febr. 194-5 91:ll-::.vm.m. 

Ce ii"a Rcüriouez-Lc-pez werd 13 Sept. 4-4 uit Westerbork overge- . 
rn.c ... t .laar Bergen Bel.serl en vAI"daar 11anr Raver"obrUck, waar 

zij l.1. Januari .J..945 is oragekoa1e21. 
B.Lljkbaar had zij enl~e.Le bezware:r:;.de dir een van X geweten, want 
e ! .. paar dagen a c e arrestatie kwamen de Vrieo en vriend X 
met e au te in et krun.p bij Engbroclcs en drur.:ten hern op let 
1art, dat, rn.j anr" de S.D. meest verte.1..1.en dat hrj, X, CeJ.ina 

u.a.d ::u •5ebracht, en dat aJ..Les wat ZlJ nu vn.h i em verteJ.cle dus 
ee. eciacx"te wraakoefening vras. 
j;at was ..,Jrecies .t1et eragekeerd van hetgeen deze p.Lcert zei ln 
d-3 ai i.cud van de arrestatie, tee. · u.j Engbrocks en zlj1. vrienden 
uitliet, nadat ruj en het nauukeurige adres vo.n Kruider üa.d 
gegever • Toe11 zei ru.j: Lac=tt mij er v<'oral bui tent 

In vt:?el geval..l.en verocHutl.en de scnurlcen zic.t'L achtor de bevelen 
v , hun meerderen , die zij blindelir"gs mr-P-steu cpvclgen, daRr 
zi;' ro.1oers zeJ.f zwaar zcuden werden gestraft. 
-aar .ûP.r was ze.i.fs dat argument niet aanwezig. 

De ·leine geniepige schcoiers hadden het plan zelf bedacht, 
nl een uit sa dis ti sch gene eg en, er" c.n i de <' c- ge>n van hun Hel
.1.a.ndscne vrienden be.Lfl.?lgrljk te ocbJ.jnen, en ze .nadden uit eigen 
bewegi.ug Haun.nr.1.n op de .t...cogte gebracht, wel wetend, dat hlj 
al tijd v<'cr zc<'iets te vinden was. Ock Ne"unann zcu in de kC"□e:r:J.de 
r 1n.0:nden hew1j ze , we.Lk een minderwc1.ar dige sacüs t hij was. 
ll.., .. , ûi t ge1 ee.1.e geval, dat een man vc.J..kcmen cnochuJ.dig vc-cr 
2" r11aal:;.d in het ccncentra.tiekamp brn.cht en aan twee nnderen 
onder de meeot denkbanr afscnuwelljke omstandigheden het l. 0 ven 
kcstte, was a.1.s een onder-ono,je deer C'eze schoften cp tcuw 
gezet. . . . , . . . . 
De vrcuw van J3cer,inkel, die het benedenhuis van Kruider be
weende vertelde n<'g net vc.1.gende: 
N'a, de nrreot.atie was er neg vee.L vnn waA.rde i 1 üet huio cver
GC:b ... eve1 ... G<>durende de vc-lgende dagen l:::wn.:mez.l er tellr..Bno S.B.ers 
en :J.0t ee1. en ander te stel.en. 
Da8l" Zl~ hang wns, dat Zl.J ...ater daarvccr aarrnprakel1.jk z0u wer
d er ... geste d, gi1tg zij naar de pcl.i tie, die de vertrel'Jcen van 

uider verzAgeJ.de. 
Zl.i zcu "iet lanc van haar ruEit 1..,enieten, want zeer kort daarop 
werde 1 ae ona.erc.lee e.t1 var... de s.s. uit uet zuiden teruggei;rclcken 
e.u twee vrouwen V&'.1. s.s.•ers, vrcu.w Rckven en vrouw .13reoser 
vluchtten ni=u.tr .Amersfccrt en vrcegen cm onderdak. ze werden 
in het P .JJ.A. cudergebracht m.an.r konden daar rw.~,uur ijl: niet 
b.ujve1.i.. · 
Spruit, die met de fru.ailieverzcrgi g was hel.ast, bezorgci.e nan 
vrcui.v Re ~er" met haar kinderen een plaato in de wcning van 
Kruider. J)e ze6els werden verbreken , vrc-uw Rokven rrnm bezit 
van a ·1.eo wat zij vond en wat inderhaast deer Kruider en Celi.i: a 
wan ec.L..tcrgelaten, ,mar kinderen lieper1 dadelljk rcr.d in de 
g .stcJ.eü kl.eerex van Celina., en natuurlijk wao Vd .Lly Enghrccks 
dn.a,r s~C'edig de intierne gast. H1.j hr,tcht z1j11 vriende1 Vi\tl de 
s.s. ~ee en er werd iedP-re avcnd feest gevierd. 
naar kwrun eek de vrouw vai1 J3resoer cm mee feP.nt te vieren. 
Er :eJ.e meube..:..en werden in brandhcut F,e slagen en opgestc<'l::t, 
t:?en deel v·erd dcC'r Er.gbrocks weggebrn.cht. 
En deze vuns, die vrcuw en kinderen in VenlC' had , had al 
spC'edig een .1eer dan intierae omgang met de vrcuw vnn Z1jn crl-
ega l ckven. 
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Het ,.ms vc0r de fatsccr.. ·ke fa.rail.ie Bcervrinkel geen pret,jP., 
.. et dit tuig onder ~ér" dak te meeten leven. 
Eer. enkele maal had de vrouw vtu-1 Boerwinkel. een cpmerkir g 
gemnakt tegen vrouw Rokven ( 1 1a Theodora Cer11eJ.ia ViaJ.le) 
maar ze n.d een cubescncft antwccr d teruggekregen. 
Tom: .. .1.et oata.1.jon op 1 Nev. 44 Amersfoort veer e ver.1.iet. 
kol s-. r1 i t zicü 1..iet langer met de vrouwen bemoeien. Wetend 
dat He ..... .1.e ee 1 erg zwak veer vreuwen had, de8ä hij veer hn.ar 
beider. een gced weer dje, maa.r HelJ.e zei, dat ze naar Dui t"'ch
lt 1.. ·er der ... gr~an OI.l'.l in de munitie fabrieken te werl::en • dat 
deue1. ue Dui tcche vrcuweri. C'Ck. 
J)p tw ,P w1.jven waren wcedend op He.L.te, z]j dachten er niet aan 
het rettige leven in Amersfecrt in de steek te .Laten. 
En cm verder ge.r.1.eel vrij te zijn van dwara.k:J.jkers, trok vrcuw 
RcJcrer. i 1 blJ haar vr .Lendin Bresser ( Elisabeth Filcmena Maria 
Frar.:.cisca M:el,ier). Natunr .IJ.jk na·n zlj a.1..1..e meubelen m~e , die 
nc g ee:i: ige waar de .• adden. ' 
Veer de familie BcerwinkeJ. was het een erademiz"g, dat dit 
tuig Het buis ver.Liet e 1 de rust terugkeerde. 
Na de bevrljdil g legde .1 ... et Be eersinstituut beo lag lt'p de l.aatste 
re sta. ter vru .meube.l.en , die bij vreuw Rokven en Br~oser werden 
gevcr.u.P-1 • 
Ock deze 1"asleep VE..n Het geval Kruid er, hC'e onbelangr]jk cck 

eb ik rnet opzet verz:ie ..... d. Het geval stcnd niet alleen. 
De 1 cllru dera, die zich lieten ronselen bij de J)u1tsche tr~epen 
waren veer het grootste cteel schociero, Engbrccka en E1.j['ink 
z1j1. ee1. ,l)E.t..ar vrcrbeelden v, 1 deze kerels, werke _cos, er.adat ze 
te beroerd waren om te werken, die het J.uie ..Loven VP-rkozen. 
En die taak b1j net P.D.A. was zco eenvcHdig. 
Je ctc .d gewapend op een wachttoren en je becefde maar uit te 
kljken cf er ri.iet een vru1 de gevangenen een beetje te dicht bij 
de cichcinirJ.g kwam. En dan pafte je hem neer zender eenige 
waarscr..uwi:t.g. Dan kreeg je drte dagen extra verl.cf veer je 
cplet+enciheid en p ..... ichtsbetrachting en in de r.:ieeste g€', fl,llen 
werd je dan CC'k no.g bij de knrapccmrnano.m1t Heinrich geroepen, 
die je een extra rantsoer1 rccktabak in ae hnncl stepte or1 oek 
zljJ. er zij da ZlJl.i. dankbaarheid te tccasn. 
Eer. vru. de vccrva.J..Len wi.i.. ik hier neg eveu vermeló.en: 
Eex. je ou was zee gerru ae.l.d dat hlj niet r:ieer ken J.cc-pen. 
Eer aar me de gevangenen wiJ..den hem in een kruiwagen verve eren 
ci.ccr.1. kwru-aer. daarb1j eer beetje te dic.t.1.t h]j de biruJ.enstv omhei-
1:..i.L g e1 ... een S .s. 1 er Vos uit Leeuwarden scheet nem van af d.e 
wachttoren dcod. Hlj kreeg Prompt de drie dager" extra ver.Lef 
v He .Le en eer. i:J&.'1.r dager .Later vertel.den zijn kir.deren in 
Leeuwa.rde. cp straat het he.1..denfeit: Vader r-..ad extra ver.;..cf 
gekrege:r.i. eradat ruJ een jccd had dccdgeschcten. 
Er.. it vc.Lkje kreeg een gernakke.lljk .1.even uet goede beta..Ling, 
er.i. Let f>ezin dat hier cf daur in sloppen en stegen wconde • 
kreeg extra l9vensmiode~en en be en veer brandstcffen. 
En er viel dikvnj~s wat te roeven en dflll ken<en z~ pakjes met 
k.J..eere:rJ. cf eetwaren naar huis sturen. 
2e8r. t ... et was veer de prelaten en hun ge~üre1en neg zee •n kwaàd 

eveu hiet, maar de druk die daardc c-r e;; net gcedwi.J...1..ende 
deel van .1.et vc.1.k werd uitgeoefend was ondrél.gell.jk. 
Het was overal in Nederland, waar J)t.titoche troepen neerstreken. 
In Ede waá de mccie ViJ..La van de familie Bo11te recht tegenover 
ens i.i.1 beoJ.ag gencuen. Daar werden verschi ..... lP-nde kamertjes en 
ba U'.llero h]jgebcuwd en spoedig loNarnen daar een troep meiden, 
die veer .r~t p 8Zier v de cf~icieren meesten dienent die in 
de vel.gei.de villa nun " Heim " hadden. En deze drellen ge
recruteerd uit de gore 8,chterbuur ten van de Dui toche ete den 
prn.P,lde1.1. hier in prachtige bcntmantels, met mee ie zijden kc-uaen 
en warr,i.e laarzen, teen de bevitJ.king van NedP.r ar d vc C'r zijn 
aatste textielpunten geen stukje k~P-eding neer ken :r-..r1,jgen. 



BRONKHORST COl, ilANDANT VUlJHJ)F,LOTON. 

17 JULI 194-4-. 

à.:e e ambtenaren -wan het ge~entesecretarie te Rotterdam 
hadde2 mw.r de EngeJ..sc J.e radio geluisterd en berichten ver
s reid. 
Het waren: 
Wi ,Le . de WarJ.e • Ge beren J)eve1 ter 25 Jul.i .l8.81J.. 
vli ...... eU!_ de War.l.e, geboren Rotterdam 24- Sept. l92l
Ja11 WsJuters_ gehcren Rotterdam 22 Maart 1906 
ieidrikus Josephus Maria Klute, gebcreD,. Rotterdru-11 5 Sept. 1908 

He drik de Kip, geboren Rotterdam 12 Aug. 1897 
endrik Jcha.n Hensens Gebc-ren Tietjerk 27 Au.g. 1914-. 

Het :vas ter kei 1"is gekomen van Herbert WÖlk, Stur bnnnfilhrer 
en .rCriuinalratJ. der S.D. die commandant van de Ausserstelle 
Rctterciru:.1 was. 
~ gaf aan Siracn Posthur.an, hcofdrechercheur van de Hol.J..andsche 

pc itie .last, ne1 te arresteeren. Zi;j werden overgebracht naar 
.Amer sf cort. 

B.J..J.jkbaar vermeende de illegaliteit dat deze mannen waren ver
rader.:. dcor van Dn.Len, hLJ werd geliquideerd. 
Da1:1rop gelastte Rauter als re resaille, dat de 6 rJan meesten 
vcrde1. c.tc<'dge ochcten. 
Deppner riep Wölk naar Deü Haag, ru.j wi.Lde weten, waar de arres
tri.nte. zo.tem .• 
.En zee kreeg Hel.Le de pdrach t een vuurpel<'ton te gever veer 
het 1 eerscrlietPn van deze 6 urume2 • 
Helle wees als ccL1Inar.1.oaI1t aan s.s.oatuf Hrcnkhcrst. 
A-o regel. .1.:f'.w'. r.....en dnarvccr geen NederJ.anders, maar 7.iP€,ler was 
afwezi~ e.n Brenk er st was dus de eer.i.ige kapitein btj . et wacht
bat~ je., die aanwezig was. 
De r.n.r1.nne va i i.1.et vuur11e.L..c ten, l.2 stuks, werden uit z1jn ccm
p~gnie (.Le cem:t).) aangewezen. 
J1e beweert nu, dat .1.et uit;~Uiter d Oekrai:r.1.ers zijn geweest. 
Ock KotäJ..J.a, die op uat mcL1ent chef was in net P "J).A. yrceg 
a t He e, waar net mceot gebeuren. He.L..le wees de kogel.van
ger vru-1 de Grcote schietbaan cp de Leuoaer neide daarvccr aan. 
BL' dit. c.1ccdscl ieten zijn aanwezig geweest: 
Brcnkhorst en 12 man als vuurpelctcn. 
Dep .1.er el'l W~J.k. 
Dr. ))]jkema, eer tc.1.k, . .t..otäl.La met een r,1an van het ~achtbatal
jcr" als gid.s, e J. o.e S .s.man Jan Burgers, die de J.J.jken moest 
wegbre1.1.gen. 

DP. 6 s ac toffere werden met de rug naar de kcgelvanger gezet, 
Br er~kher s t en de 12 man stonden d n.ar v .Lak tegenover. Per ge-
vn ..... .;1;u~ , ... us twee s eldn ten, met de ka.rab:ijn bewapend. 
iTè\J.k de'3 ... ue h.un mede , dat zl.j zeuden werden dccdgeschcten. Een 
der g~v8lgenen zei, dat lJ.J geen Duitnch verstond, het werd 
teen deer de tolk vertaald. 
Vier geva.nge1"en vrc egen te mogen bidden. Bronkhorst droeg het 
verzce ' ever aan W~lk, die het goedvon<t. Blindde-eken zijn niet 
gehrui"t, daar de gevangenen dit niet wenocnten. 
Bronkhorst gaf het nocdlc ttige comr .an( o , de scheten knnlden, 
de_ 6 i:m.r...len vie.l.en neer, Dr. DJ.jkema onder · echt 11en en oaar tw~ 
:r .. ~u ... er iot ge eel. deed waren, kreger zlj een paar ge1:J.a(eochoter. 
De lljker. ,ver den opgeladen, de kere ls vru de fJ .n. stapten ee
makshalve daarhlJ op de vrn,gen. 
Depp .A.er en W~lk re den in de fLU. tr weg t Br onkhor n t g·ing op de 
fiets r ... aar huis. 



het io n ..... .Leo zee sir..1.pel, hceveeJ. honderden gcede Neder tu dera 
ZlJn 2. .. iet ~.P die r:1n.nier veer 1 ... et vu.urpo..Lc-tcn gev a ..... ler .... De Hit
vcerderA drruü en er geen r.and veer cm, 21j zullen hur. bcrrel 
éie middag , Pt even vee.1.. genoegen hebben gecJ.rcnken en er neg 
eens gewic "tit.; ever Lebhen nngeprn.at, hce Rauter c1ccr zi;jn 
krn.rüge optreden de och.rik onder het vcJ.k hiA,lcl. 

Moa:t de. tcr.,sta.nden Zlju ver,u.1.oerd. De vrede keerde terHg en 
daarmee ver d;vee11 een dee.L VT1-11 de sc} ... u..Ldiberi in de gevangenis. 
E ... a o zij wcrde " verhcord, Heten ze ve,n nieta cf ze aebèen een 
üeel c ..,deri;esciûkte rel v-ervuJ.d. 

Berg, de comr anà.a.nt vn.n 1.1.et P.JJ.A. zegt, dat Wölk de bE>vele1 
va:: .. De"J1,ner bréLcht. Deze meesten werden uitBevoerd, maar BPrg 
had .... et die dag te druk, a.l..Les is r et Kotälla r1.fgedaa:r.-
1~.lk zegt: Dep:pner brac.;l.l.t r.1.et bevel eIJ.. hJ.j iIDd de .Leiding, ik 

vcP.rde zijn hevelen s.Lecüts uit, raar deer dat hJj zcc•n haast 
had c n teruc te keeren, was ik er ten slctte al..Leen bij, r.iaar hij 
ia de crders :,egeven. 
Ie..L e weet 11atu.ur.ujk geen bijzonderheden, hij weet ncri t iets, 

.nij r.e e ft aan :;3r cnkhcr n t aJ..J.e s cpge dr ngen. 
En Bre>nY.l.1.orst zegt: 
Ik liey toeva .:.ie .Langs het bataljonobureau., tcr>n ik <iccr Helle 
werd biur:engProe:pen" Daar was ee:n onbekende SturrubannfUhrer 
(Wël.1.e) 1!e.Lle gaf rmj opdrPcht, dat ik ccr.a.,Jn.ndnnt van het vuur
pelctcr:. zcH ZJ..jn. 
Dat 1->el.ctcr" was bl.1jkbaa.r al uitgekczen, rwt was afgemarcheerd 

aar de nei en was reeds geheel geinotrueerd. 
De Dui t~cr"er reed met de au te naar de hei en ik vc.Lgde hem 
op de fiets. 
o ae nei stcnd et vuurpeJ.ctcn klaar, het ,aren a ... J.en Oelr..rai-
ner s, wier .1..aroen ik niet ken.: ( het waren toch r.ru.1.1 e vru.L zi;jn 
eige1" cc-rapag ~ie) 
l1e g3vaneenen kvm.nen, gP.Leid deer de S .n. 
Het eenige wnt ik gedaan heb, is 1.1.et ccr:miar.:.dr- tet vuren g"'ver •• 
DaA.rl.l.a gilJ.g }3r('nld1cr nt weer op de fiets weg, evenaln Dr. J)]jk~M.f\ 
zi.j iete ~.1.et aan anderen ever, de ...ijken cp te ruir1en. 
E" a ... s de , Eauie:n wcraen ondervraagd, weten zij niets, de eene 
r"eeft i-'n en 1ceter ua en cm de sJ.acb.tcff"'rs nan te binden, maar 
ds .1:H1-.i..er_ z1.) iet gebruikt, een andere :heeft 6 .nru1d dC'eken ge
hnnld cr.1 a s blinc <.'ceken te f:,ebruiken, uaar .et was iet nco
d.ig, aar de gevangenen i...et niet \"rens c.t.1. ten. Weer ee:n nr1dere 
w s ui tbeacnden om kft.Lk te hn,-~n era ever de .J.ljken te r1 tr cc ien, 
naar ll.) kc1 ... die .t.:al.k nergeno il" .Ar..1ersfccrt Jr...rJ.jgen. 
Ex ... zee probeert dit laffe stel a.u.e s chitld van zich af te 
wer _t>8l , dit zl,jn de zelfde schcften, die inder t1j d met zccveel 
bra,vot,rE:.! deze do.ad pleegden. 
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EEN PAAH ANJ)J~E ONJ)J~DEELEN VAN DJ~ HOLJ.AlU)8CHE S .S. 

Tc-.:::l ... i'- .. n. de bevrijding p.._aatsel1jk ccrrunandant van Ede was, 
li , t L:: c iè ii.e .... bj.r.: be □ lag ... eggen cp de Ortsccmr.aandantur, d.ie 
n..:..o "Geuze1:auis,, a.ccr èe B"S. werd in gebruik gencrnen. 
J B ... br f'~c J. t ,.:.i.J tr-e.11 ee ... akket, dat daar was geve den. 
l}- schc1 er iJ. de eerste drukke ure::: .. Geeu nn .. ·1dacht aan r.1aar 
rujn at .ei ... tie .verd te kens erheen getrekken , daar het zee naar 
etï:c eum reek e1 ik heh het in een 1-)aar r:.totige -: ren dc-crge-

S.Li.Uffeld. . 
Ik :r.Rt er het een en ander uit over in de Kreniek van Ede, 
fl.C'_!J\3:::1 dat .1.et eek: onoer de o"ge.n vn_, autc-riteiten zou kC'men, 
veer wie die ;;:,E gevens nu tt.ig kenden z1.jn. 

1 1 dit in verkelljk later l.1.8 t geva ge-weest. 
i1~t pn.kket bevatte il teressruite gegevens over de mannen VR.ll 
2 C".::l:i:)9.g.uien vrui de Hollan(lscne s..s. die te Veenendaal lagei 
~ b J welke n~erdeelen massa-deser\l'ties p aats hadden, teen 
· t ..L.even · ier vcor ae Dui tocnern €:,evanr .lijk werd en z1,j htU.L 
Iel. anu.oc11e kA.m.eracteu een eervcl e plaats i 1 de ocpgrn.vei:.1. e 

.rir ... a op het he denfrieclhcf tcedacnten • . . ... 
])19 .l'39ren waren i ert1,jr. or a ... ~erlei rea.ene J. noldr"at gewerden , 
!':.aar niet o veer Dui toen m d de kastanjes uit lJ.e t vuur te 

e J.. 1 P.t v-as b1J die onderdeel.en tet nu toe een oase g 0 wePst 
de Hr ~rudscne ncn0 ervoest~n. 

Je ve. diP.,r..,rle gce, 6e ... u , je f ,.ali ie kreeg 1 cc; extra beru1e , je 
zat cii -- i.1 de leve1 sr ir cte.Len en de rcc-bvaren er a-s net een 
beetje krn.p y,erd, dan ging je de bc~r cp. 
Ai.s je in je J)Ui t : c .1.e unifC'rr.a en ee11 mcndjevol Dui tsch spreke "d 
bij e bceren t:vrrua en cp hccge tcc-n aardapy~len, boter, kaas, 
s_ e-, eiP-ren enz. eischte, dan r:ieest net aJ. .1.eel raar lc-open, 
a.Ls je niet et vclJ.8 zakken terug :eProe. 
l"'r:i.n.~ dellj~ c;eoe1trde het hier in de huurt , dat de beer v A.k 
b ZlJ.J. huis schieten hcerde ~n a s ru.j dan era het hcPkje van 
ae deur B.i.U trde, z·ag ruJ dat ze een paar vru z1jll caz sen haac'le:i: 
• 

0 ~rg scncten , een paar umme.Ls in i nifcrm lr..rcpen ,"l"'t de ver
cv rde d.ieren w-eer in hui notcrwage , en wee vrA.r~n ze. 
1/!e"' taJ. .r.an te de be-er en geen werk van, de sc1.1.1.1:;..nigP.n waren 
tcc1 ... niet te ac1 ... terht . .L.en e zijn geweten vms tegeucver de Du.i t
sc1 ers 1:1eqstal niet brru1dschecn vru:1 wege zwarte handel, onder
duikers e z. 
Neer .. , de Ger1 ruJ.ell in u.nifcrm en de Hecler .1.anaers, ie nn.rvccr 
dccrgL4t;;en hadden een J.eeren even. 
Laar •.• de "r1jgnkans keerde en er 1..·vrn.men berichten, ciat het 
il4 },'raukr1jk en Be.1.gie 111is.1.iep ,J3russel en Antwerpe1 wnren al 
ga ,v ;evalJ.e • De L1RJ_j.~.e1 keken eJ.kan.r eens aaJ: , pc ... s ten elkaar 
in vertrouwen als er eP.en echte GerJ:w1en in de huurt waren e:;:i 
ware.a 1 et rcerend met el.kaar eens, net reeenb.Lik va...'Yl A.fscheid 
Vvn.s vake1 .e ... 1. 
E zco ziP,n we de elden bij drcmraen verdwijnen. Da hier vcl.
ger ... de opgaven zijn ontleend A.an de officieeJ..e opgaven, die nuj 
ix4 i de:c viel.en en c ie A.lJ.e betrel'Jdng hebben op die 2 ccm
pagni en i Veen en daaJ. '. l. ) 
let becier .1et Peter Kers ten uit Breda, }-uj verdween 3.,_ Aug. 
Da ac.Lderen keken hem ja.i.cersc11 na en teen zij .t.Locrden, ctat de 
cc npag lien ... aAX BeJ.gie z0udèn worden gestuurd, vcagden 14- hel
de1" z1j v-ccrbeeJ.a., uet waren P.ni.1.ippus a Re de.1-J.e uit A.r:.isterdam, 
endri~ ScaiJ.der uit YsseJ.Inuic en, Jear1 Serpei:.ti uit Maastricht , 

de 2 broers Ccrne.is en T9 1ulis va 1 v, .t.sen uit. Hilversur , lfä.rirms 
Wiers a. uit Bcuevenü ... [/'n, Tn.ec van der Wel uit Amster<lru1, 
I'arin-u.a Wljtilof ,c K uit de nccfdstad, Matrüas 1enze11 uit Ha.mbcrn. 
J;eza natote Necter~an< er was i.c1 Dui tschJ.N:i.d geb eren waar aar.1. hJ..j 
het recüt ont.1.eende, te "er.ever de kameracten uiterst enhehheilujk 
op te treden, zc-cals :rruj uit de papieren u.it het vc-lgende bleek. 

) Zie voor deze deserties vocral de brief b~z 1.1,1~L1z5... 
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Tee· 1 :cu· zic,J. il.1. Veer. endnal eldde, was lJ.J..J cngew-apend. Teen .ruj 
c .Ldervrnngd werd, raarom :èu.:' c11gewn.pe11d was, antwC'crdde hlj, dat 
zcove.l.e dat a hadden wi.L ei1 vretex. Tce1" hi.j v~rd tP.rec1.1.t ge
"reze 1 ei heu geze rd werd, dat hij zic1. a.Ls sclctaat benr-crde te 
t:;edr--:,gen, ru::..tYvccr dde hlj : ,, Leek rnir rua Arch " e:n wn.nue.Lde 
verder. De r.:i.eerdere iep heru acnterna en wnarscn~wde n~g eensJ;. 
zich a. s sc.i.daat te g13dragen waarcp ·üj ru twccrdd.e; ,, Ich war 
sch'"'n Soldat, da. kC'nnte.ot du 1.cch nicht scheiooen. ,, 
••• 
Ii?t ~rg .~edunde ge enereu otcr d dit keurkorps de vc gen e mor

ge1 .. ,. n.nr veer d".? n.frnarscn, 1 ... nar er moesten i1cg eer pn.n.r mai:..
ne .... V"'cr aru1vu._Li.r g 'crnen .Het waren Wi..1.J.eu1 J,n.tuljs uit Uhbergen, 

e i.ricuo Lru1gewen en Kare.L van uen Berg, ZLJ werden uit 1.1.et 
We:J.r! 11.u.ti ta,u.o ~a.L t uit Ams ter d&. ge 7,01.dc..i, • aar verschene dan.r 
niet ever J.in als h~rr ... mn Kca-keek uit Den Haag en Albert Kuik, 
eve Aens uit de residentie. 
D~ overigen n.Lceg ae schrik cm et r.wxt. Vaarwe gar zen en 
~ip~ e .1., VR,n.r1Ye..:.. gerecf de eieren, nu Z<'U .Le t binnenkcrt ernst 
,,vc-rde::. .... Over . cevee dn.ge. zeude zij wC'rderJ. b .jgezet cp het 
:He.J.o ~nfri<Hir1.cf, ef ergens n.an de rand van een gre_Jpel liggen 
te crepeert>n? 
D" st"' .. in& was 1 iet C'Crlcgzuchtig. Van heJ.rlendcn nadden zJj 
hut heke1 st, zij waren er dc<'r de Dui tscuers vn.n cchteuci tet 
avcJ..d .n~ veJ.ges topt, zij 1adderi. het tegengegeten en n d~rweg 
verd•r.ronen i! mruJ.:nen gPrusch oos. Het ware:r : Johan Catie uit 
Abccude, Lnüs Pierre Emiel ::retscb.mar uit Ar.asterdn.ri, Harm 
K, i..Jer JÜ t Nieuwe Peke a, Bauke Peels tra uit l!Pppe1. , 1tarinus 
vru. Set n.i•. uit Rctterctam, Hiellce Sloterdl.jl: u.it Ocot Ste J.ing
werf, Jo.ccb Steen uit Ar.1~terdai.1, Pet~r Stein uit Schiedaz.1, 
CcrneJ.is Ver ~a.1.el uit Ette1 , Heinrich Frans Visser, .Johan de 
Wit uit Rotteraam, e1.1. Albert va1. W1ji:l.e uit NL;m gen. 
De g uiperige Visser zaJ. cp dat 1:ic-neL.t neg wel. eens Hehben r..a-
0eèacii.t, aar. 5 Aug. 43, tce1 ... · een tevredenheidsbetuiging 
e ... drie dagen extra verlof kreeg cnidat hi.j een gev.Luchte re
cru, ... t ver1-ied, die dn.arep ge}.Jél.kt en zwan.r gentraft werd. 
Dit warA1 ... •le rnaruJ.en, vm ... wie de ccmpag:niescemmandn.n t nauwe-

· -~s veertien dagei ge.J_edeiJ. sc.1:.1.reef, dat zij zrud.en hll.jven strij
der., tet de ·vijand was vernietigd en de gewcr"nen crrlcg een 
betere toekcust zcu l.ebben gehraciit. 
De vo gö:ide dn.g gi1.Lg l arm Neer uit iinschC'ten aan de haal., 
e. toe:c"J. !!le.u ver cter marcheerde in de richting va.n é e vijand, 
verdwei eH ock Chris Wirsi g uit Hi~u"endam en Wiebe Rljr derkok 
1ü t fü eek • . . .. ... 
De helden ware11 c.t1.c1erw1jl f;ekone.u bij ?ter xe ... ,1 '3n E~keren, onder 
àe re ek vru. twP-rpe11, dat reeds in gen..1..Lie0rde handen was. 
naar ..:regeL ZlJ een p .... aatsje in de gevechtsJ.ccpgraven. z1.} keken 
eikn.ar eex s aan. Waren zij daarvrcr scl.daat gewcr den? Om veer 
de Dui tsch rs dit vuiJ.e werkje cp te k 1appe11? Stem, dat ze er 
niet L:le t de anderen vandecr waren ge gaan. Z1.j JcC'er den rond 
en teen z1J de r:w.s s chcc zage:r., verdwenen 5 helcten uit de 

ocpgranf. Het waren: Jchn.n Beuk, .rc.nan vru Gul.,t)en uit Van.ls, 
Je· • urriens uit Arnnem, Ge ·rit Keenders uit Ocsterbeek P-n 
einrich Tiben uit Gelsenkirchen, die inr Lisse w<'cnde. 

Da vclgell· e I!l".'rgen keken de anderen elkaar eens aan. Het werd 
lP-eg orn h~n i1een. Het JValt niet mee , a.Ls je een stuk l<'cpgraaf 
meet bezetten en de kruaeradei1 je in de stAek laten. 
Da.: lcuu je beter allemaal 1· rukken. Daa.rtce besloten de 5 vol
ger de:r. H~t varen+ Sarn.uel K.1.aassen uit HC'crclgeuwe, AntC'n Kle-
·rua.p uit Breda, Simon van Pasche11 uit LC'1meker, T ,jeerd Yan der 
P C'eg uit .Al st~rdam, en m~ndrik Vêlll Weegne..L uit Hattem. 

·. ge-ede vcerbee d werd cvergenemen dcor Wil..Leo Drenth uit 
Oude Pel::e.la, de broers Albert e:u Margius Ocsternef, ,.ü t den 
Helder, 1Io.rinus a.e1 Oude. uit Cape le fü'-ll de Y ssel., en Peter 
Retncf uit Bergen. 
1. s we de neereH nacler belojken is het geen wend er dat het niet 
fl..J_J.. er .l:.Le .J_ el:L 1°,ar en. 
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Zee i,-,a,3 bv Jan .Berendsen uit naal te ve.J..gens zijn chef: ,, geist
::l.ici.1. zurückgeblii=>bei .. , daso er für den Truppendienot vè5liig 
ung<=?eignet ist, auch k~rperlich iot er zu schwach, er hat aunser
de 11 SeL.Jcfilooe, er fcrro.t dami t eine dn.uernde schwere Belastnng 
filr die .rCcmpa.rüe.,, 
Hl.j was h.LJ.jkbaar te dc-m om cnder te c niken, i'JJj werd weer ge
grepe ... 1 en i Groningen gevangen gezet. 
Ver dar deoerteerde George Betnune , ee1 je J.ge1 van 16 ,jaar, hJ.j 
leed n,n.n va P-nde ziekte, hij zwaar w'S!rk werd hLj dHizeJ.ig en 
ver eer .L.Let be"IUst: 1jn, Herhé.aläelljk wP-rd n1.j dC'cr de kameraden 
b1ütP-n ~C"Plhis in het cnderkcmen gedragen, 1'cch werd hl.J Ober
grenadier e1 cm.dat HLJ zccwel veer bi "nen- als huj tenciienot 
c:cbruikbaar was, werd hlj ererge1.i.eveld naar de s.n. te Arnerofccrt. 
iet .i-'J..eit veer aer.i, dat ruj zich daar niet tee leende en tcer.L 

me.1.... 1e t te J.evenogevaar..llj1c vond nem chauffeur te waken, en men 
nem tcct.L zijn o.ntnlag niet v,rild D geven, ging bJ.j ervru.1. deer. 
• • • • 
I tuosbhei ... waren de .Laatste restanten van de twee ccro.pag.nien 

e.Lden van de HclJ.u.nctsc.ne S .s. sci"cuder aan schcuder ·met de 
Ger ~.ru1oche vrienc,en verder gaan str1jde1 in Belgie. 
Het leger vmL deze dapp'::?ren brckke.l.c!.e intusochen steeds r.i.eer 
af. In de 2 c0mpacnien wan de sternr.üng beneden peil. 
Zij waren gekor.aen b]j net dorpje Rethy. 
Op .L6 Sept. ging J'Larintis Nieuwkerk u.i t U",rec1~t ervcU1 deer. 
Drie dage_ J.a ter vcilgden: WiL .. em Iseger uit Utrecht , A.1.e;rn.nder 
Rc-e st 1 ti t Den Haag, tartinus Wclvenne uit Deventer, Luu tje 
ZT•ders uit Odccrn, .Jchar.1. nerksen uit Nijmegen, Pierre Seuntjens 
uit ,[aastricht, Wi.Ll.P.ra. Stel uit Dccru , Wi era Cce1 e uit .raas
tricht. 
Op 20 ,,ept: Leendert Hoelfs uit Amsterdam. 
Op 2r 8e.11t•: Jc-han van der V .Leut uit Pnpenarech t. 
Op 2 4 Sept.: 1 olf van LC'on uit Arnhem en zijn kameraad Ja.c Vuur 
uit ilversuw.. 
Het t~·cepje werd steeds kl.einer en teen men na tien dagen in 
Reusel aru:1k:wa.ra, ging Antcnie S t"elers uit Utrecht ervru1 dC'C'r. 
Andere.r.1 grepen a .1.er.Lei redenen aan cm te verdvn..jnen. 
CrrrJ.a is Verheef uit Heerler kreeg spcedverlcf cm te trcuwen. 
waar .1?9ti. z1j1 hm••elljicsrei s .Leidde weet ik niet, maar in de 

c cygr aaf kwnm luj niet terug. 
TE-ve1llllin Pet,~r Ver .J..ee , die gP.detacheerd was. 
Ook verrt,7een Joh'm Vc-igt uit Amsterc.a.rn. Teen oe s.n. zich en
gerust ever hem maakte en her.:i on.ar zccnt , was :ru.j in burr;f'r-
k " 0 ren ilP.t zijn vrouw gev.J..ucht , ti:>rwi.jJ. Pie!ter de Welf, die 
uit "!il egoza kv,rarn en een opdracht in Dui tschla.nd meest verv,.tl-

e eek voer net .1.aatst deer de .r:amernden was ge~ien. 
Zij a:i. ... fü naddel genceg van Het gebra.L over de GrC'ct GPrrrmansche 
get,ac .1.t~. 
Jc"1:-u Pasv-eer uit Utrecnt verdween, de 8 .s. trek zich terug in 
cie bl-l • t van Chaam , e 1 daar vcJ.gde de chauffeur Lucas Liever s 
ni t .:lster dar.i ze" overhaast, dat mJ alJ.ea tot ze.l.fs zijn trcuw
bcekje acnterJ.iet. 
Ock Ecnan Leeuwenstein uit Utrecht verliet vc-crgced het ge
vechtsterrein. 
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DE .W ORJ) l'E SCHÈHPENZEEL. 

10 SEPT. 1944-. 

J)c e dinadn.g ha.ei. het NederJ.andsche volk <'prcerig gemaakt, 
cv~rn,l werden oJ:)ocrba:nen o_pgPbl.azen, overal. werden bccmen 
cv~r de wegen gegccid , n._J.e Duitoche wagens reden met bezema 
VC'Cr de wielen , daar de wegen waren bezaaid met spijkers en 
g asscherven. 
Oc: il de cmgevinB vru1 Bcher.i-ienzee was het ruraC'erig geworden 
en de l3e cc 1H1.gnie Landstorm te Veenenclaal ( zie crgrulisntie 
b z 30) lçreeg opct.rn.cht een detac.tle Lent naar Scherpenzeel. te 
otureJ.1 ora. daar de crde te bewaren. 
8C"J.'.lJ.tz, de ccrnpagniesc<':!l!!latlàant zond J.2 n.n cnder bevel. vnn 
Uscua Sever1J1~se. 
liet was een kere.J.. ven ongeveer 38 jaar, hij Vi fü3 vrc-e[)E>r zeeman 
ge v'3est ei ... ·v-as gedurena.e de eer.Leg naar de Landstorm overge
gaan. 
1lJ wao een brw,tt, die zien in de Bettvre , in de buurt van 0p

he, sde .1. md verr aakt ra.et net neerschieten van burgers, die -
c1 ii.u eigendc~.1en te redden - zich in het spergP.bied wnagden. 
Tcc:c. 8-ever.ljnse in Scherpenzee.i. rcndJ.iep, lf>gde hlj de hnnd cp 

. een jcnge r.:ian die vecrbljfietste .. 
llj brnc!.t 11.er.a op ret rn.adhu.is, waar hlJ werd verhoerd. 
Daar .rJJ.,i er t;een wccrd uit ken kr1.jge11 b~lde r.uj Veenen('l.aaJ. C,i), 
wo.arc-.l:" Schultz persconl.ljk verscheen. hlj bracht de Pclizeirneis
ter \{ir.a.:1.er mee en veraer de ocJ.dnat lföfte, die s tude1 t in de 
eco:z: cmie was geweest e2 als inteJ..Lectu~el Hc ........ ander een zeer 
gced tc ... k was. 
01J .J.et r·~dhuis vc,nden z1j Severljnse met z]jn arrestant. 
U~fte vr"3rd bi men nrce_i}en, hJ.j moest de in beslag genomen pa
pieren \t~rtaJ.en. De adresse 1 waren in ccde. 
D3 gev- gene was vcJ..gens zijn P.B. lanciarbAider , r:aar hl.j had 
zeer goed gerzcrgde .an.nden. 
Zij begrepe dat net P · B. va,J..sch "las en gin6e1" 1.1.aar het adres, 
dat erop verra.eld wao, ... F1.ar dëLar was hJ.j onbekend. 
Wir. er zcu em ,1et Severtjnse wel aan het praten krije;en. 
lllj dreigde de gevangene te (lc"fen, als 1uj de narun van zijn cp
drac.att;;ever niet ncemcte. De jcngen zweeg. 
Wir _.er ~.ette een otcelt,ie VC'cr de epen kastdeur, hlj nam het 
gaomasl::erba d Vl\r.. Severl.jnse, maakte er een strop van, liet de 
r.;0va;ngene op het steeltje klim:,en, legde hem de strcp cm de 
hals, geelde iJ.et eil"d. van cle hand over de kastdeur, er liet 
d.n.t deer Severljnse vasthcudeu. 
Teen schopte bij àe stoel om. De band sneed diep in de hals 
vr~1 .... et o acl ... tcffer, maar Sev 0 r1j1Lse kC'n het ge richt :tJ.iet hcu
ae:r.1., · j liet de band los, de jc:ngen vie cp de grcnd, zijn :e
J.ac t was b cectend verwend. 1 et moei te kvYA.rn hJ..j CV"'reind maa.r 
bJ.eef ZH1jgen. H~fte moeot aeL!l naar de ceJ. onder de teren bren
ge1 e.t de S .D. in rru1e..a cpbe..Llen. 
Ruim een nnJ.f uur .J.ater verschenen twee mannen varJ. de S .D. met 
h m autc, het waren Ah.Lbrecht en Kühnert. Zi.-j trachtten de ge
vru g,.me te vernrcrei1, maar ruj bleef zwijgen. Teen ranse den zij 
hem af, zij s.Loegen nem op uet hoef à, waarbij n.l de wonden weer 
begc "üen te bloeden, tei1 ~lette namen z]j hem mee in de n.utc, 
zeggencl dat zij nern in Arnhem verder zc-u en verhoeren • 
. aar i:u die dage1. van opstandigheid van de licl..1..nnders durfden· 

zij uet hun gevnngeneR nic- t naar ArruLeL1 te rijden. Of scheen zij 
zwaar E)ewapend waren, waren z].j daarvccr te af. 
~'ver bui ten 8c erpenzee.L gek.0L1en maakten zij hem af met zes 
piotcclscl cte:rJ. in hcC'fd e1" onaerl.ljf. Zij vier >en de dccde RAn 
da ~~~1t vru.1. de weg neer en reden naar huis . 
Di=- pc-J.itie vru1 Ederveen, die werd gewnaro c.tJ.Uwd. vond :ne t lijk 
aar ··en het niet identificeeren. 
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e"ter ·o eP-1:, dat het slachtcffer Hans Blanlcenberg heette. 
Hlj wan 21 Febr. 1920 in J3a.tavia gebcren, waar z1j:n vader archi
tect was. Geàure1 de de eorJ.CE, wnren zijn cuders in Indie, de 
zc c:u stude l=!rde te Delft. 
Daar l.uj gee11 V<-" rklaringen vrilde teekenen dcC'k h.1.j cnder e.n 
wer cerier i dienot van de Radio-dienst Hc.l..,_nnd van Ja.n 
Thljn SGl • 

,· wcc1J.de in huis blJ Piet van der Wiel te Koctw:ijkerbrcek en 
re e à. de dagel.J.jksche dienst va.n Garderen nnnr de centrale p~st 
te l aarn. In Gard.eren h ['~alde h1.j de pest voer net weste1 ... bij 
.r c u.r~er e2. bracht die n[\,ar l aarn, savcnds byru hl.j terug met 
de pcs t uit na:-t westen. J)ag in dag uit reed. hJ.j met zijn ge
v aar .uji:::e bagage dit traject. 
Oi) e mcreen van zij1 arrestatie was hl.j oanen met Ko Lennings 
( de radicreparateu.r en s.1,1ecialist) bij beer Oskrun te Maarn 
L net be sch. Daar Cl:itving lu.j zijn post vcor Garderen. 
13'3ia.e. redet in rle richting Scher_pPnzeel ~och vei ig . .. eidohal.ve 
ge ochei den. B1.j Scher .J:>9 "zeel reed Lennings ach ter ee11 paar 
S'D.ers crn en reed ongehinderd deer. 
Dcch l n.ns werd gegrepen. 
}3e .... a.1.vc zijn pest had bJ.j .L.25 bcnkaarten veer Piet van de Veluwe 
bij zien • 
• • • • 
VP....vi. de twee ecrdennnrs is aJ. een Ah brecht gegrepen, KUhnert 
is ... ce-, scek, zwerft we.1..Licht one er een Vï1.J.oc1.i.e narun in J:>ui t::icl:.
... 1. 1d. 

1 .... brecut one ervraagd zei, dat hij va.i:.1. het geval niets afweet, 
!.llJ is :net KUhnert en a.e arrest .1.t L .ar rnhem gereC en, waar 
K'" w rt verder net verücc-r heeft ge..1.eid. 
Natuur.uji~ is a.L.1.es in tcge11spraak met het niet te lcoc.n.enen 
fiet, àat ziJ de j".u. en l.ebben verruccrd 01" b1~ Scnerpenzeel 
uit d~ ante g smeten. 
HBt is weer een van de gevallen, die veer den rechter niet 
c te lessen zijn. Wie van be id.en was de schuJ.dige? Wie r;.eeft 
I3J.c J..lt..:enberg doc c geschctPn? 
Uit een nistc-risch '"'Ogpunt kunnen wij vclst:i.an net hPt feit, 
dat zi.j beiden, cel.. e ctief hru:;.r Glend, Hans hebbe1.1. vermoer è. 

===-===-= 
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DOLLE DINSDAG. 

Rau.ter ocmo.e nuj i:nd .., rtljd do feitex op, die in cte dagen, die 
a , :i. <ie ... 1 cht .... a.nding vccrafgin en, ( Zie deel IV ) zulk een 
cproerige stem.lili"g verwekten. 
Ock i n ner nfccrt gi 1geu veel N.S.B'era cp de vJ.uc1t,i ei de 
Dtü t oe ... e patrcuill.es rnel.dden, a.at de bevc.1.ki:ug ercp reJ..::ende 
over ee?L nar c agen bevrijd te zijn, zij waren cpstnnc ig en 
. .J.add e ... :.ia i g aan e Dui tnche bevel.en. 
Die ber iCüten 1.:ian.kten ue.1..1.e vroectend, HJ.j wa.s c e ccrt1rJa11dant 
VC' r- r e stadsveraediei, ,g van · ersfccrt, hij zcu voer de vei-

ib.1.1.eict ir" de stau zcree1 en t~gen de reJ.J..etjf>s cptroden. 
Dcc al üi.e gebeurte.1:üssen is de toestand eenie;ozins verv,rarcl, _ 
1 i meest de N.S.B'ers, die wi den v.Lucuten tegenhcuden, hlj ncest 
de v ..... uch. te.J.inge , die vaü elders kwa -ien en il rr. ersfcor t be-
se .1.er11.il1g zrcr.i.ter.1 v,1.u eten vcorzien en onder cl.ale hrene;ei., 
l · rreeot nruue11 blj enbre gen 011 aan cle verdedigin gnwerken te 
arbP-iaen, en er nc-esten arr~otaties p ... an.ts hehher.. van rnn.n:ren, 
die in de DC' ... e-Din"dagstermniHg wnre1" gflkcmen, het Dui tsc.ne 
gBzag tartten e z~n beve en ni~t cpvc~gden. 
Spruit a-eeg C'pdrn,cht de H .s .B' ers onder dak te hrengen. 
~ · ergerde zich h A.\..nv, aar1 de angst van zijn vccraanstRfl.nae 
p a a ts...,lljke pE1.rtl.jgenccten, die met vrcuw en kir.i.deren vlucht
te:r. en .i l :u paniekerige angst ano.eren meeoleepten. 

e t ccitc had ruj krir.ig cider Kramer van á.e V.J..ucr.i.t terugge-
.cu .1e1, tee deze ree s met vrcuw en kinderen in de a.utc- =at, 

DriP. dn,ee .... nug J.8.d S rni t gewer ·t om de v ucl...te ir"Be.t~ c . f Pr 
da te hre:r!ge.a e.u .n.en van eten te vccrzien. 
HJ.j c-ntzn.g zien niet c.,.an.rvccr de hui7.Pll. cpeu te breken van 
de ~ar tijge 1ccten, die ervmi. dcC'r •areri. gegaruh 

/ilJ P-I!! nelwel. 
l J was ~:tencr'ën te Ar.a.sterctam J..9 :Haart 1902 er.i. was hccfdir"0 ec
teHr van een ziekteverzekeri .1.t,. Hlj was verr ... cedelljk verraden 
deer Reenernan, een N .s .J3 • er met wien }uj eens een nccggaand 
ver se' dl · .1.ad gei...ad. Vnu aJ. e kanten kvarnen inoinua ties bin
nen e:... De ... we zcu ne WeermA.cht r...ehhen heJ.eedigd en bc-ve1J. ien 
gezegd, dat ze al..Le J;ui tschera moeoten C'..i:) .1.angen. 
S r,-4.it werd aangewezen om Delwe.J. te arreoteeren. HJJ oprak 
dn.nrbl,J ~ebrcker" Dui tsct.1., dai ging r.Llj beter veer een echteP 
Gerr ... am. 1.crr. Dru:i.r nel.we cverdag nocit thuio wan, we·rd hJ.J 
o ... ac ..... ts uit zij.. 1.uio gehnald. Op weg anr de kazerne kvvOLl 
uj Na ru.u.1. tegen, die vr eeg wat er ann de hand was. 
s r it vertelde net .... e.,J., deze .Jru.1 1.1.0.d de weernacht be eedisd 
en Naui nnn zei; Mcr gen wird er er achc soen l 
Teen. S1Jruit 1.1.em ctaa.rry bij de wacht var de e compagnie af-

everdc, nerhaalde n1.j neg eeno hardop in "J. t, b).jzlj:1. van DeJ.weJ.. , 
dat ~eze de vclr,ende dag zc-u wcr den dcC'dgeschcten. 
De.!.·wel werd in àe bunker gf:! ~tc-pt en kree{; ge urende 8 dagen 
g1.;;e Pten of dril.ken. H.! , trof üet dat ruj il" de zelfde cel 
zat r.J.et een S .s 'er van J)ljk, die he:.1 een beetje v-az zijn r,ant.,.. 
scer. afotcnd, maar na 8 dager" ken hlj nauwelljko meer cp z1.jn 
heer e1.1 staan en geen paar hcnderd meter meer lC'open. 
vo.n Dl.Jk .rJ.E1.d aan Spr1ü t l.aten vrA.Ben, of er Jeen eten veer 
ne ,llfeJ. wan, naar Spruit l ad teen gezggd! Had hem liever dcc d
geslagen. 
S r1.it - hiercver n.ter ondervraagd- wist van niets. Htj was 
5 uage1.1. veer ciienst naar Grcni .1.gen en :E'rieolru::i.à. geweAst en 
teen rnj teru.g.i:..-wa.:u werd h1j cpc;ebeJ.d .àeor neenernan ( blJ.jkbaA.r 
de verrnder) · ,evrcuw De.Lwel wao b1_j Reenema.n eeweeot en had 
gevrn. ·ü, waar haar 1.1at.1 wns gebJ.ever:. En Re@ner.1a.n, die zich 
p ctselin.g gewichtig gevce.Lde, had bel.f'c fd dan,rnaar C'nderzcek 
te dC'er ... 
Syru i t vrc-eg na.'1 HeJ.l e , wat raj net Delwel meest doen, waarop 

e J.e zei : A.J. o de vent er nog is , .l.an t 1.1.ern aan maar vr1.j • 
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zee werd De we na 8 àagen ui thcngeren weer vrJ.jgela.ten • 1uj 
was nc-<'it ,erhccrd, .t"et w-as el.echts een eeval van eri;er..lljke 
vrij" eidsberoC'ving. 
Natuur lijk zei priü t :Later rnj . et verncC'r, dat i.uj van ieto 
wiot, L.et vrn.s "e r:1 een rMdseJ.t waarr.m J)e.J.vrel geen nten had 
geha.d, de cc. pag1üe was J.00 raan sterk e1 er wao dus rHtm-
sc .. ~c~;u eter. vc :--r .tJ.er.. geweest. Bovendien was dit een qaer.tiP. 
vru.1 Post ll.lrr.us, die met het tcezicht cp de blii.nker wan b13J..aot 
eri de c;evangene b.ujkbaR.r md vergeter1. · 
Nat .. , ater cnuervraagd, .1.eri ..r"erde zich .atuurllJ..-: niett 
dat :b.1j gezegû zcu neb 1en , ctat dP, ma.u. zcu werden dccctgesch('lten t 

s l ~ -wer c jk zr·ciete zcu ... ebbe1, gezged was "et raaar een 
• rai) ,je gewee ot. 

Verc;P-lel·en met de ernstige geva.J.ler .. , die zu .:..en werden hespro
ker" is cleze zaa.K gehce.1. Cllbeteekener.Ld, raaar bet geeft weer 
eens ee1 l::ijk cy de k.LeiI.Le, geniepige mac1 tswe.ü.ustelir.gen, 
z:--cn..Lo S ruit, die de eev".ngenen bve:..de1" uitsluitend t·er wille 
vm .1.et aadiotioche gencegen dat da,~ri .ag, e11 die :i..ater, 
:--.. s z. ter verantv1ccrdir"e; wcrde12 gPrcepen va.n niets weten en 
de ocr.a u. o.l! a.uaeren af ente.Len. 

O 5 September werd Spruit neg veer een ander ierkje b1,j Helle 
gerce.t1e1 ... Hlj lmd een .l.ljst van ongeveer 4o L'lnn , r'l ie VC'lgens 
Spruit war- c:pgeraaf\kt dC'cr den L'lA.jccr van Breugel.Cl en de re
cnerche1,4r Scniphc.Lt van de AraerofN'rtocne politieke pclitie
rech~rche, et 1aren nru:1en va.i ... rnrumen , die a len an t-D, .. d .. "tïsch
gezil ... d zenden zl,j • H~t is geh..1.eken, dat deze lljst C.J zeer 
lease e1J. er.juiste gegevens was epgemaakt. J"uiot in dergelijke 
dage.r" vru1 chacs leeft men op insinuat.'...ea en verdachtmakingen, 
die uit zeer trcebe.J.e bren strun:rnen. 
( Zccw·e.L Véi..l Breugem a s Scni,,t)hCJ..t zi"r" later Ciccdgeschcten) 
l e.i.. e dr ceb ne:n cp, ee troep je wrumerJ. vru1 deze .Lljs t cp te 
ha e , ze oceoten 4 dagen aan de verdedic;ing werken. cruno.u
flagenette:r: v 8Chten enz. ze r:icchte1" desnccds snachts thuis 
saa:a s è1._pen, na vier dage1.. waren zi.; eraf. 
Spruit trek er rnet J.5 roa.r op uit, ve.Len wa.rer niet thuiA, 
hl~ gree1i vru.i Zwel, van Spe .Len , Breuke.1.an.r , de tandarts van 

lujck , er_ ancteren, zlj \':er den cvereegeven aan Nmm1ann en n ceo
ten ver.r.:en cnder toezicht van Posthumus. 

Vnr" zwel was k:ccp1nan i rcckartike.1.en. vm~ hem VA.~t niet,n 
te vertel en• evemt1ili. van van Spel1.en en vru-... Lrnjck. 
A ... s ee" bew1.jn van de Vfü1gheid van d.e geru.c.t"ten, kvrruaen zij 
blJ va.,.. Spellen ui ozcekir ... g houden, om de vel.e onder duikers 
o te npcrer , die hJj verbergen hield. Er was niemandt 
Maar teen juich ten zlj, \Tflll t zij vcnden een radic. In tricmp" 
brachten zij die buitEUlt era net dir:..g aru Spruit te laten zien. 
lilj vlcA.l:te nen weer met het a1Jparaat naar bixmer., waJ:.t het 
was geen ra<iiotcestel, maar een luidspreker van de distri
butie. 

Jc..,orJ.1.1ea C'crneiis- Singe.J.e was van Wcudenberg gekcr.1en, l1Jj 
was an.r gearresteerd, maar de s.n. uit Utrecht had zijn 
za, Je cnderzccht en net bleek zcnrJ.eklaar, dat .i.1.j nieto op 
zlj:1.1 geweterJ. 1.1.ad • .ruj was vr1jgelaten. Teen do"'k hJ,j c1irler btj 
de tm.1.darts Knapeü bergstraat 3 Amersfccrt. 
Er. bll.,kbaar vrao het tet van Breugem dccrgedror:..gen. dat Singd.s 
ee:,;,. en tv .1.1~cl t gevangene zcu zijn. 
Spruit ging era halen, s8..lnen met de S. S. •·ers Bes en Ter :Mors. 
Singels wao niet thuis en z1j beslc-ten deze er tvluchte gevru gen , 
op te Hf~cate:i: • Teer. Singelo thuis 1..."vvru.a vcegcle Bes hem tee: 

ij bent 1er · eed en verrn d onct.ergedokent l.üj l:ünld hfü'l het 
pis te a. ... veer, klriar er te scnieten bJ.j de eerste pcging tet 
c J.tv.L.LAC.1..1.tex:. of verweer. 
Singe.l.s was OJ/ zijn .tJ.cede, lüj OVPrz«,g de tresta.nd gced en 
verroerde zien. niet, sprak cok geen wc<'r ei. 
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O;n .... en1 tet verzet te pr1kkelen, slceg Spruit hem in het ge
zien t. Al.o .ru;~ .r.1.a.d terug6e a agen adden zij aan ei dil g geha.d 
·.ei~ :i: ... eer te kna len. Singelo deed ieto terl g. Sro.a, end zei 
Spr1.i t: Tee, zeg er eens wat.• 
Siui:;;els zei niets er ... verzette zic.ri. niet en zij meesten zich 
verger.i.te e ... met huiszceking. 
Zij vouten ee:n schrl.)fmachine, die ZlJ :neestal::en . Ock vcn<ler ... zij 
vier autcwiele • Dat vras een uitg, .ngspunt CLl nnar de autc 
t·• zee -en, die zij ontdekten ir_ de nab1jge.Legen pett~nfabriek. 
Zccwel Si "ge ls a s van Y,.napen werden 11eegen.C"men. 
Vermc-edell.jk ... .1.9eft vru" Breugem nn.ar Wcuder.1.berg getelefcneerd, 
dat w ,:u de cr"tv.Luchte gevar gene weer ir1 hai.den had. 
De i .s "B b trgemeester de li[onye belo e daarna cp, en berichtte, 
at .1.et geval Singels geneel in orde was. 

fü:j .ad Arner 0fC'cr t al eer der wil.J.en in.1.ichten, manr dcC'r zijn 
cver.ri.ar-...ste aftcc .i.t ( = vJ.ucnt) cp Do.l.J.e J)inod e, wao het 
acnterwege [;eb.Leven. Heen , Sin6e.i.s had nieto cy zijn k:P-rkfctck, 
het ~as een ~isverstw1d. 
Zee w·erden Sinr;el.s en van Knapen weer J.csgfüaten, maar de 
scr.i.rl.jf._acl • ..i.ne zagen zij ncci t terug evenmin al.s de au te. 

Dirk Gerard l3reuk J.aar was vertegenvrccrdiger vnn verschil ende 
zake er .i.:--id dus veel. artike.1.en in .huis. 
'.J.1 ce1:,. .i.1.i werd gennald veer het werk in .net kamp, had l'.il.j neg 
wat gcP-de sigarer" ir ZJ.j:r ... zr1,k en teen nJ.j met Pcsthumus al.J.een 
111 de b1mker stcnd, stak bJ.j er een op. Poothur.ru.s sneef net 
weJ.geval..1..en de .Lucnt op en zei, dat bJj ee1.1. g'"'ed i1erk rockte. 
BrcukelaaJt keek nem eens vr>el.beteekenend nan en zei, <int 
Pcstuwaus datzelfde eklfere merk ZC'U la.m .en re eken. 
fcsthl..u:r,.un begreep de rrenk en zei: Heb je ook drru1k? ,,.-an.rop 
Breukelaar, hcewe i'.1.1.j geen druppe.1. i huin h.a.< , bevestigend 

'ikte. 
Hl~ v er(l acu1 het 1verk gezet en aie avcnd lcagelaten I.1e t C'j_J
dra.cn t e vclgende rncrgen terug te komen om te wer eer • 
HlJ rekende erop, dat doni~ zij het cento.et met l)cst:t-.1.umus de 
z,.ak we i... .. i.J.S t rei e zcu kome1 •• 

a de bcm was intusschen ge11eel anders gebarsten. 
Post::C.1.'..Ur.Uo was c wiadeJ..Le1jk ne t l'J.et goede bericht van de 
aro.nk P.n de sigaren naar Nau.nann geheld. 

J.s d.ie ve1.1.t zcoveel nad, dan zci-1. het we.Leen zwart.ehn.ndelaar 
zl,j:n ez1 1Iccr i.1.e, te knijpen zouden zij de grcctha.ndelaars wel 
te pakken kI'1Jeen. Dat waren dfU'l mcmJ.e ad.resoen vC'c-r He.l. e en 
Sckcl. 
Hau1:1a.r-...n had het zic.r.1. e;een twP-eiilaal aten zeggen. hl.j vrao er 
daciel1Jk :-'Je+; Sak:kel en Spru.i t op uit gegaan CL1 hij Breukelaar 
.1.uiszceking te hcuden, terw.tjl de man i:n net krunp zat ~.e wer-

ke1 • 
Zij vcnden van al es, een parttj ocncenen, een hcC'p pcstyapier, 
sigarer,., sigaretten, rC'C'ktn.bak, een neerenfieto, dar eskcusen, 
zal~dce:icen, zeep enz. 

lJ.e s werd dncie.l.ljk in be slag genomen en in veiligheid ge
brn.unt i1.1. e kazerne. 
Ze .1.actden aan de vrouw van Breuke nar gevrnngd, waar de 
àran~ wao, m.aar zl.j nad cezegd , dat er iets in huis ~,vn.s. 
J)at waa de eenige tegenvn.J.J.er, maar ze zcuden J3reukelaar 
vre.l. 01,n,ach.ten als hlj t1.1.1üo lcwrun. 
E" deze stapte cna.erwij.1.. weJ..gemoed naar huis. 
O:a. 8 uur kwru.a rnj t.tJ.uis en werd dndelljk deer de bC'even ge
arresteerd wegens z ,1a:r: te .hande • 
l'Tnuraruu ... en ZJ.j:i: ... vrienden amer hem mee naar hP,t kam_p. 
:7au na.r.i.r.1. .liep ach ter 11em en slceg en trapte her.:1 ondPr het 
lccpen en teen h1.j in de kazerne kvmm., pljn.i.l.Jk en dccdsbru"g, 
meest luJ hard op con p eintj rcnd copen. AJ.8 ti:1.j vrai veri.J.lceid
ueiu i ... eerviel, kreeg bJ.j scnoppen en trappen, <'n weer cvereind 
te kor.ae:r,.. Nnumann zelf gaf blj die nionm ... de inge11 het vccr
beeld. 
J)nn.rcp werd hij deer r aur:1ann ondervraagd. Il.j hcc:pte de adreo-
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it ·.et dcssier Land acht: 
,,.r · ·1 lmirJ.a ' rg the. re lina Bremer, oud 58 jaar, 
ec:C...tgencote v~ G.A. agneli , onende t Ameron en 
d a .w1J vert.la e: 

1
p 26 ''A. rt l') 1.ç, ·erden IDJ.jn ma;cJ. en docl:tter gearresteerd door 

de Gei-e .... ~ F ld PoJizei, ver o.cr"t an lidu.aetschap van o.n. 
Oi: 27 "aart 194-5 rer ik door e Feldgènd rmerie ge '"rest er 
s er" met n.i,;rj. z~ster 1?~ erU C.A.Bre ; p 28 N. art "':~rden 
w~ met neg een 8 tal jcnge ~ar~J~ke gevan enen uit de BPtuwe 
lc pe .. d overgebr cht na de 'fo~.shoef te Lunteren, wat zeker 

2" , 11 r • 
Geè.u::.--e e en ek hebbeL mj te n gevangen gez t n in de rorma-

zat n cok meerdere vrouwen gev~ en. 
ze~ ,veen dine, ier man daar in de kelder geva ge zat, 
verwcedell.ik Hertz genarund. 
: r nA s een Du t$che jood en drager van het Yzeren Krui 
uit d eerste ereld crlog. 

J:· ., .t-ri 19 '5 werden mijn zuster en ik in vrl.îhei stel , nè er 
anzeg in, dat wij binnen 24 uur 30 km VAn Am~rongen verwijderd 

moe te1 njn. 

' 
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se:. val.l ue everancier-s te weten te korne:ri., wo.ar Breukel.aar 
zi.jn ware1. betrok. .l.s dat gel.ukte konden zij neg vee.1. rtjker 
brciu.e· .. aanbcre • 
:Breuke.1.aa.r stond te midden van een k ei e tvri11tig om .. , maar 
Nn.ur ann as eigenlljk de sadist, c'ie hem het ergst r.:.ishandeJ.de. 
Tcer.1. ze .:.iets te wete kwmnen, werd J vier dagen lang zender 
eten Cl:' ri Je i. e b· nker cpges.1.cten. 
NlllU!lé ~.n wao verp icht geweest, het geval ter kennis VRn de 
S.D. i:i Zeint te brei..gen en nar die vier dagen werd Breukelaar 
dcor de s. D "mannen verhoer ,1. 
I~ kc1 recies verteJ.len, n0e .ü.j aan de artikelen tlcwaz!'l., de 
sc·.1.oe1.e. waren va.u van Deer , het papier was var.1. o e bC'ekhan
del vru.. VAn der Wal, enz. 
Hf't resultaat ras, dat bJj werd vrijgelaten, en dat net whcr.t
bat, .J..jc1.1. cpdrr,,cht kreeg ·, het geotc .... en goed terug te geven • 

.. aar ó.at was ee. cpdrucht, die niet eenvoudig was. 
De rccvors hadaen er zie ... dadelljk opgewc-rpen en veel waa 
rec.r.1.ts e1. inks ac :i. +-ercver gedrukt, het ras te gelde geraakt 
e. vccri:,c-ed verdwene.u 
lîatuurlijk ontkent Naumaru al..l.e misha.udeJ.ing. De ma.r.l liep veà'e 
eters voor em wi,it. V ak ac.c ... ter het s.1.achtoffer liep Sa.Jd:el 

e:t teen deze 13reuke.1..aar een stoot i .l de rue .i:.i.ad gegeven, om 
hem tet L1eer spc-ed aan te ,,lB.l.e:t.1., !.i.ad :Nau it direct ver-
boden, · h, d Snkkel berispt, dat zoo iets niP.t te pas l.~am. 
A s de vernalen V(l,n ue verschille de bekJ.aagden z0uden 
wi e:r gcu.coven, dh_. zcuden we tet de s cts cm kcmen, dat de 
gev· t.,;e:t ... en zichze f steeds zco hebbem toegetakeld om de s.s. 
i: ee1 l'JP-J.~k dag.1.icnt te kunnen ste.l.1..ez.1.e 

HET ))RAJ{ TE LEERSUM. VALKEHHEIDE EN WYK BY DUURSTEDE. 

In deel IIIa ~P b.J.z 32 is i 1 het .1.eort na.hgestipt, dat in dA 
dage va.1.1. Del e Dinsdag élllerlei :maatregeJ.en rrrde1: gencmen 
om net Du.i tsche snel.verkeer langs de wegP-1_ tA belenuleren en 
àe Dui tsc1.1.ero zaten zoc il angst vcor de nncerende Tcm;_,1ies, 
dat ze cp dat mcment aan gee:t re resailles dacrten. 
z·j v,ar " k..1..aar cm te v.lucl'.lten op groc+;e schaa.L. 
E da ... zcude:i. ... de ge, • .LLieerden kcmen en zcu de B.S. de schul
digez,j., de ge ate N.S.B'ers en de col.l.aborateurs en de andere 
vtüJ.e i.1.ru.1.dJ.ru.1.gero grijpen e .1. aan .1.et gerecht cver .... everen • 
.... s.ar z1.; wilden verhinderen, dat de be-even neg cnt1jdig ze-ud.en 
cnts .ta pen. 
I L de on otreke. vru. ... W1jk bi. Duurstede was we:t.1. vccrnc.melljk ge
bete .1. c~ crie perscnen: 
Het w ren de N .s .B. burger ee ster vru.1. ercngen e1 Leersum, 
Freè. rik 1, arie Pieter Ccrne.Lio de BC"er, gebcren te Ot r.J..P-ek 
2 ei J.é! 92 , zltju cc J..J.ega te Wijk bij J)U, tr stede .r chan vtu. Deke 
CaJ.lenfe.1.s, ge beren te Capel..Le .L Augustus lK87 en verder 
de J.eider an de :N' .s 2. te WlJk b1u Duurstede .Jcha.n Corne.Lie 
Lingtc. , i;ebcre te Utrecht 28 .Maart 190.3. 
Dirk vai Lru1gbrcek, wiens eigenllj_:e r"aaro was Maljers, en 
ee 1i. paar andere .1.eethccfden wil.den nen dade.J..ljk neerschi 0 ten, 
!aaar daartegen verzette zich D~Qelie, een cu.d zeei,ffic ier, 
d.ie n t .1.CC"fd van de O "D. te .Anmrcnger. wan. 
Doarcr:. ·werd een nii deu reg gevcncien, ze erden gegrepen erL 
vc rJ. cpig ondergebracht cp de bcerderi,j vai.1. vru.1. Laar nabij 

· ercngen. 
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E 1 daarna werder zi;; getrn:nspcrteerd naar ee1.1. paar ce~ en in 
et eeotic1t Va ken eide onder Leersur.1. 

J1it ie i. ".1.et :c,rt de vcergesc li.e en.is. ret uitb.Jjven vru ... de 
gea iAerc elJ. zru n.focnuwell;' :e geve gen her heh. 
0.1:' 6 e · tcm.ber rerd bur5er,îeester de l'.3oer ep zljr ... kamer in r;i..et 
gerneenterJ.Uis te Leersum gearresteera. dcc-r vru- der HC'cp, r -
;.je ~d c de l~9°78lill.ef e .l z j,.. cc.LJ:ega vru1 de i.J.J.egaJ.i tei t te 

eerm-<11C. ii;J rerd overgebracnt naar Val.kenneide te :i.aar bergen. 
Dae.r vrerd r:.:ij ov~rgegev~ aru ... der ... n.nbtenaar "ertens , en cpge
s cte;: in een ce.J. "ó.n het I.P. ( IsclPtie Pav:d::J.joexi) Hlj erd 
daar verder zeer be.arc-r .ujlc be.rü -... de.A.d . 

Van Belce Callenfels was rnet ZlJl:l vrcuw en Lingtc-n fuet vr<'uv, e ... 
zeentje g .• ar.gen genemen deer a.e i egaJ.iteit tP. Wijk blj Dt"ur
st~1le. Z]j v "'rden gehracnt .laar de beerderlj van van Laar aan 
de l , - ~ e er .Arner enge:r • 
L" ae vr~ ege mcrgei" werden ZlJ i een auto, beoti..urd. à.<'cr J)r. 
1,ïsterveld gebrac1..t :riaar Va..Lkenheide ei cpgeslcten in net 

I .P. J.s een mer ~ .r.'.'~ardigneid z1j vermelä, dat zij cr.a.áerweg lJ.C'g 
äccr de Dui tocner s werden bescucten, vrR-arh:1,j echter niemand 
wera aren • 

. . . .. . . . . . 
Vriens, wiens J.eve1.a.sscnets reeds eerder is verrne.ld, ras veer 
ie ... e ,een c. he ende, z cntmcetten el.kaar reeds oedert '43 
bij de hl.jee lcc-r.is ten van de Neder.Landsch:J)Ui tsche KuJ. tuurcemeen
sc:Clap. 
O:p J)cl e Dinsdag liep Vriens dC'cr o.e Tim<'rntr , at.Ve en VA..n 

zijn . ede N .s . .B •ers v .Lucht ten me t vr cuvr en kind.eren, I'mnr hl.j 
was nrg gebleveu. 
Tee .... kwrun }u,j He e tegen, die met _pnard en mgeutje kwam aa.."1-
rJ.jden. Helle hield na t, stapte uit en vrceg aan Vriens cf 
deze c-c-lc van .,Jl.an ras te vluchten. Vriens zei, dat hl.J 0 r niet 
aan cla.ch t, manr da·t rnj wel bang was dn t zi.j"1 vr cuw en z 
t\ ee aru.gencmen ki cteren deer de terreristen zcuden werden 
ge. c esteerd. 
He.L e stelde 11en geruat , · was belast uet de starioverdedi-
gi ig, .ulJ waarbcrcde dnt gee1 vru de N.S.B" vrie1Hten eenig 
eed ze i;e sc1.1.iede1 .... 

Vrifi .o wru:id~.Lc e aar :i.uio, manr ruj vras üe t gerust , en die 
zeJ.fde avcnd kreeg 1 .i be zeek vnn mevrc-uw de Beer. Het rao 
tege .... acut uur e,... zij was zeer ze ... uwachtig. llanr mru_ ,; as iet 
u·t eeruuil terugg,keerd, 1ntuurlljl:: ras Il.IJ deer de terrcristen 
c1"tvcerd. 
Vrieus ne cte c e ~ i tie op en kreeg na vee incei te ccntnct met 
vat 13re1tger~, die naar 1"uis wao geeaai ei iet eatccrd wenochte 
te i;vcr<len. vm 13reuge be ccfde hero, e zaak de vclgende dag 
ter i1n. Hl te 1"e: en. 
J"evrcuw cle Brer . ..E'~d al twee adresse 1 in Leersum cpgebe d , a
melljk :.et ~J.ccfd vru _pcJ.i tie Tuinier en de k:r c echC'u der va. 
Se est, die sc:.;.1 il" tegenover het gemeentehuis wccnci.e en bJ.j wie 
de :ï:;o r G"" cc- .. ms, ZlJ boterham te eten. 
Zl,j gaf beide .uu .J.11ers nu R.& Vr iens op. 
Vrieus be de r,.er;. ep eu l::ree • ta hecren dat de Beer iP- dag 
... et bewe ... d was en tv er tl. 
ZJ.j ïr ee ode1 veer l.l.Wl leve , ex. reer belde Vries van J3rei ~em 
c~ e" zei, ''at ".a.et ~eva.l. zeer npcedeinchend was, ruen kon 1 iet 
tet mcri;e wac .1.ten, dan was de Beer v-ormoedelljk al geJ.iqui
deeru.. 
Va...'1. Bre1. f:em .lad een ter __;oe1i zin, zien die r. cht cp straat te 
beg.:;ven, iUJ uad wat da.t he treft een slecht ge• etnm en .1. j zei 
dat .1.et Z.C" • cl acs was, c at } r ieto ken deen veer de vc-lgende 
r c-rgcn. Daar aee J.egde ruJ de teJ..efc en cp de haak. 
Vrie ... 1n acnt n.an l{Pl. e, i~ beloofd .tlad nJ. ... e vrienden te he-

) J)i t 
ge,·, 



sc.n.err.1 .11, ~1. }, · probeerde hem cp te be.!. en, maar hJj kreeg 
e .cor, ~ at..i.ur •'k zat :re e bij z1Jr1 vrier:din. 

~i. vr. de B er iet .1 ... e.:i iet et ruot en luj belr-cfde 
.1.et bureau i et P.D.A. te gnar1. 

Da - ga .... 1 te lBt · ern eerst tC't den Fîlhrer van Dienst ä.ocr te 
dr L . .;e. ez daarna tet Naunmnn. 
D ze vei c et g( va.\. zee be a gr1jk, dat hlJ een schrifte ijke 

e il épmaa.k:te en deze dc0r een crdc1...r.ru:..s r <1.ar He ....... e 1.iet 
1:ut6 '"'., het niet He J.C :pernccn.J.ljk op dit verbeden 

te zceken • 
... el ... e zag ,.1.et geva er ntig i e gaf ne de vc .... ger e 

ra ·l t. 
arm eest ::-!let twee of rie 1, .'.r. W. ( ..i anschappe l trru spcrt-

e::: .. s) Vcaü de 2e ccm agnie nc ie .1..ac..1t 1 aar Leersu gaan 
de zaa~ c derzoe en. 
ceot Sakk.e .... c.u l.5 of 20 ... a 1 vaL aet .JA.g kcu..ia:ndc meener en • 

... o lrn.i.rsca wde 1 e .1, at het ee1.a. va ... st.:::-i k kc1.i. z1.j .i., hlj ncest 
uus e ei henoor.ujke hoevee eid wapens, mu.ui tie eu nandgrnna
ten een r- e e eek Vrie1 s i ci.e gaten 1c- < en. 
DA.ar de c "tvr-2ril.1g op ... et ge,.1eer.tenuis 1.1.ad aato get1.aû, 

c~st iL. c e e~.rste p aats de secreta.rio vrc-rde" verh"crü, die 
z~u Yve ir~J.ic.1tiJ. .. ge11 ku e geven. 
zco waren Nam.1a.nn en Vriend met hun r1a1men v,eggerede.r n ar 
Leersw;.1. 
o· d~rweg i .fcr.u1eerden z(, waar Tuinier cc ... de, zl,j be den aar! 
e1 wercle1 bin:ie geJ.aten. Zij zat?en aJ. auw met Tui ier en 
uie s vrcuw te rater ..... Daar Ho.wna.nn zien niet ir ... net Neder

verstaru-.. ban.r ko raa el.l., ,eed Vtte a · et wC'crd. 
J 1j vree fat Tuinier van het geva afwio t 91i teel! zei de pc

i tie .1., dat es, de gemeentesecretaris ne.n beter zcu kun
ne" ü icb.t~.u o~ at gebiec. 
D"' qu.estie wa□, dat T inier die avond a 
'Cr:ien c~, 1 cc_pe.r .• H:1J } ad ver ti:'1d, dat 
cpgebe.1..d. ever de veravn nirig v i de Boer 

ez3uu., dat · deer vru" aer Hoep en een 
ge aa d. 

eer der b.Lj Be a was 
uit .Ar.13r sfeer t was 

en te en had Bes hP.m 
cnbeker.a.tlA vvaa weg-

Vrie s begreep de wenk en Tuinier moest de reg Wl, ze:r. nar 
het h ün v-ru1 Bos. 
7.ilj he.:..de:r , er werd een raaza opgeac.ücven en de vrouw vru Bes 
vr0eg, wat er aan de hand was. 
z w"'r den eek hier binner t,e ten en daar Bcs geen Dui tsch 
verstcnd, werd eek hier 1.1.et gesprek gevcer deer Vriens. 
GljobAr tu.s Ile.r drikus Bes was een cude 1.lru , h1J had die dag 
m egemn.akt dat van er Hcc"J met een andere 1" op net ge-
r1.eer teHuis kwnuen en uat z , i cf 11.eer o.uuer dwang e Boer 
h, dde1 .. , .... eegencr, eI.1.e 

A.ter op e ag was vo.r: er .1.C'<'.Q a ... een teruggekor. en er 
gezeE;d, dat zij de Boer h.ad en ontvoerd. 

ad 

Tee was Bes e chrik c1.a 1 et nart ges agen en · l ad ge;. 
zegd: ,, Dat JiCaii 1.a.cg wel eens P.r ... stige gevcJ..gen hebben. " 
va;;: der ccv naa. t('en gea4' twccrct: ,, J.o jullie ir" het nauw 
kc en , nn.g je zmj11 .1: aam c emell. t " 
Er" nu. was Vrie1 o met de .luitena.r.1.t va:r. .. de s.s. gekcuen e 

.1.n. n.t ze, een ccgenbJ..ikje i de gRng 11.a den staan prnten. 
wer der.L zij in a.e uiokamer gelaten. 
De v-r"UW vru. Bes kwru: üi acntgewnad bi nen, ze was b kbaar 
erg 5esc .1.rc - ::en. 
ZJ ru e1 r;os r.aee en stelde de vrouw gerust, 0 . ..1.0 er niets 
met· e a aan de ha.nu was, zcu ar mar" ga: w weer terug zijn. 
Er vie ... trcnvrens niet vee ... te verte.1.. en, want op ae eerste 
vrat - , waar de burgemeester was eh ... even, nad bij al verte 
at deze · ('Cr vu,r.1. c.ier 1ocp was cntvcer ·• 

Zlj 7rce 0 e1 ... waar die vru1 eer HCC.J weende. • · ve .. :teJ..de, dat t' e 
op da ,/e<)ze111cf zat en noemde net actres. 
Na rum e. Vri:e s gil gen neen, zij urune1: Bos als gevru"t;e e 
mee. Bui t~.t" s to iu.il ier 1.cg te wad ten. hlj 'l.:erc.l i ee 
v, ... clt3 ,ttos ...1013ge1 er en er moest de 1veg njzen. 
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· reed 11Let een va. de Dui tsc.t.i.e autcs l ee. n •. de ,, eezer cf 
gP,kClile1.1., eischten zij t0egc:u ... g. Het du.urde een .k:crte tLjd, tee 
wero. ~s ue .i.r ecpend docr l, evr. vm a.er hc<'p. 
·aU!l1ann, Vrie s en enke.J.e . mu.en gi gen naar bi en. Zij 

werder ... ii ee lcarer ge.Laten, de J.:D.anneJ. ol erzochten en erw1j 
"et .uuis, wan.r c'C'k de uders van Hevr . Vc der 1 C'".P, die 
uit 0 la.nu 1varen 0 eëva.cueerd, ee1'l nderdal::. hadden gevcndel.L. 
Het vie Nauuar cp, dat het nis zeer rij: was gP.menbilnerd 
e:r. er vee vccrwerpe va.ri Indische i1erkcr at stonden. 
·· a.a :te daar ver een cpmerkil:;.g en vernai,1, dat e fanilie 

va... d0 r .Hccy in Ind-ie 0, geweend. 
Dada 'k b.1J 1et birme treden was et 1e cpgeva .J.en, dat de 
kn..--uer sterk naar tabak rcc-k en er ze fs neg wat rcrlc hi:r.t:;. 
O:n =-nevr . vax-. oer IC'o ,:> cp de prcef te s tr> .......... e1 bcc d .tu.j haar 
ee slgaret aan. Zij weigP-rde zeggend, at z~ nage CPG reit 
:te kte. 
JJaar a,3vr. van ë er Hee goed Dui tso sprak, kon füiun1a:m i <"> r 
zelf het ver neer .... eiae2h Hl;) vrc-e-g haar, waar .1.aar man was. 
Zlj verte ue dat deze oie ave d eer ... besyrel·ing 1.1.ad gehad met 
ie .d Vb.... e c i tie ei dat ZJj hei en een nur ge.1..euen c -
geveer ,:raren ieengeaaa1. Hanr rna:n had niet gP.zegd waarleen, 
"3ve_ll'.1li .1. :vn.neer hlj ze terng}::cmf'n. 
!Ic-ewe l'te:>Yr" van f'er Hcpp zier rustig l ie d en dePd alsof 

aar ma1i zie .1. niets te verw.&.jten 1.1.ad, brac} t de huiszcekiHg 
zeer b ~z ar'3l de dingen VC'C'r de c ag. 
va:n der Hee ad name jk juist in dieze fde .k:roner ee ... be-
spre i11g gei ad met P-nkels onctergrcndsche ra& en, en zij 
ware.ri h.J o.e kc-mst van de Duitnchero inderhaast gevlhcht" 
:; et was een dcmhei geweest van Nmrnann, dat .ruj met Zlj.r 
mru en et huis n~.et naar bencoren nao. omsi ge d. 
"et o" tlerzce.Y.: was zee dom Gedaru:., dat van der Heep, die 
zic.t:. il de tui ene.er ee paar struilten had verbergen, deer 
ae Du.itsc1ers iet io geve den • 
. , aar iet o:ri erzcel .L.ever e we iets ru ders op. Een vau de 
v l.14CH te.n.a.e LL. P-ga.1.e:r i'J. • d z1.j _pis te c "et rnnni tie ~ ten 

iggen ez er der vcnaen zij een ac .1. tal O .]). arr.ibru den en 
ee ...ijst va. lP.derJ. van de N .s .B. waarbij e 1 :elen afzcnderlljk 
vare 1 cz.1.<ierstreept. 
De rcevers haal.den or dertusoc 1en let ·1uis .1.eeg, alle eet-
ware .u Weck:, a.L.1.e ingeranakte vru.ch ten, e.J.ectrische .k:N'.k:-
p~c ten, een paar fiets~n, oieraaen, een pcrtefeuille van 
de vader van mevr. va:i: der Heep ( Scnieferdecker) tc..rwijl 
Sak.ka 01 tierWlj een 1eerenjas met co.at gevoerd sta..l.. 
Tegs .t a~f vi· r i.t de cchtend heer de Na u.m.nn p.lC'tsel.ing 
hevig sc1ueten buiten. 
l c acht tegencver een i J.ega e overval tP. staan, Sakkel 
ba.rricaacerde de :uisdeur, Nauma.nn verscnanste zich achter 

divan 
eerde verder niets, e:u na een tl.ja.je ging hl,j laj.k:e1 • 
de mannen, die b iten cp pest stc ·den hccrde htj d.at er 
auto in razende va rt vccrblJ was ge.k:omer • Uit de auto 

was o il .r.1.en ges c , .. eten o zij .i:.ia rï.den teruggevuurd. 
( Hat is ater 1"ebJ.ekeu , dat dit ae autc vras, die d.e ge-
v" i.gez~en van de beer derlj vm1 van Laar overbra.ch t naar Vallan
heide.) 
De '"t"U.t" was gereden in de ricr.ting van Wcudenberg, e1 
N unann stat.tte o :u .• i <i<le_.i..J.jk met de autc, wanr1n de cude 
ge eentesecretaris cg steeds cuder be• 'c iu van de ch0~uf
feu.r r.ras acl tergeblever .... 
_Tfl.UmA..lm reed zee sne mcge : aar Wcudenberg, niet wetPnd 
óat ae ruJ.dl3re wagen onderwl.jJ. blj Va.J.kenneide vras afg"'nl.ager.i.. 
I:i: 1/c o.e1J.ber vond .l:ilJ dns niets en rllJ reed c,cc-r naar Amers
foert, ... evende de , ,vange e ar aar 1.1.et P.D.A. en me c e 
ee1. ei.. aJ. er a J. Iel.J.e, cüe he a cpdroeg naar e l eeze .1.ot' 
ter1-to te ... ~ere.l: , evr. VCi cter Heep eeva.r1gen te nemen en 
.-=; ZlJH ai-.. sc ... a_J:pe .wee te brengen. 

\1 

11 
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6.UrJ.lE1.I1n vc.1. eeu ierna.n en bram teru.g L.e t zijn ~ru11"e.1:.1. en 
me rC'UW Va.tl a.er ccp, die aan 1. ?t li.D.A. werd afge ... everd. 
He.LJ.e i ad d.1 derwij de .n. te ist opgebeld waarop de 
Ustu · Petri iet een panr anc.eren .naar Aiaersfocrt kwam CHl 

evr. va.1: der Heep te verhcoren. 

Z"o 1lrn. Petri was gekcmeJ:, 'verd raevrcuw vai èl er Heep 1.nar de 
werkkat..ie r van .i.: aur. fl-Illl t.Sehracht, wa.ar Zlj bei e mannen tegen
ever zie ... vo d, Nauma.nn de tengere jc-:riger:. At iet oma e 
d~ ~ ere ûe~icl ten let zwarte haar, al.LP.rminnt het type 
vn. "e Dui tscher, maar heel. cnguns tig, en Petri, me t re 
dikke rconige kop en de stekende ge eene cc-gen, juist b.et 
type J) ltoc" er .et de p atte pet op ZlJtl grccte 1 ccfcl. 
Petri deed lliinzaam. Hlj zei naar, dat zij slechts wi den weten 
waar e Roer was cp613bcrgen. Uat, . .mrlljk wiot z]j het. 
ls zij iet vertelde, be~ccfde aar cp zl.jr eP,rewccrd a~s 

cf:ricier, Clat er een represni~les zcuden wc den gP-ncmer • 
.V8i6erde zlj tP, s reken, dan zcu heel. ll.eersur in de a~ch. 
wcrde. t_;P J..8 d, terWlj naar cude vader zcu werden dcc ~;enchc
te. 
aa.at Petri cp r.1. 1ds..1.ag uad be.1.cefd, ZlJü be..1..ofte te zul.len 

1 a c e:i , rerte~ae Z!J dat. de Beer cp VnJ.ke à eide zat. 
: -9t vern.0or wr.s afgelccpen, F,.ur.aa.nn heeft J.0,ter verkJ.aard 
dat "at precies zoo gegc,a...""1 is a s mevrcuw van c er Heep 
eeft gezegd, inderdaad üAeft Petri ie belC'fte gP.geven. 

Na aru dacht, dat m •?'.. var aer RN' _p ZC'U werden vr1jgeJ.atPn , 
m ar Petri J.iet .r1aar naar de b ker terugbrengen. 

Pas drie dagen ater wer á zij vr.ljgPlc1,ten en teen zij 
b1j ~ ... aar nuis kwam, vond zl.j de verbrru1de puinhccpen. 
het was de _Jroef 01) o e scu, rat het @erew"cra vnn 
ee:i: .. Dui tsch cfficier waard was. 

a uan hadden z J niet ge}-...regen ,he nae werd hij 
ee:u tlJCl ... ut ~r in et ces ten vaJ:. 1.ie t land gegrel,le 
e.1 J.iet J net ... even blJ de Woeste nceve alo re
presai.~ . .1.e na de na.:r.1.slag cp Hautcr ( Zie deel VI) 
Han.r ouc ers ware uit het · 1uio verjaagd, en 1"ac den 
vr}Jwe ... 1 iets m.cgP-n .. eener.u.en. De geheele kcsthare 
i 1boedeJ. e2 n.l. s wat vrisnden il:. te UeezPnhcf 
tl.jdt::ll,j_:: addei1 gede.Joneerd, was i v ru..:linen c-pger;aan. 

Zr-C'dra Petri ait ïlieuvrs tiit l.u:1.~.r hac geyerst belèe hl.) ZlJl: 
c .1.ef i" Zeist op , aru wien hJ.J aJ.~es eLdde. Deze gaf em 
nadere bP✓ ve.1.en. Oru .ia.de.UJjk ine;r1,jpen 
HIJ vr~eg aan HB.L e perse-nee P,ü voertuigen, He e wees 
J~• rum. aa.n, C'm hem te vergeze ........ en. 

Zl.j .... al en twP-e J;t . T. w• s V&J. de 2e compagnie, bes t1.1.urd ècC'r 
de c . ..i.auffeurs van die ccrn...t.)agnie. N _umann nrun Spies Bmjer 
mee ei de .a.nke Waî4. eke, verder oe c11< ercfficiere1 Hi trn.rum , 
Jïlr" ücke.1., Jurg~ ... 18, u .Ler e • Usc a Li 1Jpert, tC'taa cr1gc
'/e ... r 20 " ar .. , ict as ee ! trcep je dat veer niets ster d. 
Zij rer'ei. de s tic iting VaJ..ken' ei de bi en en u.rkeerden de 
vcertuigen er c er de bccl!len" 
P"tri ..1.iel:J cl.acte.J.l k r.1.a ,r het Iselatie Pnviljce1 @1 hP. e aan. 
R:e::-. j,;:-:1· e :wan, van Wees, dePd CiJen., Petri greep hem bij de 
keel , gaf ·1e. efü panr s~agen i et cezic.r t, al ... en rcr gen 

aar b · .. en. PPtri :rJ.aakte zich i.;.eester v i.r1 de sJ.euteJ.s en 
s ~e.i.. dccrjiepeu zij :r et gebeuw. 
Tot ZlJn verhazing zag Petri, dat er beimlve de Beer neg 
a, aere _perscnen warexJ. gevangen gezet. Zcc- bevrijdde hlj 
va .Be e Ca J.e fe.Ls er Lingtc met h1u" c;e ztr • 
Zij verte c ez;i., dat zij ac"r de pa.rti na.nen raren gea rP-stecr d. 
Petri e ... Nnur.n ..rm lieten zic ·1 de vreg w1~zP-n naar de J)iirec
tei.u-sw ning van Nccrdan. 1 et ce hru den hoven he:f 1.1.ccf meest 
ilj veer 1.P. uit ccl,)en. 

Z1j ,er den cr~tvru gen de er de dcc ter. H ar va.der was zeer 
ziek, .uj was astn.c1a je er, had ee zware !'.l.fi,rtam val ei 1.ag 
met ~O1gcntste·in.g te bed. 
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ock ae vrcuw vru Heer dam bvarn erbij. Petri giq:; •r. e t een 
Ol dercfficier na r de s aa kamer van Ncordrun, te:rWJ.jl. Nau-

' 'm1 Wees e àe twee vrouwen onder a:: 1 ó.e trap bleven 
staan. 
ï.ic~a.l.o ater b eek, .1.ebnen zij de zieke ter varantwccrdi g 

13roe_pe over het gevangen houden va.r do lT .s .B' ers. 
N~ordw zei, vru. et gebeurde nieto te weten. 
Da.n.r.ua gi, .ge11 ZlJ neen. 
natri legde daarbij ber.J.ag cp de au te vru den anbtenaar 

cnna, r.marmee tll.J net de be:.,-eljde gezi mer wegreed naar 
Zeist 
uuderw, 6 md HaUL1c"IJU1 ee1. e :ke band e terwij ze deze aan 
het repareere1 are.tl, kwru11 He le met ZJ.Jn ragen a:uir]jcïe • 
Na1.uaann reed v11rder met de Beer mee met Hel e, z1.j reiden 
over Zeist naar ersfcert.011derweg otc:vte Hel. ... e neg evPn, 
yer~. ~edell,J r om het succea aar~ Schreieder te gaar~ vert"?.L:i.en. 

Die a\rc.l d il i1et kaLp terug kree Nruunann var. Helle de cp
dr ,~c •• t, re vc gende r:1crge1.L vree weer nit te rukke1. 
A .r.et .iauis,tJUl t b1.J Wcuáenberg moest aJ.j Petri me t Zl.ill 
:nanne ... o;Jwci.cnte. en ziel te zlJ· er beschik .iI g stel en. 
!t.J o-ast 3 .1, .T.Vl.ens met perse ee.L, 7 ape rn, mu1 ... itie e 

L ae,r al.la ten mee ei le J.. 

J,e vcJ.ge1 de 1 er ....,e1 ... 9 Se )t. 1.lf"rc.r.1.eer de Nmu~nn tegel:! hé\. f 
R-Cüt wet zijn troepje af. Dj rad weer een knap stP.l J.j e kaar 
gezccr.i.t, <1.e na,uke Ww-.eke, Spies Beljer, JUns1 ickel, Rici.artl 
S<.! .we1·~arut , Oudne1rn e ., .~atr.i.1Jsse eu verder c.a. zijn c-p
..1,)t.oser de Oekra.1:.nsr raus, die a veroct"L ... ende vuile zaakjes 
v·ccr :1~. ad c~ eknapt, e1 ie we ater roet Na ann in 
Udde.1. zu ..... e t€'rueviücen. 
ook de mctcrgr dennanoen A. Zwi~r n en .rru l3ev r·w1jk ginge1 

ee 
:ta eei ccgenb ik achte voegde zie in Wcudenberg et 
trce.,Jje v, Petri b .J .1.e • Ocl: zij br .chten eer... vervaJ.wagen 

e t e • D • aru 1 Pr... ..ae e • 
Er waren cc~ enkele burgers o~, l vru ... Beke Ca ........ er.fP s, en 
LiJ..i.b~c • C., ... e.i. fels · ad eell. ... m ge fficiersjas var. de Sipo 
aa.. .. e Li gtcn ee1 .L. dere11 ever jas. 
01:J !a.:...ke1 · 1eide aru ekcm.en, ,.,er de1... de au tcs weer cnder de 
be e..c è:>8,PA-rkeerd. 
B.Lljkbaar lW.d Petri Ym de bevrijde ecvangene1 a .Ler ei bJ.j
zc ue r:ï:-H:: de ... genccra wru t zij .J..ie1Jem rn. · rege.Lr~C.l:lt aar het 
I.P. Z...ï drc-.Lge ûccr iJ. de wcni:i.gva.rilertena. Deze ~,as 
ec.alie .1. i~t t: 1.üs. 0 rte s vms de c.nef va nPt I .P. e " 
was d o i.a eerste il.stru.1.tie ocr,.u die aan ·.1.et eevar gen hC'uden 
v( .1. de iJ.A.B 'ers. 
;aumann .J..iet deer Sa el ee1 heep umdgrar:..ate1l uaar binnen 

6Ccie .. , zij cnty.1.cften e" brü.cnten een grec-te verwcestil g 
a 1 . To.J.:. a was ..ti.Ui di t i.ce cl.tettig gnwcrde , ,art een der 
he a..;ra..1.ate 1 kwnm tege .... een zwaar gordijn füu ... , en r lde weer 
1 ... n.a.r bui teJ: , waar mj ep c e otcep cntp_0fte • 
V ..1 .:Je4 Ca.i.. ..... enf e .... o e Lington war en er ~ vc dan.r1 ever de 
gru.g va....1. z n, ~en, zlj "e e zeer verl eugd en Lingtc zei eer. 
Jaar .aa.a : ,, Ze ZU..J...J..en o.e :i:' ccrten wel krijgen " e " .7.~ 
c st , .. J. ze a .... ..:.eL aa.J.. ka..,.,otsclüeter •• ,, 

h~ eige.1.1.J.Jjke zie v ... he t verzet was Nccrdru..i. e;ewe<?st. Ver
sc_.J.. .... eü de Vüi.. zi.i ... i. t:U'llbte are wure1: .. blJ L..e t i ..... .Legale ver zet 
aru:.gen .... cter. c 1 Zl.J bracaten heu., stPedo v a.J...Les ep de uecgte. 
F.Jj tr8,c tte steeds te vocrl ener dat de _pupil..!.e vcc-r .Arbeid□-
iHzet •• af'.r Dui tscr ....... o. werde ... gestuurd cf werden gercr se d 
vee e Ycl:"l ascae s.s. 
HJ.j 1..ad danrbJ.j veel tegen rnrki.. • va den Ix S.iJSCtei..r ve.n de 
b ite.t"dieri.nt, Arde me genarund , oie N.S.B. •er uas. 
La.tPr is beb.Leken, dn.t h.1.i ceregeld rappcrte1. il.die .1.de bJ.J 
d0 c• J., • .i..., UtrPc .1.t e1 ènt dit de redeh uas, dat NcC'rd .• "i. 
, n. ~f ~et matje werd gercepen. 
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R€-e "s vÓé,- De~- e DilJ.odag l c tte Aroeru ... e 'ar Dui toCü ar.1.à 
e 1 te"1 c ... rechte is · j in het begin vc0r de verrr~der aru ge
zier i J. dit :. val. 
Ee.! vm de b , tr n \•;bare ambteuar~n wao t tîkr.1.us Wi ..... or:i B ..... c , 
1:üj ... nó. kcrt veer De l.e Dil sd~ ee .L hfloyre}·il met va ~r 
"c'"' , die eia.er wao vm de .P. i:!. L erm.m, ei •. 1et cle 
diot ictoccL.mand, t vru.L de ..... ·• _ • vm. idde.i..kC'CJi, Dirf'cteur 

,cazbru te Drieberee1 • 
B c .... wao ... eider a. Het v .rzet i .aarsberee ... e... .j had 
vu... .. hcordo.m verg- .til iug ~01:rPg n c ..• in de c ae,:;e. , ctie aan c 
bevr .' alJ.,.g vccrafgi .gen , de H.s.B•~ro o te h r ~P.:r" ir het I.P. 
Op 6 Se·)t. vas Hccruaw zie ewcrde " :ui.ar h ec.t e~t;aEJn e1 

re .u Vh J. zljrJ. a.J..g~r.aeene tceste .:r.ü:r ... g "rrè ie midda,l<, er: 
e .... \4r ,·e 'b .... ge 18•.ster de Beer gevfl.l:.ge. gezet. 
111. at ... llj wao C'p eb0rger" vctrcl:: ·er.1. Vé .1. er HcqJ e \rE11 l.i,·de 
k!" ri, ,110 ...... er- · .. adden georac.u.t ,rreer. 
vc-~r o.it p;_.ieci e eva ... i.1.a ne J. iiet 1"eg ee1.Ls ae t.~esterJinir g 
vc ... <le zieke t;P.vraagd. Vru c ,.ar dat rnJ bl.] c...e onuerv:i:: a ing 
v · .. netri ,t t ccrclde, ón.t llj a.i. ee:i: 1,ic..ar dager Zir!k "as en 
v i ieto vriot. 
Vru daar eek ctat hl n het vertrc~l:: v 1 de Dui to eb.Pro tegen 
ZlJ a.ç c...i. ter :z.e i : ,, Ze JJ.a.aaen ae t :c"i et c €, te:i: d c e • ,, 

IL de .Lac.r"t 6/7 S t. ier<le:n de an< ere gevanber e1:J e , ac.r.t 
i.EL ee J. vccrétf ga "a sr .. tje van J. La em[l,at, de c.nàerccr.llllan-
c.at te :i..cero u. 
13.1.C' 1 ras er 

di 

uc C d.e 
wi 1nen 

ever te s reken , dat 1.1e J. ir. aato 
' .t~ .. :..ee e gezi ie. brac J.t • maar zij 

rde..i trrL. gf o+,u rd. 
Duit ;ener s c p VfL.J. ~erUJ.ei de bra .er_• was 
aE1.r Lee:i::si.w. gestuur d, cr.1 i ... ichtinge:t 

van de 
l:cr" en 

1~e:r· te2Ls 
i" te 

terug~ , • vc .i.d :üJ de Dui tsc.t.1.ers i ... de stic.1:J.ti g, 
J slee- :raar .1.et .1.ccfdgehcuw en VPratcpte zich beve:i:: het 

er ·el. il. de kerkzaa , terWJ.j een je din , die i . z1ju 1.ui o waa 
en ergc-Hicke .i. , l.LC'8 kru:is zag t1Jdig te verd,.,.J1j1.e 1 et riede:i: .. emen 
v .1. ee1J. ,!:)aar vuurwapens e J. ee radic. 
ne '7ieke NccrclaJ eP.r.cJe rat de zaak .i.i~rmee wna afgedaa.u • 

...i.a 1ers vru.1. c.e arrestaties J.iets geweten , de eenige 
se ... ii3~ Fn.G l~~rtena , Z1J .t.1.ad en e (:,ezc-ch t r n.a.r r.iE" t 
geve...,. ·e ... , e ~ a het hAenE;ann der Duitsche.rs v,ao ,_ Ete:r..a 
vc er bc~-c c. er ede ke .i.. 

HPe , VC'J.ge "s 1 c,.,rdan be.acC'rde de znak tet L.P.t ver .... ede1 , 
er. c..e ge o.nge 1er.1. vrn.re weer vrij. 
Wat JCe J.<.e, ~eze ro.nen cle ))1 itsc1.1.e mentaliteit tcch sl.Pc·.1.t! 

ce.L ... Petri b · de ,o ü1-" van NcC'rdru L mm, ,,verde ... a e be-
i ten ge jaa.gd. De zee Dirk WPrc vi 1 de ze der 
r ... i" fct,00 aa1 het c:i.t ·ikke e:tJ. was , zi.~. v<?r ... ccftle 
vru. de Berg , zwager v ~1 ... Neer drun werden 11.l.J.er1 

weggejang • Zl.j .Lie.t:>en nnar x ... e t .t.1."Cfdgebcuw • teer. ZlJ ach ter 
zi c scl · . te11. .1.ccrden en e:r e.l.e ... al.1.e v , er tpJ.C'ffi "gP-n. 
Zl.; zagf n a î Dui tsCJ1ero rus tie i 1 rage?J.S ota pe er" weg-
!"lja.e • 
Zij gi 1ge .1 terug ~ar Let .t.Uis e:r vei den :;cc-rdam veer de 
deur , aan , e 3:ar.d v J. een perk J.i gge i , dcC'd 1 deer tie 1 kegel.s 
verweer • • 1.1:... et .t..,1,is vrao a.cc-r .1.et naar bi:rmer ... rPrpen 
v 1 ... iû .. c grru a.te J. ee11 grocte vHrwcestil g aru. bericht. 
D~ zcc11 Dirk ..aà geaccrd , uat zij z ·u vader l'laddeu bevo en 
o ta stél/4 l e.Ll ili de k er vru.1 zi'n vader kemend , act .n1j 
8 zie c.at deze bezig was zier ... aai: te · .... E>ede .1.. 'l'c-en •as 
ae zcc.t. uaar hui ten gejaagd . 
Ge J..L aer bewc- .i.ers va..i HE>t gc~ticnt ms vnu ae mecrd ~etnige 

e•,0~st , i werd cpgehaard i . het 1 ... uis vn..1 Ble , .et ee ügc 
dnt nee niet .1.ad 5 e ecter . 
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: 1 "et .rcr .1.cor vru: de h ;,rrJ.jd9 gevru.Lgene11 te Zeist was 
Pe~r· vc.Ldce ... e te weten ekcmen c ·.u eek de nctie p 
de hç-erè.ArJ.j van van Laar en il' Wt b1j In 1u- stede in te 
zette h 

, el 1: de ba • .;e van J3eke Ca.L.!.n fe s be.A.ccfd , dat er 
geei s .... acatcf'fers zcude1 va lei , aat er dHs .1.ier: i.nd ZC'U 
wcrcl.e:i. a.codgeschcten , maar dat lad J eveneens cp eere
W"C'rû co al. aan r.ievr. va êer Heep he cc-fd , ei ... dnarc:v 

c uJ zc1 aer ee i.if; ge ,ete .i.obezwr-i,nr e · recteur Nc-crdru: 
.... , ... te1. •l rrnccrde .. , ru ... t I.1.et was me rd , · ... et is il1lide jk at 
lî"'"': nn r geen verncPdeI.J. vai. Heeft e:;e..i.h , wat zic.t.1. in 
et I .r. afopee .... e, terwij. 1 · ziek te bed .... ag. 

OJ:' 4 se t. 1ae1 D.r .dlJsterve d de gevn:r ... ge.nen eP-ro~. geh ac .1.t 
1.J.aar de ·bceààerlj vru. vai" cti.aik en daort a naar ie vru 
va ... Laar. Ze ware1 in de nae .1.t 6/7 Sept. verder getrru"opcr
tc .ra ... aar va~ke eide . 
Tcet.1. 11e t de vc euue dag i .1. ~✓ijl: b.ij ])1.--lur stede ocker ... cl werd , 
cat ze daar ware::..1. bevri:" ct.ccr de J)tütscb.ers , be ;repeu de 
a ~eg"ers , dat r_et tijd vras erv~". c'Jc-cr te gaan. 
nat ware, il oe eerste y.aats Dr" B1"joterve en e veearts 
v .. .-., ;ru1 ... de , en de BrHin, maar verc er dok c1e beide zccns 
vi ... vni Laar , e 22 jarige Gr~rri t i aria en de 2~ jarige brcer 
\'li .... 01.1 Ccr.ue~is , ZJ.j bes.cte in de huurt te b~ver en de 
zn.A-~ :tiq,; eve ... aan te zien. 
De vc.Lge .1.cte ncrgei i.LCC'r de1.1. zij , dat er r ie n.'U4d cp <.le hcPrder1.j 
wao ut;Wf'Pst cm ne1 te aJ.e.t , zij gil.1.gP.r.1. c, fl ever.1. naar huis 
c a.e ·, cie1 ... te me.ke J. , ze b.eve cg een .i:>li.fl~ je r-ia e ... 
iet cte VPr ... é;.r.1de vador e met dec Loe rnceder , zi.j !::re(.f'!. ee 

kc je lccffie e r::iaru:te aar.sta ten cm toch J.J.aar Vieer er der 
te ût..i ·ex-•• 

Petri ... ad i "tussc .1.e:a zi.).1. n.an.trege er ... ge J.Ci,len, i ... iet rau
mt 1 bij zier ... kcme , de s.s. moest ever de versc1 ... il ende 
v:agç"uG werden verdeeld , c J e.i..ke wage 1 s.E'. en S.D. De 
twee ccrstP. wae;e1 ... s vn 1 de cc.enne zoude J. a t ncudeu b 
àe bcerc.ier1j va.1 van Laar , de .... nnen zcuden van ë e uageno 
s}!ri ... gen , ê.e S."". zcu de boerderij or.:1si:t.1.gi:>.._en , de f' .D. zcu 
ir ... de bc:erder1~ <'C'Crdril ger. en e arr otaties v· rrichten . 
De rest va 1 <e CC'l.C' e zcu onderwij~ dccr r 1,Jae 1 naar Wijk bij 
D· ~ur steae et. danr de ia .1.d .J..ec,; en cp de :1a?:J.:i:.er. van "et ver-
zet , die "e u blJ :.are beke1 ... d vare • 

,i1 ... gtc:r zcu de ,reg ~zen. HJ.j e 1 vri.r ... Beke Cn ... enfe o zaten 
in de vrcrate ·age1 ... , in •tC'.1.1 ras zee trotse a s ee11 pauw , 
~ .ti.a<l.c.E:ri er die sin rige streek ge ... everd, ner.1 gevfü.ger. te 
r.i.13.ie .. , en , de wi" e~ier , die aocr z1J1. n.S . J3'partljge ccte 
was verueve" tet nu1.1. grcel,)oCrg isatcr. 

x:..lf zcu :C.uj evei. vai.1 Zl.Ju rehabilitatie eeniet, 11 , nu 
aar iJ.0t .1.ccfd van de s.D. e 1 de gewa erJ.de J)Uitsche 

trcepen z "1 st,., je wPer bil..1ienreed. 
V c ·e CaJ. .... enfels zag "e t geheele gevt1. I!leer .Hchter i . 
l · ,j .ad '?l "is ge Jaa.kt .ast de 01i.dergrc .1.usc.1:.i.e bewegi11g , hlj 
·verd uu wel <l':'('r de Du.itsc1.1.crs il.1. eere nerate.ld , maar l'.Jj 
reke 10.e op zijn tie ... vingers • .1.a , dat dat r!.Laar en questie 
Vé.111 t1jd wao , ir z1.j1.i. verbee.ldi "g zae .tuj reeds de nadC?rende
rii.i .... tjE:' suag , r de bestormil.g var, zJ.j1" g emee:utèl'.1.uis . 
Neer.1. , v er ie ba.n2:J. YEU'.J. burge ees t er eesten ze r..i.aar eer 
, ... d.er zce~en. 1,.ceweJ. .til.J veer h9t cr--g vi .i. cte were d trC'tsc 
rr üv .1.ie_._., i de mi.Li taire over·jao vm1 ee1 vm de Dui t.sche 
cffi c iürct.1. ( cmc.iat r.uj e ZlJl e b1 ZlJI.1. 1u-i.otige a,rrPatatte 
L,aer ti.io. 1 iet .t...ad ku 111e r,ieeneme ) gevce e }llj ziel a.lr> s 
ber..c ve o~ zijn get ale. '3codra ·uj de kans kreeg , zcu i.lj 
ui tlo..iJ~er.1. naar ])Ui toc.r • .lru.d. 
E _ 7,cc reed de cc.Lc:rme J.. gs de I jnd:L,jk en stepten de ~P-ro1e 
vcert,df;en bJ.J a.e bcerder1j VllJ:.1. vru. Laar . 
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P otoe i g zage" de zeer. vw..1 vat.1 Laar, d.ie op de bcerdertj 
hlj . • (' ) ~e rçffi e zn. te .1. t d J)l,ü t !3Ci.i.e 1m, l 0 l.a .1. ;s do Rl.j? ... -

J r 'C ,ï.e1.1. e .. ( e rnanne:u erafopri:r"t.,er" en .1.w,c.r beneden otc rmez .... 
I ee • cft-ge1.1b ik vrao öe beer derlj er.as il eld. 
De 8.D. ctr:-rg in ce bci:::rderij a.cer en zi.J werde1.1. gev .1.cen 

e .er 1.P.lJ. ze wer de " vcc-r:t.c("!pig bui ten tege1 à e schuurdeur 
gezet ... et <..ie a.nden or c '"'6, en deer eer J.lm.n de mnnnen van 
de s.B. bewaakt. 
De cude beer werd, g~zeten c ZJj otc~l cp .1..not vm de S.D. 

01 1 ten gedrage 1 deer t!Y"ee r.1ru .1 en vat de Heide aatncl a )-
1.i, clie c de beP-rderi.; aa.ü r.e t werk waren. 

De s .j•er. ·1a.kte zee• 1aaot dat de cude mar. cnderw1j uit 
sitce ov de er cud vie~. 

y1er opgern.npt "r bui ter ach ter de sc.umu- neArgezet, 
oeot llJ rn.et : 1,j 1 vrcu.w, ever.1.eens er a_er bevmkil.1.e; b.i.1.jvez" 

De je "'be Gerrit begreey, uat :__1.J 1 ure.LJ. gete d ware , zi. . 
be "ccrd.fn.1. tet de c dergrondsehe b~ rngi .g, er wu-en aJe:r en 

r, :.r...i tie op e bc .., rderl,j verbcrben, ZlJ?.L eenige l.Lei :vaa 
de vl c1.1 t -e.t.ege • 

" se LCi)te ZlJ?l k.l.C!..11}8 uit en rer"de weg. De )ewaker oc .1.cct 
o~ .1e....1. rJ.E~Hr ra.akte :i.e ,.1 

elaas iep u.i.) cp te en eren, die cte beer der1.j omsh .. -
gelde , er kl.alden v-ru. ocr.ote1.l, e i. .tJJ.J vie.l. neP-r. 
Niez(j · .1.d be ~c .1erde zic!L CI le , we.LJ.icu.t i,vns hij reeds da
de1j1e deed , we icht io rn· kort dE nrcp o.ru.i z Jn z ra.re vcrwcn
dingel.L cver.i.eden. an e rand van ee gre Jpe b ~P-f hti cp 
het we il.and ~iggen. 
w.r k ia.J.de:n r""er een paar set.eter • 
Ock de anc ere broer wa~ deed , l.leerg ,val e veer de scnuur-
1.: e , waar ruj cnder be ·,raking i nd gesta.n1 • De bewaker ve.r
ar"twc crède zicz , h1. l1ad hen Oi> o.e v ..... ucht dcedgeoeh ten. 
Het ,.no ee1 eugen , hlj ,.iad ee ... wond in de buik, de kq;e..i.e 
ware" et " cte acnterkruJ.t .... ,'3 rec l.t cekc-r: '3n , ~:aar z1.j eer" r,rcc-t 
gat il:. c.e ru.g nauc1e 1 cen.i..agen. 
1 nar , m t de e d le t er t c e 'f 
Vc.Lbeno de s.D • .t.i.a<loen ze hun .1.eve1" teen verbeurd, h •' t v.ras 
c .. .1..lf: t even 1ce ze aa .1. .. u einct. b:rar.:1e1,, en er wan u o geez 
rP-< e .1. ne bewarer verder te c 1oervrn.ge:r. 
De taruc was iJ.ier vr1Jwe af ge.Le epen, de beide ochul.aige1 
.,are .L eed, v ûg W"r den deer de venatero noc; wat hN:.1.ncra-
• .1.c-1.te ... unnr bir.ner. gewcrpen , d.ie dnnr een· grccte ver rceo+,ing 
n ...riü i~te e ce deuren van een panr noten VPrsy interc.î.en, 
t,nen tr_ckkf~n zij 1veg, a.L i.et vc.J.k, dat zij oy de bcerder1j 
ia, e • gevc:i:: .. t!en , een J.ever 1ei ,r , die , nnr te eva ig wan 

e1 de twee ~ru1uen VUL. e heidemaatschaIJpl.j .na.delen z1j al 
eer der weggejaagd" 
De L .. 1e boer en zijn cude vrcuw bl.even o, • nen nch ter, z1 
· ui .... de, 1viot dnt 1aar heide jc-i.ger.Hf uccd vrn.re:r •• 
Pas i 1 de r. iucla wangde een e:r kele bu1. .. rr.iau zica cp de boer
ûerlJ 0.1 z · ... u.l.p aru ... te bieden. 

DA ar. ere wagens waren cnderwi.j.1.. dccrgere en "aar de uarkt 
va V !C blJ Duu.rote de , 1,rn.ar vcor üet g0: .... eeu tehuis werd ge
~ur .l(.eerd. J;r~< e-UJk rnrd Het terrein af~ezet er.1. Petri e .. 
Naw, ·ü. gil: .. gen ar het ger:eez"tehuis, eek VEI.Zl Beke Ca .Len-
fe.Lo eL1 Liugtcn veegde .L zien daar bij Hen. 
Dade.ujk erde 1 .t}.Loegeu u'ttgeotuurd cm Dr. Bl.jster e.ld, var. 
81Jr1 i.J.el er ... <ie Bruin te arrestP.erez • 
Er .t::'l•ru1 en er,ll.J.L bezcek, 1"rune.JJjk. najccr Kreraer, ccrn:iEU: < ant 
v, ce weerrna.ci,t 1:r Utrecnt, de Ben.uf.tragte ltuJ. ... er Heir Lard: ~ 
on CC'k een FeldvrebeJ.., die r.1e t e lke..1..e ,n .en iu Wi.,k bij Dnur
otede lP.é,, kwa zie·. J,1e.1.cien. 
Pet~i hn.u eer. geraffil"e~rd plru" bedA.cht. Z zcude1 cie • eot 
a.1ti-Diüt□ c1.e kJre .... 1üt Wij::: bij Duurotede nH ee110 tot bur-
~e1.1 J'-n·.s ter au.n , te.l..1.en en eu .... et zlj ... .Leven aan opr t>.ke lJ..jk 
oteJ. en ... vc<'r :.et gerj_ngste re J.etje, dat, :r u .t c-g zcu VC'C'r
kcuen. nc-cL de ru1dère:u verzetten zich daartegen. Daar ce 



- ~ -- - -~-

60 

zei de ZA.ak üet zl.jn g ,diend. Var. l3 e Ca e1:.fela had zijn 
h~k:c. st vn.. u.et ourgemep s er sEIZi bt en d1rn v,rer d he SJ..C't~ de 
rust e.u vei igheid Üi de st9,c tee te vertrcH ren aan. de 
J.cc c-burge eester, nai. e;. J.et de ge"ee tesecretRri s, tervnj 
C'e Fe ûwebe w.erd ber cewd tet Ortaccr.1r.oru < aut. 

De arre sthtie s ,Lade en i ltus scr.1.e.Ll lieta opr;e.1.ever d Dr. Bl.j s
te:rve a was met zijn vrc "w onderg<" deken, 1 actnt n.1.,i de r...i J.c.eren 
gë st,~... ha c 1aer e .r.1.cea.e va ... .1. z]jn neef ( die tceva ...... ig eek 
Petri .1.eette) een t darts · it za.1..tbcn.1.i.,eJ., die met ZIJ 1 vrcu v 
i ... uet . .1.1 is waren cpge11c ,le.u. 
De r · .J..itaire" drc:r gen- L b.et .t'J.Uis C"C'r , grepe1:J. eerst Petri, 
die echter ken nni:J.tC'c-nen, ctat .üj .Bljsterve d niet as, }uj 
k:-~'-3b rere;unnL.e:, cm i J. a.l.le 1.1.rtast r"cg er kele persccnJJ.jk:e 
b zi tti .ge uit üe t uui o Feg te .1.n ..... e.u, r:ianr na een i)anr 

i:nute. uerde1 ae 1a.1.1,tgr r..aten a .. :,ar bil: er ... {;egcf'i , de 
, eube.1.elJ. ver den zwaar gE> avend, ramen en g asrui ten v .1..cf,en 
de strn.n.t q.,. 

Ock b1j Vh Spr1.1.nde dee< zien i1et ze fde Vf'cr. J)e mar. vuts 
c ;dergBtcke1., z1j ... v cuv, riot ::c iPt ru-ir ll. ,no. 
Veer da,t J.uj nAenei g had ûJ haar een beorag in · geld (;egever 
., et v~rzoek dat b1J de B( .. te d.A:poneeren. 
F)e vr cuv, was b1j de Br lk, tee 1 de l)ui t oche r s het .1.lUi a binnen-

cl en e.1:... üerna 1d vondex • 
ze beé,CJ:UJ.e da e 1:: te r ocven, een paar 1.i.ru e 1, eei2 zLj opek, 
ee1.L zak tarve, eerJ. gcuder.L ring, ake;o er be(àegcecl, ales 
\vas vaa u'l.-41 g ~ ct.ing. 
o J.àer ei ding vn.. J. Petr i rerden er rat lm:udgranaile ü t,;e-
gccid e.:. tee zi: vru.L e Be terug ,rnu, zag zij tet naar 
o 1 tze -c i1.g de ravage. 
•r . n.te1 gn.ten in de vloeren en i de p ..... afc1"ds, al.1.e meu-
be e , glas en aa!'dewer k vare1 vernie ti cf zvraar b · se "ar :.gd • 
Pn VW'.L de apothee vm. h.'î.ar mn"1 vr--nd z1.J s echts c e scb.i=,rven' 
terhg. 
]) J J)1. i tsche~ s ware1" a 
_ crt u.nnrr.p werd ~.1.aact 

e .c.i. en Jl. wat er cg 

veer i t .1.et uis vercl•rer.e 
r ... u·. s èccr de J)Uitochers i gP'hruik 
was vergeb~~ven ver'wPer teen eek. 

.ra .1 e llri.iC uy~r, ee 1 ve.1.darbei der, zag e ))uit chPr o de 
strn.tei ... v"...i.1. v1,k bl.J Duurstede binnenr1jde1J. e1:. c. e.1.u::end dat 
er we'2-r rn2'zia zcu wer eter ... geHcuden, v .... uc1.1.tte ruj zee J.ar d 
aJ.o 1.JJ...i xc1. C' open. 
De J)lütsC.rlers, Zl,ju v ... u.c!.Lt zieude, zagen he .:. veer een t 0 rrC'-
rist ar. J.. Zl.J se ... eten C_t> 1er.1, iet z.:.ch vcw. en en wi:>rd 
gegre e1.1. Hlj ,,rerd c_p de wage eegeI.&.C'men :naar 'e Jë"rkt en 
daar r cent hij c eei.. heen gi ru sto..a ... , de .L.l.A.nde bcvei. .1.et 
hccfd, r..et 1et g~zich tege" de mw-ir var .et (!;f' 1ee itehuis. 

j ,verd bewaakt oc "r een :paar s.s.•ers, die kJ.r.ar ster den 
c" 1e 11eer te sc.r"ieten, R. s .1:.i.J.j J.)rco1;crde te vl1.w ... ter ... 
GE> ... ur:l:i veer ·.P. .... kwru..1 van .Beke C,Ll eufe s tusschenbeiè e, 
i'...l,,J ego.e l i t, dat Kuyer een vc.J..kcme cr..uschade i.ik r; an wan, 
c.ie r"iet tet ,er.ige c ctergr ondscue be reging beheerde. 
ilj w9rd l.c-sge.1..a.te , maar kreeg ve..n ieaer sc}.1.CpJJen en trnp

pelJ., terv11j ... h.ij de zJ.j o tr w. t ilJ.hC .Lde erJ. ~i c.r. in zijn hui o i 
vei ic .1.P.id s te ~de. Z.1.i "addeL. .1.e . te vcre.L. Liet ee" schaar 

uce ..... vcu" zij üaren afge.JG i.1.Jt vermOP,cte .1.:: c ne te 
her en .ei a..i..S · llJ CCi'..l.t Y.l.hChten. 

Oc,1:: "r~lj de fam.:.l.ie èe J3ruin il de E cc s~rant dr-cngen de 
Dtütsc ... era üet i.uis bi1men ei zcchten nanr den 1.1A. i., ct.ie 
vns c :i.ner gP doken. 3.1.1.J ::baar was J:J.e t i . · J.' UJ. c q;ex i.i et ?:C''"' • n 
be a .... gr1 ~ 1;ersccn, ·1ru:1t teen z · 1.1.eengi gen ven< en z1j 1.f>t 
iet de ce:_te waard Let 1"1üs te VP-rnie en. 

Vru1 neJ:.:e CR. ~e.ifels deed aJ.J.8s cm cte gPr,eeciP,rer tet rv.nt 
te hre "gm el zijn J)lü tnche vrieuèell er cler nJ..L vrienct.eJ.ljlc te 
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ste .._e .1.. Ei~ ee ... oigare ·1.ande aar l ad h.J.J eru:e ... e ..::ist,jes 
nignrei" l!:e J.P..n d e... hu ... ie de •.• ru-kt re· .1.cl e1" be" d a al~e 

· i t~.,ire ei aren aru • 
EL èe~' vor.1.oe1 c e J)Ui tsc e- s , dat het ge1 ... c-eg .ras gewi:>rst. 
Z · .1.ad e J. .t.J't gezng weer . .1.erste.J.d, tr-t rn s 1.jt hndde:r" 7lj 

cc1.1 ........ c.ügei iet ariJ.e;etrcffen , ,ar z1j n.u.caeJ. i" 
WC.L ... i.1. .. ge11 ee1..i. benccr · ::e strnfccfe iüt,; gfü.1.cuc en en Petri 

r- c c t , me t c1 e tr c P af te n.nr c e r er • 
z.cu ex weer .1..m.gs e Rlj •. aljk .an. Leersur terugri;jde .. . 

} a · ::.e. .i;. verteJ.de He ..... , dat c.1..J cle bC'erc er1J vau van Laar :r r-g 
ee ... grr-cte .1.J.cevee-hei aas _ag e .1. een pr chtige voer raad 
·ec.ie . 

Pe-tr.:. vc. g e , fi.ar eve1 wer estc.i:,1t e 1 ·at P-r 
ee" J:IL.,é.:: azer.,. exJ. "lat WP.C f J.escc J.e werdel:J. . .leegeac "er • 
Zee ~r ~ge.1:. kige OP-wc era r.cg eei. v..1.ucl.tig tweeue 
bezcek. 

J)aarcp gi "ge:r" zlj er der , r stcnd neg ee:i: .. strnfcefeiü1 g cp 
P e t:c i ' n r c gr y e.. 
ZlJ reden .1:.1.anr e {eeze tl cf, sne.1.. werd het 1.1.uis cmsi ige d. 
z vcnden er slechts he t c dr> ecut aar , e ueer Schiefer
dek er e.. ~vr. Se iefPr<.le cker-Stippe,, cle ocicr-r-ncud~rs va.n 
vru" t er Heep. 
De cuue c.P. oc'.1.e... et 2pceu. ,.ao.r buiten gejaagd , 
v.... · :er • uüszr-e "i .1.g g ,1.cuden e J.e t een en a ·~r 5erc fd. 
Scui eferu.e c ker b - aag .e zic.r. ]j Na•u.1ru::;.n , dat de nceven 
ZlJ • .1. J:>CrtP-feui..1.l.e .et e.J..C. .an.<lde· .. gegapt . 
rn.1.-;;or.2. deed i n .1.et a ... ge .. we· de vro.n.g, wie dat .had 
geaa. h A..1.0 1 j de sc.i..uJiige vo 1u , zcu nlJ ...-,crde. èccoc oc 1 
tex ... 
.., .,uër :en1'le deze 0.1.üP.r va" opt ·r-iue .. , nlhtmand meldde ziel' 
a '• , z13 La.dele L ."; o.ndere aingen te c een. ··rare . a ... e uit 

,1,t" t ',1,t is? Gea.·, n.._ kcnc e c' e h, dgr. at erin gP-gccid 
•ver 1c,.1,. 

n r-ec.i ntc1.d de 
i • -i crJ. te .J..ao.i e • 

is l,r dbanrder ctru,1, zij i.add z. vernc ed . 
ee .• grccte ver.,rceoting ctél.l'.g1:-ricl1t • . aar 
se".1.ee e vi a 11et z:i.i 1 .:c-r1tbare i .1,'hoecte.J. 

De 1.boede .... as geta.irner d c f .30 .0 00 , wo.~il. nie t vrn.o 
ge· a~e1" n ... es wat dê.P.r c.ccr ke.t.Hisse 1 v.ras cwlergA racht , 
~coa.L.s u.e 0 i •e .dc:cmen v iz Pr cf vru. Lceuwe uit Leoro , 

e " l::c ffer "et zi.Lver v1:, 1 e f c • • Tu teil ... Nc te1"iu o 1ü t 
Ber .. :.an , ver1..ier d.e eie.,e ... Lr c.cr.aen Vc ... ue sChC' C "cu er G , die 
reeüs ei:r e u"C'r de )Juitoc.uers it B..1.c p, er.dc.a.1. ware" ver-
reve ... .1.. cv. c"ieu stc .d i.L. < · t:,r-.. rnb" ~~sta.1. de auto vri..t. 

l o oor u tü t Vccrbui· · • 
Petri · .. au ue ei e . ~ •. se J.en i 1tuosche11 het cscn 
Tce:n ... zj .1.et .• His zage_. bra.udei v.c-c-e e J, z1j ne. ... èe .e:i: .. 

• 

va de '.s . cf ce br, .. weer "iet i- c .. t crct.e. gevmars c .uwd. 
Ee. r.,lll er oracut et ver~.cek a[ i Iaw .... ..i. ever. 
El. 1. "C t de typ:occn J)Uitoc 1e eest tet uiti!,l,g. 
De st: .fcefe ... ,i ... é:, lwsto:nd uit "J.et ernie.1..e .1. v,, .1. 0e i .1.b ce del 
et uru"a r, .runen , niet in het vorbranden van àe vil.la, dat 

was b J.J.,;kbaar op è e andere plaatsen eek niet gebeurd. 
En dus stuurde hlJ een van de motcrordonnansen naar de 
brandwoor, die uitrukte doch niets kon doen daar nergeno 
in de buurt water was te ~inden. 
Z0c vond mevr. van der Hoop de puinhcopen van haar mcoie 
villa, toen z~ na drie dagen door de S.D. werd vr~gelaten 
en Zlj naar haar huis dacht terug te keeren. 

Bij de DuitGchers geldt nu eenmaal" Befehl iet Befehl" 
ook al z~n et gemeene streken, die worden uitgehaald. 
E11 tot zekere hoogte is het te begrijpen, dat de onderge
sciükten dus bli11delings die bevelen opvolgden en zich 
er niet tegen verzetten. Maar bij het Wachtbataljon was de 
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ment aliteit van een heel wat lager geha:Lte . Uit bedenk:eltjke 
kringe gerecruteerd hadden zij een leP.rschC'c-l dcorl.C'C'pen , 
die .J.en tot vclslagen r('overs had gemaakt . 
PPtri 1.ad hei vergund op de terugwe :i:.1-uu- AI ersfr•,-rt even 
a • te 0n.cu cp de be er o,E;r.i..i v-r1,:1 vmJ. .Ln.ar ~ Z"" m c:Uter.i. da:u
·wat ·a~ts e .. ""f"'Ckf-~ssehei" weghaJ.e!J.. 

e .a< :11-r "'"' d leiu.ii.. ·(;. :i.C1 0!: á.e 0 kr::1.iner n-us 
..,;riv~ c.r derwij .... wat m"C'ie ietoba.n en gP-gapt. 

:a~..r er,; as n"'g Z('C ee ... gcPJg acht r..~ 0 bbl~ve"it eL c; die 
bci:>rrter1j zo.t" .1. oleehto- de twee cude "'lenschen , de V"er .... 
bct:r e1. Zl . .1. C'Ude '"rC'U\7 • 

zij c"r1. i,r :t"c ~ ee1.1. · "CP "ebbe .1. :\..U.ü eu v1eghaler • 

'.l? .u in Vc. der Geer, v· J. bl"'rcep e.x.peui teur v1c1...1.e ... u te 
0verl •ö ,ree eer de , ó.at ~e Dui t"c i.erD il il va ... .Ladden 

e a.aJ:J. i" ü13t .1.1.uis var. zij.1. .. zwager va. 1 L ar en rat <1 ~? beide 
Z'"'CJ.J.:J ware cc geochct "'n. 
J;e i......ra ..... ie de z a 0 '3r ze zi eJ.J. i ie tees tr'.l d sl.a e l t ~ u.ne .1. 
red e" e .1. ie avc.uu oes.1.cct v • der Geer erheen te gam.1. , 
J J .1..1.0..1 z ·1 .J.cc·e J. • .-c v:e fiets e reed 1n.n.r de bceruer1.j , 
waar c · .,.et ... e • .1.t o.a.r aAJ tref , te r iddeu van e ravnge -ue..nr 
de Duit e.n.ers nn.!.,;E'ric .1.-l:. Hij i::wc-r eex.1.s prR.te 1 , de s .... neht-
ffers 11cester" c;ekist P..u. beörn.ve .rcrde • 

))e scl rir: zat er b de burei zee i 1 , dr1."t .<>ige1.1.1J.j : .tie ru ... d 
et öf['.,n. •de, "e r schei te hn p te kome.u. 

T""g~.L ee U.'ir of nc.!lt <üe avcn.a. ~ rua ril.~ d,.ar ann. 
z~tt, zij!. fiets i de scl Ulr e1 ging 1 aar bim.en. 

t1Ja.je ncC'rde uj eeot :uiro.el i.1.1 :i.uio •. ,!A" _paar mi i
tn.irei. rc1J.i:;en de kru er bi... 1en e warer V1.,rbaasd hem nar 
te vil de11,e/'1cc "trcl.o~rde1 ~ zJ.j:t .t?apiere1 ... 
z1" zeide.c.1. Vt.. :-· ,3r 1 iet" en ~iejbe.i;. .te vrlJ , w J. t ze waren 

a o óewc e ,i)artieu iere r('cvers gekcnen. 
e~ s-cuk r-f zes s.s •ero Vl .1. :i.et mcntbnta...1..jc:i: .. , 

a e }c..... ers , er vas geeJ.J. o ercffiCié1r nJ.j. 
B · kbna.r • .1.a,,., e:u zl.j e 1 l L• T. rl. va2.1. .1.r t ba ta j ei... t, en 
,·n.re. zcJ.1der ee Üci/3 e .1.tigil ... g van hccf;erh.nnd cp cteze 
rccftccrt uitgegao .... 
Z...î ... 1n.de1e1 de vnge.1:~ tet vlE\k veer 11.et 1:0 der uik 0 erecte · 
e "a,1 d?. 1ct de cd.<Js J.bC'cm vru. èe aainac:r ir.i.e àe sta.vei. 
\l'c.rbr 6 e ... .1. e • :;,;.:..cu tC'egnng ver seimft. 

~ aa.a '48 cg cngev~er 200 kg kaas 1Veg , 50 ... i t~rog..1..azen 
m t veel: , gr cAr te en v..1..eeoel , 60 ~ opek VLJ. .1. e huiss.j_acn-
t:' .... .E,, P.ri ee1 r1cvee ... :ieid vrcr dt 
Tcl3 .... ze er tee L raren bes"ctex. z ,:.nar tege , k e rest r f 
... ,e oc;.1.1. i. en. 
V, i aer Ge er vree aai Zl.ill Z'lim.~er cf er i"cc; gelu ir: 
...,.,as , :h a.eze ve. te. o •• er.: , · at er f 7000 ir. de biot 
Vn:.l. ar Geer g · .L. : :ei .. , de ochav i ten wnre1" hP.Li. cc-r ev,eest , 
• et d ,..vas we· , e 1:~re s "ijJaren c0k r et grec-te opoed 
ver ZlJ de c- ra.ad .... adde 1 c t ekt. Z1 üadden 

cg P-e J. iJaal' cr .... cbes ~")otcJ..en , e .i. ... ,een vru:.1. der Geer aan 
11et ei.t"d van de avcz ü 1 aar 1.1.uio vriJ. o t,ELal.i. e in de nel.1.unr 
b ru..1 ras be .1...:..J. e de ·fiets , die daar aJ. .. J.<~d gestaru. , eek 
zlj.Ll iP.ttwe r1Jwiel verdwenen 
Dit is •e.1. 8er. van de h_·utn.alste stukjes , die ik v~ dit 
Vac l.tbntn. ... j cn ben ·ege "ekc.ne1 . Hier wf\Xe zij :i: .. ict de 
n"J.C a.tei il:. J)'ltit:ichc die iot , hier ,,are1" 7.lj de HclJ.nnd.sche 
rcc;~rs , die er .i:la-·ticul.ier oy ·\.l.it trc deer.. e die e t•7ee 
en de .. 1e .1.SChe • .1. hestn.len , nadat :'Jj C'Verdag r ~et;cdaan 1.i.adder. 
aa.1. ,.,et 1?.~rse:iüeten vm de beide zcons. 
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H • T OV ERBREJ G:n}N DEH 13 ~KBILJ."''.l.'TEN. 

Ir" Ueptember w-r.erd Hel e cpg be.1.d deer Rcot vm Tcm.ir,.gei.. 
11j wn.s , .!Jj ·o['.ar bm g vc er een spcA dig dccrbre e1 vru de gen -

... ie rdo.u c3,n wei schte dnn.rc de bEl.llkbilij.~ttenvccrraad naar een 
vet igP-r p nn.ts, vu.ale n.axi e Dui toe ie grens ever t,., breIJ.gen. 
HA.· ~~r gn.f aan He e tees te ai.1 veer uit trru:rnpc-rt erJ. ~JP drie 
versc..:1 .... .J.e .1.àe rn.cute .L iIJ. e vcai-raad, tctaal grC'c-t g cha.e.l 
300 J,ü ... ~ice1: gu.Lde:r , ever ~ebrac1 t. 
H~t g 0 beurde .,1et de vrn.c:n.tautco vru:. net Vtl.C!.1.thn,-4-;aljcn, zij 
.erde:n b1j J..i.et i va.i..J.en vru1 de dL4inter ... is geln.oen en reden ge
d re a.e , J ... J.C!lt. 

<> -1:ens wArde:rJ. drie à vier v,agens gebruikt raet c gevee·r l.O 
man bescaerrai.ng. Ie.L.J.e ze f ging altijd .nee. 
vé ·r e ac.t.1.ter Het ... ,rru spert reea ~en ... u.&e autr., en hi,j een 
àer trru sJ.;crte. werd .l.80 mil~icim guJ.den verv9erd. 
De bewakL g vru. de b1jba.r ken te A ne c en De ve1: :-ter ge ocI1ie< de 
è-cr perse ee vru de Jeug< oterr • 
Vc.i.gei o SJ.ru.it was ier 1j cc- betrek en de 13ankdirec-+- ur 
Rcbbertoc i t Rctter n.: • 

------

DE LUCîTL mnm V.AN 7 Se_ptember J.)14-4. 

( De af .1.Larsci v,u • .1.e t wac.r.1.tbatalj n) 

De ·ebeurtenissen vn.n J. 7 Sept, en vc gende dn.gi:,:n z1.jn ver 1rerkt 
il" D ;!. 1 V, DE SLAG Ol ARlnIEH. 
IJ. aet kcrt zi.j nier ge1 erncreerd, dat in <le m:i/dag van J..7 i\ept • 
.1.et batn.J.jC'. in allerl.j J. afIL.nrCh"!erde Haar Ede elJ. de v~lgei e 
dag~! ..i.eeft .;evcc.nte1J. ( en g'"'rc-cfdl·) cp de Gi keJ.oe e heide, 
de l3 uercn..:.'.l:J, Wc fueze e:r Ocoterbeo • 
naar werd eek v er het eerst f;P, .. eer.ad de ccrn.pagx ... iesccmr.1nnc nnt 

ink e.i. i..:: beef hier eï1 e.J..e bijzcnderheder.1. ever hem: 
i1.r.J. Friederic.a Hink, was geborer;. te HeilbrC"nn ·n 

WurtH...ihere; !9 Aug. l9J.4. 1Ilj ras cc-r 9prcr1keltjk 
kC',..1Jr ... in.n van h~rcep. Hl.j diende a s cfficier aan lu~t 
cc::3tfrc ... t. werd g~w"nd, cn6esehikt bevr-, oen veer 
frc1.Ltuie1 ot e 1"nar Neder anc, ücstu.ur 
1 lj trerd ingedee d bij het Wac .... ~bn.ta jen en deer 
Helle .wet ei e1. n.r en cntvruigen. 
! > k. eeg het een J:E"ndc van Krer l:e, tet ·r..i..; cp ? SPpt. 
deer de cpmar se ... der gen. ....... ieerden r 1e t de ccm:pag1: ie 
aar er~fccrt meest vluc tP,n. 

hJ.J vc~. ..et vreri:l ia Ko land veer eeu se· da.at cn-
waa.rdig. H.LJ \TEI.S bllj, <lat .r.uj 1 iet in ersfccrt 
die .1. c "der et rechtstreeksc1J. beve van lie.J.J.e. 
J)e i.1..1.urur, rlie .rJJ.j vm. e11. kreeg was cng,.matig. 
HJ..J , A.o ~ractisc1.1. n 1 n.:.erna .d verantwccrdir. g ochu 
eiig ei: stak c1.beatr ·tft zi.î1:1 1eu.o i zaken, waarmee 
ru., .. üeto te Lia..:::e:u 1J.D.d, be..:1ceide zien iet a ie 
zA.ken terwJ.j.... ilJ vn.u de zruce 1, 'ti.n.r1:1ee h1.j zic.t.L ,. el 
bcho ru.e te beJ C'H_·.en, , ee verotm.Ld had. 

Bij ûe StriS<l' cm rnhe.1 zl.j1. veJ.en Lewe1 ... d, geo.t1euveld e ge<lener 
teerd. 
G, tlure1 de de gevechten tcrnde He le zee ~Jr,..~fC'r ... dervindelJ.jk ztjn 
cnbruikbaarheid te velde, dat KC'lcJ. el Lippert hen van ztjn f1u_c
tie cnto c-eg e1 naar Amersfc-crt terugstuurde. 



·ron.lü~crnt .1.a.d ree "s op c e eer,..te uab ZlJ ... 1 c bruikhaarhei zee 
i 1 .1.et o ·ólccperJ.à, dat He .1.e her in ;;::de acr ... +,er-iet om daar het 
toezicnt te ·.1.cuden op dP. krijgogeve.ngenen, waE'~rrHj h1.j in aanra
ki:r g b.7ru. r.1et de Vrios, C1iP. tot a Ree de Knüsc lC'm.1.P beh/"orde. 
Teen de Vri~o r.,11go ee1 troepje kr1.jgsgevai gen F...r.1.ce.i..sche kwam, 
dat b .. Hete ve ge ..... egen cnc!er tcezic.J.t van Brc .ld.1.crat ... u.g, 

l : ver -1. ... nil'..g ee gewc 1 e Tct'.l!'.JJ'j te verbi de1 • 
·.1.ornt vcnd et 1 iet .i. ~càig, hlj ~ei, at er we VCC'r E;Pzorg 

ze WC'r de:c .... 
lilj vc-nd n.et ccdi de Vri s uit eg te gever. van de zeger :_n gr·n 
Vc ...... .1.et mzi onaa sccial.iou1e e zei: " .Jullie "ebt je tJ.j d liet 

c ed b • ,repe1 , ,!aar u is net voer ju.l ie te aat C'm let neg te 
le rste.i..Len. · 
J;e Vrien tw"c rdà.~, dat b.1j aJ..1.ce ... a.Lo Ree · e uis r- e 
niets uet _pc itie ': .aad te m'1lce .... 
Brcü·1.cr c, t ac·.1.tte zier gqrce en, te vertell.E::11, dat GER wo;.s 
e1 tee_ ·e Vries zie J. iet c1 ... tv, er ... , dat njl.j dan a an.oer 
ha afge da& , werd Brc:r ... khcrnt zee bccs, dat e an.c ere et veili er 
vc á., :.: iet te veè.t. te vertrcu-ren cp Z,lJl: R<'cde Kruis c 1oche:r.dbaa.r-
i eia el .. ic .1. dist~ • .ntieerde. 
Na een t Jàje var.. Bro k crst bij uem terug en verzcci.1.t l P.In de 
verz~.:-gü vai... de tree~ f') zie te :vi.L ... e 1 1 eme1 • 

Ua.Qat iJ. de "d.cnt Ycl. 25/26 Septe uber e aatote ucnt and.i.1 ge
tr"epe over r"e R:wn waren teri gge cme1:.i., keerde1 de restn ten 
va1.1. .1...t bata.L.jc 1.1.aar ersfccrt terug en aru-.1.gevt u e t;;ereor-
g. 1isecrd te werden. 
-i:i:r 1 srcl teer èas ..... ist, dat i.1.et iet ... a. .. ger ·enot zcu deen als 
wac~itbn. ta je .. , maar i J. de ve u trce.1 en zou wcr den cpgenornfü • 
.t1~ .J..e, ~ei eel. ceccmprc-mitteerd aC'cr z1Jn swe:i: .. de , ei" deer de n1t

ffi.. vai ... Zljr.1. functie op het c "vechtave d, probeerde u <~c-cr 
o treke h 1 z]._jn cr"efs i ... h et gev ei te ko en, 

-_ •• ;:-..=::; 

PUTTEN 2 OCTOBER 9~ 

..... ' e "n.er.1.t 30 8ept. / Oct. r rd L"ab1j P1 tte.r" ee1 a.utc .. Pt 
Thü tsc1 e cfficiere1.1. <icor de L.1.. egr .1.eu cverva ........ e1 , ee:r. c er cf
f ic iere.i. werd gei.,vc ict , de fa ... ere gedC'cd. 
Dit d~<l de geleende re resail..J.e te r... bevr.4.ge, besc .1.reven in de 
DeeleJ. II i:n" IV. 
Er ·an d n daArh e wcrde1 verlV'eze .,d C.tl b1,j dez strafoP.fer.ing 
zij" de _c e 2 co. pa ie van Le t mch t,hata j c inge dee d ge-

ee ot, t e. mj cc~ I-i< J.l.e rlnnr:.1.ee:r" is 6 ee;aruu 
ne trcep, cngevPer 200 sterk otci cnder de be~e e. va 
Zie g.Ler e FP.rnAU. 
Zi -g ar 1.Ai=>ft dee ge" c e cusi ce ... ü"g a Putter e 
Fer1.La.;. 1 eeft · e -·evn.ngeüer af ~evC'er c nn.nr " erofccrt. 
Da:- .r"a " eft 7.iic l.er CJ.) .... cvSt Vt ...... Li"ri ~de ee grc et deP. van. 

.1.P t dcr.1.J i:r" hr .l. d e,,;-; otc -::e1 • 
Een deeJ. v ... e ma rnchrvpp3!i vare" Oekraïners, anr ee1" grr et 

ee ... wn,a .dcl..1.A.:t" er. 
I ... · e ... ac,.1.t 2/3 oct werd de e ..... eel.e bevr ki i t Pi tter ... · eg-
ge jaf'.,Ju., o" d l"'CVPro va 1 de He .lJ.a2: ... uoc1 e c• e •. :iadde:r" 11 ... de ... 
d -1.s rr • 
ne tree r1 ce ~ fl.ru l.et urinker ... e ... J. feestviPre1:.1., let erd ee1 

~d ::: ... c-rzc: trcep,,,!a een t1.J je .!E'~<de1 i'3 cfficier n n·etn eer 
te zggg ... u. JI t ao C".lC zt"':r. prn,cr~gelege:r:J-ieit1 , alo äe de cp-
drac . .1.t ,J.a t, ... et "ee e "rp tee p at te brn ... den. De k/"11 ,je 
t,c-cJJ. te vcre:i:. !J.,.. 0 eve " n:JCe cf 0r .L C'i::, iets phrticu ier vnn je 
gadL.1. wao. 



.. 

E:i:.t .:.s 'l n j_c Vfll Zieg 
i.. b. a:-1d 1.1.e ,ft , 

vn.h de nns c:i:.1.tn. rcr.g , was d .1.ccfocnc ar njzer 
c ie eernt i" z • e · gAï sci 00 ..... werd c 
cveel gewegir usvr1.Jheid kre · , dat J.lj 

... n.r u -t :er _;ebcnnv 1.-c1. ga~ an.r de cude .en , , e vrcn •e 
,.. .d ,re.t bJ.. ee ... t are2: , de j .i:.1.gere ers 

aar ... , ·e z.:... g • 

u .er a,s Ferha,,. 
e. spr? ..... e al .. ·ezlge" 

0 ...... ifi t o.e i.i: J.ic1;. ti ge.u af, c ie t0t net vit de 1 
i de ..... i o.e , c..e r< .fik vernc u-i · - k zcu z1.J1 •• 

i t eg ,ever •• 
wai"t < e c ader o .~'1. de.1..1. .r.1. ... :p ... a,.L ze Pr t,E> 

IJ. , a.r en c ei.at r c- e "t. .r ... i et i Putt 

. ü.1- vrr-- ,g of ll. ieta CCJ: t ze e" ... Hl. 1 0b e , it, t at de 
bP.VC.L..ld. L zi :n steeds zeer .1.cyn.n. te P .1. vnr e bf' zet" rs had 

e rfl. ,e:n ~H c at r.0 t rn uit 0 E""' teJ.1 n.n , dat de 01 r rr~ vru 
Put~e. na. de overva < ee . .1.1.n.dü.en. 
Me .... l.:lccst a~ daders d1,s e .... cPrs Z" '"'ken . 
F 0 r ... J.~V a;utw~crdde , n.t de preûi ru.t vn .... H ... 
,, _;e" etzt, zc1 ."lbbe.LJ.. Kee .ing zei, at 1.J.j de 
d43ze ..r.Jr~dikm t zeer gced ke J.de en dat het was 
hlj daaraan had r: eegwe=.rkt. 

c zek~r r~ r 
mei t ali tei t vru1 
uitge sloten, dat 

F'3rnau zei, dat er zeer stre1~ge represai .les zouden werden gl?
name:c en dat ruj b.LJ.j was , dat .t1lj de verantwccr àing daarvru: niet 
zou behceven te dragen. 
I . de nru.:.iiddag 1:i.eesten al deze inwcners het dcrp ontrn i men. 
Tee_ zi.; de vclgende echte d terugkeerden, wRren alle rc.ili tairer.i. 
verdwe1.1.en, lt!)aar er v•ar en 105 huizen ir" vlruamen opgegaru1. 

• • • • • 

Int sschen l ao Fernau de jcr ge mannen nn,a.r de trein getra.no1Jcr
teerd e1... nar1 a naar Amersfoort overgebracb.t. 
De l.r c dgieter Harm Bos verte de daar ever het volgende. 
1-f..i.î r"ad der~ J.8 bl.jeengPdreveiJ. P- ze werden in eer.1. la2:ge celcnne 
c;,gestelu, er ·aren c:i. e:;eveer 700 s.l.!1,C.t t0ffers. Z1,; 1 1°rde. be, nn. ~t 

-:-er 1Ae nc .... c..ate.u, cil> "'rcctc .,'s3e.1..s c ........ a.1..1.ucro l\l'a:t'P-l: .. 

z: - it" e.u a ... o i:.,"'!:l.e i c rs c.t 5 I nc:t ... ter e ... .kaar rechts e .... :. o 
vn.n è e c c .1..C'l ~e • 
Vrcrdat ce trce_tJ il-1 he ree;i. g l<'er rn-1., cJnt e, a er 
13.,..._,. c.,..t , ... 1 cntt.,. , 25 a.i:.. a.c~, GISCChcten . 

. h • t S . c,, ' • • .u.., sec a, __ ._e1J. 1u. veer et.vei .. ~.1 ..... cnueiJ........ .1. ~ 

Te .... n. .. f v-ier n .iel ago ::::V'c :-... e1 ... z1j aru. Hr t statir--• .1., rn.Ar ?e a ....... en 
i &> ___ b<'::.ci.i.j e h een wera.e ... t:,cbr· tcht. 
Tege" nt 1.1.et cc • ·er V'"r'1, \ler<le:r. z11 il. cie trei" ge7et " JA af
s ui-:brc-. e ... h:t.i .et statir- , ere er. 1eer e a t er ... e ... he'vfw..r.:t, ... i e 

e ... e e11.r eit a."' V"'rtre.lr.1:E>1 eu .cg eer. r akje tee "e 

2 Oct. vru .... ne ... te 1. rsf r--rt nru:1 . De r ru, · er 
P .D. A . ZlJ ware2: c zcndag f':e~;re.ter. n 

a, L cus Il· •• neste r.._eereu êl,f .Le Daé,rC.1. .... iel-'e.1. e .1.kP- e 
J:'~l "r... au ü' t za6 , gi ; JJ..1 v eese.J..}Jk 

.i.c. .... ru.u va 1 z Jl... an.to lie.t, , zei. er c , L.em wcrde 1 
\!. .nroc ... uwil G f ..1..cte.c.1. e ..... r • ..1..~ .kc e.s ever r 1.u i ccfd ll i.. ei •• 

Bt r s , ui e :::,; a_ ,u è:t. , werden r" t v ...... c-e}:e.t" Wf'-!t;Ge jaae • 
Er :rerd i .1 de z1."str nteu c:;esc1 ... cter .... 
Tc,e • w "r u E;e .1.c aex.1. e .1. , · •• uer 0.1 P- 1 , s ... c-t gen.an.r,.. 

k a twccrde.ç, 0eot ril.J cp 'rleve vmJ. Per1.1.m ~n ... ,GHi t 
l• (..)r ,..., . u. gé ru ie;gen. 

1'ia, e .. ·el\; < n,ge1" ein ~.1. 640 .. ar rnpcrt .n.r-..r n i tsc 1 ru c • 
I... e ccp é w·anri .1. Bes terecnt , rerd tce7ic.r t ge .1.C'l de 
ac:or ee.L1 Dl itsc r1 sf' ctaat. 'ie 0cg.Luike .d tc- P,zac- , -0at l3'cs er. P-e. 
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bui te ... krc1Jei" cm te "tv" c".1., ..... 
, .. et iet te dce ! btj .rotw1jk, danr nnnr in 

..i..O Oct. .1.cud razzia, verr cede jk )C □ te 1 
j • Z'"'Ude... sto.O,J.l. 

DE ZZIA TE LE.J.RSUM OP .3 OCT. 

ce ..... V ie .s cp Dc.J. ... e 
b'l :?:"t,el;.i(:? o ter te Brer, .l a 

6.-:: ...... ;,;ç _.:_ t · e - .. ui .der ei. a " 
ae;je ~~bAr<' L..,a Lé •• c . 

v, . Scest a ... s vo 0 t: 

e 'rires wo.s ges rn"gei. veer 
t , .... efec. ;er CJ:Jé-. "' [,ev .u nrn 
.. rcee; .1.C vn:i:i eest. 

e -rcuw vt"l.i. de eer, ke .se .1.etst 

I: h J. .t,a iet e 1 1 rei. er, ige t Jd !": et n.u,j • 1, • · :.c" Leerm.t.1 
b •. ~ v " 8. f•nt .i. ...... .i:!e oic .i. 6ewe" st e 1 i neb l.1.en. te-en d ~s 
vat betur .... ePrc :er_ 1er • 
VcJ..ge 1s .:ij is d ze .t-'ersce.t ... iet gcAd b1,j zi,i:t.1. ver.-stc cl P" 

l.ljdt ... ~ aa,, v 0 rvclgi ,bswn.n... ... zi .... Geàurei. e mi;' verl" f t,e 
z ·1 ei.. ...1"ize .eeft .i:.uj " j ee . ..::; •et ee1 .me o he dreigd . 
it 7Jj1. 6"' ... eele 1e1i i g en ~~P< rn.gi:l:.ge ... iri. ue t11d (.at ik 

bi; i.er., n.ru i üs m10 , .1.eh i cyge aa' t, dat de r.1a1. iet 
n. tijd weet v'at .l .J UC'et. 

L: 1per.r..ced, dat de vrcuv, va.,,. <e }3cer cv ... rdrJ.jft, vru: Sei::ost ,~as 
ee .... 1 .i.tast, die zic.L H,., e cntvceri"g vn. dr- l3e er verc.i nst<'
... 1" ~ i.de iake .. "'l" de etective 6 L.g n.s.rn ei • 
H. gü .. ~ cvera..1. □.::>ie den , e11 deer dat .nlJ ZlJ. ft .tn.oie e vri"e 

cc .1..Let, erzcJ. u1.: ... eid~ 1j.i.:: ee.ti v11ruaa • 
Ze c re:cu. Vrie 10 ee J. v er tiE> .. dn.ge.u 1 a de ge se .i.ie derüs v,:.u" de 
r .... tv~.: .. ·.:. •u drC'r vai.1. Scest Cj,lgebe.d. 
z C'P • .1.0 w1.' rete. wee :.de c1eze l" .s .B. cafe cHder sclu il teGe .c er 

... et e e •• tei.,.1. in. 
,11 <le · S-4.l k..:i" van ae ucutl r adden , e J)tü tsch"'ro e 

ge...LJe .... ,; Hcc·der Rij cever .LF"tc c1.tr1ünE"1t e:ri 1f\.C.t.Lt en dag trekken 
e .ibe , . i ze1ide1L ver jr"aede ge zi1 1 P-n ver dAr 1 aar He aud. 
o ... deze •. 1.1 e 1 te hE--4-,t>e ...... , ITEI.S i1. L~Protun cc" ee.L.i. afdeP 1 .g vn.n. 
de " 'ï'vacuR. tie " bei cer"à. De an 1en drrPgeu een armà.&:r è. rf arq> 
het ,rccr evacuatie stc1"d. 
v'- e; r was ~e:r" der ei< ers ewe<>ot r.anr tce1 l~ ·1ao 
c1"r erg,~ cke .i. Ha□ ZIJ" tR.A.'" c er~e".1.c•,e ... urcr Ccr1 e .:.o Uic laas 
.re"e1, 1, ee.u ge· o.. ·voerder Vt ... r!e Hc .1. u Ar ,er ika.wj1: .. , ie te 
Leerow.1 weende , c ... dat er ee. ure ... a.e de c,..r.._cg niet werd g ,Vhrci •• 
Oc~ {:. em Pieter Ccr.:.e is v Lll · er ~c:-l'st, o.ie zei der beroep ir. 

eers11. ·t-1ccrlde, wan bi.j ue evacuatie wer ~zfüi..t..i.,. 
_ el;j ~ woc de V.Ld,.iCblJ lJ.Pt ger.ee1J.te J.Uis, r-Jlj had c e gewcc" te en deo 

avcr ds ,r wP.er .... ee te a " e.t d " ee ... .t.Jr[l,at.je te m, :.en 1,iet e 
evacuatier an 1e.r , ie (ir"ar de nacntaie st dede • 
AJ.s .t: smo.~gens C'.,)stc "u c::,.::. ü iu.~ vc-cr i...et cntb1.jt er weer even 
i ... ee" ei ~e i"ccre cf è.e nac1J.t ... 1c6 i~ts bi.izcnders na<J. C'.t.JgeJ.evcrd. 
A" d.:.t ge ... C'C-.J "ad de ac 1terc:ecüt va. cte fH.ntr"oierljke van i:i ent 
c-pg~Fek:t, , ao ze.J.fn i ae ave adutl8?.1 a s J.et r adr"u.is feite
lij · t·as gqalc-te , nanr bi mel! gegaan en te spie.i:u. .. eeren • 
... :iema.ücl l.l.ad 1eu vrnggPoti"urd , omdat er l'..ieto te verbergP- viel. 
E ...... ,~ kreeg Vriens .r.1.et vc geude telefci: ... ioche bericht vru. var. 
sceot: 
H t rr adhuis te eerst.nu wn.s <1euert de ,.. tvceri1"g van de Rcer 
,e .... ce ... t · 1. der rartio er. g~wcrct.el'.; . ])anr i.rn.re1... 'O.pe1.e~1 en 

... ".i t · e bPbcrge.1.,, daar wn.s eek ee geneirJE" ze:n< 4er. De r1an va ... 
die ze .. < er ,.....as vn..... er 11erst. DaAr werde 1 é;f'.tiP.ime hl.jee .kC' !loten 
ge .... cuue .. , v;o..nern.J eek vertege:uwc-erdi ers va" de gea .... i .rde 
legPrs -Xh ~-.1.. 

Er , rd d'l.ar ee11 c er. et reo eea tege de er, wie s ever! eer 
i . evn.nr was . 



vc ..... 6 er. s Vr ien □ , hac .1.J.1" bP-r,rc beerd ·Et" Scest "E ar ~ 1c ereü te ver-
· ze! ..... , Jerst .,inr üe pc.;..itie, . ...r~fir lu.j at twccr" e, dn.t . · c1aaroe.e 

gee .... suucP.s aè t,P.üad . ...1.J ~rn.d zica er_ i .1. V"rbinui" geste .et 
de s.JJ. i .. ·trec.r.1.t en Zeist, aar nei l.a üP-r..i cem.1.t recr,1, à?vt ... t 
bl<ti te .... hl J. rayc .1. ng. 
Twee e~· rien.ui be .... de v < ... Sce st c , ~ deed n.e t, .r rf'rkcme:n , als
cf de Bc~r a weer in L ersulil c.ie1lst d.eed e:i:. in levensgevE"ar ver
keeràe. 
V:rij:):r.:.s vvint .. ·_ t oat de Beer i" i Pt ge· ... ee i~t i LeP.rs, . v as 
ter,i 5 e ·perd. 
E. .. zee sprak Vriens er ;-en alJ.cttP rric t He .... e ever, die eer. c:i:.1.c r
z ek :.cezegde. 
, • zee werà cp 3 Oct. Hru ru 1 eer naar Leers1t. gestuurd, tPrwi;j 

Vt ler.s, iet ee ... ntc 1gtu ... bewa.1end . eegi..._g en cvern:i. n~t ,., rr, dP- d. 
He~ ... e re ... ~~ ..... de e,11 e ei ... o ter e tege s t[' H va,A..I. de terrcris te1.1. €n zee 
.,,rd d.e -';;reel' extra zwaar he mp~ .d. Zij vertrc ke .. 1et c.rie autra. 
BI;; .ctel ·e Den erberg 1,erd Vrie ... s, de e niG'3, die il. burger-

e.ere1.1. v,as, ter VPrkern.h1g V"<'ruit gest urd. 
rPe er .1. e1 riet c.e ..-.u.x.e. au.te 1.,. et wnchtbata..i.jC'n. 

Te ze: e ... unr .i J. de rc.r tend bmm 1....i blJ de krees Yc • V'5. .1. Se est 
a •• li.1.Jvrce , waar de nutcc kc eri vrcrden cLrie;eotel.d, va .. ._,ceot 
ween .t.e.1 ee; :plaato riCH ter i..ie t cnfe aan. 
Vrie ..... s r ed terub aar Nhu rmn ... , waaro~ zij L,OZc e 11ljk aar van 
Scest reden. ))P. n.s.B. cafe .L◊Uè.er lcvram .L.1.e:i: ... met uitgestc-kPn arm 
er~ ,, Hou z~e" rce,1:,e1 cl te ge eet en trnct,;er<le de ueeren CJJ kcffi.e. 
HL~ ver te ... de, ua.t er die .i.;,crge1 te acl',.t uHr cf n f .ege • een 
i .ega.J..e sru~er ... l::er st cp aet raadhuis zcu z ·n , JJ.J acr" e do :r ru .en 
c .... ve .... de r.n .:.1 en, die drar zcude1 JCC en, e ... Vrieno sch.ri=>ef ev ..-.eo 
getr'"U\7 h" z1jL• zakb"ekj~ .i:J• 
.et , ore11 er c l.gP.veer tie • 

Veer .r"et rdu.1 stna11de zagen z11 v rsc li~ i:?ncle f>rocnen } ... et raad
r is bi J..E' ... bnan, die aar c;ewcn" vcc-r "u.. .. die st I1.ceste:tJ. z Jll.• 
Verder ~wa....e" c e nru1 1eu .et de uitte bar"<1. van de "Wacuntie. 
Var Se est zei, dat d.:. t de partisanen waren, ie dnar vrcr .u 
sa..'11.e:t C G t ro..rr1e.1. • 
VA ... Soest verteJ.ct.e eek, dat bij vai uer I crst i:c ... !J.Hin '3eL zei. ·er 
was. 
Tee ... -i t Nm 
de.z- -.. cl'.J:t .:.. _ · J.U 

.1. 1et rn.adhuis o ni "ge..1..e , tervJljl Y. e1jn e 
l: uis zcuden wcrue:i:J. gearresteerd. 

V 

1 et eerst ë,ilLgeii ~1.; na.ar het .LUio vn. K eljn. Hl.J nerd ge[LrrP.nteercl 
e ...... o.ar 1.i.et cafe va1l vm Sceot gebracht. Danrrw, werd hl.; 1iet a.e 
an ·ere gevai ee:i:.e:i: :i: aar AmPrsfccrt gelîr acht, waar UJ 24 ar"g 
~cl der e~ r. cf dri:r.ken in ee.1: do.1:.kere CP-- vrerd gestc_pt. 
l ,i 'V"r d aarcy verhccr d dr.cr een Dui tPch cfficier met ee1 dikke 
l:::cp (uit is verrncedelJ.ji.: P" tri geweest• ofscho01:. Schreieder be
weert , d.at 1e S .D. t e ... ,. rce<lo ZAio t 1.1.n.a vE-r ... ateu) 
Bl.j è.it verncor was Vr.i.ei- s tece1"wecrd.i • !re •• Hi üe wete:i:1, ··aar 
v~. der lc"~ zat. K~ej in tet de bevr~ditg i~ ret P.D.A. ge
b eYc;l:.i. l .• 1 ef ... , daar een afschu V'e.11,jke tijd de erge e.A-kt. 

iicrst rnrd-t 1uia gegre.iJer:., tervnj :u.j zat te cntb1jten. 
J{:;de de HRJ. d cp zl.j. se tcuder e zei: Sie sind ver afte-<:. 

Vflll ·6r Hcrst, die zie"' 1"iet de geringste schu.Ld bewust wao, 
·ee · r ... e~.L verba.asd. H!J ic"rde te gelljkertl.jd cc-k geotcmrnel aan de 

acnterla'l..t.1.t vru1 L.t.e t .r1uis e:r begreep, dat a.l.1.s was c sii.ee a. 
Oc..iC :u.i wero aar Vh:t. 8C'P-ot getracht. 

J)P rent V< .. de tree_p hnd i t1 sneuen ee1.1 i vn.l ge daru in l et 
r['.,acfr ... uio. }!P,t b.1.ee.k n ade .... :i.jlc, dat er niets aru. de na:i:J.d as. 
~ ..1...J.eo mn ruo ti , vm ee:i:i. samenl-..mnot was gee .. sprnke&. 
In cpdrn.c i.t van Naiuna.nn ging Vriens naar de t,;e eentesecretario 
c.. de J:Japiererl te cc:r trc l~eren. Ock daar ,ms n.L ..... e s in crde. 
ne l"uiozce}ri g leverde eveu ir. iets cp. Al ... eer" ver d men C.i.J zol
der e • rist .et Hederlanusche patrc:r ... e en na dgrrn"aten, cie 
blJ..j ba.ar bij verg:1.ssi • .1.g i dert1jd niet waren i:t,geJ.evercJ. Zi.j ware" 
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nf c1:istig van de str1.Jo. L de Meict.age1. va1" J.94-o. 

e:r.1- werden gearreste?.rä. in .1.et ger.J.eentehuis: 

t,e 

aart t: 94-, cver .... e den 

Uit het bcvenst ru de b.ujkt, dat de gE>vru:. ge:r.i.er , dA. <l.e ... 1j l: na f"a.u
·rc ot ZlJ i c v "3rg egeve . .i a i het P. D • .A. e:ri. dat Eerg daar verder de 
verc·.1tHccrdi J.g veer had. 
J!."'ve "a.Lo ver al e ders ware 1 de rm1.J. e1" vmi d. e He ... m~c' ach B. S. 
de DRYVi s gewe.ost, die de gevu.r.1.genen a.fleverc en aru de S.D., 
óie de eigeullj --e JAGERS rare • 
In dit [:; F- Vn.l is net gA.LC"f ik neg ere;er, danr vc gerJ.s Sc:c.irP.iedP.r 
de ...., • ;;. ree els -uit ~eist weg /\Tas. 
W;..; cete. et geval. dus ver1, cede .il. a s VC.J.. t zie:r.1.: 
J;e c 1;rtige van Sceot J.evert eo:r fantaotiscn. verrmaJ. cp. 
Ui ts.1..~d te:r.1.d c_p grcnë vru.1 dat ver.r aa.L werden 7 1 anne1 (;Aarreo
teerd. ZccweJ. Vrieno a. s Nn.1 , ruu: .. kcmen t(' t de cvertuigi._g, dat 
er J.i~to aa ... de .1.""' Hl is, d o dat ct.e . ...a .en ONSCHULDIG- ztj:r • 
, aélr Zl.J werker 1 iet a.J.o de. 'ende i'eze 1s, ZtJ zl.j s.J.echts ,er.le-
t ü ·;e • e • ever de • d ~ bev ll.1. e:i: .. e af aa et P • J). • 
E. Bere maë:1,.1Ct er zie ... _ vero.er C'C'.i::: 1.1.iet drlik ever. 
Twee vfl.u e ..J.1:1.1" .i. e:i:.1- b veL tcevr.~.1..ie; i ...... et nr.1.p .... or.gen, maar 
de 5 a: ... c.tcre .1. r.1c"'ten ..f?.Lo.ats ma.lee .1., ZlJ t;aa.h aar ee1 ... Dui tsch 
vern · etigL ... gskn. 1-', waar zij a ... ..1.e.1-.1. , i a"e1.1. vier r_mru;. en cr!llcC'men. 

Heeft de s.n. de zaak a: cf niet i .r.i.an e1L gehad? \• rier o geeft 
n g ee:rL v-, a; vE>rhaa dat cp Let vclgena.e I.Leerlccmt. 

EeL pn.ar dager. na de arrestatie Yerd J ge.rmald en in
lici"til1ger.. over _pt eva ... Leersur.1 te f;ever ... Er vrao een 
.... w.L v~ ... _... èe s.n. uit Ape.Ldccrn met een jcnee mru:1 v 1. naar 
ncl"attii"i; 2.J.. jaar, gekl.eed in e nifr.r · . '1/ .. de Arbeids
dle .1.st. ( Is clit m.isncr.i.ieJ..,. .L'Ecluse ,•meent?) 
V ieJ,s kreeg de i.uc.tru ', dat eze jc.l i:;e r.1ru1 indert1.Jd in 
de b1mrt va".1. Bnn.:.eve d i J. nanden vaiJ. cte i ... legnJ.en was 
ge, ef~ot er ... g8V ... ge .i. r.1.E1d gezeten. HJ.j ma echter OHtor.apt. 
De i.J.. cgale1 zcuder da, r eei. b .e1ker .aPt ,ber. ge 1ac, v-rn.nr 
zi. z ~H i1 ... het oc.iJ.i€:te cefe11den. 
El: r .. , l b am de G • D. llc'l.1 met de j ~1.ge 1at.1. ora üer,1 te c cnfr en
t~ ere ..... . Jet de Leersmnoc1.1.e S'°V0.1.&.ge en, cr;1dat net 1iet 
01 ac e 'k was, dat een h1 ... mer met die Bar eve dscho zaak 
te a.ke.::. .1.ad • 
. nn.r c a ccr.frc tatie everde nieto q,, .u.j er.leer.de geen 

c er gev, ... g . 1e • 
"'rienà, die wao gP.rC'ej,)en cmdat zccw ..... He-le als Nn.HL'ln.nn 
c ~vilJ.C.bnar waren, nad nru: den S.D.r.aar. uitgelegd, dat er 
vo ... ge •• s ".1e in ,eersum e.i..geu :: 11ie to aan de .1.Al ~ v.rao 
ge1vee st. 
)1e )1uit;ac.1:.1.ers ,:ras .cede <l gei'lc-rden, c.lat ..... 1j gehaa d ~erd 
i:tJ. eel:J. zri.,n.lc, wn.arr.1ee l.u.J .liets te ,lla.t:e J. had, en V.LC'el--end 
nad zij J. s U..L.1en ce.valct en uao weer verdv,enen. 

let gcve • ..1.. Leersw~ is een vai. , e ~ eest s_pre erJ.de VC'crbee. c.1en, 
c e ~ic .t :·~are' ig de ·oceve J. te •rer~ gin e er hc-e z.Lj zie.Cl 1-iets 

vero.er ncu.1.trc • e. va.i: de s ... acntcffers, die Zl.J nadder.1. Gemaakt. 
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l ELLE EU DB SPOORWEGSTAEING. 

antste maru"ren ni"et fcrtuir!lljk geweeot. 
as c tàekt en de 8rgste dL.';e.r. ni.s..ge:u J..ero beven 

Zl.j:t e tree de crunpagne bij Oosterbeek wns eei: fiaocc geweAst. 
~ Wfl.s i 1. __ et gevnl va. óer Heep- J{iddelkccp -""et de gebruike jke 

wreeà.J.~id cpgetre c, en, er waren e. 1ma.r doc<le11 gelTB..i..~en , r:iaar de 
h'"' f · aa .... le :.>gero J.ier:ie vrij rcnd. 
Hlj vas i:r1 Putten ce1,veest, waar Fer 1au a o ee ... or d 1aa te keAr 

ega&.1., z1j üatlden l1et .L.l.fW.VC dorp ..Leeggchan. d en i:t de ascn ge
~egd .ar van de daders geeL speer. 
Tee ... v7n.s net geval vA.u Se~st L LeersUi.:i 6 ekcr.1er ... HPt ais ~ 0 .i 

·c~ c e.r" :mis kki g geveest . 
H · àftcî..1.t ere 'P.r .a, O..t,J we.L e .ianier hJ.j bij z j.r1 r 0erderen cinde-

1jk ee ... eoPde beurt zcu lauü"en I!ln.k:en. 
naar was b.Lj vccrbee d .:.e spcorwegstaking. 
In .Alnersfocrt ag aL es sti • 

vaag ever g~s roke met Obermt sc ... ler. 
e • .: eer.s dat er Iüaatrege ... en bP1.ocrden te wcr<l 1" 

ge1_rJ en, mA.ar was errnj p;eb.l.evc1 ... 
De c "6e 1,.J:l:i e c ... der.uPl.ûil.g v, r. ' em ,.,as tussche1 ... beiàe gekc"..i.e1 .. , 
maar m wilde l:.uj ee s aru.1.l)akken . 

; zeu a.o se .1.H dige:::J. va. de 01JC'C'rvregst.aki1J.g arreoteere1. e 
n. c-verc.:,eve.1. aru ... de S.D. Hij zcu ee io eP-.:. ei Hl 110.re 1 r"n1 dr~t 

stak 11, waardeer er gee:n eetwaren cf br dstcffer" vrcr de Y0 r
rr.acr.t m8er aru ... h e • 

j begcu e 6 Oct. 8l otuk te p .... aatsei" in e AI.G.erofc~rtoche 
Ccura::.t" El.J ric tte eei.1. C1Jrce tet net s 1c- rwes Jerscuee • 

...... ~ eisc1.i.te, <lat Zlj o:p rnnm1dag 8 Octct;er ieer aan de ga •B zcu
<le" gr.ru:. .. , , .1.ders zcude1 ... er ".1an'trebe ... 11 tege.t r.1.e11 wr-r eü bei cr ... en 
e" a.Ls z~ vrn.re1.1. or der edcl:::er1 , aru.1. ZC'u.deu .t.1.UI ge~i:r.we1 ... wcrcler 
gearr . stE er<l 
~ et wao we e e V[' 1 e nee st dwaze st..:·e e .... , die :r .j n .. ~ü tl.n.101 .• 
Wat af 1"et als .t j aatse....ij: zco•. actie op t<'m zette. 
Ee • pnru- c-11derge se} ikte berunbt 0 n kw&1 vc r o.e c..ag. 
ZJ.j ... ie-'-,e .1. rcr L1 li.et .Leege etatiC'n, 11aar geez treil' .. aankvm.r1 
c ,,,,.eggin• , . He e stuur de J.e.L. · .rma.r "1 io teruc • 
• ~a.ar .r:i.:ij zcu zici1 niet nit .1.P,t ve d .... ater1 o.l.aru.1., .t11,J zcu de .r.C'e
gere ambte1 are11 gr1Jp8 J., .1.u1 ... arheidsve.Lcl rei ·te verder ü· ... .t.i.et 
ota~~c Af~ rsfccrt • 
. el e was cvert igc.., cat alo hij de ,:;,r,..c:-te te pnkkei.. .1.ad de 
' ei 1tjeo V zelf We.J.. ZCl~d~l 'e;~en. 

1, M r hce ken · kc en aa.t4 c e "a:r en e adre G:-'81.L vru de .LCC ge 
f ... ctie mrisser.1? D· Rr eest z1j opicn Vrie o hem aa.n e en. 
E. n.s stepte He · e 1et zij" ü,1.4tc veer ... et :i.uio van Vriet s. 
Vrie .i.s en zij" vrc-uw c-1.i.tvinger ... .t.Le "art«lJjlc , haar (VC'l.gens de 

'L tere verk..: aril.g v .1 Vr .i.ens) cte 1ru en er. adres oen k nd n zij 
n.:.et. {anr Zl.j mde1 eenvrie1oi 1etje, <iearu hetkaartj s-

cl:::et l.1.nd gez~te • V .1.1 _, ner<l WiJ. y v 1 er LA .1.c e gel.1.aald, e:t.i. 
V:c ie 10 0.1: e e v eer vc-cr tcJ.lc. Wi gaf ver ocni ende ac're o-
s er" c;i v~ . <4e ccgste a.mbtl!>rJ.arei: • 
V::--iens tikte ze cp een ·i stje en rae t vee dankb tHigL"gen giLg 
Wi ... ly wePr weg. 
LatPr werö Vi .1.elrr..i "a I:nr aretha v· 1 er Lro ... derJ. c:-fficiee Rat'. 
de tF u LAvoe c ueer de rec.t.1.ter. 
:a t1~1u- llJl.: .tJ.ad zij l'J.CCi t ePue te , cf ver,. ce d , waarvC'cr die cp anf 

• c~st 'i(: .. en.Z.1.J a"J ei". e .r:r"e1" be .1cer <i van de • .1.c-ef<ic} ... ef 
~u ex., de • or derc.t ... e f &L . .1.aer "' 1. n 1 Ir 1cf, ie ~ en fu c tie .1: ... ac bl.j 
het se il ... , ·e zer.. lat v as cl.ie V/i y te en e e den ei o je" Danr ,_,er d 
z .' · eer eer. vc craauota .1.d 1T .s .13' er gerc e~;e • ei i" ic ' 1.t,il: ... en 
te ,eve ever opcC'rweg~eroc1ee , ncta be e aru e e, die ZC'e'r 
he dre i · . : arn" de ccrweh .;Hi.unen i de k ru.i.t i.1.acl "PJ.n.r"c913rc • 
E:.i:. Vrien~? Natuur 1jk was ce-" .Llj ehee .... te €,Ceder tr cu,.,,, e.;eweest. 
FJ~ 1..ac.. ,.ednc J..t uat l e e die me1: ... sCJl8ü ee.t o wiJ..de tceoprel:en 
m weer aai net wer · te gn.ru1. K ... u.us tL~tP Vrie"o èe 1 .. &.1e.: cp 
uie Jst. Ben ot v~ • rie , .. er. auo ? Of kei de Vrieno er ze.L. 
Ii P.er? f · ad de de"w e fi :J.y er tccu ..1.Per pge ~ov,.&.? 
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• ie<.,er tiktJ de ot, e.i. e.L-e bolde Nm ru cp, die 
v&rscHeer. áde jk c. de r kreeg c er O.;) \. i t t an.th 
J1e .JJ c t, iA-H 1r a. krei:J · 'heva t te 15 o. 2 O ;. runen . 
H1.: pr r- t · st re e, t at ;.J..J ~ccvee gPval .... en ,.iP, t i.1. éé1. ~acht l::c 
n.fdce1 e1. tee. i.rerderi. de b ... a ... grljk.ste 1aet reed et ocd A-f .ge
stree· t•· 

e a reose are • af geb. 1 eld • J.l,J 

~i 
taire cverjas e ee 
0 ,tJ 

1.j t 

ee. iotccJ. k J. 
eeJ:J. c::-p te ,stem

· ... g v, .. H .... e -en c.,ebeure l, c t-
v 1n ve tc.1. ee .l au.tc:r~atioc .l pintccJ. 
at ZlJ.u eze krenl::8.i..e de '.1Ur1 ... e ... tee_ .. eer" iose ijl. t i • 

z~ d.$dZ • .l .:.:::. e c.a~e i vru: ... c e Duitser e bezettil.1.,; zc-e flir k, zl.J 
vo. de ... e t zee ..... eer ... 1jk i. J i tnc.t.1.e u üfcr. te .i..C'C',l)0H 0 ;.. , n1;e ... o 
te c ge . dra •er e .1. ze c tznge.1..l zic.1: •. ui t L J..n. •• u ;c J.e c-te i te 

e.. , lA.êl.1. er. te tra:ppe t P.~ .... a af ... cc,;} ZlJ.1. ze t~ be .Lo c1 • •. l.f'.cil' ee.1. ... 
tie2... l='"1rt r" • .1 r".1.u1 a, ei"' te er ... e..t.l ... erJ.e Ze re ,:'"' r ... zici1. rn 
r u I CJ.J.nc1 •. tld aan te te c .e .... 
I _ vestiu .1.rg eve1.1. r1 e ae,r.dacht op 
ne e~rsto s achtoffers ia.ren 1 iet 
straks zal blljken. 

e e11 détail. 
de hoogere ambt·ena:aen, zccals 

De eerste pogingen cm de mannen te grJ.jeper , en die cc~ werkelijk 
gelukten, hadden plaats in de nacnt van 3/4 Oot, 4/5 Oct. €>n 
5/6 oot. 
D~ ~erste poging om hcegere a.aihtenctren te vangen had pas aats 
i.r de 1 acht 6/7 Oot. waarbij Vriens in uniform er gewapend ver
sciieen. W.lj kunnen d1is a s zeker aannemen, dat de bespreking met 
Wi ,_, v er La.i. den p.J..aato .u.ad ei de avcJ.J.d vm 6 Oct. 
Er waren teen reeds drie achten razzias e ... arre.1t;A.ties VN'l 
spccrwcg1 ,1n..rl.L ... en gehoude1 en zccv;el VC'cr Wi 1.y a s vr-cr Vriens 
wns 1et zonneklaar wat de b~ él.<'e .... i... ... b ,.r,ns, te-en zJj de i...rn.ien en 
aó.r,;,,..,se i v&. ucc 6ere •• bte:r.1.Ei.r~:u rpgave • 

Dn.arc:p ,,.,,.0eg H€lle p · ctse"i .t:, ru ... dAr verk, 1 j deed r et : ... et batal
jc. ":j 10 Oct. ee aru:. de razzias cp ue , e uwe el zccdra 1 

i Amersf;-crt terug v,c"s, 0 in · uj verder r. et u.e V13r ... ieli1 ... ·ei ... 
'\{f" J.ii. e ... , deer si.,ccrweg,.1n.rn.len be\rCCl:J. e rët.."nCü de 

:B 4.C.X. e val Irn.nof nm. de be-ur.,_, 1 ev ,üee1"s a.ccr 
cpge,~eve1 • 

Ik zn.l lJn;~~ruü v l e"" r- 4) ~~l E\d. 
I'l àe ·~te a.vc.ua. ef in dt ".i. c .1.t rukte i.L. ~ it e 1 Vfl J. 

w1· 

hbiu vert(;;;r ee VRIEHS, S 1 r, it, I!l ... t,brcc q 
.t e ll. ... der s) e àe OekraI • .1.er J1aHe · n.uPr. 

e e;af l e111 C!Jdrn. .L t ae b":lwc er te a.rresteere.l , ms i:ll.J riet 
o~st de vrn w n o g ze.aar t'v"crde ZJ.j 

b ·ve • tet a.e .... ... zie 1 ! e dcie . 
1 iet 0 c.c~e J.d, a.ru" werd ee .l Hru.dgrru.ant t~r r"ccgte 
aal ebracht e:r men iet de~o r et eer... ruJ.g tr vr 
Dru:.1. r.,. rcu0 ue a~ur v, · ... zc~f C.i,lf: ..... 

luiszcekiüJ aee:u. F1 verder mest l.uj veer et~ ac.t.er 
ör ia.at ate1 s ril.E;e.r cm. i" e b urt sclJ.ri 

at o ... ,ri 
... de l ... A.J. .. dsr c .at 1 

te ve r ... )e 1, ~:e ufv c: ..... ii Leers . e 
gt_zie ... , wat ee sc.i:.1.ittere"de resl ltn.te1. z 

dan.r_!,!ee bccl~tjz • 

e ... nc "t vn. 3/ 4 Octcber giuge .1. ~1" vccr • t o rst CJ? ad. 
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A. areer~ 13i1.ger. z .1 aar Ccrne io Le , ( gebcrer ... Ave lOrI 
2~ .. taart 88?). :;Jj wao adjw et eer . es der s c rvreger" eL wen de 
Vezter:::itraat 34. 

:i.ad c ) J.. 1 Se te. ber "et wer "eer e e , • aar , h'i.I' r 60 jaar 
m:::;, .J. • ..u.j bedac t, dat: er tege he. gee1 1. nn.trege-J..e zoude 1 

wcrde1l 6 e.:: .. c. ei • b<'ve:i: ie1 vrcuw invalide e" wi ü.e '::ij 
.. a ".i.. t n. .... een ate • 
Op .3 Oc t. snvc1 do c .1 • .1.a tieu .r.1.ccr de n1j e oche ori.1 z ·1 .. ' .. is 

a.n, e~ ~ daarop weru er ebe .... 
e eur, c>r trade ee1" t ... ·ce je s.s.ers bir.i...1.e die .1.em 
ee te _;aan • 

.1.l is ~c kir" e.:..J. .. a..TD.en he.. n e e • 

E~n paar uize1 ver er ·resterstro.at 62, wce1 de zij" ceJ...Lega, 
crenee.ns a• ju1 et cc,'L ieo He1"urilr .Jan Stf"e:ver f gebcre1 ArnArafccrt 
.... o ;cv. 883 1) 

Hlj had eve eens c 7 Se~ t .. _ et werk " erbe.Lego. ei. ha v .rder 
o eL .iet d.e IJ.eer Have:i: gezcrg,1 veer .1.et i itbeta , VRn de 
tractementen V' i de 0 ~akers. 
Het c.c,e 1-lk ,.Il e, at onder zij" cc-... e a's cel.,. de l:r"c:i"B. ' er 
Ht~cv _,.., .J. zn.t, ie .1.e .i c_p een dag kvvnm 0.1-rnceke • te-er" Zl,].r vrcuw 
"iet ., ... üüs v;an. Hl.' kvnw: ee s i.1 fcrmeere , ~ oe het sten ... et r et 

itbctr,..e" vc.:i • .1.P.t e cl. B 'kbaar ad hlj 3ehccrd dat 8tBver 
daarvc-or ~ rgde. De vrcuw J..1.a.d n. ....... ee geru t· ·oer d, clat .tuj z1j i. 

e 1 r<=-i~ zcu ~· en, verI.J.Oe e heeft Rfl.ve" .1.em ui tbeta.P.ld. 
B1.j St ;~r hie.l.cte" ae s.s. 'ers t, ze be nen aan en i,i'.èper 
,, ,eer.!ln.cht" t ~r zi' een ~o "tore c het raam ricntte11e 
Z1j ... i. v-ro i.·1 c encie de deur, de kere s kwamen hi en en p,e as tten 

te k eedc ... e.u 1 iee te gnru ... TcP,n dat niet v Ub 
.. c ~ bedreigde e CCI ru d t l.1.e.. . t eer" gi istck. 

OP.st mee. BJ.J.,Jkbaa,r wist de s.s. tc{::!11 reeds, dn.t 
z ... j bl.j nfwez.:. 1 ei d vru nn.n.r nru., de 1conen ui tbe tctn de. 
Bui t~n trcffe zij LP- y nan, en zij w~r den ov~rg hr ncb.t · aar let 
P.D •• z j werder i" ee htu ker geotopt e deer fü:u.u-iar" verhoerd. 
1·R A.:.J. .. ·,ii c e ,~rb ·r aats v, .L Z1J11 ch"'f weter .. , maar St~ver 
gaf die niet p, .ueewe :t~ zco vver ~Ps.1.E~gez1 eer Na1.n1ann, dat 
• et 11 eed he, ever } .. et gezicht strcc1.de . 
Ei de k iet Naut a.nn het erblj e zei, nt hlj de vo..Lg a..e i crgen 
c iJ. nc .1.t -u,-tr zcu wc~ra.e. ccdg"' sc.i..1.cten, en c at zJ.j1.1. vrc,Aw do.arblJ 
tege1woordie zcu .cete zij ... 
· ~~ ~ .. eeft uj die i.t.i.C!.l.t verte..l. , at Raven e)[e eens de J.("('lle 

uitbeta.n. de. 
'· e zie 1 ier Naumann e~ s ae sa ist, het eevc V!i ZJ..j.1..1. .PJ.eic"il'!g 
blJ da :ic zis. Er ras gem:. e.r"ke l.e reden St~ver ~x·~ra te kwe.LJ on 
et de bedreigi g, dat r · · in het 01.;z L van zijn vreuw zoi.t wcr<:..eu 

dcc g"GC:J:.L"'te • r rtn.t wiot c..at he t go ogen wn,n. 
B' .. .1.~ t ver.i: eer , relen hcv nCien een 1,>aar fe c sch1jr werpers cp 
zJ.j.. ~ezie t ger.i'c_ht e1 t en N r rum he: t zoc hac ge s::t.aeen, ctat 
z ... gezic ... t b:J.oedde en 1. dit w'i ce we vege, weru ·et nem 
be et. 

])e vrcw.v vn.:c1 Stëv-=:r 0 rd JJee. vrljgf' A,ten, r.ndat ze 
2·i:s a., ;. 1:.:-.. de bunker i1ad ezeten, StÖVPr ze f werd tet 
5 Febr. vast ellcu en.J)t: beha.nde ir wan slecht, het voeè
sel ~ell..oe onvo.1.dcen e. · J was ze(" eJ.le ig en vers::;.n_pt, 
dat let, in .1.946 vervroegd. pensice1 werd gegeve •• 
Le y 1vcrd tet 2' .Januari -ru ... zijn vrl.jheia hercofd, hlj 
..11.ad eek vee te · den ge ,h< v- het cr.voldcer de vc" se 
en Vc,,.! de bre v .t(ctä-L a. 

_·.q,da t de bcever a.e evc er ... e ad eten gegre_pe1 iet NA.umM b1j 
.et ~ o v sta~r een paar han granaten nt effen. 

De werking as verkeerd, hP,t hüs v . St1'ver b1eef er.1.bescllcdigd, 
n,ar cle hui zei: i de buurt iepen se .1.aue cp. 

Het was VCJ.kor.nen iutte cos verder. want de geva.r.1.genen b ..... eve in 
r"et P.D. • en ze.ge er tcch 1 iet,□ van. A leen hao Naunruu1 hft, L 
plezier, tege1 St~vcr te zegge., dat hlj diens huj_s had opce
bln.ze ... 
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Deer ...... '3t verhecr Vë1, 1 Stöver wt..re. ztj 1 a e .1. a .reo van Rave1.1. 
te wetel ijekomen en die~eJ.fde nae .1,t ginge1 zij ,eer op pa • 

Om vvart over twna f stc den ztj voer het rnüs van fü:.ver • Z1j b .1.s
äe aard op de deur e1 de vrcuw werd i.i:. 1.1.N':X s ... aa:p cpgPsc.1: rikt. 
v~rmoede · ~.: } ad ze het beJ. ..... ei niet ger.1. .... crd e .1. mna.kte ~ ij c aarc 
zee' 1 n.vra·~i. Zij .teeek roer het acnterltarua , er werden een lJaar 
gewere cp üaar t,:;eric11t , ztj stc i.d in net sch1Jnse v ee1.1. ar.:ip" 
Z · cpe ae uanrc e veer deur en Spr~i t kwam. füie · k lJ.aar bir nen 
rnet e ü Duitscne:i:. S_pruit vrceg, .ranr ha,~ riar was. 
Zl.j a..twc er éi e, · at .m .. 1 niet thuis was en r1at ztj ni"'t wist vm,nr 

· was. Daar.11ee na.L.'l l .i geer g"3r.cege:i: • Z1j r. eest zi.ah dadelijk aan
k.L~e de.t en , e"'gaan •. 
S:p~iit ~a d i.1.sc ei tie, in de epen deur vnn àe A~aapkar1er te 
gna..i: s t~nn, teen z1j zich k ee dde . 
z j .ûOCl1t niets mee.1..1.'3·..i:en , ze fs gee1 tciJ.etgerei en even.r. ·n haar 
ide 1ti~citspa icren. 
On( erweg ...1.iep Spr: 1t L ebroke Duitsc.t1 tege ... aar te prnten. 
{ 1/A. cm □pra.ken de l cl. ru u3cüe p ... certe A,.J..tl.Jd gPb;,cken Duitsch? 
nae .i.ten z1j 1~a.nrr.1ee meer i druk t .... make1? ) 
Hij verte e n.ar, dat .c~,ê, .ALlersfccrt oest ,, br 1 nP,n , ebe:r.1.sc 
wie Putten" De 1 cJ.li. der □ ware er de schuld van <iat vrcuwen 
en .ndere· .. 1 gebrek eden , nu de S..t?Ccrwege.r ... stan.kte ei er 
geer.1. eteu eer kon werden a gevcere1.. 
B.i. tce1 t.LlJ met t.nar weg i.c"g, zei j, dat h1.J hnar huis in de 
J. cut zou ... ate:i:.1. vliegen. Kort u., .. arcp aaa -te r.u. haa,r opr erk~aam. 
cp de c 1tp cffir.t,. 
Het was s ... ec ts ee.11 r.1.ru:idgrn.naat , ie in de vc-crtui cntp .... cfte e1 
a· J.een een paar rui te 1 vernie..1. e bi., Raven en b ztj1 ... bure· .. 

J)~ vrouw V-f1J.. Rave1 ... .1:.i.eeft tet 2 J)ec. in l.1.et P.D.A. ge
zete.c.1.. Eerst ua urie v·eken kreeg m.; deer de zcrf; va:r ... het 
Re ode K u.is wat tclil.Letartike.&. • eH versc,r;.cning. 
z. werd tee1 nit cte biu ker ge.1:.1.aa d en L10est cverc.ln 
aa.ro.nppe e:i:. oc ... L . .J..e:r • [E ~ ave ... d la·n • .,1 ze i de 1ui er 
terug. Il cie w~kP✓n zag zij er.uR.aJ. ellj dn.t Spruit met 
ru: dere vrcuv·elljke gev, ge1 e 1 ge6..rn..u J..iep. 
Tcei ... z1j w€r a vr1 ge..1.a ten en naar .t} is ging, on to.ekte zij 
dat l ar .1.uis w ero. bevrccnd dcor Dui tac1 e svccrwegruanr ~n 
m.et vr~er de vrcuwen. i' wn.s re s ee1 neep geste e • 

_ ierr.aee eir. ig 
eerste ac • .1.t. 

de He de 1dade1 vn.n He .Le e , lîm mann voer de 

J,e vcJ..ge1 e w.cutwerd Na.u11a11n ep ieuw ·1tgestwtrc. Erg prettig 
ve..1d .u.j het iet, wru.1t o_p < ie 1.: ...ier "ie 1 j de heele nacht 
r" .. d e J. He e einc te tee· , dat ru;j de vc gende r crgen vrenr op 
net b4reau aanwezig was. 
JJA.g9JJ.jks wera. P-P-i grcct rappert cpgest9 d van "etgeer H0 ........ e 
t~ en u.9 s,)rcrwegst,1.l-::il g ' n.d gedn.ar1. Het waa bestemd vC::-Cr Rn.ut~~ • 

..L.s :r .j zu e succenoe11 hn.d, zcu me.:.J. Z.LJn vccrbee we 1.. a.n(E>re 
gar J.iz C'e;ue1 ..... avo gen en da zcu n1j ten s otto hu en zeggen: 
,, Bi.] .Araersfccrt begcn de vict"rie.,, 
Uau.uP"!111 kreeg weer ee getypte lljst r.iee, die r.1.ntuurlljl:: ( eer 
Vrieno was c ge1 aakt. I e..L....LP✓ vccr~,ag, óat 1 a de ar1~eot, .,11ies van 
do vorige lW.Ch t, de overige sr C'crweg_.:iannen wel zcuden mjn cnder-
eóc~e e ·. do.ar lîai.: n.nn hP- 11 d gerappcrtP-erd, dat met ie 
ai: · granate bui te:u. 1 iets bereikte, kr e "p; b1.j nu de cpdrn.ch t, 

de r · ... ei t~ ur1jpe11 ei a ... s z1~ .c.iet t uis waren, ,n,i,a,r binnen te 
do.ar de zaak i de ucnt te Rte1.1. SlJringe1" 

Na;.· bes.Leet toe:r" b~ i.a ve de ·.1., dgrrumten cel: wat spring
dn.u.i.cige:u mee te neme , het ,,,.are .1. picnierladingen, die b1J net 
bn.ta.1..jo1 aru: wezig ware1 , ze zate in een vierkar1t neuten kistje 
e".1. b-:::vatte ee kilcgrru:. springstof • 

.1.s Perste o_p de :...J.,Js t s te et I err.w..:r" Ger hard Hus nge. 
IIJ.j was t,YenR.ls c e anö.eren O.:., 17 Bept. in stcwcil1g gegaru1, mn.R.r 
n~ .r"a.u. z · 1 aa.treg~ ..... en bPter gencw.en. lfiJ verliet zijn huis nar.1. 
de 7,cn .1.eb.1..cnn.ntraat 8 da el1jk e1J. iet cc ztjr. gezir. no.ar een 
vei .... ic;er ocru verhuizen. Vervclgc1 s veerde hJ,j c.e grec-te zaeu.belea 
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e ... :.r.< ere c..L.1.ge 1 vru-.1 ,;m,n.r de vree. 
Z" .... ;va...1. 1L1aann veer een es cte e • e ,e,K' en' huis • 
. et ee 1 a.r.d;;r~ .ant •erd de vccrä~ur gec end, en bin e .1. i de 
wei i...g wer de springl.a ing tet ei tsteking 0 ebracht. 
J)e vr:cr- ~:c 0, .terdenr v cge. eruit, net il e1dige v:erd be ccr
J.ij.lrc .r liel.a, .11 r. le r i ter • ..Lagen in seh<=>rVPr cp s tra...'\.t. 
J).3 z~c ver1J.i9J.de vcnir!G werd aan Dui tsc .1.e sJ:)ccrwegroan11en il ge
bruik: gegeven, ie er a.Lles u it reef den mt er :ucg br-uikbaar 
i.:: ... was. 
Ho~ hdzcrgcie as age ee1 schade aan zijn nuis var.1. f ... 00 e a 

e aci.1.-:;ergel.ate" t:.O~dP,re v • c geveer f 2000, ma.ar h1j e.1: zi:. 
ge~iu c.to~rc e~ de aE s. 

Die ze~fde aer_t ging :îaurnruu. aar i.Pt hu.is vc. ;; • S as aan de 
Ar ... · emsc e weg 60. 
!tJ w".s acljUl et heef staticnchef" 
Oek iüer vc de zl.] hP-t h1 is ges eten, en e fa.nilie veruve:r e "'
Hauw.ai: tr rtd lüer ep de ze.J..: c: e i.nanier p a s b • H\rn a. e en 
vc d Het tce:i: veer die me t genoeg. 
1.:r en weer :i.et ee1 en ander op apier werden gezet vcr-r .1.et 

r a_p er t aai.1. Rau ter • 

zee was NH-umm 2: cle vc gex de. av c weer k.J..aar veer zi r ... tC'cu t. 
z~ 

0
.:. 1 All eerst !l' ar Ever r us .r ro eo Blcenen aa.J.., ouc 55 jaar , 

.1ccfdwer •· t1.ü~1··u. dige , wc ... e c Ba.1: kastr at 6. 
-•....i W'J.s C.J 7 Se.1)t. in stE1-:.Ci cegaan maar uas ... iE3t en< ergedcke • .1. , 
da "' zij.r.1 vrcuw zie.Je WfüJ e .1. hlj haar niet al .... ee1 c•urfcte ater ... 
ZO" .r.1.adden zij il <,e unc :i.t 5/6 Bct. i:i: ue..Lljl: \' eer ee1 reou.J..t~~a.t. 

a f tw·ee in de ac.u.t uerd er rum zij1 ... hu.is gebe d. 
ree.IC < eer IJ.et ac.i ... terraran. en zag een paar G"S"ers 

sta ... ) cpe1 de e vccrdeur, er ot • de:a m. e1~ veer 1..1.e , iP. 
vrcec5e11 of m,J J3J.ceme:r.i.c n.a ... was. HIJ :reeg tce,r_ be e zier aan te 
k eeäe .ZJ.j 1.1.ig..Lue. c .1.üerwi,j een grcn. i 0 e üUiszcel ... i. g. 
B(:::!".1. .. a,Ll de a: .. :i:.e1 , die i \.n ifcr1i1 :ms en gewape1 d r 0t e 1 y.i.stcol., 
• .1.er:Ce" de l.J.,j a..1..s Vrie ... s , de ru '< ·1 de P<' tse co Deze was nede 
z1 n huis hir lengodre ... e1.L. Ee 1 c•er S. '.ero ru te het te ... efecn-
tceste..L ,ra <. E" ri.uur. 
H?t tr epje was c- .g~veer 7 ,1rui sterk e1 ... :B ceL'.lendaf\. ... rreeg rder 
z; .. fiets te 11, .:.en en ee te r1~ ,Jen. 
Zij reden 1 uu- c '3 Steve vii.ri. c er lagen aan 8, ' Rfl,r e ücefd-
d~ etseiief scncevert 1 rr-onde. DP- ~e 1vao e e J. t~r met zJjn geuee e 
ge:·,.L:.. ... e luerge èc ·e.t ' Deer .~et awaai werden ue ·burc.u GP.WP- rt e 
sta.lee .1. aet .neef< bui te .... er raam. ln u rum vrr-eg waa.Jl Sehr-ev<'rt 
was. J.i""t ru.t~.rC'crl. luidde, at ae fmii ie al. rie v: eker .. ,eb uas. 
Tc-13.u zai Nq,r ..... 1 : P .o cp, er kc t een ·be1.1.c~r l:e kl ... n , , .ar je 
KU t r stie, i~ je .Nis h.w.jve1 • 
!ir werden ee ... 1 _paar l.1.a "a re aten aar bi u. ... e ce6c·ci , t e krc-

pe .1. de br-l'?ve 1 ~e.Lf aar bil _e ,en v " de S .s. • ers h P-- e anr-
cp 1 cg '3e1_ spring.la iró va1 z1.ji:. fiets, lh1· , m bracht di hin-

.1: en r et uis tet "tste.t::i... g, 1v-aardccr d~ wcni:r.g gr<'r-te.r.1.deel.o 
w~rd var -re st. 
: c-P.me:r d·tal b eef il ....... ,t P.D •• tet 7 Febr. TC'e1 .. ··Prd lll.J vr ge-
1.::...te ... c.,dat luj 0,fge ·e rd was vc-cr te "erkste:.li J in J)ui+,ocr.-

an en net Rr-r-Ce Kr ·is zicl.1. zi'n .1.ct aantrek. 
De wcnil~g, die Ü"'t :r • .r--t "'i 8!1dcm va.i Scncev -rt "as, wPrc na de 
eer cg i rste 0, het kcstte f 4-0oo.-
])~ se .1ü,: "'.. • de eig"i .. ' c .e .... ras ( v,..cr-cC'r.Lct_;nche J)rJ.;Jtdeenc .... nt 
o f 1700. 

J?ceot ( e:;cbcre 1 sterrtu,..1. 6 ])P.C. J.89.3) was heef -
e lrnderl., · usehe s9ccrwee,e.1. •. fö.J rr-c ue br,~ ... i 

...... , y er J.ru ... .1 , maar de e t..1.c ue 8.ll ae J;ui t. ccx er n ke1~1 er e c cl::. 
l · c i duel l: b · de stakir...s 1.1 .t z ... e,e· i:z" 1 der. Vi .daa.r c;at 

e veri ... ie .... i .,_ · an a.e wonil.g 1 iets ku1J..1: en . e edee ... P-n , 
eer Nau, ,ruu e.l.l ZIJ vrie iaen wer Ut 1gebe e, P. ... ZJ.j 

Ge" uw .1.c r .~recel! rn< akten z zccvee flMnEü, dn. t de fru 1i ie 
Pc .. , . ie daar t"nst W"Cr ... de rd nu: ·erg man t. 
Zij i.t:\.dde1 ... c1e ,e i..g "r1e1 ... ~ez E akt e vc " e.:: er b....ijkbaa.r vrel J.et 
ee ..... ..,1 ... n d(-'r , , n t particulier vn.i .a~ .,_ gadil , wn.s, t V" ,ens 
Pen b •eve1l Zl.J c:..aar a. g r dan e e1 nf'.._f t.n,r rc1:1G. □1.1.uffe en. 
P" beër"'e}), c n.t ZlJ va i y ru" c.re1.1. a0t i uis ep te n azer. en 
:n· 
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~ b7c u dus veer c .1. dn Ol.i. vr e , O! !î.J.j 2ic 1. • et 7:L. ge::ü1.1. .iet 
ÜJ. vei.1.i 1 eiu oc: .. t st .L.-Pla 1"c,( ,.t üet eerot dri \"füJ ge-
1eig ~r<l, }'-..reeg .u.J tee. t<'r 8te ,1iJ;J.t_;, e J. ze erde cp er. :c-rte 

eufo tn ... i 01 der bC'wn..:ir..; .. eer ~et. 
let viel .1.1.P- •• cp, at n tie k r lo, ie b ..... 1.Jkbaar l e er m. ers 
:vnr:1 • .1. , e. o<'crt .,.eb ... ~e ki D itoc_ .. sprnkP-,.... ei. zicü ee1.1. .. ew L. 
t ~e v""t:: ..... 

7.~(:' 0 r e.n.. uP.,rr1,n·t deer de:t NP.< r a.ucer Ji' oi".J:. 
llcv'at de ac avui te · .1.~t r.1.uis Vf'. Fee ot tlE,.,dde1 verl ten, kvr~ 

e .i.t _e. fi. - , die ".1.~t ... .1.iüs a .eel er" ie.L.èe, zelf.-- de st .ü:ke _ 
èe eu.be.Le .1. v 0 rdP,l: r c-rr (") ve1.1.otero cp otraat GPn-in er • 

Er cnt:JtC.t d een oegi.t va11 brand r; aar nadat de s .s . wao ver<l · ene 
heeft Pon die ..let een tuil slang op de water.Leiding ge blu::cht. 
Het huis was e t eigendcr-i vr..n RC'c de la Fai .1.le te Re tterda.m . 
ne bouwkos t en hadden f 17000 g edr agen , h Pt was nu een pui:rihccp. 
ne s chade , die hlj aan de i rboedel leed schat te de hPer Feest 
cp ee1 lei ne f l&.ooo . 
YC'or:•1;: '.IJ'iU de ,;i; ,,gE>vRni::- vnn V iens e Willy Vru:J. der Landen 
werd de zelfde nacht een be zoel::' gebracht aan het htti s van lï]rnst 
Fr s 3n.rC' van Haersclte , (geboren Arnh.em 19 J)ec.1887 ) dire!r.lt; ie
aecretP-ris var.;. de Spc0rwegen , wcne J.d J3n..kao+.rnat 39. 
Hl.; ,,.,,..c de teen Scprda _n,an 1.6 en aan dit n.dres heep te men l' ... n. te 
vi oen. 
:rt huis ,,ao net eige1 dcm vra de tro.1. arts Vink El.an :i:.1.1: t Berken-

J.üru: t je • 
\Tfll" iin.ersclte , ao tJ..Jdig en ergedcke, e .... ad d 
e ... , · ... tieke stu.r.:kei. i... .:..1.i& .. ,ü, •;; bracht. O 
eei" veili er v•c('11_.:;_n,ats g"'!VCr ... d J .... 

;:y:ee ot 1Yn.n.r ·evcl .... e 
i..P t ge'."'il, .1.a.d 

rie "ncLt werd ue wcni.t.1e, , 1et n.LJ..eo wn.t er 
s.s. ver:!_ie d. "at r net, il: .. vras is dnaria 
J) sc •• ude "m: e 1:c stb :u-e i.t.b('ede.i. ue ... ede:n 
f;eweest. 

... cg in was , deer de 
ver cre1.1. f;e ,nru •• 
·.s bui ter Geweer" grcet 

v de euvcudigP wns 1 .... e -;eleidelJ.~k opgek er. e .. .. nnr c.lc 
.1.cc ere ru btei.nre ... , CCü n. ... ..i..eo ze ... der ee1ü,~ reou tr-.n.t. 

Er ctc.1..1·e.1 .1..:.c ~exi. .i:J['..n!' c.r- z1.11 stje, c ;.ie ·.- To-lex en v .H I1.rLc-f , 
aar vc er dat ui.; da., rtce c.t ... over 0 a , zij .. ~ n.idnch t ·e-

vrA.agu veer ee... ...ar ru:1uere cü .1. ,e , i..L ec1.1. rn.zzia veer ci r- rhei<lo-
11 zet ei:' 7 Sept. e" ce razzia c de Vel wo vru. 10 Octcber. 
Ter :i -C v, .• E't cvPrzi cnt za i" echter z1jr ... reJJresailles veer 
àe :uc-c-rvreé;;stalciül> A- :r-nt afa.cen. 

T ge . :v~ Imhc:f' .r· ·1. ü.J .uc ; ee1.1. O!JO ei a.i.e E:;r ief" 
Vi.1. et;. Iru.t.1.cf ''t\O gPbCrAn te Ut1°cn .... 7 .Juni 89~. Hij ras 

Vfu. ter '~JJ ... oofd 1verl·tuiglctn <,i ·e ... e -_a,s ne, ex tee iu 11ei 4.3 
bl,j 1.1.et regvc re" der îeder ... n J.cl "C.tJ.e s·c_óate:t.i. i 1 kr.ljgng vEu.. f?l -
o_chap il ieûer:.L, à werd gentaakt ( .t'dJ.c.no niet h1.j de ovJccrweg~1 ... ) 

... a<. } "~ e elllce e .uccf (.J.ru ibt J .arei .. , SciJ.cever t, Streefkerk e:n 
I1 icf i 1 :b.et statie "ogPbcm·.,r hJ.jeenb<'rc-e.tH~ e1J. i.1. .n il rnj7:J.j1 van 
ae .1. Dni tsc c, 1 ota+ic 1scn~f S~c'JP.rberg gedreigd, dat alo zee iets 
we!:3r E=.e o r.Lccnt vccrkc . .:. ✓ u , z1.j ir. PPrnte ilJ.stru.1.tie z ude ... irrèe1 • 

.. eer.,.::isc ,cte • 
r:1.~ .1.ad tee. ~AYC dig cJ.Je"scr.1.e t , at J.J.j 5')00 ,1n. .. 1 tc-t 7.1.·1 he
scJ..Li..:..~i.1.,0 1.ad et geoci...ut en v .... iegttüge. , er dnt ..1.j el .e sta
kil e;opcging i 1 c e kiem zcu o,. ere 1. 

Tee... 7 Be.i)t. de nta ~L.g kwrua. , vrconde Imnof n.nu de J3 rl:cnlaru ... 
Daar 1:·~ra. i de vc ewle ag cyg~r e d deer de Buit □ c ... e Stél,ti ('n

r et cpctrncut aru hvt ste.ticn te CW0i.J. 

:ra t1, r - ·il.g Il lC' f niet , aar w.m < irP. c.t z j • i .1. +rel q.i een 
vei ... .:. P.r adrPs. 
o; 6 Oct. as rnj de cprce ... v, . HeJ..Le in de .A:aerofccrtoc ... e Cc r "t" 
JJ1;:; ee1.ige ren.ctie Vfü 1.·.1.cf was , (at nJ.j e neent vmardevc~.Le 

e be.Le" uit zti.t. huis we a.J.de. 
9 Oc te )Cr kwar .. i.uj cg eeno il" Zl.;l: .. ..nuic , fl. les wao tci:>n J.cg ir. tact. 
Dot vas cy een r.a o,g er ctox,der dag daarc.i! VT gen de werd nj1 
huio c.:.ccr d.e J)ui toe iers ver.uieJ..u. <,eer Het n ... brei.gm vru~ spri _g-

1 

1 

11 



.J.aaL"t,;el.1... H ewe 
gebc·rGe.t .... ad .r:u.j 
D0 wc i g 

e1.1. 

e it1,c J.t .1. d oc, e wcr.i.1. .. L va 
· uc.x ( ebcre1 I:nnstricht 4 J ü · 8ö8) 60H 

.. raccbus u.berti o .3uc.x., die aan de B0 rke • 
eve .a.Ls z cc ... .l.er;a• s il: .. stnl:il:Jg ge aan" 

.i ver .. -iet d.acte ZlJ ""'1 is er de sta • 

vr HW 
cg stee a ruaer he-

.i.ccfdsta"'" .:..c. c 1e 
,t..r t ee . .,., e. gen • 
29 wocnde, mo 

Hlj r.eeft echt""r ·lé ar deer gee t1jà gehad, eube en e 1 artikele" 
v, .1. ':-in. <le i. eil.ig J.eid t brer ... ~e • 
De se .a<ie was da.nrr'l.c-or zeer grcct, ru.j achat die op f 23.000 
w .1.t .ua de c ... t.t-1 offi .1. • uao er iet veel m.eer ever er.. cie r st 
is .CJ.ütU' :- l,j..:.: b ,atc e • 
et i.uio UA.O eigelJ( CHl V de a .. )ccrwegen. 

Jli t was · et aandeel van He.J...Le i" het "breke1" van a~ opccr ;reg
sto...:..i 1g. j 1 ac e 1 aar c1 ~er e scnilrtc ru. bterrnre ... beg!• pe , 
ee" aar vrcw ei.1. gev::uLé,e 1 he "cr"ei .. , ';fl,ar de r "CgPre ru,:i'htP "are. 
, are1 ... a Vêrd. ·renen er E'!?..kBle:i:.. hadden d oe ot \ nr c evcl c in
ge1. t1jdi6 i .1. v vL"i · e id b 1 ra.c· t • 
Hij )'"C'l. s ... echts .1u1. üzen c_p', azen. i~t was veer hf?l een reden 
te ? .. eer c .:..iet terug te 1::eer" e .... , eer aru:. c.: e arbeid te gc"rui. 
I"et .... a 1 was wa[\,0 geweest, ... ot aé .iets cp P ..... everd e1 teen 
r zi.:;. rap icrt b1J Hauter .1.ad ing .ciend, was ztjn eenige dai -., 
dat .il,; eer. st idje kreeg, 0at i.u..J zic.a i ... e:;e aten 1.1.ad i .• et i ... geu, 
wan.r"tJ.ee Jl.J niets te rJa en ua en de c11nracht zich veer taan al.L 1 
te ber ... C'Pi?. .1. :t:1Pt de dL ... gel , d · e h~r werden ge ast. 
Il rkwaartlig is ccK ue .• te.J.i tei t vru die hcc ere ai.ribt er oren 
zc"aJ.s Hauter. 
Zcc~ra Haut~r deze c1 ... uettige c and vri... z ·n onder eschikte cnt-
·e te, .ad rn,., de gevc..1.ge cngedaar. be1"ccr 1 te mak , vc r ~cc-
ver (. at w~ re...iJ. .k was, eL ruj 10.d de zeker de gevn:: ... ge 
vrct.,1 ·en 111 vn.î .eid L1cet~ .... aten ote 
hets v c.at a.1..1.Ps g~heurde. He e i:reeg a "een eei je, 

venc.c-e e 'k veer ... A.á:,...l,] c at Rauter .i.'3t EU"d. Etn.i::1 r ... e i.a en 
llJ l.C _ ze fs de • ..:ru.o niet wi ... de i:;eve:i: u "t c ........ e, als uj defi:ü-
tief vc er zlj1.. z ,e:i: .. d ... rerd vereer uee.J..a., ti:> zJj ... er , éc1 arg e1.1. 
d J.konr e brief v, . Rnu ter :;,;ei" en tc-c "e1 • 

DE 1 Z~IA • s V..tl.N 7 OCT013ER 

Na r..ann proteot ,,,r t te e .t.1et wrc-r d " razzia.,, De be dc?.li "g 
vru e cctie vns s echts, de .-:ru.nen, .:.e nn ee..J. be aa de c:p
rce1i veer de Arbeidsinzet iet ware1 veroc.t e".1er .. , op te rcepe • 
Die ru;.ner. werde bi .nen ee bP.paa e ... eeft11dskJ.aooe, c gerce
per" oru c J eei: bep aJ.d unr ergens anr.1.we~j g t'3 zij • 
Bleve1. er d Inc'U <'. ac} ... ter, dan ,rden be.11aa.lue trcepen ir"t,e-
ze · nc. r"e l'.l.a.1.:1.1.. Het waren eestc-. r1anne11, die cm rir ... ci-
pieele redene niet cpk\mme1 .. , bv verzeto nnne • 
Het was dus rewe sent op hen e hand te Aggen. 
1'3J.j i t c der~cek iaoesten .at-uur ·k. de wcnir.gen werden deer zcch t. 
/are ... a.e r·ru:1i1en bijeer"i;ebracr t, da::: werde.u zij uiteezccht de-er 

eer.1. crw..iisoie, die ze oorteerde veer veroc.e.1.il" ende bere-epen i 

beè:r1 ien. Die comraissie was c de verzamelplaats aanwezi , aar 
·are:c cc:k artogn. 
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Die razzie~•s gil.1.ge ... uit van .1.et nccgere autcriteit,erJ., er kvrai.11 
e " geroA.ch .... i gèe, die de trcepen aai. ,eeo, clie vcC'r ·het nfzetten 

van de straten en .1.e t < "crzoeken var, e ... 1ü7e ... zcu :e1J. j_e1 en 
E. zee was dan v n te vere e it.enant ·ircr.Lsteiger Vd.t iiet 
Gebir~.1jägf r regirnent· N~ • .1.-36 verschenen voer de bespr kir e;. 
Nai.ml8l' ... l' .. ha rn.et em de zaken beprant e er are1 een paar cc -
pag 1 ... ifü va.r "et wacntbata.Ljen aange.wezer, die blj dit" en er
zcek" be Hlpzam ZC'Ude zJ.j • 
V" lgens HeJ..1.e 1er den a... e· l~ com ;agnien aa.ngewe~.:en cm il'. een 
bep n.al e sectrr v • .Ar. ersfccrt op te treden. 
Vc r 1~t .!tra.no1>ert va e b]jeengebrhc.nte 1t: zcrgde de Weer-
macLt. 
De _eeren begrepez heeJ.. goea., aat a ... s de oprce_p ..1.a.nc; VEU'. de 
ver e: wer b eke1 d g emaa.Jct, de .ru e 1 die bi J.e e jaar .1.as oen 
vie e1J. t1.;dig naar e..1.ders ZC'uden verhuize1 en duo werden in de 
1"ac ... t van 6 op 7 Octcber de bi jetten aru.gep akt. 
Daar ..... ee was aan c e vorm vo .... daa • 
A.t.s èe beweners van ersfccrt cp 7 OctchPr wakker werden, dan 
was a.e geheel.e stad afgezet. 
zcca o wij in D~e IV zagen, had Naunruu ir" de buurt v i/cl .1.eze 
eer jee; bemachtigd en da~ ril reed Ht:ü e diP er gen rond crn 
de gaug vm zaken te il spPCtPeren. 
Vrier.s deed ie:nst a s c~i.au.ffeur, omoa.t ae cfficiee e c auffeur, 
De ert a- vcor de s ag cm nneL was gedeoerte11rd. 
vr ierrn was b ]j .et die bnn"1, 'IITOl t il~ iiact eigP-l: llj k :niets r eer te 

ce.tJ. A,da t r. · 1et insti tuH t Po t, dat aar a e ondergang nP-igde 
} ... ad verkocnt eu r.uj vr~r>ooe, eve:e.a.L.s de A.r.dPre mannen naar Dui tsch.. 

J.d te werden gestrn rd. Daar meest :niets v ebben, hoe 
prc-D1.ütsca .r.u;j verder col: wao. 
Er ... ëns i.n.ct ... .i.1.J een iJ..i taire ui ifcr van de s.s. 0 1,:-reger.., , aRr 
ö.e io+: i:t ... ctievei: .. ware. afger.1.aa d. 
II~ t was een _lceJ e drukte i 1 AL.'.lernfccrt, 8r warm au tcs met 
uids rekAr s 1 tie sc.!lll.ke..1.d, e1 ... cp een bP.pn.nld t r beg r :.nen de 

ccropaguien _ van 1.ie t wacutbata.jon m ~t het Hi tka".nmen v Lt. n 
sectcr, wnartce i:-ck .1.et se oterkwartier behcorrie. 
Re 1.e mce o t die ze f de dag cc k bl.j Hau ter k rnen e:n luj war. dUf1 
a extra zenuwac.r.i.tig. · 
o k Bartsch zat cp de jeep, zij hadden er een mi traill. ur op 
gemcn teer d en or" het _pub iek angot aan te ,jagen, scheet Bart sen 
daA.I'rnee van tijd tet tijd i..."'1 de luc t. 
Vrie ... s was et ee rPV".lver bewayenct.. 
Zijn eerste cpdrrwht 'l!'as , roej" EJ.isaheth .rchru: n vruisbergen 
te arr0otPeren, zij weende bij .... a.x cuders Ste .1.el.lscnotraat 5. 
He " ao. aa.."'l He.l. e verrader , aat zl,j die mcrge i vrceg 1 .L e 
buurt van .Ar.1ersfC'crt ;,.act. g ,fietst e1.:. a .... e joz ge .arme1 , die 
clc~ar .1.eo1. fietste.u te uéwrsc.auvre1J. veer de razzia. 
0.1. ~er he Greigi ... t., • .1et de r i:ivç ver w· r d z.Lj c. r cr Vriens in i.aar 
huis e;earrestPerd , Z-J..J • eest , e autc stap_pe , waarin zich 

e _e ... Bartscn bevcnden en rer 1aa.r de Infn.nterieitazerne 
g ,r~den. Daar ·.rerd ZlJ verhoerd en kreeg die <lag c;eeu eten. 

• e:r. ·r ""t ao"ntn.J. mannen zljr ... o~ diP r.1anier gegre ie , velen 
slaa0 r1 e1.1. eri t1jdic onder te duiken. 
Ondc>r de erscren, die ,erden gegrepen bei...cc-rden eek de H.S.B er 
G. vru1 der H~lo., ·1e uit .AI.llsterc1f-1J1r afkomstig, i. die t1.jd C'Cnde 
i 1 de J3cr{;esiuslaan .3 te Ar:1ersfr-ort. 
Ock zijn 7 jarige ~C'C.1.J. werd meegenomen. 
"e.J.. e wa,... int -1.ssche aar Ape.1.accrn vertro ±en om zier b1j 

Rau ter te me.lden. l!l,j .1.ad .n.e t ccm.cllcmdc ovpr e dragen aan Bartsc , 
tervif'ljl <!e Orstccrnr.mndnnt BriL.Jc..an e lC'C'gete eiding had. 
TerW1Jl Vriei s r et Bartsch i de jeep die middag rC'ncltcerde, 
passeerde hJ.j de colcnne gevangenen, en zag da.a.ri.i.1 eersil. de 
jcnge van üer hP- d. en da.n.rna. die o vader, dier ergeno- n.nders 
mee ... · e,J. :1j brac 1t teiden bij e kaar en t,cel: IilJ die mic1da.g 
iz A- e_ sfcert terug was, VOl..i.d :u.J het nccdig C'nl ue vrcuw v 
VE'..l der HA d cp te beJ...Len en tlaa.r::t; te vertellen , dat vaèer en 
zeer. het best I aakten en de vader ..... u be ter veer de ZC'Cn zcu 
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Jcur: .eJ.J. zcr re h 

.{arir de vrcuw WA.S l"ee bccs, at hn.ar a 1 e zeer .. , die tcch btj 
de if .H.3. ,; arei:., niet waren c..,.tzie1. 

zi.: z Ji, dat de klei tje s .La tuur ]jk werden r;1eege1 cm.en, ter
WljJ. er in de buurt nc · zccveeJ. anderer. wccnde11, die en had 
c "tzi&u. 
Jaarcr:i waren N1.j e1jer, de nocfdonclervn.jzer, e Gl.jsberti lI<'tlei-~pL~ , 

01. Cr-.J. ier, van r1jk en Hu1Jskeno b]j vccrbeeJ.d iet cpgepakt? 
Vriens trE\.chtte mar te ~almeeren. I j zcu er riet He J..e ever 
sprekeIJ., luj zc-u de ame l, .:Le z]j !J.CC de cteeren er.1. Helle :,;cu 
er ze er vrerk VRn maken. 

VccrGat luj 1 aar Hauter gi g, i"ad 1 e e .cg met n.r deren ruzie 
gmnr"akt. 
zee bL; vcorbee d met Dr. Ccrn~J..is Jc.rmr .l8S Dekker. Deze was 
die ucrgen deer de1.1. rr.ar .emend bur:-;eIJ eester We t i g cp iet 
g erueer"teHuis gerce e , c 1 eerJ. .!..ljst sa.men te ste ... len an ar.;bte-
nore. J., ·eer wie ee:n vrijste .!..il:J.g meeat wcro.en a ... gevraagd V<'C'r 
die te,-.erkste.Lli.L.3 il:.l Du.~- tcchJ.ru:1d. 
Dr. De-'±er ma. u.ib mCrE;en vrceg al bericut ~ekreger.., a.at er 
luchta n.r .i was, raaar · J.lJ begree· .at à.i t een truc vra-.1. de Dl 1 t
suHer s wao e nceweJ. .t.u..] nlJ ûe .l..ucr1tbeacner..:1i.L"g v:'as, had ru.j zich 
er 11iE:rts van aru.1.getrckLen. 
Sri, erJ. mï~t N1),1~1~er t;L_e, J. J r"a J.J.et te efccntje vru- de burg Pester 
r..A.A.r .net st.adh.ui , . Beiden à:'cesen de arr.1band vr"n de lu.chtbP 0 ch~r
mi.L1g. 
:ai. 1.1.et • .a.cte ,, de ~✓i tte,, l.vrn.rn een jeep füUlrtjden. lfi::>lle aprc1 ... 
~ruit e snauwde • en tee, dat ze Cruûi<l de ijk i aar de I fan+,erie
~r\.z~r ..... e r. ce sten gaar cm zich daar te r eJ.df>.r • 

ZI,JI. c tr(H.1 .1.. was schoftig, er..L Dr. Bekk r _pre beerde verce~fs 
zic.L.1. te ... egi tüieerer. en uit t. legge dat .1.u.; naar het ota<li uio 

ao ClJ. tb cde1 •• 
Dr. Be - r , f' .de.J.de aua POH eindje in de ricuting va de l:a
zer .1.e n gi~1g dnar:na .et H1-lis van ee1.L cclJ.ega binnen. 
Na ee" tijdje k1va._1 .t.uj , eer tuiten, CJ..ltrnoette eer inspecteur van 
pc~·tie e oa,.en gil gen ZlJ terug 1aar "et re,acll.1.uis. 
_a · iJ ctse ing werd .. lU.1. weg ver oper d c:ccr He .J.e. HJ..j trek 71.Jn 

pis tee 1. oc .1.reeuwàe en gi.LCle nen tee, .1.aar ë IJ azPr .1.e te 
g~ an. ,;10,0 wc-e dend, e... zecn.J.o me1Jer later verlc aar de, 
otcctte 1:eJ..Le cnverstu.nnbare ,4ier..uJ e ge .... uicten 1 it, u.j s ... P,1 rde 
JJr 3elà.er van zijn fiets, en joeg r e.1..1 naar de kazerne, tej_ v.ij 
ee l se àan.t acHter ei a, J.J..iep. 
GeJ.ukkig V<'nc• Dr. Be}-..ker in de h 1.zerue de tij •e.Jjke burgr eester 
We i t.1.il ,· , à.ie a. ... es kon uit r.-ggen, waaro.f:' Dr. Beklcer ver!:,-un-
:uir..b 1-::r eeg , eg te .m .• 

1tuosc.rer.1. ras fat!lf'.lUl te aard gaan re. tjdez., en eens te 
laj e , .ree a ... J.es verliep. 

J1e 48J. .1.er" va.u rl.e gasfabriek l.1.ada.en de c ree voor het werk 
i.1. Dui tsclu.nnu ge ezen e .1. ze g· .ger ie r crt;;e1.1.~ .1"aar de fa
brieK n. ee .1.0 te i :i.fcrueeren, ·rat dnft.rtebEo:U ".J,cest v,cr de· g daan. 
Zt:: i.'..l.ceste.u wacnte , tot de Directeur a wazig was, die zeu wel 
voer ~aweise zcrge J.• 
Ter,V'l., ze b]j de pcrtierrrwonir,u otcude ... te praten, kwam rm,l rum:, 
gevc.:..gu. tlcor zijn o_vpasser te p ~ard aanrijden. 
Re~ ~s uit de verte beg<'.1. ... .ruj hen tee te acnreeuwen, dat zij 
,, S'0'1"weiJ..1.U de" warer::. e" zich .meesten reJ..den • 
.Bl.' H"L se.kcr.aen, o rcn6 m.; var. z r::. aard en iep cp hei tee. 

ij eisc.r ... te a.e Ausweise te zien • 
... er..orikus Gerardus vru:. den Berg een der wer.t::J.ieden, liet em 

u t zJ.,,ine zien, t rw1j PoJ. e Yze J.decrn er vr dcC'r gi ge,. n 
zie· 1. il-~ r et adm.inistrt.tie.;ebc1nv ver stepten. 
V .1. den Bt..rg e:i. Scncv.wenn.ars wilc.l.eJ. r.1.u1 vccr'bee ei vclgP-n, raar 
HL.u.war.i.r. helde hen. ac .;.terna e sc ... "Ct° oet zijn pistcc ; de kC'gels 
v.j. ge1 .. <-c-cr de ve "sters vru. net ebcuw. 

" gree!J va de Berg e1 riu1se.j.de -.. e t de rijzweep af, ei 
s eet.:, .. e _ ze.et e ru:1dere nru: ct. et Zl.j ... vist CJ.. 
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Oc & (., .cuwe J.aRr o kr ee ~ eel:l 
zç, en verte ........ ei , ,.vaar c t 
S cho14r..,e .aar o vi , e" .k:r cc 
vocrt i ure d schepte e tra 

ak s aag en 1 j is.ei.te, at ze :b.em 
ee éUJ. ere 'la. .ü.P,l.i. zaten ver otc ,t. 
... angs et 1e ·, terwi. l Nnu nn her,1 

te. 

H, .. à.rikt.\s ti .1. was werk:.zn.am i .1.et adrai lint atie-
gebouw. Ee1 Dui tnc1. o ficier reea het veer leiz.1. cp en beg • 
te oc .ie.ten A te se ireeu.weIJ.. 
Ee... aar kogel.a v .l"ge .... J.~ t c aal. bil i.on, e ketst J. teeen de 
ru"der .... 1 ... 1.ur, u 1., c Uc .1. ti 1g deJd:.i J.g z c l t r~c • ter de k ... iodeur. 
Tce1" re 1.e .eze fficif;r ( {a ,L, 1 .n) .. nn.r bi en, i:u.j vcr.1.d eer 
tweetal en jceg .e1.1. •• aar bui te .. , stee s m .... t zij mpe ... dreigend. 

Ann dit tl.1. er'ra .rdi e treden l::wrua ee:i.. ei.ude oordat ru"vrcuw 
, ei ... t ... ing ~ rn oche .1.b~i de k:wnr e îru.u.ian • et sc.Llru d~ ke Vê' _ zJ.j 
l an el.'ff'~s nu.er het c g bracht" 

fü11 a1 , 1.:.ii::>rcv -r c dervrnnL, d, vil: .. -t dat n ... e o er cv~r dreve " in" 
~il;j i.1.a< ei.ie r ruu1 " bij het portiers io zie staan, zlj -eke1.1. er 
EU gstig l.har 1.&.e ~ 

· .e ~ ~t gevr n.aed c f z · zie .1. a.L J.J.A.dde 1 ,;eme J.d Ee:c :r.1.u er ?.:èi 
va" j~, zrnarc l ~ljn Al.4sweis eest vertcc!.C .:.. 
ru was "?r af es..-,rcl:::e , oat O.i:J de Ausweis ee"i ste ;,e zc-u wcr den 
a .1.be·ora.J • .1.t n::..s z1~ zich ... .1.adden ·emeld e" dat stempel nt rak. 
Toe" had Nn:wnann hem opgedra en zich alsnog te melden, waarop 
de man huilend vr .... eg, hem daarvan vrij te stellen en daarcp 
probeerde weg te loopen. 
Dit had Naur ann zoo minderwaardig gevonden dat hlj heo met de 
riem, die hlj in de hand had een paar klappen op de rug had ge
geven. Alleen maar op zijn rï g, nergens anders. Het stcf V'füJ 

uit de kleeren gevlcgen. 
I ce de bloedende ,veilden in zijn gezicht kvra.m.en, die anderen 
nadd~n 1-~cc stat, erd, wist hij niet. 
iv-1 die andere had ruj i1 het eheP niet geschopt of getr'l.pt. 

Hier ee was de zaar neg i. iet n.f_;edar-t.L .. , ruit Vriens hnd de 1.1.fl e ., 
uit, •.• - r:: 1,,, v· ... der He h:1.d op egeve uiotF:er 11 aan Helle 
ovP.rö0&.eve.u. 
:-I ·.\ .. fl.lill el" Vri~ ... s werd43 ! weer uitgestuurd, eek Spruit :vao er b1,j 
te e ... wee-,.~ , i , verder was het o gevc:er iiet ze f e troek'jo nl.2 

cri e <1n0 •• 

z!,J ~L ... "er n..!.lereerst E..ar äe wcnü:ug var. lJ.jreJ.jer, ie er die 
".1c r cl~r.L ze o gce d -wao n.f eko en, te en nr ~ Del~ker de er He .... le was 
be e~"' .1. V .u , • eid .iirui lîljueljer gebruik erllc1,akt m 

1 c.ic er te 
2 October te 9 , ur sa.ver" s o-1-;" .. c.en ze vcor .1.et nu.is van 

c. ~rmjzer J ~ Nljme ·er. ( J"cr e 2iuslaan .33) 
n.s trc-e,a;> Vdll een r.ann cf twA.a.lf 

zelf l'l..s "',1et zijn vr uw cp bezcek:. btJ eru isoAr.., z ·n 
~ n c:.1. "'nvader as bij de · nderer" t i.uis. 

1 vree~ F\.a.Ji de cude m~.1., mar füjme1 er was ei teen c eze 
cp 6 ee1 ru1twccrd ken 6 f've1 , gaf 1 l.l.en . ee aar harde k ap-
c et ezicht, vmarcccr :b.1 -ewc werd en het blced _ m ar.1.t; • 

e..l.é: at ieiJ• Z , bril uas ver l.ie ·• Daarcp gaf l:uj 11e. een 
p::-:.ar stc JS 1 tege"1 e 1:in, Wfü1.r deer de t "c en c:..ccr de l.ip ,;· er de 

-D •Q J.a 

DG · ..t.i.der ".cl ,,erde1 wakker 0 e1 1.akt ell ondervrga.gu, vro.ar :au.n va,~er 
was. D nc:J.l"fte dreigden net uis met a e ilrnoners il c e 1 c .t, 
+~ u'teL vliegen als ZP. et r;i9t i.vi en zee; ,f.?n. 
Zij hegr-iuJ.P-ll e"ll spril"b.Ln.dü. am. te legge • Het was ·erw1.jl 
+L, .... w.tr ,_;ewcrden, P.1.1. tee:r rr-,amen NljmeJ.jer en ziji.. vrc n-1 t iuia. 
N c er w rd ~ ,arrPst"'erd en r.1ee 0 er"o eu 'l,a,I' de Pierocz lnn ! , 

aar zJ.j uiszceking hie a.e b1j e fami.1.ie GJ.jshcrti He< enp1j , 
P.n dai:1.r1i.a il.1. drie ercee en il.. . e Vélr. j:fcu ten lnn.n, a le"' eci ter 
zo ·er re □ultnat. 
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o J.2 Octcber c tiei.. U1,r in de avc1 d erd de fa.L:li ie Copier 
va: .douten a u l in de r {,t gestccr • Er er c èe vo re our 

ebeu t .net kc ven vr- geweren e1 de mru verberg ziel i P,en 
sch i laats. Het je gste ZC'cutje werd i:u ZJ..j11 .... aats i:.t : ... et 
b d g J.egd. 
Dl3 vrqiuw deed ope eü er drcn gen drie s.s.•ers naar biru~e1" 
Wal'\.r was l.1.o.ar 1 on? Ccpier V'as aestetinc:. leider van de glan
fabrifü:: ( et kristalsllj erlj) in Leerdam" 
De vrc 4W zei, at luj i. Leer ctam was e" z ~ iet te1 verv .ce de 
de tel,focngia.s zien 01.a te aten zien, dat l daar +huis hccrde. 
Nau.: en ee • ..1.Jaar 1, a.r...1.1.<?: b ... eve bij 1 evr " Cc ... i r, pr•ü t met 
de a . .1dere1 dccrzccht • .1.et iuis, zonder de l.Ca!'l te v der,. 
I" d~ elder hrnke. z ee paar koffers cpe en .1.anl e e 
il. .1.r;uc. deer eer ... Dn.nrc IJ onaervr egen zij de .kindere l va 6, O, 

4- elJ. .L.6 jaa: op er er l.jke wij ze , "!laar hnaJ.de:r er ni ~ t s uit. 
ZJ.j gil:J..;en weg, aar gelastten dat de an zich vc· r zatArdag 
.... 4- Octoner meent P, den, a;i: rie>rs werd net hee e h\.tis cpgeb azen. 
Da v .i..gen e mcrgen ging de vrcuw naar Ortscor.ru:nru, l ant 13ri ~11An, 
rie aar zei, dat Z"" " rust ke11 z: ., er zeu "ieto ehonre:r. 

zcu zie.t. vrel in V'"rbi" ding ste en l'î et het Vlachtbata.J.jcr. 
Dt1 fru..u.lie vertrcuwde .1.et iet, de .:ian we>r deer eP ·rie ' 
afge 1..=w, ... d, cc- .et gelee e gezin deck cnder. 

O.l! 2 Oen}. Orû c 1gevc er ur a- eeg r evr. G · nberti He de.t"py J. 
gebore i K ck be7,cek vru_:i. Nf i en z]j trcep" De ., an, die t ... uis 
was ad zie i oerz not V"~roto t. Zl~ ve:r:.ren s echts hPt zieke 
ki dje. Tai.unru:m zei, at .e .. an, zie zater n veer 12 uur 
• c .st i ..,J.de1, anders nerd .tet .1.uio cp eblaze11. 

2 Oc tcber te dder cl t etcude1 ze veer d& vru-.1. Hcu tenlA-a.i.1 ~ 
de f ... lil.ie van Wijk va .... Vc-crst. .a ... ei ... vrcuw Arden ir. h 

ac.1.1.tr st 0 "?stC'crc. De vrcuw keez:: ucC'r •• t t rarun e1 za een 
puar .n. .1.en i . D1 i toe.he ui ... ifcrm. Daarop ver stepte ae L an zich • 
. D" \/':::-cuw èleed pen ~n lîmu . .1.n:nn .ne t ::J.,Jr ... mEU •. r re eer ,Laar bin
ne .1.e Svrui t vrceg .ar Yvaar haar mru:1 was e .1. C'Ck de ki c...erer 
werden o dervraa d" Het ü6€' e huin ·er c c1erz cht, aar Zlj 
vc den de nar niet, e en tdekte1 zij een cfficiEr o if rm, 
di,g zlj . eenrune • Pas er b.alf t, ee i e .mcl t g1.i..ge1 Zlj reg. 

Vier dager ater, i" de .t ac .1.t van .L6 Octcber he de1J. z · c 
tien u ir in de ave 1d aru b · den ncofè onderwJ.Jz"r Adr "Jch. 
n·..llJ sk~ s. If\-, l "1 ... , Sprüi t en de m"e, erex" uu e bi men" 
Oc..!: ri ''.l'l was er aeze keer bij. lifeµ.u n.nn VCL.1.d H 1Jskens, s.ceg 
he.:1 in 11et ge zie .t e.1. raiol ... E1 • e.;..o.e ... e .1 v r c er. ver dac t 
r ·~ sk:; ... o v • iJ...;_qgaa. verk. 
H .uj skeüs werd en ri. ei , dat hJ.J c de v eer v :._p .<)t z1~n 
gezicr t tP.o-e1 kae1 e.! , narc1 er "u · zee werd ver, c:n , fl.t 
·1et b~ wi hem go net nccfd liep 
Aat cte n.nd Lig Jen crtret vi Prino Ber nr d, at pr 1 t 
b es :..rafrukte e lJ.~ersr eet. 
De zee des auizes was bij de i.r;vP~l ir N rr.mnc ie a s v -1A ,er 

e rgl"sc ... cte, 13 J. es ... ~, vc d. ls ee. s uve 1ir aru" er.a. be vn.arde 
de vaaer zij 1 rabe.L. 
H-0 t .1.GA e huio merd 1 cl.e rzoe J.t "' de sabe g-vo1. den. Nn.tnur ·:i..: 
n, _er! zij l.B t a,tJe1. r, ee" Oc.l::: de mru wera. i eeg~ 4cr en. Z1j gLJ.gen 
eerst _...e.ar de 13crgesius.Lac .. , aar Hl ljnk 0 ns cnder be vri.1:1 g ya.r 
e e1... • er d ac.tJ. ter .;e la te • 
Teer ze .1.nn.r fe uizen l\lJ. 1cuten c.r i ,3 c" 4, en 
bra ... rn".1. c e eurex open. 1 i" oke n za ·, at ze ki,..tjes v " l: 
fiets - s1.1aakten e:i: .1.aar bi..,.eJ. br,chte .• 
Er wer de ... ru,ge aden naar b . .:. te e?;e egd ( bJ.J.Jkbr"f.r J.C' 1 ter ) 
J)G jJt.ütseaers èekte11 zie , wanr1 a ee1 .P i..ar harde knn.l. .cu ~ c:i:.1.-
ke ... ,Pnbe en e m: dere vccrwer _pen _c ~P.1" ocor de s t1. ke;ebar stEn 
vei ... ntern 1 nar bui te • 
D l·rie v;ci ill. ei... , aren zee ·~ri.P.e verni d, c at 1.~t 1 iet r.çgf'
ll.i .i.s ,ewecnt, deze weer te herotell.en, z Zl.jlJ. gehee ~"n ... ccpt 
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a.i: nar net P"D.A. ge rncht, aar- }uj 
ei..1. e .1. u e1 , daarc) ; r, ze .1.rler ee ig 

N e1jer werd i.a nn ms t i i. .1.et .:ara ver eer ci"C'r füv a a m , 
die beoc. i.. .LdigdP,, te i_ebbe1. sa,.c " ewerkt r.lE.' t ee11 illeenal 
ma.., v DJ.jk ge .nru cl. Nij eJ.jer l:P.1. c e de ru ... iL.i. .1.et 6 eh el riet 
I!lt"" al zij?. ntkenni e,;en werden 6ebcekt als euger s .Hmunann 
bewe'3rde , dat • j al.J..es JE.arf'ljn wist. 
Iü,:; is 4 uaru1den in het :! . n.A. geweest, z<'nder verder reit te 
wcrde1.1. verhc:-crd. 12 Fe>br 45 werd hij vrljgela.tP,ri. 
o 1··e r • n,Hr ..... 0t, P.D.A. haè S,1.Jr1 it ( die c en cud lP.erlir vAn 

··ns) ... r_ v r te d aa t u.~ het s acL tcf-f"pr vru_ verraad vms 
( i t ce't :mi:;vr. vni ... der m~là. n ·1" eweest) ZlJ l ... adde ee1 11's tje 

CL vm1 5 1 ... araen, vnnr 11.:.~ bcyer"nru. s tc-r. 1
• 

Dcor eJ.. tcevn.i. is ...... t 1, i.s van G1jnber-ti H 1..1.e" l in+; c- e-
bloz , füu c i. zei ater , dat ... :.i . .. .i.Pt !if't î.1.ad t,;ec'nan cr:dnt 
er el .. ::ie" kin in :ii.Uis was , e.u cm at het lJ.Uis · iet af~c der
.uj'~ stc.u d, .... aar deel. ui tman ~te v-a1. eei1 blek, dat d.ru t;eve □ 
• l' .stie, zet.. zijn besc.ti.aLti d-
Banr ,r c:k .tJJj zich over i •er s mnar .1.ee v-eir~ie VAr.1. aan , 'All t 
tcei. z · h8t .... uis vn 1 vru:. VC'crot van ~/1j - v i de. o b aze . , 
br~er. z · eerst ::i~et be enc.e:r: èe ercf"'e Nc • .3 iie . , waar de 
far..'li-ie Ca..1. ... e1.1.bac".1. wee "de. ~l\ar e 1 n was .1.et re w e:t kin
dere c .dergedcken en zij ... .1.~io weru oru.:1en :iet <lat vru. van 
V{ k V r Hi El cl • 

Df'l s c:r t. de was c~ru.1.zi ei... .1(.. 

Ca..,... .1.bac.r.1. b ci.,fe.ct die. Cl) f 7000 .-
Vn· .. ~- J " v u. Vee rs t vcc1.u-3 i " e e:t" eige. ..uio, (at .et è.P- ~eLP.e e 
i:.b ede... er ere·. c.,i .g, d schnde b ,drcgg f 30.000 
Cc ier .au ee z er iCCotbare inbceu.el e" vee-ra~ een · rachtige 
verzru.1f:.a..:.1..0 kootbaar ··t:o ... epen krista. e e-aswert uit e fa
h .:..e..:.: te .i...~,er Uru'.4 , uj s c .1., t te de s c arle .P f .3,. 0(,0 . 

!.~t er zet be. i - hier afceweke:t vru de chrc .c cgisc 1 

er t3 ler c:ehenrte ... isne.t., c.a eerst veruie ..... ill er. te 
t~ 1.. . de.e , maar veer de r isdr ·ve l V'\.., l.2 e ... 6 Oc+;cber 

ii:, t e razzia v, 1 0 Octcb ,r c de Ve u e , waarbi:J c-clr .r.1.'!t 
"mc ... .1.tb:>tf'-.jC?. werd i .i.[,Psc.nnke • 

wat is lB t rest.tl t,, at V,l.l.1 al tleze ver. f! 

d.e tspr na+ j vr ... c er He nru:i Vrieus , 
zoc .1. had n 

e " c .e e ,1,Wic:i tigB ;>.Leert a s He e zcC'ieto üe ,d in te 
i.1.P.t is c "begr.tjiJ .J..4 at z1.n c.n.efs, die "em h"" e • 

ee • c .1.c,;1 sti 1I1 · vidu er... • z -, .t.c...cl nr , 
... e.:.t .• aa. , .. e .lru o 1geni dert er.1. c" e:;eotrnft ~'1.jn boev~,1.1.ntre ·e. 
lietei. uit·. en. 
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D • l Z?.IA 01 J)E VELU~r.E OP O OCTOBER 44-. 

0.., O Octcber eeft 1-ct ac· tbat, je c ee e c e:i: .. aa..r ... ee 
raz:....ia, c1 i c;.rer ee1.a. zeer t.,r--ct ge ee.Lte v ... de Vel.U\ e is 
ge 1Clt e.1..-
,t: _ v, . de redei ... en tet ez razzia, wao clat de de 

Se tó.1"ber ac.c,en ti.i .Ar.1.tw r1,1eJ. w,o cev ucht ~. te 
.i.,e:tec:r .. ~ gekor .• e.a. .. , ~aar gestuit was op zeer vee 
'l'r ........ t~1.. ,i._ e l'Ec ..... use, een jo.J.JPn, ie zich 
d ~ rbei<lsuie1"s t Li"ti verbc1 ... de1 en die zich ,an.re- b1. d il e-
ga..Li tei t af'.ll. ine;e ctrr- er1, vrljwi.i...!.ig een b<'Pk:je ever dat 
bect.rl,lf C1Je1" ged ·iar ... 
Naar ',lJ"1 nnnvnjzi •uP. , wan t c1" ra~-:zia gehc "de 
( zie deel II) en .J.E .1. J.nd ve ex. ge .iankt e zeer vee~ 
wa..t:'e ... o gevcr"cle • Het. bl .ek , at de cntb.ul ... i Gfü.- v, )_ • Ec use 
• Mr a ~e 1.1aE1r ware1 .... H ,t ,.i.ad g~ ... eid tot 1.d34; fHsilleere,. 
vu .. ·ei ... aru"ta .::c )s tukke .... 
De S .~, die 1,;no enkele ieY-e i.u Nec-rd Nee P-rla.n zat, ha gee ..... 
juist b~cri, vru: .. de otr ctui~r v . :i:.a.et verz .t 
z .. ~ u:Ce_t,>\3" e .. ,che .1. v e O .D. zcca. ... s Su ·11 J.k, ee ~runp, 
e. ceze , tw:.a. de H. V.V. zcC'a s Piet v I.LJ. · e Ve c e 
Bal :i:. er er va.l. c.e versc.r.1.i.1. e .e K.P. 's en zij < acl ten nat 
dit a. ....... e i ede~ Fh.re var ... deze f e erccte e1. mjdvertakte f:lterke 
tcrrcri~tenbende. 
Zij wiote1... iet, c at a.ie 1e "schen go .ee ver:::;c ... i.1. eud.e CC'P .1.en 

as~rc0-:'."t'é.L l; .1. e ... kruu- "i' ·w1J.J..S "liet eeirn l.:e .. $1J.. 

( Natm r_lj:: vrarP-n "cnreieder e.u de J:J.cegere eidi .i.g vel tlege-
' .1r beter i •be.1:.ic 1t, maar de c1 juiste .:e ... dingen, nie zij ever 
cle Vel we l:ree"!~., v rnc·1rilcte 1 bl.J.jkbaar eek hen.) 
Z1.' vroeg1::: .. ari1... 'Ecluse • waar R ... ai z"ansa' s Ylnl e o vanc n • 

'=lrte Je, <at },Jj •• et iet ·r,1cieo winro, car ·at 
z~ r.1et v .... e tu.i~e. be- eu c.e V ..i.Uwe werden tü tge-v.rcr_pcn. 
Daarc1,. vPrü b s.Lcte • tet ee gr cotsc ee_psch.e n.c tie, ei ,e1 ... l"jk 
re _ac ...... E:>.LJ..i~.. rcot ?...aar eveu~edi 1eiä. va!' J.f;t rPsl tant ënt 
wera bereikt. 
Uit a ... e d'3e en vru ... Heder.i..and werde" afdoe .... i · ei. vru <i n.D. 
same:i. .. getrc en, cc vnn de mer".1.u.c.r.t e:t v, de s.s. l,.e 1 1..r- 0 r,1t 
ee tcti;;ri,a vai 40.000 an, cfsc11er-n cia"t ml sc.t'J.rcmell~k cver

zi,; • 
Uit E J.SC __ ed :\."fl cop, ee ..... Vl.. , de kcpstu1 rei. V, .., Hm ter, 
aiE et zij .... stél.f vn.1 b r'iChte S.D• rs de eidin5 nai.11 erl z]jn 
staf1

r 1 a~·tier y stigde ir" Vier.r.i.oute 1. . 
O dl;; nv-c .a vn.1.. 9 Oct. w"'r ,~ br s..:..n~ c;;e eed cp n. e telefc-C'n-
pc ., te1 ... , c.a. V< 1 i ·t Krec de.ei c te voorkomen, ctnt èe 
i ,. ebr , .... e" eJJ::nar zeuf e.r . . U\J:' se lU ,eb. 

tce1 ... 1,e ~n.1. cp .10 October dP. r r1.: .zia door < e besocl er .... } a .ne-
tje ar1 . .u 1 · ,.,1,:netje treilen ete trcepe deer de bosscne.u, m. i 
de bu 4rt Vff.L A eloccrn v·er e1" drie jnJ.gens gearrestreru, die 
ra èe executies vm 2 Octcb .::r A eldC'C'rn vra.ren ontv uc 1t. 
ZJ.j 0 ràer ..... n.o.r ViP.rhcu te1 be bracht, ·aar zlj cnder ... ei ing 
vt .1. ccp werde vernC'c-rd, mishai:1oe.1.. en acod.~eocl.a.cte • 
( - ,.c,.. is a de bP,Vriju.i1 g c :J'f3.n·lJ'..a.gen) 
·At waren de twee orcers \ ke el:.1. ~laas Zei stra. en Wim Ree

be il;.g. 

))e i ...... e de 1 ee1 ... tljc je ge ... de reeas aan En e and 
cpgeg even é.>C en •ra.pens neer af t , ·er pe ep l'l.E t terrAil. ,, de 
3f5 b\.Á.a..a. .... ~:~,, <...cc.t.1. er lc:v, ,1 tee 1 uci.; een ze1.1.ct.ing V•'n.!:le s C'm nag. 
l , die aa,~e i znt de staf vi .a. .... et ge vest ... Ljk oabctage-cc, .1u, .de 
( ,e .... JC.1..1.otructie v w: ... Frank) in "0 t .l < .. ui:::;je Pcndckt. 
La ::;a.tt-; ... Seerp Pcstma (Witte Dirk), ,Pt 21~11 assisten·. n~n, 
e. t1 t' Ei.ge m. 'v. 1,:::·o.er Kees, ie GPS..i?ecin ieecrc' v1as cp ·.rn.yE>n
teu.1.u ie , rn141 ... i tie e1.a. s~rii"cistcffq • 
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z j •varel:. c tkc en am e ra~zia vc1 ... 2 Octoher Dnar vare cc 
'e < .. atste artl.j wa Je. a van .e 36 bu "der cpcebcrger. en daar 

:1"0.ten Vt" ae Apeüc-cr "sche K.P.staf Jee Abhil: .. k, Keen (Teem) 
er Stccve" 
Z1.j 1ccröE>u van :r ... et ui tke .iltlen VL de bcsache , r...e t wao c moge
lij · lun er blj die m·· e..."'le te h lJ.jve ...... zitten, at zc-u gelljk 
stA- ..... iet 7;elfmoor', er vie niets te verdedi.gen, 1: .. a den 
O.l-4.S s echts de ·eus te v .1.ucnt~u. 
Zij 1:1.cce teerde .1 het aanbod va.r.1. ee paar 01 derd ükern, die 
àaar i è.e hu .1.rt i • ee cl. wconè en en beweer de" cvE>raJ. 
recies de · eg te ke ... en· 

Z · rezo:r:. .1\Ul de weg maar stuitten een tree .ader enne 
Dtü tscher s. Jee}.) en Kce .i. c!Jen v J.ak bij e.....kaar in ee" grP. Jpe , 
c ... c"ier ,le b t:Lcere .. , Stocvé verberg 2ica Per" eindje verder. 
Ach te::- Jc-o k::i.cnk :.J..otselin een Du~ tsc.tJ.e stem: ,, ufotehe " 
Zl: V,·erde. ;eegenome naar de ecncyut, Stccvé wan r"iet ent ~kt. 
~ce" had zijn veet verstuikt en ... iep iee :rr.cei.ujk • 

.Jc,c- • s papiere1.1. v.-erden gecor...trcleerd. Ze wa.r~:t 1.atuurlJ.jk vn.lsch. 
Er stcHd i , tat ..ij ..... cp ·ar. ras van de N.A.)). ])r> cfficier vr-ceg 
... 1e wüar Zlji ... uni ferm was. HlJ zei: ,, Tr.1.uia" 
J)n,t •vns een s.Lec.11ts i..cot, wm1 t ZlJ uadden il Pcndck de wa..tJens 

evc "dei, en tevens eei- N.A.D. uniform. 
ZJ ccr.~birJ.eerde1.1. Jcop darLrt eer met a.ie wa_pe1 o. 
Z~ vr regen aan Keen, mt hl.j daar i.._ .. et bcoc.t... deeo e11 Keen, 
die veer :uieto stond verteJ.de, dat 1 ,j l€t olacntcffer 1 rno ge
werden v J. a.e kletsJ,>raatjen. 
E.r- .. .1.u.è.de1 i. A.t,le.Ldccr-1 al .... er ei praatjeo r,e.Lccpe vm~ ee 

stn.rn . .1.de razzia, bJ.,; .i.ad z1.i ... werk in de steek ge aten en wao 
h t bcscr" LJ.t;;e.Lc-c~e1 , baug veer dP. ste 1i1"gbcu ., .. 
De cfficier zei: .... s je je eigen erk 1 de ot~ek 1 bt ge
..1..ate ...... , d • ku.L. je i"u veer c:rw •erke u 

Kce1.1. zei, dat als hij "i t veer zich7~lf echt v erke ., · eek 
gee1 zi...j. ün , dat vot:r ru.i.dere te dcPn er dn.t J:-, j hcvel:l. ie 
niet Pl: .. iüs kor .. , dnar z1j.l::.L vrouw eer" baby vnrwachtte. 
nj cfficier, die la.ng had zitten lajken naar i:.?en kiek VA K er ... 
met vrouw en kind, werd sentimenteel. 
Veer de rest. va.. .. de cmotanders, we kte de cpmerkir g vnn Keen 
grcote hi ari tei t, en ze zeide:r dat zee iets veer .r ,l: cc-.k ee 
prac "t-e. cu rn 07 cu zij , om naar huis terug te gaan , waarep 

een zei: Ja, maar ik ber. cok geen nc.J.dant. 
De . se "time teel.e ui teniu t J..e de de l::iek ,er 1" b.J otemde 
he:. veer st 1.li-:garbeid, wnt üee ,.rat bet r •fü:; dal gevm.een
oc.t:i.·: • 
:u.J _.nu e,eno ncete .1. weten, dat Koe ce mru.1. v.ao, die a.J.le fa si
fien tie: s blJ duizan.r1en drukte. 
ne g~va.ae.:.,eue werden gebracnt naar de Ju ia.rmtcren. Daar mr-eot 
Joep et ae nm . .1.den om.n.oog tege1.1. de urnr staan. 
: et erbote ns vcerh ·, ni · vao nu onder c ,..r ere bewakers, zij 
uiott3ll 1.1.iets vru.1. die N .1 •• D. uniform en r, i te vrapeno in Pcndck. 
Jeep werd n ar een Duitsch co centratiekruny ·estuurd, en kP-erde 

a de bevr1jdi..it:,, J..IYoie gebrc e" terug. 
oe .i. kvra.m in Doesburg terecnt. Ter'Wl,j hlJ ri..et een trcepje r.isde

gev c.1.ugeue:r.1. c de bi1menp.Laa ts s tc1J.d, kvrain er nn.n.o t J.em een 
, dere greep te ntaru , c.iie juist van het werk terugkwët.m.. 
0n~erne1· ~-.; vcP6 de lu~ zic.a bJ.j die andere groep e ~ vrceg aru.1. een 
va.rJ. dl'.3 .... ruu. en, blJ we ...... ke rl<"'kter 1uj een verstuikte vcet ken aten 
bcntU de e • 
l- .i rernam, dat dit de Dui tsc.r.1.e cJ.ckter Brand wao, die veer cl.e 
O.T. werkte. 
"ce.1 ... .1 :.1 kte naar de mcht ei. toen de co Ur.lfll de t · J.e •. afs ... auwde 

er ... reeg at üj daar .l(VréU' doe .... zei Koen: Ik neet naar Dr. 1rand, 
waar wee .:.t. i.lj? 
De waci.1.tccr. 1.in.llU ll.t wist .1.et uiet, Keen zag buiten cle 1,,ccrt een 
oud ueertje ~ccpen, V'marcp hJJ tegen de ,mchtccmmdnntR zei: Dan 
za ik .u.et ne: 1 ev Pn vrfLgen. 
H1.j l'irr.1.kte de .t;cC'rt uit, k ru-ap te het cude Heertje aan e:n VPr-

1 
1 

1 



, ·e eJ.... er. de .1.c: ek. 
De wn·, .tccr.'ll' n.udant ~ag ne nccit terug, ,,a.r.1.t .Koen gil g ~aar 
A e.1.do""rn terug, wnar luj het c r ta,ct C.Jnain. r et de overeeh even 

ede " v, 1 de 1 i teP- _ge o age ~ i eg. i tei t. . . . , . . . . 
le.i..k a.ar.1dee .1.e ft }.et vrachthata jen aL dit a .... eo geho.<? 

Eer ... paar c ae;e1. t "veren .1.ie G ~ .Prnn ... C:klrist' .1.oer.1. ee .L be-
c z1) stnSb,ttrtier te 1 ilversu1 .• )JEH,r was c-c-l:.: au

• ..tl...? a s a judn t van He J.e te e ... wccrcu • 
.Er wer ü 1 ... 1.u. verte d at, er ee • grc c-te rrii.Li tAiire alarr ce fe11ir.g 
z~ w~ :-de! er...cude1 • Er zc-uuen vee tree e1" nat clee emer.1. , 
C' .a. trc f~1•e1" vc.1 < e l r ~ Gocri.c.1g divisie , nc t 36 e Vel -s-

enaaier re ,in1eut, b ta j .o vru de La:aclotcrfü LedP.r.Lnnd, ... f:!t 
wacn tbn, faL.1.jc1" er.1. andere. 
Er weru onderste.J..d at net cefe1"terr •i il: grc-ctc trek:ken ze.{ 
z1..,u __ ccrd de Zuiderzee, cc-st de Ysoel., zdd de Rijn en vreet 
ee" .J..1.J.1.. ncrra-7.uic. .c-cr .1.ersfccrt getrc ·en • 
.1.L"rc ·.der v .:..el dus e fü ë e.Le ve .... uwe. 
O ecll. b Jaa c:. cme .1.t zcu c ee1J. cc ewccrc c e a armtcest tl 

.. tr·el~ .. el c.a" 1.ceste1J. e trcE>.ve.1. k "'ar otrt-ru1. • 
• et ccrleHccrcl ·-,a: i" de "acht ,.Jj ..LO Octcher. et bntr. jon 
stc .1.u r ... ct de staf en 4 ccnuag.r"ie" veer de n.f r..r ncl:.1. ger . e - • 
l t ce ot afmarc .1.~eren ir1 de r ictJ.tir.E, pe c.ccr , or der ve • 
Z(.U • .1.\:: t ver nciü-1. '3 "è.e ute J. passeer en " }. 0 dek~ fe ,, (;e
.L1n.ru.1u wn.nr de CC'.'.ill nnJ.ru.1t zien zcu me.1. en en uj ·rel icht t"1.nde-re 
ht,ve.1..e.t zcu kr1j ;) • 
~~ ,,•r i: u. o fg~mi-t.rc .L~<1rd r et .3 ccmpag11ier. , de com1;ngr.ie vm.1. 
-'~r .-u~ · J.au motcrpech e zcu .-ater c1:1en. 
z · 1 nrn1.Perde" van .1îe del::c f tot fe ·ekc f en e lnatste ,:as 
b .koanr ~t c-:1:'e Ruirozicht viir" vn.c S rknum. 
j1EHu· ..:,·rE11.:! de or1or het ba~P,.1jcn te CIJ.t ri l::elen i. tiro.t ... .i.eur

:r. c, te rukken nc1,ar r 0èel. 
Fer ~, ,.as neg st 'e d o r.iet aru.1:wezi en nc " rukte dus p et 
drie ccm~ n. ·:.ier. i fr nt. 
fte l:.to ,1arcl.1.eerde ,er.1. bat. o stcrm Heder ~.r n cnder G b-
harat, .l.iüJ...s eeH trC'ep vnr.1. de Gceri· .. b uivioie. 
Ji~r ... cost werûe.L cperttkt il n.o. ric1Lti:ru. 1ln, reclterv eugel 

o.g nA. .. iP ur ir t ve g 1aar J c , "' , r ic .1. ti .g E □ net • 
Veer :e nfm ocr1 wer 1et dce beken 1 ge,. nru.:t , het mo ,ee" 
ce ,e ... , r., 1,ar .1.et terrei .1. meest grcnè.i wcr en uit, ~cb:i d cp 
c~e Re~ ... , ezi :,1"eic... v , estranct.e e.racL.ut.i.ste.u 13n terrcrint .r.1., 
èie .1.e ... ver1Jcrgeu . Ock ., CE st me:r zcAken raar depots vnn 
wa1,iens, .. 1u ü tiq ei. .. l.0 VP..I..LOI. i el.en. 
Ie-J.e b..1. 0 e:f L het cteJ., i.rf'.,ar Fernau zi,•1'1 .... n ter r. e ... c e • 

.1.1.en r.1.ct, iH te zet,ten en h k.r ec Vt,I. Hel e 
pärn.c.1.t een vierta tlCntbesci.Ler.ûngs ester cp t~ richten 
dt de , nnv,ezige r.,1trail.1.e rn. ])P r8 □ t Vhl.. ~l.Jll. ... ~w.r e1 ... 1cch

te.t. i:t" i.AE::. t>1..4Hrt ruste i.. 
Vc er zee-ver i _ heb b,.L 1e1J. nngaun .1.ebben de .3 ccr.ipagr ... ien 
v -J. uet wachtbata .ic a .... ec.nto ecJ..&. er.der esci.ikt~ re. ee

lu Zij lJ.8t"1be1. 1.1.ietc b},jzc 1aers cntde t, teee 1 äe avc:t d 
1;; cefe ir.g af e.l.cc-,;;Je ..... en a..i.. .... e.Ll rerdc. vreer w t < e be

oc 1 ~b"ii•f~ vcerttüge n<tar Ail!ersfccrt t 0 r1.i.gGL,hracht. 
füu..:.rr:.a.J. • . uad de b.aoc.n.i :i:üg ever de jeep, cie .n.1· i.. de Slng 
c1..1 L ri J.er, .r~<.l buit eraaakt en wert~ dR.ar ee cp a-1.J.er..i..ei bcc, -
scr.C"1JJeo uitgest.uur • Vriello < eed dienr.t alo chauffeur. 
_ ~aar H cc 1_t->ag.uie v, .1. l~ernau , v~rr•oP.del]j.k cehc pe <' C'C'r de 
nr1.r .1.el vai. ~e batél.-ljc nntn.f l: ebhen andere dir. en ui tges-r c-c-kt 

c ie te la.u111er b rJ.j e .1., l et ik eerst enkele bijzcnder
en • 



SCHA A L 1 : 1 ?.. 5" o 

lsOUWLA N.D 

A. __ i3 .. .J l t, V,Lt,.. :Fer" a acc r 
B Café va ..... 0 urk:s • 
C" Garn"'"' .. 
D. :eni J.g v, .. Grceneve d. 
E. ~c "li ... Vf~.. der \iieJ.. 

BOUWLANP 

F. Bcercier!j, wn,,ril: beer uet doe 1ter wee "uen" 
G. 11 er ·er ~ Va!J. D kk:er. 
1- .-~,c i:l.g waar ude Dek er •cl"' de. 
I. e.br iek Veri tex mar de ~evm ge !Et i.fl • ,r de1 ver zarne ... d. 
J. Wti"L. v, .. Wn "er 1 nar P .i.i i ; o ,veende" 

• .1.c1 ·te:r" i ut van- ,'e d a:. ; 
L. aa ts val Fe.Ld "o..-rnp. 
?,". Plaatn waar Er. rbrcck:s de fietoer" vena. .. 
N. Veer .;ü.J..ig i ... i tair te' .1.u · s voi1 R0.I.J.c tedepc t. 
O. P o.ato waar F"ngbrocks n tcnd, tee J. hl. Per "m i:i: .. de richtin, P 

za0 ccpc. rn.et ee J. aar ac ... t ... ! ten eI ee burt.:;er. 
R. Pa' 1 ... de ... ru:J.c er1j e .. , wa r n a Per a r-iet e.u.ke.L.e se da ter" 

... aar "et bC"oCH vü.r 1'1 el l..:mrtl) .Lie_v. -L • 1..,vEUJ~ dn.nr <}eer e ti in 
( 3'we8 eri.,) ten 1ecrde:r" v~ .1. ercee.1.. O. zee kuru. ....1.j bi.j de 

t ... 
s. r P. v.reg waar ai ... (;G Er rbrccl:o va. de ri ... t re c0r "et ocsc J. 

· e) .. t · o de eige ... ..i.lJKe v;e f naar <ie 1.ut, wnar t: .go cc . ..: 
de .-re"" va .Fe c'ki • .P .1.et terrein ver iet e .1. .. ·s re ke e 
autc r•:ed, ie de geste en ware ho.a ... de" 
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G.A"P ... i.i s was ,ac tu nter va .... c Q, Huzare" gewe'"'nt. 
T"t;; .. .J..) veer kr ~ sgP.vange scnap eest C:i,>.lt::C 1P , had uj ee,. 

d, hcscr ... brc üweer ge< • eg, 1" G r. · re1~d ccr-
1j +, riei.l r 'îl..Lige . ü. :t.i.uio J. 
4l.J te 1n f z.es i:r.1. de cc:k t Hi w rd l P.t "Ni er i

e F d Ge darrnerie. E .n ";. d rcfficiPr vrcPg 
krLjgsg vonge .sc}!.ap mn egaa.1i. Hl.J ij_de 

ziei, nar nat ,·as juist i .geleverd i. A,. . 

.111,ï w rc'i -~P- P.LC .nar hcteJ.. H. ir1zicht, caar zater. e 
cfrici~1·e1., .:.et ware1" ee Ob r ui tenant 1 ite1.1.ru- t Au .r ~ 

· .... iet cte brief Hit .ve zien, aarb1j het uo•r is 
wn.s o evraR. d. 
De 1üt,P rn.nt zei: ,, Iot ja a ..... es 8cH, i ... 1 e .... filr er. /isc 1 

i...at der "er. f ?0 bezan .• t.o 
P .1.i i s re testeer de e.::. de ui tenru i:mmiv.rde: ,, Sch eig 0 r 
Sie, e oc J., vrn .1. ic ... rede,.,, 

'Ver d ... iet de au te • e ge1.1.c-r. e 1.1.ac'U' pe C'err. e .i. cmnr 
wer ·, be-se .br we-=-r c ~';>ebel • 1e11 rt:n,a.1 at het o:t tk 

crrgezc .1.c e:i:.1. raar 1 'r.'le ;e:t,~Pi i i.;s w ra cpgee .. _cte:n j_ .. 

e ... ce.1. c 1i.e t c .... i tiebureau. 
I t1. s nche nad de v 0 

... dwhc "ter VE. .1. de K ... er iü t lîieu, Ul
.... i e.u c.tdPkt, wan· Püi ... i s was ter c t gekc e:t ... 
j .r.•v • 1>.1:.L.i i.JS gi .g .mnr pel.de er , mar zij · "er u r zeer 

c ver , be .1.ar ae ... d 
j zei, dat p· ii.l.ivo eeJ... z rarthru: eJ..nar e • vrcuwez jager 

wao, dat 1,JJ zcq;e:i:.aru.c ... a · 1 iotrfl,tf'Hr 1 a~ e ... b j de bcoc .1.
l>r fi ... dw(~er was , maar li.6 t vras a~J.e a 6 c :i.lfirJ.o.e • 

. es Herd r. e,ar t., o.n. i cw zicu te onttrek: ::e at e .Ar.bei s-
~l.ici t i... Duitocr.1.-aJ.Ht, e.1. èe Duitscnero }J, 1,d< er m "ne • .1.C'C-

, Aumr is ter ,c t kc.~e.L..., u .1. zcu PI ... · .... 1 o .i . t aar 
eotuuro. , ma.ar < ruJ. c .1.1,j in N dP.rlan 

vr ::1.c Q. , L. nar 
1:.rc1.o & cr.1.Fi1.1.de • 

( ec-r de fa.mi ie P ü ... ipo il lîlJ "?5 n 
wao reeds c A.L.rtig verl..-:J.nar ', ran.t 

e-

P 1.i i rn \\l"Prd Rnr • .1.e~ P.D.A" e; ,hrn.c t e.. 1.der .reg v rte ... de 
ae c "d ~cfficier :rem, dnt .1.1j vrat' verrndez • 
H:1..~ vc ~gde eran....'1 tee, dat IJ.lj cvera.l • ad 0ezeten nanr è at r..i.) 
i er erJ.o zcC' •:r. Der unzit te .1. tt ( v r.lr. ... ib:ersbe .1. e) had g 
zi€:: ... n.Lo i1. ieä 0 r_ cl, hij wa gde ~rva 1. 
Pr • .i.ii s v rdncx t de f lie Bei;jer, die l'?rg rn t CJ.e Dni t-
sc.aern hevrie1 d rao. Zij ie,.)e 1 c aar ... et ..1.uin L e. 1 t 
e.t vierd.e" er feeot. ...~"3f "e IUet < e ff. i.ie il:. enrdx. e.,. 

a ,r Z(:'U r_et ,l; raa s 1(,.L se .1.uilen. 

Pa.u err n Be1jer ao Duit .... e er ( uj io deed ) waa 
• .L .... 903 uit Dui tocr.1. e cma 1 e. docr Pri .s He .c.rik il .. 
. ie st g?.1.crne" a .... o .c itvester. Ee jaar daar a an .r 
etrc-uw "et B lttr.n edwig C ara. l3ehre 1d, ie C'C~ uit 

Du.itsc1 •• a.nd ras. ZtJ Hn,e .1. u.aarcp c,; lJ.a.tura ioeerd. z~ 
J,enre1J alttjd ili ieuw l,i.J...ige 1 {;evrcc d. I1" net b üi" J.nc
è.e.1.. a" ,ïe.! cmgn g e:,P,nad ..1et de frur.i ... ie P i.L.ii:JO, ... anr c"P.ze 
fo.ml i .ad zie .1. bl.J.j.kbaar geretir~erd ei: .. de c-n.1gru. \l'ao 
a ge·t!rcke. , zcnc er lat er iets was 0.b .1 trd. Zij l.1.R ue.,. 
J."'Ci t iets e_pgegeve u Ocr iet op .LO Oct. Zl.i .c.i.actcle 

e Jc~l. cc tRc t .. et ue S .s. g nad. Jr. J)lJ ·en a hau tee n 
.... 1-tis een Hoede :rrui syc st cpg ;ricr_ t ... 

L.et l..Uin, wan ei :r c vaz.,. de arts 
ei· .1.ri<.:i1. CaristiNl Car g beren tP- De.1.ft .1. wc P d 

te Aa s .eer. :fa · 1er ad .i.!. i ... Ni uw 1.!i ... j_ic;en e 
h1A:i. n ..... , t-:: .. bcuwen cz..1 er z j;r. zcruervac i. ties , eer te brer gp. 
I -·J42 ver:ru.urà.e h:lj I.1.et .1nio aru 1) ü.J.i )S. Dc-C'r 1.et in 
hro.no. atc:icen Vél.l.1 i...et nuio r Rd IR.; .er ( die N •• : .B' er Vlas) 
~0"k • C.J.t.,( 0 Vl1.l.1. f 23. 500. 
/o,g1"er ,.ms b 'kbn.ar fe.1.. Dui toe gezi < en ztjn zeen F J.C'ri., 

. ·n · er wa~ als S .s .mru. in dierJ.st bij h t V/achtbatn ... ,jcn te 
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e 

.... e s ·cert. 1L' i.ra:::; d- .. ar i" de er va. !+4- a-o Je 4 

bl,î terec ... t .e ·c Jle •• a de o o.....,. ri e mo b 
butn..i.Jc:~ g 0 blevcr.1. , mnnr .c.u,; rw.d üet ( eelge .1.Cme" e razzia 
va..1..:. ... o Octcber. 

Pe-:-rus b1J e e;e,.e nte c:itiP. 
in eren c..nn ae 

laat vn.i: de h nc" ieti g 
c eL tceL evr. P1i-ips ~~ .. r
de arbeideitzet •~s ... ~.r ,ec c en 

.i.gotig vHi.s, wno vn ... ue Kemer met zijn 

i ... r nfccr t t~recht Gekcne tP 6 J.J.jk ... -t 0 

1ü tgeka: !Û8 krljgogev .1. l'!n ,r ... Vc-r:r nat zJ.j .mar 
)J itscH , .r! 0 i ~ e .1. ,er ,;;; . zij ge eurd. Z1J ... vrc1 :.ad ee 
ters,1,t,test in~ .... v rd, ,vnarc~J :u.j wer, afüekeur " HlJ zcu 

"d . .1. .. e ~lJ .1.ie otee •• z,c.-- .k\ 1mu J ....... e i l.p.1 w er t .1.\. is e,. 
<.\cc:.. c •• dBr . 

0.1- Oct •an i" rH Ju 1 e n.otgevi..1. vc-cr de f'.rbeids-
i .1.zet , ar"gey-akt c:p a1.1 b r ge e ster Port uit pe ... eer • • 
De 1.j ·e hevc ... i c • ,rcei)en vcor se .1.a .owerk nru1 c e 

P"J.L"ipo wao eeös C'J. .. ertencker" btJ z1· buurr.i.an Gerard 
..i.J • J e 7. e .. ,L u e e..... 0 r c: t gr c <i e zit ( "'o... e el v, 1 nj .1. b c s o 

is ClJ <tP. ncx..8 to er"eJ..d ) ni;) ,-1c ei de • et rC'u e .1. i " ere in 
.tl.et 1.1.cH.ten uis K. ]Je fa. .. i ic .lam, uit HR.arlern. ~ .1. ras 1iet 
iz"g-; o Lr eve • i..1 IJe ... :ccr1..._ 1'ell ar. p · ... ad het nu· oj . L c. r tl.id 
sar.J.P.LJ. ... t •f>l vrj e .d • ..i.d ... L • .uet bene ... b r d , .1.'3t , fü3 

uu. s 1iet bekend b..i .1..et l ... a aster. Het J.A-6 e i· VF.rochc- en. 
Ha E: rruu.._J in Putten p 2 Oct. kreet, lï'R.i..dkar... bezcek ... ~l.i ! 

l : 1 u.lder, è iP • t ZlJ ...... .1. tishow' nter ,oJ. Bevin uit 
'f\.0 g 0 V c.u:t • ?i ,:.r 0 r den I.1.U t Cl) "PJ.,. WP, .., t IJ.C '•vre 
dnar a W"C'ude .uet i ,dere .• 

·ns - zcça ... s 'vl w te .1. - 01., • .1.evr. P .1.ili JS terecht 
a 1 2 0 c t. te Ap , _ c-,.. r 1 ... ac"tr 

:i.u.i s ·i .1.g, ran ht aaIJ. encu elJ. d0cr ee .... Du.i toe 1e pn-
trr. .. il.L., aie ..1.e 1 v·c-e•, waar }et uio v l'e.Lc,.kmi.p ,·ao en 
OI un -..r ..i.Jartisa .e:u znte1: • 
Zco ,vP.,r e1" P J.i ..:. ,s , ~~ :!.der c 6 r ot bc-sc:r 
L ... é,~trclrk:e ... P..i. .. . "k'1.cide1 eeH ;"' cw lïlj L. 
·r Vé'.o rii.irnte L..,, ,,..or 4 a z1J brachte... ,r 
st r1.lr..:.1.tare s il:., P-...::er.o buo r:e t wnt .r 1 

"é:l:c-"1:te eiere" 2.1..'"".. 0mJ brac.t ... t t.ci. crie 
ten e1 .1et 'V'él.n dnn.r dun bP.st uit te hcu<lP.,;,. .. 

1 parr 
b-il-.:jeo, 
an. dn.ag o 

Bl,i de riC1.i.Ui-p an.to ,,as een "c- ... ü o .... a~· 0 H, •aar z .J zie} .. wn.och
te" e ... can..r kwn.. "':'k m.evrc- uw P "i ... ipn te.:.'<' .1.0 c-ru i ~ ic .1.tir gen 
te e;eve1 • 

.1.e • 

Ov!"EWel:.- Er zaten • c 
aü.r t,c,-t(l?-1. ~ bande 

.1.ccrue, ntt,Ptrde 

·• e ;_.,arac .. , tis t 
ccfd var.1. de 

e 

e 

Z.) .i. 

• AE' J. .1: n" vr: .1.anr 

en ... , ... . 

i=ilis 
nc ... affen 
uit 

nl 
ie ave "d en rede ... !ile t 

z.1. ie e te ".1. r ei • Zlj 
we - L... e r i cl t · ... 

... n.a..., ,1 

VEI. ! C' C' twl.Jk• 



87 

r iP.+_ ter za~ d"e""i, i i: de vel"' .. è.e 
ic ,4t -a. d ze later i.c g 

cf 1 ;eer 

vrouw F ld: ,p 

eft 
.et 

0.1 .... , Octcber c::-n 9 t ur i 
met e "" ·edee ..... i 1, dat z 
er e-:: ..... brrcte razzia , Pr 

m 1 
6 01 ... c r , dat 

.l.a.r. ,j, vn...'1. e c fficie e ·e ,ev no 
.til ,r ra-'- e betrek ::e • 

r. .1.n..L 
n t vr .... o.waai ,ao i ... (; 

vc., 8 :i..L scb.rt-H~t.iwe ... • 
vrvr- .,; ..i, ... i ts j PeJ;. V 
~ r . ':' .t,; ..... 'tr i n 

O 7 uur keek Mul, e r 
brand . 

.. ~.J..J . trnil .... eur-
s t il " 
zag in de ver t e 

Os dri e uu r in d.e nacht ve r i e t en z ij de 
g i .gen v i a net nuio va.rJ. a.e boschwachter 
ger.Luc .1.t Ouwendorp. Mulder en mej. Bevin 
teru.g. 

s cr.1.u i l laato, en 
Qcsting naar et 
gingen naar Putten 

P!.i.il ips en Feldkamp gingen binnen bJj boer van Hlll., waar z)j 
ho erden dat de huizen van Philips en Feldkamp in brand zou
den zi,jn ges to ken. 
van Hul ging op onderzoek uit en berichtte, dat mevrcwv 
Feldkamp met de kinderen veilig zat bJj de wegwerker Groene
veJ.d en mevrouw Phili smet de kinderen bJj Melis Zegera. 
Van der Hul had al te veel. gP-praat over ZlJ. nieuwe gasten 
en op oed elu k trekken zij verder. 
Zlj kwamen A:ulder en mej. :Sevin op de fieto tegen, en zlj 
trolciceu mee naar Putten waf-U' al l ~s rustig was. 
Zij kvraraen a.Llen in huis in het kleine bo ercler1j tje v an Mu l dsl: 
Deer : uJ. v ru. ... lî'rl. van Geen kr ee F el. dkai..1p e en onbewccnde 
boerr er 1j .a.nast .n:u.lder. HJ.j l iet vrcuw e 1 k i deren k omen en 
l i et z i ch i nsch r 1jven als eva.cue u it Haarlem. 
Pni .1..i .tlS blee f b1j Mulder. ne~e laatate uad 1: C' g e en cud c l itie 
ui.1.Jln, a , ~:l:.l ·we r d c gencro.en alo ii.ul ncP..t e1 Duitnche te k~ 
tr, d r •i.i: - C.iJ cn~erzc k uit en hc:-crde , ö.nt de Hcl.Lru ... dB C.l:.e 
8. S. r-.. de Ve uwe zc wcr den i n c :-i7n,r tier d. 

•,?nn.r 

Tcc:::i .1.'3t 

B•:J r .J..., t an.ar 

'.,C OC.al-l;:_ d? 
r.cE,ot i (er bü.1....eno :uia hll ven • Wie 

erd (; eer wan.r'"'Cl uwil.u Gn ·:J.cte.:. ... l.c nr bi .
~., .. i.t..ie Beyer lie.l.; v-rJj ren, er he-

e Jn ü t s cue S 5 • c f ic i reu c J R1 ir -

otcn , ~ evrcuw 
e.x.-

.1. Pi: i 
zu er" 

v, J. Dcrose. te Uddel 
eei. s..,> • c ... nngecei .. tri .• 
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0 
I~. 

wai:3 c e ni tuatie alo 
P~ ... i-i" e ( ctie vroet:;er 

o wao 

• -·a F dk..-... ,,... ende de 
n juffrcuvf nevil., 

!'l. mei 
e2 e , 

• .1. 

tuonc e. Dl i tsc.r.1.ero 
et .1.uio ee1.1. .--chü 

e.u e a.1....1.i
cc-- E:;rnnf 

i e ei -'-füar bn.nkc. ~ De 
e met een zei tege 

... c c-pgr n.nf 
r ,en af-

ru.' bi;' L. e gc-erl • en.:, cufleP,rde nc ... , il-
.:.a"atu c-;r.:\m,\.nl:~. 

I d, cc J. tex" vai. .LO Oc "",. rn.o 
, e • t aan L.E t h u tznbf' .1., tee. 
da.t er r~z~L wn,fJ. I!1der i.c A.ot r ü c e ..... ~" • .' .. et zaagoe ... ":) ez. 
k c-:=_,~ ... L c1 oc ... .ül..i:> .... nn.ta. Z1,j. zrc1 ,w l..-:. .•. n._pte het 1i' cicr. 
en n.13-::.-. .r1.t-, e i.L :.are ~re--, at deze iüet i,..., v-L.cf11. ",~n • . . . . 

. .. 8 Hlü' k· 'fiii de atrC'i..tLL .... e var. de S. S. 
v .... Pn.i. i.1H3 c-t w deed c-:pe... e.c" tr-e. m.J e 

v " vru" lC ... er a~ , e -~ .i:>~ te'· :·n.g .. , , ... ge .... , 
~i ..,tl m : ,, Pc ... izei" e i.L_.ve weer "'re .. 

,a.s .1evrcuw PhiJ.i-L1 s :i. aar r.1e vr. ,11'e dka.rn , e c;nn. .L m.... dè 
ue ra~~üa te , a!· oc uwei .... 

,ic.A.r 1.i. ,r .Later ·cwa er w ,er ~er trc-, je, at vr~eg mnr 
P .i i-'-JD via • :B ... J.j.ld,aEJ.r , are.1 zt t-t beter CJJ de .,.cC' ,te. l evr. 
P ... i i...->s zei, cla-c : .. o.ar ,iru: •• .1.iet t"uis was,: mn verrtr ~1 -en 
e1 ZiJ wiG~ .. ii:?t rr-u.rr"een, ze iat c-c - .uiet wru "eer· ,j ~~cu 
ter l ·kc. ,1 • 

P •• 'ler sol.c'taten, ee1. Hr. ... ru ... c er :rad dor nt ei, J vr"UW P} i-
_ _:_p3 .t... J.e MP.f.v;enc e ...... n.nr de keuke1 e .... eer ... l:q) k ffie 
,a;; ve.... . 

Vee d d r e ~eetjk ·rnx e" z1 
ao {Ü t. .. Rn.- ee ... trr:e~ v" 

van.r J.i i:;is wao 
.., ~.1 in ;van, :.lj aé- zien 

Ys3e • 

teri t,; c 4 uur n.i idc neo. 
g~veer ... 2 r. an 

e _. van e "ru.1er z .:.. , n.t de ze 
ge e J.. vc,.. :r 0 r naf ·rer lr( c,,,m. e 

De S .f'. r ..... ru- a.. te ~ er 21jr! ( ii:-1.1.at Jiatc-c~ af en zei, <lnt 
· J.J. · tet:,E?J. .... 1;:vr. Phi..:i._t-1s 1 • .1.cPst zo-ge , c.a-t nPt huis in ~ier. 
: .. L ... 1~ t1;; ... i .• hréll'J.U zcu. wc re.en g ntcken. 
Z . eest c:,; idde-... lJi- 1"dAr v1cr ... L1g verlate 1 

c;;, Vt3r:3ci ee" rer .r'.. , ie aru e s ....... ast ~n.f eek vr- 1 cè 
ru. er ---e [-\,rresteere:t • füj hleef c.c .. {;eveer een hn f uur c ... er 

bewru.:..i.J. ~ ex ir die tlJd werc. 1.et .1tis i...1. , rru ~ □ tel· 1., 

n"l.~ •• a .L.i9 ten ze !J.8, wPer vrij. 
,P.7rr.uw n i-iIJ3 l:'• eb eer de cg 2TC'Vee r c · 0 .4.1.jk 
.i.et .... 1'i3 te o ... e .:J=I.., ei ,e c.t.er S.'"'.~rs (v r.,ci=>de 1)· Pu.tn) 

ni~ .) • flX eer on ee1" v-i" i" v i igreid te bre1g i p 

?.; .... ~ b .c'.,cat .n.et ki.t...l 1 ,t de kinder• n ..,. w,n.r 0€ hure ... en kwnr.n 
jc1 6 et e Z""l" ue ncl.i.r .1.,if. n.caü a v 1 .1.1.ru mm rn.g • 
dekens e1 k_eereu .r"a, z1.' i.Lcr>rr~not Hit het .._r .n

t,.,;c Vèt. ... E1.:ner 1.unr b·ü te1 · gewcrpen. 
'f C(?!:1 ze ei · weP:Li .1. ·, be en et huis a ... te hr n.nde ...... 
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.. ite •• stc..1 he..1- hl au t"' te kJ.. e1 • z • bli -1 ,.... cp de 
deze "'stbare btü t da
au·,dief. 

e z ,i: Hl.j is terrc
v,11.j l em , eed ei 

C t • 1 e~ i 9 

erke::.:.1 

e.r" c~e .Ke:r.·e 
wat te rec1 c e" 
e.t rp ... e f e -

ha ernf s ... a. e1... _ war en 

een c cie él.l g ... cc i:,er .1.aar 
e ~ "- f drCCi.J:erJ. b cc ven f,r .v 

3t~ri.n ~ t~e h1j □arren zei: Laat .1.e raar 
.i,..; ,~n, ue nee e bce. ve rbrru ... t tee .1.. 

T'.., ~c C' was r. evrcuw P .1.i il> o t- r S--~ t te r ... t.. +, eL L 0 e k.1,.ei 
beetje .k:.!.3ere .• e" bn, degced btj e bure. E;Av ... uc ... t. 

Wnt io teel c r~de _ ew ot van ·.i t 01,>tre e ? 

'l'i:r v. jJ. ..J _r ... au +;eg ,L e :r. • d.aag n.an et b· L 1)\U t va.1 v e ,e • 
bij Rii.:. .. zie .i.t hee.... , • .1. weer ..1..iep • "' er d .tllJ afü ,r.. o_Jr<'ken c er een 
boere J.Vrcuw, liet -1rno ee1 r ".L..kPr üt~iA1 áe roeg o de vrcuw 
r.et ee1! s.1.ecnt g,bit, ze ,ri.ote ... :e e ta c•n. 
ZJ..j b~ ·l,a,sû z:::..ch m1-t mL de bcereH e:t arhei ers werdm. cp 
ee_p:-> '"t , .u u.r d~ t ,n"l.t .... c t r -~ ::. 1;ar ti.,ruJ.e.c vr:.j ... 1 et 
rci..1. ..... oc e1 .... 
E ... z~ rate .... e r n.o.r e ze weeo 
i/A.!J • His, wu,ar hie-'- • Dqt 
di1.: .. öt .. .,t d~ Ei.,b ..1-sc J.ei .t.i.i .... en 1" aJ. .... er .... ei i 

seider ,.iet e v..t.iegt·ü"'e .. , die 
har · · J. ei·e~.1. h1.J zier en zei, etje 

., ,,;eg ken WlJZe • 
,vas uie t il:. een ot ,! r i.t g c1 zie dru : te ma l: .. ✓at 
.r•nee te 'ce 1? Zij 1 cc agnie was te .1..aat gekn1e1. veer 

had nu cp <lit krninpur t z1.j:1:J. '())itrai.1,. P.Hrs op-
\ c tb □ c.1. rmi... g, verder ... n. 

.n.A.r ae ...... e had iJ e erkt,, at ctie vrcuw 
nta.c .i..l. .1/l:'nte1 eL cin. t zij 1,n.ar et bcsC}J. ha 

w.t .. wnt er was be"1 de d. Ferr.n 
;.':?t er b te ..i..ate· • 

z.1.cl.1.t erbij eu i_, meest 
.J.b t ee ... t:rc eIJj e h.P-t be nc.a ir.6 '3-

.J.aar ce dt v, .1. F , .... dka.r te zceke1... ..1... vc.1,. de de 
de scr.ets aru.G e'0e:t.i.. 

Gusoi.la11 ware " sa: J.8 ... et,:;;P '('r e e 
J.ot kr1li8.ilJi3.l.i.t 

Z.J ba ··a e ... ner~P-..L.€' u ir .r: et LJ.'\.Ü n E en Guoomruu" 
Z"'i, aat or s ri• . · dciel. il.zaten e ZE' er dun et hu han-
d • a .. , O<=?ste. b · er c.!....):::heid zaten er ·e hr:ter~ 
• ru, · •• e1 • 
'rc-9r.1. togen è ... 1 uv.r .Ba breeks zijn beter l. ·11e " 1rrrr, 

ru t1c' de inwocnnter rH~11 aan. Zl.J verte.Lue dat "'r 
v:::c: .v . et Fernna l..ad ntan, praten e dfit z1.~ verte 
c. het be sch en dat zLj <le weg :.1.ad ge-v ezP , 
('fficier meeat yc- ... e1 .... 

ha e , 
j1 ist e lJ. 

d 1 ad VE1 

die die 

" ... -;brc-cko ,.,ru ede weg e.1. i.llCest bij ln e kc .. e. \/a.t ia.cl ie 
vrcw.,v sta lJ. sr.'.lc ze1? E ;breeks be ~er... z1j.L verl aal, man.r 61 e 

e rede. J)a t :rÜ'"-l rs · ri t hlj a le aa.J. al. 
I•'er ... a 1 ' • f! ••• "'"'k n ve:rte d. IIJ.j r,ceot .tJ.At bcscJ1 r.aar 

e 1''ernm OlJZCekei.1., roisncuie1 kc:r l ~ zien cg v rei n-
• IDé. -er , rnn,nr hl; ocnt C.t)pnsn"' WN t er J..iepen ,t)atrcuil-
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t ..... eo 'at Zlj +, lOOChe" de 

iI" te gaa , 
,lie r ar~r: n 

I vfü" He · et he sc.t.1. ingP.gc~r · .. en 
x J luj 1. evr cu Fe dkn.m1 

V" c :, W&'l.r !"1',fl.I' • Wû,S 8.L Zl er t la€ rl.n t e Z . 
vc r zriken "nar aa:t:J.em wa , ei tceu wi ... e }!lj wete1. ran.r 
Pr.i.i.i~ s za.t, zo zei, at ze !J. .• t niet wiot" 
:Fer .... e..:-t z i, oa.t ai·t ja.i .e r was • .Ls ~e thuis wa.re1" gewef'st, 
zcude.r ... ZlJ een .J='ru:i.r a e " an:..... ., Y soe .Lebbe1 woeten werker 
ma "u a.o uet er 9r. 
J1r werd o .1. er.zee· il g ote. , e rc,cve rabei e bee:,c1. t 

.!i~.1.. vu.ü ce ,er- re..... vcnd 11et ge .... dkistje vm" het uuin-
cuue •• , k~er e u.et otak ee1 ·rccte duizend gu een in 

21j. ze~, uGt de be aart i. Oo· verd eeu een kcntb,1.ar te oen 
i c-r J.0 0 e, :.i.J.J mao.4te zier. ..e oter v ... vul.J"lr. . .1.en en vu p t c de .. , 
ee. fctcto 0 nte erk Ic f~ex, ~~ 6 b~ 6 c~.1.era, a- es v~r-
d, r • .1" i.L.. .1.u.:u ~articu .... i re zn.ld::e _ .. 
'°1.L drw.rbJ.j yj_erde .L ZIJ n1 m vernie zu.cht hrt. 
7iJ.,.i 1·0°rde" zo ,•er ee ige rP.< e tle i> o.nke1.1. VEU. de prcce ein
.1Caot c. waar o "rr a les ir" cherven p e Y .cer vie ... , z1J 
keer ·en de otrccppot ; et tafP~k~eed w1, De knsten erden 

pfü ,. aal'"t, de a.<, ... eruit getrckk:ei en C'lJ de v:c-er c ge
kH er d e:t teen he •ei e z1J c- en:.w;Jk e buit te ver ee en. 

a.dden zij cc • d, \Vl.jn g vc11de1. ei H.re • n~..rhlj 
(ook U ... ~.,.. . 

en a ~es era cpgr~o.uer~ 
• ~e1 vefit, oie b jkba8r 

·n.ûte1 bJykJ.eertjea tce-

oe 'ln.a de zicu bij Fer:t au, z · :vee o '-' .R • r 
:.i.et i1uis}cu ae bc1.kaarte1.1. uno geste.er ... e 

d" nar ten e c1" evee f dOO terug' 
c. der be :vakin vc.i.1" eer El S. r ie 1"et 

eer te nc:t ... ieteu als ze 

Cl. wegen.ai.,• 
eP.:n ei! d ,eg en 

o. ze o ) 400 r: v, c e 
, t wao .iJU.O eer e • .1.~a.r ec.. 1,>ernc "en eri1. 

Zij re(~d v,!rder er ,am aru r- rc-cte we, . 
Tce1 hc-orae z1 acuter zich ont.J.1.cffi1 ... reh, er 1::1;,rrun 
ee ... y·, ,rg oe d e.1:J. ~tj be reep, at ze c1e .1.u t L, br o.t.. .tl e • 

0otcke i. 

Zccwe ... .Let 1•.üs v~ .1. Puil iys a s de 1.ut vru Fe aI".t} brandde 
tet e .;re tee af, de teriee e scha.de rno zeer crcrt. 
E ... 1 vrat wao v" 1.1. <ii t A. .1-e e ( e re den? 
)),a ocer~nvrc1." had n er.1..ei nrna.ne1 
l t ·vn.□ ügen.il~-: :aiet ho.ar bPclce ing verraad te p eg 0 n, aar 
.i: n., ! .L ( e h1.t -weguerlrnr Dekker ) was die r c-r e. , grepe 
e • .1. tee" i aû ZlJ, die ewcc1~ wnn cm a ..... es u.i t tP kramen ,, at 
hnar ... nar i 1vJ.e e! die n. .... ern j_ nt cp lJ.é~nr n('n<je wao r,eva m 
de :-:f:ficier nru.g"'k ru: t en ZLJ .t'.l.a.<1 r ... aa.r hart u.itge. -<;crt. 
E .... H ----~ ao da~r('y n n ae:,E' •• Wns IIe • .1-e de mou rlie <ie 
oe,re.Le" gaf v r-r het i bro.nd otek 11'/ Zeer wanrsch1.jr. jk e 
..... a:1..r- • .u..; V3racHU t zic • .1. ncJ.ter e s.n. uit e ... cccrn 
Ee ~ ficier iat m:1kP.1..e r.:iat ... 1 e1 was s crger.c bij vau föü•ksura 

ekc eJ.! e.Ll hn.d de el<üng ·e iemen. 
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Zei t 
E: t re.J.{. 

l .,~ t • Oc- , .ier deP <" 
i .1. ere en er dee-e ...... 

= 

ET VillBLYF Ir 77•,H, • 'OORT 

tba t1.-. .. j ei · .nar 
" ... ers~crltt V" 1· ·ceü. 

bi"~~c .der .1.e e v ,r e e .L v, 1 

eh('r 
• 1e~ e e • 

~l.J.. e u e • 

.i.anr 
idc e 

• ,i zj.1. 
va. beotaru 

ee t at < ie 
t1J i ... aa. ... at J.. 

.... '"'t e n 
rd e 

k 
t, 

r 

c bi' 1 e ... ee. :F:-n .-
vc er He ......... e vertnn.J • 
ms VE.-.. r.( • I .1. ische 

j , at it "iet i"et. val 
ochan.r) Yé.:J: .. Ce fn:.il'e ,mo8 
tcP. 1" _ een na ... d at r 
ter~ t ura. 

P.,_i "que.Llte .1.de rt r uar ee" 
er e "0 :::-c • .1., r v rt , ..... e z .J, , at z. ~e ,r l.ccge haete 

..... cete. bet.a: e1 ... , at er VêlJ:1 ... fü r i ts .eer ,.._v r 
11n.., , A..t z · ... d .... t ze v~e ... b zat uj. 
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a~ L cf ze 'er der! 
C J. i J. Ee( rlfl d 

nt . -e der 
8 

krP- e • ze ..... ,, 
vcrex 

' 
Eer. va. ê per sc.1eu, <. i ~ 

..i.:J .. .,(' .... sa \/ie s .m.1. 1 dfl vr c 
... 1 e~~ z ~ "fl.'1 nu 35-37 

as " nria 
_ G.Bater 

r 
a t __ · .... be tj "evnn.rJ..1.j.i: en 2a 

·D ü t...,ch ~ra .nier ware 1 e .1. t 

i _ Dec. 44 ( .. J.n. i..~t l.ee. füUl var. 
ie J.S t :i:. a~s c.nau.ff ·u ~ .. iet !'ll~er H'"dig 
tet I...ocfd v, 1 de afd. il .• At ·bei do-

"eera 

n,. .. ~eeb.,.: .. i.L.i.t., l,1 et.i. .e ty .t'i ste b , t;ree 
Vë., ... C.1J.(•erchükers, die cl" er r evr. 

aRr :J ... l.4 w e 
de :na!J. n Lcuwo, 

~ ··b[ ,1r v,erden Lcu :o e_ Veld, e1jer rü~t t1jdi gP-wanr scb.uwd, 
wiu"t · ~.:.c.ten ,{erde it ..... u .1.1. io er ctP- F d Ge d, rJ1it:ori ge-
arr" t .e;r·d, er.adat nj zien cp 7 OctC'b"?r l.p ... iet J.<'tc te. er.e.L.d 
vc"'r de a.rbei<isi... ... zet. 
0 ~ 29 J" ilHU' 45 verd"' .... Zl. zij rcr .1. et ander er: 
VcrZPw? .. e cl i 4 d~ 11..~ .s. te . e 1 r n viPr dngeu c ccr

rP-l.i.s ,. er ·egrepe1 
c' .1.r. Ha t •me .. ,.n;ude! 

::wru eri t~recn t tP. St "c nu blj 
wcr ~.1. tewerk g9ot ~ Ja.ar reecs ne 
zlJe. ZIJ ,mr P-11 v ... ak hij de r~,1~r P..l.c'.ch'e 
kl-mme1.i. t,~rec·.1.t 1. :Let strafbi.m .'ieo-

werd Lcui1"s vegens z · ekte vrtjge n.ten. 
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A. ucte.L Bcsc.u. e.u Heide, waar J. e ... le met de bata.1.jcuostaf verhJ.eef • 
.8. De 5e • 6e e1.1. 7e Ccr.11.1['.,g lie. De 8e Cc...1yagnie te teerveld. 
C. JJe klüJ. waar 1mctaring .1. zcu wcr den d r- c dge sc:t ... cte • 
n. De piaats ,.raar l,letjer is verrüocrd. 



Tot zekBre · .1.ccgte is e cver.r,laatsii:.J.g va:t.J. he ... le naar Udrie 
sl.P.cnto een " crni.ngemant de décor ,, wont het bata..1.jcn heeft 
cp Je Ve uwe de zelfde r.: isdrljveu uit. ·e.naaJ..n als cp andere 
pJ.aatsen. maar toch kent 111 dit spel. ee11 andere n.cteur naar 
voren :mu.1el1jk va eter Wal.. 
In n~rsfc-ort bemerkten WIJ weinig van hei.1. raar deze jn1ge 
r. an. die fel N .S.B' er was en zeer eerzucntig. was in ie 
t1j<l C.1.Jgekl0i:1,nen tC't ondercfficier en hJ..J behrcrde mi:tî. cf 
1eer tet de inte P,r~tuee en, en stak dus beven net r,r cs van 

de kt Leraden uit. 
Tcei.L hl L ... Pdc el v·erd geplaat"'t, kwru.. .rUJ i j bP.ke:t de c ge
ving, hl.J kende de r,eg • hl.J ke11ûe de iilenschen uit tlie streek. 
eii 1.1...1 kc c1.Hs een z er bruikbare l:..racüt · 0rde11 veer z1jn 
cc ¼'ag ... iP.scc~ . ..raanc,ru.Lt hink en Zl.jn bata.Ljc sec J. aw.,H.nt he le. 
Dit wan e kan□ van z1.J11 .Leven. De ze S tr ever heeft die kro1s 
ui tee buit .il " heeft zich :t.1aar vcre 1 gedr 01 ... &,;en • .t.lj u eft zijn 
chefs b1.jgeot,.rw:.1 in nu.n rJ.isarJ.jven en fei te.l.lJ •. is hlj cte r . .i.an 

ge,,~est. uie nen ver 'er a.rr>c>f cp .r.i.et s ... echte pnd. 
Hlj :1aak:te ;:)r c.i..1ctie, '\.rer<l Oberscharfilhrer, lieà.le beleefde 
ne!Jl veer te dr-'1.•""'::. veer de effic ie rscjlleiding, 1: aar ZLJn 
zen ZC'U iet aug h.i.l.jver.L □cluJnen, het bn.ta ,jC'n re rd vn.u de 
Ve..t..u\/e v , r _J aatot naar Ruinen en c. g vi1.g. Helle vr0 rc1 r.1et 
scnade e1 acnru.1.de aar J)tütsch nnc, g'3st urd, en van dPr 
Wal. .t.1ad ü~,.'.k'1.l'ld iJPP- r c1 z · 1 oelA. gei te be:p.Lei ten. 
Een rmlf jaar na .1.et tcppl 1t v<1.r" zij_ 13.._'."rie zat h1.j il i~( e 
acht.~r cie -!;ra.Lies 8lJ. VPruN'rde ik l er.1. 

e..1.'1.as HE'"'ft il.J echter z1.j1J. ste~_.) ,drukt cy de aden va. 
x.1et wacn.tbnta je c.r1 c...e V<>.L1.nre o 1 wcrdt i.u.i uiet V"cr 1 iets 
"1/e eens " de ocärik va1J. <~e VP 1.n'e" ge1 f'er.1d. 
1.i1.11 z1j:. ... C.1.Jtre(len za~ het ni~t vree1 d z1.~ , u1.t h1.j alo N~S.J3I?r 
i 1 Piitten e GwA.ac va.: ZlJ ..... , edebu.rgers nPeft mceten VPrcira
ge?J. e .1. zij em1s ze.l.:fs een pP.t1.r rui ten b1j i.E?" hPhben ing"gcc id. 
11.1. ,t)rcbeerde hij ~e11 ~v c-rt vru:. repre oo.il.le c ~ e geae e e 
bevf' kiH(l; VA.L ... C:.<=! Ve.L.uwe • vc er de vernec1eri1,g • }.Let er z1.1r 
v :' cuw il Pu. t ten o.ane;e a.n.an . 

Bartscil• Nrnuaa.r n en ee .11uar cnoerG"'nclü.1::te:n werc e1 ü rle 
aa.tstr-; r\agm ... v,~;. Octcber naar Uace u=-ot1tu::cc c,1 d:.ar k:r,ar

tier te J-ml:en vr:-cr .tet -~~ta jon. 
He.L ..... e 'fi.L.ue er niets v, _ •re ten. m: ui e z1.j 
in dP steek .LatPH, r.,~ar llll r,lCE'ot g,=,hccrzanen 
<' ,t).i)H.S ser -~ vnrvn.Jk b1 nn,ar acl.Lter • hl} wao vn.n 

1aerofccrt, 0ai ... in Uudel tl"! verbll.Jven . 

vriencin 1"iet 
en ulj ... iet z1jrJ. 
p .... a.n "'e r in 

Na:1.st net me .1.tbata ..... ,jcH hE r en enk~.1.e nnccre ci.1.üer ee:..en 
van cle s.s. )IC>ot:.a.n, die vc~reei igct. wr..reu ilJ. net negineut 

a.t.L stcr;1 NAc ,'r.L(IJ:J.U c- .ner Kchlrcaer. Nu 1PrC1 dit rr-€,i ont 
u.i t ·••h1·~ ict. tet 9<~ .L briga e ( l.at r Divisie) c der de: e ..... fde 
Kc1 J.rcser • ei... iü E.J-"peet h.ï'rru,1 net bata jnJ. Geb.r ar t terec t. 
dat '"'('k tet ait verba1Lcl benC'crne. 
ZcoweJ. 1ifLL e aJ..s Nm_ .n..nn uce1 ... 1.1.et vcorkc • ..1.en alsc,f Gcbhare1t 
tegP..Lljk bat ~.Ljcnsc ei .an ruJ.t en reci "lll. tocC'n,,1n.nctan t ms An 
et cude "'é1.C,J.tbata jen us ◊l: eter zLj.n nevel.eu \·ao g 0 kc,1e11. 

G0bnarclt z 0 ..:..f km1 an.ar ever niet werden verhccrd. OngnveE'r 
'u1- f Hever. br->r rn d hl.j r et zlj1 rn te, tC'e 1 hij CcC'r e 0 1 ocl i.Ld
wacht werd aa.ngercepen. ])r chauffeur reed PCüter CT<'<'r en 
riP sc1 i (hmcht sCh('C't cy de auto. Gebhar t vrao ckc<'l • 
.cf1.,ar Kc.t.l.lrcser is we ... .re rüc-crd en ru,j z;P.gt, dat ruj r.ac. g 
weigPr<l he .... J.e onaer Zl.J .. beve .J.en te krtj{;e •• H1.j i1eeft l'.!.P t 
bata. j0n .1.-lfl.s ever ·e1 ... c i1en 1 adat rle ........ e c .i-1 JJecemhe r na.ar 
J,uitoeh.Lfl.tHt 11n.s f·"'e;nan . 
li"t io ecm Kl.ei 1e otrlJ<. • . Br ZLJ r isdr • ven g~.ii.Leego C' jJ c e 
Ve uve e re ........ e \7il zic1.1. daarvccr ver chui.J.Pr acl ter (rf)b

nardt er KcH.Lrcoer • .i:.h, r ceze deiiken er niet an. die v~r
antwccrdiHg "P zich te 11e • ..1.eu . ZlJ hcH en vc.L dat Hei1l e tot 
ti.et J.-.1,t.1-tote ccge1 b.LiK cri.der de be.e en VEi.l. R,.ater· .n.eeft 
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JJartscb., oie 
O tufk'. rurti er 
aat, 3VeH tC'.n 
L1 .1.et netel. 
Het c;rc-rtste 

fü.w:.1. ue bat, .. .i..jcns::tL.f 1,v<-S ·ver cue.er., l:::C'C'S aJ.s 
vr-cr .uet bé.tfvJ..jC'Il uit net l: cteJ. ]:icscu en 1Piae , 
z1üde11 Vé..L net Uuue.i..er 1.1Pf'r is €;e_ee;i:n • 
u ·r e01 kéw .er VC'C'r 1 e ...... €' r-er"'s rvcercl . 

eAJ. vi <ie staf wer i.t i...et .ücte.1. onoerge-
br é1,-:..:.1.t. 
K·1 .. ~ J.aG 1,et P. 5e cc;}Jagüe in de scncc.1. ei ... de ·nf'oc.r 
wacu t "' rsv'"'ni 1g , c e 6e en 7e ccr.i..1,mg" ie CI <.er ZiegJ.Pr en Fer
nau J.h[;Cl 111 .uet ctcr_v , ue 8e ccwyüg .ie c1 er l i 1k 1,pr d 

eer Z1 ine.uJ1:: ,; . .Leg: in de vi .... a van VE1,! V{l.1.ze1: , .. Pervel. 
g~J.J.!1.fl..ntt , lb bc-.t,vl.jc1 sart ])r. DLJkF' fl. .Lag C'C'k in U<tt el , ter
WljJ. (1o t 1 .tf Guns,~ m 1~et <ie VervmJ. tung aru cte weg Vl ... UcJöe 
; aar Gar <lPr e.. ,, :J. te .Ligge ..... 
J) thak Vn.J.. I (> t be ta.L,j()rl ,ras ; DE- cugP L g lÜ tbu u·.eI~ en 
z1 iver P 4 vnn c:n ewe wc 1te e ... e . .J"üten . 00a.1.o cr.cie r ( 1 ikers, 
ver zetogrr- "~· 8 1, ec otrm.1.c..e .t:'i ... cteu en _;,,~r · c}.u tio tPr • 
V r er air:t c1)zceke:u e 1 cp~l en van i..L..J.Pba.1.e kcerier.u:jr en , 
e.ti C..,>ci.i,icre v·.... af,·er,iJterreirJ.elJ. , en net in Y's.t•G ne"en vrui 
1•a.i:J nvc-c-rro. -11 . 
I 1 ui:::it a.L,_;e" een r.aceot ._.011 us cptrede.11 tege. a e vc-r .. en 
va1 de 1.:... Agê:t...Li tei t c ... 1 e V , .1. ,,re . 
T9vqns .D.C'egt 1 et bat1".Ljc k1u ... ne1:, V"r en il.eez<> t teger 
C'nverhc--;;cloche geL .... ie eràe 1 en t.Lanc.:ir een e · ruH1Pre cpPro.ttes 
~n ter _t>J.an.tse .f'E'st :.Pl.i. uo ac e!· ,n,n,n .. 18t 1P C' .,) J.f'i 1 ü.g van 
} P. t .i)A r O C l" P, • 

hJ.._::'3 een 1,Lgr ... ie kreeg ~en e · e;oi· S""C t r tee ·ec1i:,eld 11'1.n.ri 
1 1 rct ~'°:iJatrC'ui.L ... 0era e, gnm:.uffeld . 
B"Y~i1ctiei , cost P 1.-:e cc •. 1p1~gJ..1e ee J.u c 1twhhr ,Pr 1.gc.1.)0o t 
i 1ric.'.1.te .1.0 1,;, r~rGC.t.u. i ng tegen VJ.iPgPrE~ vaar . 

In üccfdz~1,ak nc sten e ccu1.t.n:g Hiel c uo tcezicnt nf'HCie1 cp 
cte • évU.l.l.Jl::e b vrlkL.g e ... in cte eerste lJ-'-h ts 1.1.itr .i,lerocc s
be ri.Jze ... CC'11t.cc.1.eore 1. 
,.ccuten de ) tr c1::,::e1 er cy e e .• "f é lûnre r E. lier VP.re acIJ. t 
1crde 1 <,rul ,, eesten ZlJ l~é .1. uet bat:,.1.jr-n ("!'<en cvergpg r·ven. 
Ze 1•rerde1 cia.ar v rhccrd e1 ... r ë"ar gr J.ai.g v•.11 1"et rPoultant 
aaary ·1 v ... LJge ... aten, of bf? otemd vcC'r ar t1eiuoi.r ze t a~ 1 de 
Ysse.1. 'üe , a: .1. 11e..L lC-crgE>geven aai ... c1e S . JJ . t pe-c cc-rn. 
( H.e t Pii.satzkc1 ..... w.ctC' vc.J.1 li'ie ... itz.) 

BlJ a.~ 01..trujcnr,otaf v_· 11 eü we : Hel e , .JJnr tsch er rel.Hl •f1.un • 
v0ruer CtO Hs ci.l.a .3eLjer a .... s Sl-'ieo ( ncu. inistro.te1tr), 0uob.P1 s 
as s c:t ... r1Jvor en 1icg f>:t"ke_e wintieren, chu.uff t rs, c-rcc-1:a.an
se:n, cJ;_p~.oners, e1 ... z. 

ehn..J..ve ec, cnOet, ekenel'. c.e rnzie tu:rnchen 'erna-t er e 
i:ere1.nrt2 VEi.H JJC'rsoet., ie fl,f; cnder.w.jk :::.cd. v·cr ei" be.1:J.[..iue..L , 

is er Vfi, . .1 cte ~e, 6e e:r~ 7e cci.1.cJt'..guie niets merb fl.ê.rcigs te 
V' rte.L ... 011 , veer zocver io na te , 411 henb 1 de :nrn,.:~e. zie 
r i t miodragen . 
Al _es neeft zien nf0 es ee .... d 1.j de cc 1p g "ie vrLL Hi 1k te 
.tPPrve.1.0 en n . .Ls .~evc.1.e r"arvou , .,.11!.1. C'f .. eer n.J.o 1 aolee btj 
c A batiu.jc-.. nst, f ei. a.1. es 1,rat c.:1 J>ervP_d. i~ g(teur<.. , is 
+ rHÓ t'3 bre::..ge-'- tc-t vn.r c er la • 
D0 ·ü6~l n.1 van _ .derve d , Ccrne.Lis Jc-hnruies vnn VP zAn, 
wao de P 13rnte pn.ar l,ngeu· i u He t huio b.LLJven vrnen . 

èVLr he t vc"o eiger . . LJ..]l: <'l 1c ~el.1,Jk • 1~r Ü'""' r"c.hte etfl.r gnPn 
c- ent V.'.:1.11 c•e dng 0f ,;e n c.at rust. JIP hPP- e dag liE'~ Pn de 
rac " 1se af en n.an , en C'"'k g~ 1trenoe CP. 11acht " r d Pr 

dccr .J.c cpe:::ic1 ge t eJ. ,fcneer, • 
In oygr .Lqg me t Hi nl:: bf' 0.1.00 t, van Ve zen i u een hu t, Vbl..akblj 
het nuin te gn.c ,re en , hlj kc11 i eder monent i n .tP t huis 
terugke~ren. 
1W, ee11 y, .. r t, gen L 1.1.r1t 11 is t e rngkecrei~g., i eer de ni.j Hink 
t Al.efcnee ren e:u i1LJ ver ster d da t de ... e zei: aJ..1.c .tln.:r.1.0 , ik 
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s t1rur je co:u j cc d , je zc-r e;t er wel VC'cr, c at lu.j uP-t ag
.i.icnt niet weer ziet . 
El.J ee.c.. ru1 er bezcek zag r.l.lJ c nt vc1. ... ( r 'vla drie 0f vier 
jonge i:l"?re.1...n, ie , iet c..e rulr,en o e r1 g gebcn den waren 
.uP. t een rl.JZ\:feeJ? afrm se.1.ue • 
. .h.L. s .... aa.1"de rie_p l'.U,J: .t ierL1ee z1.Jn \ J J..iet karig.,, 

an. cd~ tafe.1. zate Hillk en ue ccrveeer Lies.tH'at; ·.1.e t 1erk
, aaraie;e n, 'at a.eze wis" n.nue ... i.. ... ge:i ... resc1 ie oen ene.er het 
C'Cg en • .:iet ct.e gcedkeirll"6 vu.1 ... Hink. 
Dit él..1.s eeu tege:c ... ht\J.l[;er vru:1 ae V(- rkJ.n.riug v 11 lL:!' .. k, at 
,,rat er 1:)lJ I.LOt bnta.L.,ic:r gcl)eurde , ee. nil.itair cnvaarcig · ·as. 
EJ..J.;jl:baar kCH rn~ zie .1 i1 c e 11ract1.jk ctrc· uJ.E'.l..S gcec1 VP-ree ... ir"t er 
et derse 1j}:e c ,m. .r iee la .ctelir.Ge 1 . 

Ock dl3 Clienotbcde n vm Vt J.zen nPeft l[\,ter de ccc ~.ge 
g,~geveno over àe rüsh< hC1P.linsen °rrne.i.o , die occr dP n de
reu .atuur....i.;jk ncc-it v·cra.en Prke1 d . 
De, eente ... n<-~bhe11 nccit iP N.i.C J:0,rfw. ,,nüa, en cck 1.<'ci t 
...1io ru.1.de..LL een ; P.ege lu,akt . 

DE GE1ffW..1.JJBRS CO TS. 

· Püi ii-ipe Corts er zl;J 1 rce r CC'r .1.e.is \'/i 1.er1, v rne11 te 
DA..Lft Ju .... im1a aa.1 iH, nt1u er t, b0 iae1 · af'knns tig uit Hilver
swu fie~sten cp ~ ircv . 44 over de Ve uvre. 
P ü i:ppe .uw t"1.s c, cufJ.age z1ji ... .;i(.inkerar..i, i:rnnraan l.uj 1 ieto 

"eerde i:u ~i.t?nverh c,.. m.; r<'eg c ie b<'ve ,;ier i:u Pen 
clriekru1te acek. 
Vcllcc. 1en cnnc-cdig nn.o ait , mn,.,r cwhns vr,;1,s i:.I.Pt, cat r.uj z1in 
.JC'rtefeui J.P- verder .uae1 V('lgP1-rcpt mAt zeer ccmprC'LU. ttoerer ... de 
_;)a.i:Jiere1 • 
Dn.A.r Wfl,8 in de E'erste p.Laats ee1. l rief i .1.Pt fü.gP...1..sc1.1. , c ie 
.ul.J r;i.ac,_ be ote ..... c v r cr Hcseve.L.tl cf Cnurchi ..... ..1.., , c"arin .rw"J VPr
sclü.1...1.~nu.e thecrien ver .• e.,.,a.<'e , ei.ic i ... P11 11t1, (9 ccr.J.cg zc-u 
rr.<'eten 111 prr.ctl.jk breL.ge1 ... 
VP-rder Hho er eeH eveueens ci..ver ~cnuen .1: rm ... c c!le r ief t,1j 

l! ee.i. rief ac..t. Zl.; 1 brcer, "an.ri 1 hl.J ocb.rE'ef, á:~t r.uj 1üet 
vru: ~ ... rui \ff1,0 vrcr a.e ....... cffe11 e1 ... J..a11 verrac..Hrs te "erker. , at 
Zl.J na t:Lf .Lcc_v vt1,u de cc ... ..i..Cg eerJ. st,Hk t; rC"no r: bied r.iceoten 
afstt..an e!l :neg 1.et een e1. ruwer ever berech +,ing viii ... "C'r _ gs-

. sda .... i,·<>rs • 
..ttet 1 1ao mH~.1,0 c i11 , ie vHge:u : cc-ieto CJ:l J:Jé.pier te zct.ter1 en 
te verot1tre11, r:.iaar Het rao nee.L ac-r. om c j_P. brief, <-<ie veer 
:1.n brc-er ,,r,Ls beotemd te bevhrer, nh• at hl.J z1.jr hrC'~r rac 
eevcüdeu 01 z1 a ..... .L s l.i cncJeJ.i::. g nncide bAprnA.t. 
En z~c fietste het t;i; re et.nl. · cte ric11ti.c.B V,lT,. ,_pi:-rve ... c., vrfü~ 
Gu<Js.br:.n, v,.1 c Pr ~/, 1 en e .... Jün.r • n1 i... 1. h ~~16 ar P. 1 ee 
rcC'n vngen te V"'rol~P en , ie zij b1J .eP.rvelc wil. .en neerzet-oen 

. ter ve.cg1 "C tili.g _van c e .J..cgi<' sr ür1 t.e. 
1i~t vmo t<1t~e_ . P.:_. imr , Oé1,t v,~ 1 · e °'f✓,., hP ~ag l Pr.i, geJ.nstte 
af t~ stnJ!pen • .i.C'e hl,S l.i.et r,('ee.1.1.Jk , a .t tvree va1... ie jc1 ... ge 
kereJ..s ze<' vr1.) d cc uE't ..1..!: 1c.t zwierve.r:., a le rnzzif1,' s ten 
s .• mt'l 
PHLLi ,lJ)8 noe ot ~1.ji:,. .iJer occnobewJ.j o .Ln, +.en zien, en nlJ PP 

net ee.1.1 neetje CIJ.rn oig • 9t die arm, c ie in wt gi 110 znt. 
Vau aer /t1, .... gris te 1 e < e pcrtefeuil.L.e uit e l:.i.nrJ.c Pr" en 
gree i:> ae en ver zcnttc>IJ hrief . 
Hl.J sc:C.1.c1u·cte i.i.et ccuvert c-.t-en A.L1 hPt,C-11 te J.f'zen. 
liet f'P,rotP- vrat, VfvL (,~r \{11,l J.ns mo fif?t zim1etje: Ik ,;erk 
niet vcor de rnf'ffen . 
Van <J.~r la ghf 1 ... e enn k ..... n.p e vrC'eG ler. üanrC'VHr , v-r~trc
Pni..1.il.;JJ8 ant,.,,ccroe.e , at ru iiie t v erkte vcrr I11c-rfeii en 

' 1 ..... m1uverrac1cr s 
Van r.1.er Wa.1.. 

0

h.~aJ..o Gnsm"ru ... n erbJ.j, .... h□ 1 ... e _ lJ.et ~r ... en E nder 
uit de brief vccr ei.. Gusn .. c. m ranseJ.ue Ph.i .... i.tJ.r.,,e daar<' .t af. 
13eicie jC' .ge:us Fe der . eege11c •.. EH1 11..ar 13c-sch en Hei e. 
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het ,NG>rcl r•,mJ. Je .1.e r ra _t>C'rteerd e1. cle 0riev 1 ilf.lrclen cverge
.1.ego. 1I0. .... .:..e zn.t r.Pt ie nuit , 1..!..tü. sche briev81 , cliP. rn.; 1.iet 
kC'n Azen , .. 1,~11r ge.J.H.kkig 'as z1.j11 " vrie1J.ui " r..evrC'HW van 
BC<>se .1ot d.e , _t>yu.nser J3nv0rvv1,Jk c.J be zeek er" z1;,1é"s ZC""C vrier -
o..e llJ1:: a~ Fr mis che blr ie f te v, r t o.J.en . 

Dr .. )Jl.Jke•-t~ we r d gJb.<1,c 1. , die net gi1rnverband l.Cs :lf"n.kte • NE1,c.rbl.j 
b.Leei-: , c"n.t ae ,..!"lil ceh 1e,J,,, er_ ·an..L vas . 
A ... ..1..een P ü1.ippe w- rd ver1 ecru , b.LJ..l::oi:~a.r beoc.~c-w.,•ae r:1en 1.em 
aJ.s a.e r"rofdo··1.1.uJ.rtige . 
Ha aet ver Hr er ver den neic e jenge1 s c C'C'r e sc1111'.JVer Ou J.AHs
den in ue Ke"cer gebr,cnt . 
Een ue .... ::r,i... dP. ke"t er otc1 <. c1ic erwa.ter . 
HlJ g9lastte .t en , hnn a CJ.J.Ce J.en ui 't te trer.:1:en en ,_."!t hun 
keu.sen in 1 et 1.'.skru<le ,,ater te gaan stnai . 
Zij meesten l1.LJ.jve1i stêLn.n , kret;e1. een iml:: sJ.ang e. h1 h wwed 
ver bccle.t1 i 1L bP,.n.cefte te <. c-e • 
Na ee.u. t1.Jaje 1.--vnr.J. Ononeusc..en terug , ,e t cle <lrc-r.b=m Dtütocher 
Br 3t Jarge1.Ls . Iec er v, r llel.L rr..i.LB eJ.c.e äen VLl cte jc-:t r,e1"s 
a.f , Wfl.,U'l a zi:' WP<"r we ~gingen . 
Een t1.juj13 .1..11.t <->r rerd rnPt vee.1. i.: ish[.,ar en gPsc i.reeuw een 
1 iew.re w~vn. ... ge1J.e ll[Lar bP11P. en rebr r.,ch t. 
J)0 b0i<.le brC'F>ro r.:rege1 ... c e indru c, oat 1 et een m.. ediev r 
tc-c11i:ue; ,-n,.o e1 de ,iC',gen vers,t-1rru:: zich zc-c c'ikPl.j s , cia t 
z1j negre. eu J. i=> t ee1 . .Jrcvccn,+,eur te dC'en te i P.Oben' 
1.i.e t was cle o..._J.l:_.)[\,f;3Der JY"v rwJ..jk , ·ie ,.en ee1 burger pak HW 

ac1.uge tr (' 1:ken . 
J)e ·tircers Ccrts ,.;n,ren teg91"ov •r 1"e1 C'.1.J 1.1.u.1 .LC'ede , er Bevi:> P 
w1.jk )eL,l>8C}) , ct1.t er r"iets te oe>reiken vie> .... . 

;J J. é1,ü z1J1" r,c1.1.C'~i1ei. i wce1.l 1~oa:11J.C'1 lOer en trei-. de drenken Jurgcns 
nq:; 9:üO henec:en :r::,· <J.i.. c te Y.J.Jkeu cf e brc-er~.11,e.L ir r.P t 
water otC'nu.en , r~..1.J.t e.J.ue ri.J.j 1.r11 1 g eeno nf en -erg1u ·e u ~n 
Beve>rWLJ};: ::ccge1.L,vé1Jll C'i.. lih.ar bcve te ~?é.,E CI l m,1 be11c-efte 
te UC'en. 
De jC'J. g,.,._ k''r..ru niet t .rug , Zl.J ~H.ge~ E".1 c e VC'lgenc e c,.g 
fl..LO crc.ln.:.r:J.n.us in unifrr1.a C.iJ ee ~ fiets zitten . 
Die ze fàe cc 1te11d werde e h ccrs Ccr t s C'Ver~ceven r n e 
S . D . te AiJe ... aec-r1 . 
Dit _ S eP-1. VE..i. LE' s~ H.J. .... el , Vlaé1,rC'1j il:: 
cat ce S . ~; . de )JHYV~H' 1.•are1 , c·e "J.et 
t en van de ·,~gers Vci.J:.. c e 8 . D. 

c.c-e ... ( e , tr e1" il: ~ei , 
'i.1.c cnuer se ... e t br ELCb.-

0,t,J .1..5 NC' V?. • .1be r 1erd Vái. .u.e,. C cri e .... i s C erts cvergbr nch t nnar 
het 1>. J) •• tP J J~ersf"cr t, i.1L.nr PhiJ.11,,tJe n c- eo t l1..1..1.1ve1 ex 
toer c.e 2 Dec . ee11 ,.h11t, .... gP.V<..i"ge:ue1 ncest 1, <'rden gefun i -
leerct ( Zie deeJ.. VI ) be "rC'rde eek n.lj cla.arblj . 

Wi.J. e.1 Ccrne is Ccrts .r::wa. 1 n...!..s Nc . 896 7 ir, hP.t P . D.. • r--;r,nr
ui t 1 J .L.e.tP.r cntv ... 1h,.l'J.tt • 
Ge<HrP.ude z.1,j. VPrblJ.jf aJ. '- ar cntr-ce t te 1.i.1j een ,:.ndere jn gei;,. 

celdlCH t ceu,1.a,J.d , wiens €,P zie t bcr t er. b ... n.uw vras r. P o ... nger 
er 17iens CC'r en mre1 verwcnc . Zee •an JJ.. r ishhnc e cp 
:Besch eu Ht>ide . W1j kcriP:r.. otraks c p ne:11 terug . 
Eon t weede g 0 vc.1.1c;Pu8P wn.o Dr . van Dcrssen , de veenr t n tü t 
Udde.J. , vn.i. , ier.i. ik de 1.j z;cn<.1erhP den n.q; z~ .. 1 Pee' ee ... en . 
Hlj ,,vas rC'k i IJ. -3cscH 01.i. he i de geweP st , ,-raar en era de t r ap 
af en d.e kelder i 1gP.tray t .tl[l.d . 
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HE'.L' GEV L lIAJ))JERI UGH. 

s de h1üte1 st 1.ur... er 1.ioc.t.1.t r.J.eei en , c'.at w11 c~ < e Ve uwe een 
soort van <1rra c n.eo::>e. ge.1.1.ad vcor ct.e onder uikers en (at de 
pclitie danr g'h.E el. betrcw:-:rbaar wan , dan .1: P.'"'ft ruJ 1.et nin. 
Evf>na..1.s overa.J. e dors r.1.a c..ei. Fe cp aP- Ve.L.w -e C'<'k c,e n.s.B•ers, 
die de n.J.tt.jd gereede o ... Jic1i.1 en veer de Dtü tscner s 1raren e1:i re 
hebben er ee11 trce _;.i je pc.L..:. tieLmJJ'. ... eü [.,ei.ud , c ie eve. gr 0 cte 
sadistei: •aren u ... n n1u.1. Duitnc1.e ... c(e'>rerker, vnl . de S.D. 
O.n hiervru1 eF>n vC'croeP,~ d te t,eve1 , vnrrcr ... ccf il:: nu.i een k .... eir e 
ui tW1Jding op .• et g~va Ha( c ering • 

De 24 jarige letterzetter hei. (!rik 'l'heunii:rnen 1·i t RcttE'r< é...ul ras 
in .H!rue.Lc cnderget eken. 1J.1J wno gee. ri "cipiee.1.e kereJ.., ik hccrae 
eens eP-n 01 llon trc leerbaar gerucl t, cJat 1.û..i ~,l.Jn j rnge j areu in 
een <'_i?VC'ec i:u. sgf :::;ticn.t 1.i.n.c 'c c1·be rhcr.1.t. Ve r L1N '< elljk 1ao t.i.1 < uo 
c .d ~rGedckeu, cr.ic.:n.t .l..J bt.1.g 1.1as vc,r co { cvare1 ... h1J 1.et · ·rrk in 
Thü tsci ;.a.1:1d. 
fü.J ;:>rC'b•"'?rde .... e t een e1. n.uc.er te 1~ ter te kcr en CI trent z1.in 
J.Otge1 cotei • E:u tC'eH verhar .Lll.J c at er e ,.,.l;:e ... P. n nerc t.t..:.kers sru: en 
i1 een nrl ,re, nueH. 
H1j hat- vrie1J.den in te r .u.B' krL ... geu e11 op Ouciejar.r:::;avcr ... d >+;i 
verte de lu. hP-t e;n, al a~.1. c ... e 1·.s . B•er K ein te LaroP.r,,njk. 
J)pze vcncl ·1et pro.eb.tig, .tll,J 8.ai::.te er een hriefje cvPr cp e1 
otuur ,le Tneuniosen ci.-uc e.uJl-: 11,1,CIX cc .Ll? 6 a Gcec.v1·ee , de kr il.g
.Leider in Pntte1. e,._ <leze be.1..cte cac.elJ..Jk e _ c ..... itie c_p. 
Iü.j :na.al.de t:>r cC'k ~1.~1. n .~;.B•vrien Rcze icha.~ bJ.j. 
Een bvartier .1.atAr \iaS e pc ... i tie1.1a" Lfü.1.ti .1.g 01, x..en. 
T .1.CUr.1.iose.n verte.Lue ' .t .t.J.1 YtvLJ. .. et J.Cl. vist en I,lé.tvl:t,e er een 

au v-keur ig si t,mtie ocüetn je VL:.ll. 

Dit nte.,_!le ai" L.n.nti 1f, ter 1;.n.1.1.d. 
Lanting was er v 0 .~ru.Kt ever e }.i.et .1..ugubre ote bes ..... oC't die 

clbewC'ners ee:a pre ttige 0uc.1.eJnarsavcr...< te be~C'rgei ... 
Dade.JJ.jk gil gen zij C.i:J ..t-1 1,<l , Zl.J ..... ,.al en .ce; irat ver oterkil g" het 
gr"epj,1 b fl otci1u uit e pc ..... itie1.1n.nnen J,o.ntil"g en Sta_t-1, c.e :pcst
ccm...1NJ.dant uer .Jc1,recnauosee .bric e .... uit i]rde c, Hc-zendaa ... f!n 
T. et niasen ginge11 a.i..s geintereoseercte tcesc.1.J.ouwer s t'Pe. 

Het hel .... ag c:µ .1.et terrei Vév. C.f' heer Vn.i. c r_ Wi €,enhHrg tP 
• u eereJ.1J.C'C cn<ter 1~r2c.1..c. 
Z1,j vc .uieJ.1 l.1.et !.1.C'l. ei. e~re.i:Jeli <'<~,..ri?L de ene erge de-ken _t:>CJ.i t,j_er.iR.n 
Nice Yc-Ul Ve ... sen l i t Rctteruru.1. Jjeze werd gen.rreot er , ··iw.rC'p 
Tum.u-ü "sen :UPt r...uis vi.,1- Vé'"11 ue1 Wilge.uburg CLn.rJ.HPf s. 
Zlj k.l."pte;i, deae 1 .r"uiGZC''"'l-:ü g, .n,n,r v,..n< e11 niets. 
Z1.j gi:tJ.e;e11 terug naar "8 t i 0 1, c , .. r zr,,oe:n tcch ,,e mPer ..,_ni 
i.1..1. wenen. Z1.j 1•0slcte . ... een va op te zette • 
Van è en vli .... ccnbur g , < 1° : iet wio-L;, dat ze n.1.ar net m ... Haren 
eeg ,,ru , 0.1.c,.. :rJ.a de i.1.1ünzC'e ~i g er.c...een o,... e ,jc1 ger"s te vrEut.r 

sc lU.ven. lUJ vie.L in H den v,..i. cJe .,tJC'J.itierl['.J. ·1ei e111 verü gear
rest0erd. 
Z · be s ..... cteL.1. 1c-g eerJ. T,1,uje te 1 üC1.te:r • 
Tce1 u orde11 ~l.J .1..1.acere < e vc ,totE1,1.i.,;eu . Ze 1-:J.c- .1.ker. c.ui e]JJk cp 
de hard br>VrC're1i grcnd. 
E!:' ki:rro.1en twee .1 .... rn en a 1. J J<" eene , f ene.rik Veu< er v·erd ,e
vauge:r.1. r~encuen , c.e ·Luere er t.ki •ru:u . 
Zc" 1 adden zu cy < ie ou ejhi:..rs :vcud •ie gN'Cle 1i< eter.Hu dF>rs 
gP-a.rreoteerri. 
Theu.rinse11 vert,e.J..cte, rt .l:il.J neg ee r ui \.ist te zit ter. . 
Hlj fU.!lg'3er de a ... o giá s eu ZlJ e:..i· .i.,;eu 1é.ar -~ ✓ i.L.1..e.LJ. Ende :..d1.Jk 1,n.n 
de Buitcnbri:ukweg . Wi ..... e •. :::.n,g neg l:ar.1.s Zl.J! gast il: ... een gC'P(e 

scu1ülp.1.,~ ~ts te 3tcy.Jen, z1; vrnc,en niets. 
TC'e:r1 gingex z1., r~1 n.r .t.art Nl.jcbcer , ie een J)n,ar nui~~- n vr-r E>rop 
rconcle .HJ.j 1.cC'rue gPbC'lrn q, cJ0 , eur , ,reey (e raaic e stC'pte 
die blj z1.jn v-rnn. i. ed . '.Ccevh .J..ie; oJ.ie_p z1j1 <1nikPlf1.n.r die 
nacnt b1.j de nuren , : t"Cdat cC'k o.anr de inv, 1:üPts C'p..1.evP-rde. 
De pc-J.itier,1,1.rn1e11 ,.,oden er uiet c_p {;crel::ena , C'at 1e1 l.i r en 
daar vru1 Oud in Nieu" viert.te eu de g-.sten dn.r 1anrmet het ecg 
c_p de o;,ert1.ja. h.LJ;}ven .Lcgeere.t1. 



- - - - - -- ---~ 

lOl 

i-oe, e < o rn.~,zia ve raer e" 4 i n.Lu}:: -i ie , Pr , , .. o ,ru tir [; tcch 
zeer tev.::-crie:t •.. et z11u niewre .iecteuerl:cr , 'n .1 -+;ir"r; er f,t0,p 
ste.ideu i~P- V('C'r B.JJ.G.tJiC'l:, te Per e uVr•rr i ( re ,je(' ' ( ie l. 
aru.1.brac.,Lt ~-u 1...:1. f ?-- .t""rcvisiP- l:n.jee11. 
11.j , 1c~ot zica r JJ.jve ui t.,ove1~ veer c1 ... < ert itiker e zj C'rge1 
g"ed de kent t"f'Ver • JJt> rr.:, ot kn1 iu.i · e.J.. ,.m Lel ti.nr; '3rl fl ,r,.p C'Ver
ln.ten. 
zcr , '?rd T .euná.s oe 1 ep < ie Oi e ja,~r C'!~wn4d n~ in" 
• • • • 
Uico vru ve.,_z " rn.o yc-li tie·ige1 t ge"eeot i 1 Het.ter ·n: . • l 1j ei-
g"?rde 1irinci,.t-1ieel je ei: te rt. reotneren , en 1n.o 9 ,:;>ri_._ 4) ene er-
g,e,ncken . '~rot ~['.,t, Jil.i 8 v<•l c e1 iri YLJ~erL , n.ar eir "J('VP! her 
dc-ck .1:·J 0udPr h1; ce f, i.Lie Ben te Er.e..1-C' . 
Daar zij ,;!"> fü s.Ln.n.JgC.,_PbPu1.eic < e11 hrn,c J.t b.1.j de r"A.ct"t [\,...._t1.j<1 
i1 .retucJ.cJccr . 
De- 2.J.. Jarige l4P..1..1.< ::::i Vee ~1 ,,, n Hit 1-:ci' t afk0nottg. !111 ,rao 
;,v neAno 1J.cil: .. ci.J:Ji'3e ..... c14 <ergc l cl:f'1, cue <l,t m.J .1. .. ict vc-cr oe J)uit-
sc..r.1.er s ,,1 n" 1 - •r .r:e .. . 
))e dri" b V-<C ... ,ei.G... ( e J. .Cut C("Cr ir ... ..... et 
te Er,e.1.c. J,e vc.Lgl".?.L<le atg · er<e1. m., cvi:,rbeor "c1.t 1,.él.r e b .D. 
t~ Ar.:lü"';..1. '...'cP-:!. .. • et t,.,_. }: at .LJicc tet ue Rct .er c ru_,.,c· ... e pc.Li ,ie 
nad b~ 1ccr,, 'rr( .ui: .. . ,.,ar ctt('ru1... 50 r[l.cnt, .J. , Pr( 

eolcte14 il re yc.,_itiegev,. g 1 io. 
Hl,j giLg d, n.r c j_J .J.c.ar Vug "t , 1 ... ,.ar Sac.i:JS1:J: ... t~u ae:r , 01. t. ... i ... r cv. 
dat kamp werd c J.tr1ü: ei l.., .n h1 cp net Gf'Vr .... J.['enenncHip ~the:t , 
z1;i lanoc.011;, Gb,g"' • .i.atrr te He:>.1 nt-·.c.t, ,·aar z1 j c.r-rrce :h:1ce ...... ncnen 
rerde1 P.vrwl. ? Ju1-i 4? }:r H •• :.1.J tct.t"aJ. c1 ... trecc.er [tiJ. .i::-. 

H1.j :r ... ad in l 4ie aru ... c "'14 e 1tzette11d VPe.1.. g ' .... ec en. 
Vecider Her uit . ri..il:1.e .. i"c.n.r .t ... E't P .JJ •• C'Ver,ehrc.c} t. fü" t 1ree 
.. aru,ó.en gü.p, .LilJ cp tr, 10· JCr t nr JJ, .clw.u 1 ·r.n.r .tilJ v ucr ... tte. 
Van de \liJ. :ei"burg zat Y< .1.. J Ja.1 ... 1 n.ri ilJ. .1.P t h 1 00 Vé..J. }>e-
v-arins te J •. r:J4f::La 
Hij .l::r"·ra 1 ·vri.1 dr- cr c..r"t zi.jü 21 c,ter t'.lPt e ... !:e.i.e vr ie1 r'(>n\è F .D. 
te r1:.ihG 1 en.keent • 
• • • • • 
Il~ nP-h uit vccrva.L ver_,4e ... <1, 1 iet cm at 1 ... e t iets uitzcn< erll.jks 
was, het Han ee " 1"cr1 .. aa.L ge va • Or...c er duikers verraca:1 U<' er 
N .s .B of a.ndere spi cnr..en, gccre..,>en uc or 1f ;,der lm dscra ycli tie
mannen e1~ cv·ergc('r::tgan. aan de S.D. 
Zij ware11 weer de DRYVERS, die Het wi d Ol'H'er sc11ct van de JAGERS 
brac1"ter. en daal!', 1 u en dan ee1 k.J.eine prC'vinie bi;j cpstreken. 

J)p Mru-, die erin slangut=> te ontvJ.ucnten v,as Jaccb Had(erir gl'. ,. 
gebcr 1 ... te .All.lee 10 Juli 1924. Hij was P.en t;e,,rC':t.Le beer, ie 
cuèero.cck, teen luj .3 .Au.g. 4-3 ,. errl.. eygerceyen veer de Arbeids
inzet i11 Dui tsch and. 
zcoa s wi.i zagen deck 1'uj c:-nder in net hoJ. te • sl eerer.r.lcC', l'JJ..i 
k\'laz.1 un.ar1 EL drie _ ,n.ru1den cntler dak hij ee 1 01.û d te Err,1elc. e11 
daa.rCIJ l)lj de andhcuwer A. A e.1.c corn te hei tuC'rp C'nder :rr e..t.o. 
Op 6 icvember VProtuurcte hij eei: ... brief aan Zlir cuciers, die 
aJ.s aJ. t1.j d oncter teeKe11de i1e t " Jchru: J.fl." 

J), 0 brief zcu wera.e1 gepest a.ccr de evacue J". Kcc.J.eri., die cp de 
ze.J.fde bcerder~ zat. 

c" 1.er~ werd c11 •erweg l:.LA.ru:' àe _pf'ot aa •• ge1.Lci.tde11 occr de lui var. 
hP,t w·ac.tltba.,.,aJ.jcn en z1.j vcnden de brief. 
Z1.; .... azeu ae briAf en wi.Ldeu weten, wie die Jcnruma was, die 
teer ... olJ.,jkbnar gee 1 vrcw11 wn.o. Het wekte .ti.u • arg WE\,Et.n errJ.ate> c-p 
at z1,j reeu.o oezaJ.. de oag cp et erf bva11en en hAm arreotMJrden. 

Hl.J werd atte.uj1:: o dervrn.ago. over die è..11 erteekenil g. lat tJ.a 
dat te bP-d.Hiden? lU.j c;af seer.L a.ntwccrd e1 werd eer9t riet vuis
tel'J. ges n, en er1 o.an.r"J.a ,ie t een otuk .t.Lcut gerfl.nselcl, en 
b.J.C'e ,1 ,,r.à. v ~r c11d. 
Daar:t A. werd mj cvergehrac1J.t :rH1.ar Bcocr.L er HPid.e. J)aar ,mrci lllj 
cpi..ieH\f ver.t.Locrd. jkbnH.r zn,gen ZlJ ue·. veer ePn opic-11 Rfln. 
Hij v~rri Cl)nieu.w misn, 4 eJ..a., steeao c,ocr cleze.fde Neder m uer. 
J)i t bJ.Pek r er11 at~r 01 dHeusden te ZLjn 
Dn!trcj,.i Ht::rd LJ.J CJ:Jg ' o.l.cten i u.e l::e.J. er vmar de V.Lcer cnr!p,r ·Hater 
stn • 
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DE KUIL VAN HADDERINGH, ZOOALS 
DEZE LATF..R WERD TERUGGEVONDEN. 
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~ roest kcuoen en ocllcenen uittrekken en r.1et ztjn b C:-C'te vceter: 
i het koude water gaan staan. Er ~tond een bnnk ir" de b~ der, 
.u"r.. .r c.aA,r r.ic-c.t.1.t :uj .1.iet cp f;aa.11 zitten. Te.Lkeno stak een der 

,ti zi.Jr k<'p naar bin eu om te kijken ef h.lj er neg otcn ·• 
Heel Zljn icharul deed pljll Vah de mishruide.J.ine;en t hP,t bloed 
klPefde op zi.j1 gezicht vast. 
AJ..s u., Aveu cp de llanit ruotte, werd Ouàheuoden gewaarachuwn, 
die he!!l we Ar met de vuioten a{ranoelde. 
Z1.j spee den lJlet hem a s kat en muis" Zij zeiden dat hl,j r..aa.r 
bcveu wccht kcme:i:., aar teen uj .ti.aJ.verwege de trap wan, }~eerden 
zij eei er.:uner ,;,ra ter over hc.1 uit en trapteu em "eer naar be-
ne der. 
Zee r·cest hij blljver.1. staan tet de vclgende norgen ha f zeven. 
Zij k vanen ner.1 haJ.en, Na.urnanr.1. en Oudheusden ste1 den uet een 
pa.ar fietsen kl.aar. Hl.j r:i.cest achter o_µ de _fiets van Ouc'Uleusden 
gaan zi tt 0 n. 
Ma een t1.jdje b~gc de ~1eg te e . en. Hl.j noest afotu._p:pell ei. ard 
v er ae fietsen ni t ec.J:le • 
Zij r ,,le" let bescn iu on ve en b.1.J.jkbaa.r eer p an.to, die naar 
hun zi:i: was. 
N uroa.r.1.n md ee J. sCIJ.Op bij zic..t.1. eu hakewie daarmee een ... ru.1.g, ,er
pige klü af. 
Dn.ar wera Haóu ri 1 aa.11 let grave:r" gezet. Hl.J vreee; am1 Oud-
heus dei wat dab be t.eeker de en deze ru twocrdue, dat hJj a.at oie 
avC'nd we.L zcu ncore1l. 
Ha.à <tPr ingh egae de sChr'p neer en zei, d.at, ~.JJ niet van plan as 
ztjn eignn grnf te grhven. 
Zij v.Lege l b _iden cp her, ann en se lepten en oloegen her , t t }'u;j 
weer n.ru1 het grave 1 gi:ng. 
Na een tijd.je gegraven te hebben zag Ha<lderi gn, dat, Ou.dheHoaen 
naar zijn fiets iep cm ztjn automatinche vapen te J.aden. 
Ha.1Meringh grcef vPrder r.aaar bespiec.irle de beide rna.rmen cm te 
zien wat er gaande was. 
BJJ;jkbaar wanttc1.1..de NatUJ.f\l'l.n even naar de weg cr'l te lo,jken cf er 
geP,n ei gewenschte gasten kwamen 1'"..ljken. 
TC'len zae Hadderi lgh z1j11 kans scheen.Hij wao alJ.een r1et Oud
n(.)uode • Hlj ol)rcng uit, de klül en gaf de J.a. ge slungel met 
de sc.tJ.cp een k.lap tegen het hcofd, dat deze suizebolde. 

J.j greep zijn piotco.l, raaar hadderinr;h smeet hen de schop nnR-lli 
h t l'J.Cofd en v uchtte. Oudheusde1J. ken Zl.'Jn to.sen niet zco gauu 

ookr1Jgt3n e~ nchtervc.Le;<le her, terwij j iL.urnann waarschuwde. 
Hadd.eril. .. gh viel. en Oud} eusàen greep hem. 
Het wero. ee1.1. wcrste..Ling va11 man tegen man, waarbij Hadderiugh 
.r.1. r, • .:iet beide handen re kee dichtkneep. 
OUèneusden werd s ap, e:i: blauw i net gezicht. 

J:J aar Nn1.uua.nn kwam Haderblj en Haltder ingh J.iet z1Jn n.anvaller a:sa 
îll'l ging weer cp cje v uch t. 

j rende zee hard a.Ls hij ken en in .1.et bosc 1 ~ras luj o.adelljk 
nit aet gezicnt • 

• J. 1 olde maar v~rder, gunde zich geen rust tot hJj na een 1-1.ur 
lcc . ..>en blJ ee l bcschwacut~ kwaw, waar uj et b .... eed van zi,ju 
gczic· lt waocnte e weer wat op ac.lem kwar1. 
O ck vP-r schi.L.Lena.e andere 'l8l.l!3Chen nie.Lpen hern veert, ,mar op 
rllj 11~1a.r zijn C'Uuers teruggi ..1.g. ]Jaar i e buurt b..1.eef iuj ene er-
gedcke1J. .. 
.. . . . . 
}la.oderingi1 is deer het cog van de uaa.Ld gegaan. HJ..j tref het 
dat luj b1j zl.jL. v uci1t terecht ru:.1. blj c1e jachtopziener Hendrik 
li".P, àie een vc-lkomen betr cuwban.r l'lai was, die hPm hiel.p, vru.-.1. 
etei vccrzae en hem verder angs veilige paden vcorlccpig J.aar 
Spetilc.te braci t, waar de sc1 ocnvader van Vf,..n Ape c~ccrn ,.,.een de, 
blj ir,rien Ha.dderingh was ondergPdcken gewefrnt. 
De bPó.celing is wel oegelljk geweest, dat hJj daar ter plo,atse 
ztjn cie;e11 graf meest graven. Dnn zcu .r:u,j op CJP- rand van de, k1 il 
worden ctcodgP-sC eten en geen nan zcu er r.uP.er aar kraaiAn. 
D~ ver ie@. avcna. W; o Nau.r,1n.nn bl.] Oud leHoden gekct en mhad hem 
gezegd, dat ztj dat de vcl.gende dag zcuden deen. 
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ïJr ... tee. 1et mis.lukt wA.s, lie den beiden h'Ul;. c:i: d over hun en
handig ... eid en OUa 1eusden, de vcil..blced PuttenA.nr VE>rtelce nan 
z1.j l:::runerauen i:u gebrekt>n Duitoch, oat lï.J.,j de r..rui had " mngelegt" 
Het rnin seJJ..JKe tuig sprak stee o.s e: ,rckP-n Dui toch, bl.J.jkbha.r cm 
il:. eisen ccge1 .l::i.tm preotige te ver.t.1.cege:i:j.. 

Ik heb oudheu.ouen eens verb.c er d. Hij ras de kronkelende ,11rurm, 
er wao :tJ.iets meer ever van de s aa.nde, trap )ende en onau, ·e1J.de 
sadist. 

c-e k\7ru.J bJ.j er tee, OLl te i.J.. en 1eewerke1 aa.1: d ie oer ? 
hlJ za,t vcc-r zuj, mieserig e bleek, en zei, dat h1J eC'it van 
pJ.o.n "\las geweest, de man te ver.cuccrdP,n. Hl.j i' ad de vorige avcna 
de C'pcirn,cht gP-kregeu en IJ.ad ue gehee ... e nae t 1üet kn1 .• neu o a
pen. Gt 0 ef's had hlj ge1.1.ocpt, dat er iets tuoscJ:J..Bnbei üe zcu kcr:1en. 
En dat was ten nette eek gebeurd. 
Ik vroeg ne n, wat mj zcu 1ebben gedaan, a s er niets tunsche1.1.
beide zou zij 1 gekc,nen. 
Hlj b.L ,ef J.et ru: twoord scl J.ciig en ik ~ei hor , dat ru.j dan ze:i: der 
bJ.ikkel of b.1.ezen deze vc.1.ko1.1en enocJ.J.u ... uige nnn, die aan geen 
i .1.. ... egaal wP.rk 1,~eaeed zcu aebben neergeknaJ.d en dat het rJ.ccrd 
was, Hant er was gee1.1. bex eer.lijk verhcc-r ge .1.cuden, er was iets 
var ... sc.r:i.u.J..d eebJ.eke , eu zij .r.1.na.den lic t et minste recht een 
vc Jllis uit te spreken el:.L .cg minder .1.et uit te vcere .... 
Trc-mvens de wijze, waarcp deze twee schcf -.eu te werk gi11ge J. 
tccnde duide.lJ.Jk ann, dat zij zelf begr c.~pen dat het, s ... uipmcC'rd 
was e ... 1 Hicts meer. 
Hij wist niet n.ndero te verte.LJ.en, à.an aat hl.j maar ateecle was 
bJ.l.jve1 hepen, dat het 1 iet zeH doorgaan, en het wao dan eek 
niet gebeurd. 
S01.1s deuk ik 1 el eens, dat hAt zee jarm er ic, dat Wl.J in zee- •n 
b.:;sc.nuafde maatoc .1.a.:µplj •,enen en Wlj zee •n p eert niet ZC'?lc"er 
ver0P.r .1.;ayier v l te sc.nr1jven mochten cpr1üuen, zocalA j~ rlC'et 
met e8n rat, die je in een val hebt geva:nger. 

8edert <lat verhccr z1.j11 ee1. paar jaar verlc<'pen en OitdheHsden, 
ctie neg a.Lt1,jd riet is opger1ümd, kreeg aJ..LA tijd om het g 0 vAJ.. 
J.Cg eens te overdenken en er een u cciere lezing van te gi:we-r.1.. 

}~ vertPJ.de tee,: 
Ilj is a.eor NrnmAlUl verhoerd. Haa.derir,gh beker de 
a.at hlj cuderliuiker was en zien aan de beicl si:i: .. zet 
nn.d c ttrc.kken. Ik beh die avC'nd uet ierJ.and a.ndero 
in c.te kel.o.er geweest. Tezaz.ae .tJ.P.bberk V1j he . .a teen 
gesJ.agen. 
Die avc-nd .La.at kvrAm Naar::iann blJ r.:ij en zei, da.t ik de 
vclgende clag r"1e t ner.a r:ieemcest en dat Hactclerir.gh eek 
wr-:e l"cest. Naur ann heeft niet gezegd, dat mj ge
fusilleer(l moest vverden. Iiercver io in net geheeJ. 
lliet g9S.1)rcken. 
J)f? vcl.gende mcrgen cm 1 a f zeve:i: gi:i: gen w·1.j wee;, nm: 
een p.1.aats op de èi bij Udde • Ik meest i cprrn.cht 
van liaiunan.n rnijn acainepistec.L mee:i: .. e1 e en "1el1 schcr
V/lJ gü"gei" l:'er r1.Jwiel aar die pl.aats. 
\vl,j au-aen .tle11 op de fiets nee. Het hatste eind meest 
uj ccpen, mfl,ar ik geb .1.e .1 iet gP.s ager. cf geschept 

Op de p a,ats oer Nm im aargegeven, meest Hn.dderi 
ee ... gat grnve ... J)e plaats vraar dit r. eest gebel ren 
w "s gei.1.eel ct.ccr hcutge·was crnriugct . N,,umrnm gaf de 
vcrlll en de g cotte vau de kuil :ian, waarop Ha(deri1 p.,h 

rui .i.et graveh gi B• Ik neb er niets Val'! VP.rncmen, 
dat adderi... is n.~ ... gezegd, dat :ruj zcu ,,orden èlcod-
gesc,,cten, r.uaa.r dat .l:uj cli t ttacnt io begrl.jpe 1jk. 
N;\ P-en tijdje 1,reigerde adderi .1.gh verder te graven 
zeggend: Ik ver dc.n .i.et cm rm.j11 PigP-n graf tP. graven, 

cen jul. ie dat zelf r.a.aa.r. 
Or "eru te dwi j,gen veert te gaan hebben Nn.m1Al1.n P.n 
ik he u beiden g1: s agen, waar cp uj verder grref. 
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'l'"el Naw., ·::u1 ziel" ver\ 1.~t e:::de zaE, 
gat te sprinGen... 0.1.i:-eg "J., .f'!t 
, anrd.ccr il: eve ... be 1 usc wa.n . 

( er il"gh burn, uit ne t 
ochcp tegen Cle kin 

l l.j VJ.HC .... tte, ik [,Cutf'rVC..L6ûe aêl..1 9 il: greei) liel L CV1.r 11N?a t 
1°.·1 ,,.,.~r .Li' s.Laten, nhar!a. .Llj ..n,P t bC'sc.t ... in vl1 lc11tto" 
Ik 1neJ.dde het nm.1 Hrn r .t.i"n. Ik verr:ice,1,,e < at ik er wel. 
... ast inoo zc-it Y.:r1Jge11 , mn.nr L nt is niet gP·beur d . 
Ik wee t :l..i.iet rf Nn.H .iau. het he l Hel e eP.ft g~_.o.Lc . 
N iU rn.L11 urce.3 .J.l.J c ) , h""t gova..L 7."':'VPe ;·.cr;eJ..tjk :; 1..e · 

.. cu.dei • 

r. , ,nt iieeft ·r ..1.u- arm il tunac} e veer een verhn.n bedacht? 

te 

J.J.e gevn .... J.erL -.. '~rden .-1.cu el.Le gern,iJ1,>er t eerd. . Ir,<1ie.u "et 
ncc0.ig ,,,n1,::3 , w,.,r uet u11J. lle S "D. < ccr11 0geven . 
I u o.i t e;e-v-n..1. vrce 6 ik n,n.n HelJ..e vmt er 1"et d.e .1.m.1. r.1c en t 
gebeurex.i. . 1°._ ... e c..rcet: .u;J op ne • .1 ene er cr11: t e zetten , cuo 
ango t llê.1.l.l t8 jhue 1 Al ..t.1.ed ,an te .Late? loepen. 
Ie.1.J.e d.rreg J cp, Ilfü •• ee te e" e:n u, ar bui ten en he! 
daar eAJ. ... .1:::i i.1. te J.. ~tei.l. grn.ven , tAr g::- C'C' t te vm cE>n 1.1.cru an.1. 
graf , zcco.a,t iil.,J ,ie ir"trU.t: ::reeg, cat .1....tj ~~r-u K.Tlle1 ge
fusi..L Aerd . 
N -uat .1.ilJ n . .1-rius gced a .f; zcu ~.~; 1 gcr.,.n.kt, "U ik üf"!! vrer 
cv8r de hr lef c •• c erv_·n.ge1 P.n ~.nr1 r1, ü t en c.11en. 
Dit is r'l, cc~ ter ceel geheurd • 
• • • • fl 

e t in zr-c ..... C'C'i bec,acHt All 01.~lla ZCU(ie:tJ. 1 J t!;l:oCl,u tv:'1.jfP~en . Wn.s het 
mi 3 nc .... leü t{'C.l:.l. ee11 ccn0c iP-, , ie zi;j C.iJVOerden c1. i 0 to ~ef> r CV-Pr de 
briPf t ~ ,,rc t er.1. t9 kcr.1en ? 
Wij ku -=-n g rnst ZlJ .1. , \'unt u t '-,ers te v<"'r.1:J.ccr, , fl.t i.l:: 01 d! ... n nden 

in oyr>,. t1.ic;nHr [;C! ... eeg" 1 j e r e::.Je ES' .ee.1- , tlnt ;.1.j Û"' VC'rige 
avcnCJ vr:.!.1. l~·~1, 1n <e c <r,c"t .1;.[.l (;e.reeen , dr.t ze 1:.n rerl.g .... ce 
vclgejJ.de 0r,,r-:u zrno.e. c "C ncuiete:r .... 
Er ... tl.J..0 er J.C'/S iS, ... R.î ,uC'C.Lt Zl.J .1. , C.

1 ie t Jljf.':? ... t t 

cv13:::-tuigc" o.cr net ar,,L.1a cH.t ..... ic1. < e vr ... 6 e:n e 
s_pee de C.L> ~Jcnca en Hei e. 

m. km~1:i:i..j "I; 'er<·, en 
,et;; l..;0 t hPlj€'r af-

Nenn , h .( Pri!1gh io vrerke 11:: < eer .r e t ecg vru1. e rJ,n.n.J. eegann e:i. 
et is j,,, .;1er , rat h.1.: ,i"e t de c=>ero t e I~lc.p Onc.r.Leuo, er~ 1"i r>t u<=>cft 

c c g9 s.LL,5e1 • 
O á 1° '<den in 1 .. ~. 1 cf w i= r ec1 ... type ZCC'hls v i. ( er VaJ.. • 
.,.e i c en " aren t i t Putte 1 r"f "er. otig , beic..e. · are:r 11in cf r..ner i ità.l
.Lect,~ee.1.<?n ( 01 < .1.PUO( eu ''[oG oc-ekb.C'U( er) , oeirle ... i.1.n. c CL c e V rHede-
ring c· .. cer r,;uin t.at z1, 11:--r-r e burge r J.j Vf" Putter... .. e t de 1 el: r"'rc en 
n.ar gC!zien , er. c n.t ZlJ lî "B "B ' er 0 vhre 1 -=- L he i tter ... .1;>r<'bEH'r< e zici. rn.n.r 
r.m <'P ,· ~ t; 1 .L'-"e.1-~ Ve.Lm,e to 1-rreken , zcrr~.Lo i 1 "r.- t ctrann vn J. Kcc t
wtjki:>rbr0ci:. :~cc l lüeJ..lJ.Y.: r.,iJ1 11°t .licht kr • .nt. 
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Elie i.-~tjer, getrcu 1<i 1 Pt 11:~tje Ouwerkerk, WC'C' de in RC'tterdrun. 
zi:;n vader who jcod geweeot, ~1.j11 moeder Cn.riotiu, rllj vm.o <tus 
hal.1' ,jcodt, ru.j urceg geen s er e11 1.1.ad eek gee:t1 J. o ZLJ, _pP-rsC'cna
he -.r1,Js sta • 
o 7 Fcve ber 44 gihg ru1 iet zij 1 zv·ager J .Rcubr-s, fabriel'"aarbei
der, eve eens i Hctteraa.i er.end wiar de Ve:iuwe c-m te prc- eµ,ren 
wat eet· ar en te b er1n.c.t ... ,i gen. 
Een jc11ge ,ru .. , oie z ~ a .... P.f:H· .kenàen als \/o.r<l, oJ.cct zica 1j .1.f'n 
aan. 7,e :\HU en terPc t in 1: ie1 w ·1.L"J.ige op e bcercteri.; vru" v 
Hierde1 • 
In net baJ:r..imis vru.1. die bcercle .. ·i' ware .1. enke e S .s. • ers i11gekvmr
tierä vru" de ccw.yng ie v1: 1 1 iuk. r et ,.rer va.11 Gor) uit Rio< P.r
kerk, Wag "er ( de Z<'Cl VdJ. u.e 1 N .~. • er Vlagr tir in wi ens hui à 
P .1.i i_.JS we<'r e) , Henk cte Je ... g, e Z"Cn vn.n eer zfikez ... ,1m" uit 

ns ter a.ar.n, Bel.JGr 1 i t Vee .1.1' ui zen, .tla.i tsma uit .Pr ie o an C1 , h<"' f uit 
l? .J..dccrn ei 1cg ee .t:,1aar Oekraï" ers. 

De wés.lk 1e11 h.LeVeü eer t1J<1je praten cp de boP.rdf'rl.J en van l ier<len 
wn.arnc1 u r 1 e .t , vec-rn..L. niet 1fü.r net ba ..... uis t.e gaa-. 
Onderw'.lj.L. gi "g v✓ar et met ciP beer mee :naar bui ten, ll.J ri ..Lde een 
po.ar stukke .i. zeep ui.Le tege 1 een kip. 
· crt claarcp Kwrun. ee:t. S .s .mn.i:L birn e1 , uie he 1 vnf',r □ c.ri.uw e , weg 
te garu , ze .1:.1.adden /ard aat.gencuden en l"JJ.J. werd cnclervrnag~ • 

... 8ljer e H('uboo wi.lde:i: ,,reggnm , maar hui ten gekc• 1en, kv,amen ztj 
eP. .. ru1dere s.s.ers tege 1 , die l- e ge n.stte nee te gnan aar r"et 
b a,.id'11 i i o • 
Daar L.icesten z1.j wachten , want Hink e1 v, 1 der Wa raren CJ) dA 
r...c-tr- fieto ee1 s ue k:w-arti rer" rc-n gegaan om de r·.J.BllochE1.1:-•Pen te 
ccz1tro.1..Pere:r1 e Zl.J mren C.i:J de bcerderlj aa.ngekcrnen . 
Daar zlj niet wiJ..cte , d.ht, burg•rs k11ra...:1e1" i:tJ. <le b•rartia:'en , ie 
deer de oc.LaA.tez. werde ... bewcn.d , hadden zij \larf' e.:Jakt er.1. ver
heerd" 
DA.arcp k:wt ,1 1 PlJer ahn de beurt , die een sterk J"N'CI sch ui terl.iJk 
han , · JJ.,J wu.n v C' c r a.L kei bHar a Zl.Jn gr cc te lJ.€U s. 
VaxJ. <.ie \✓a r.mn.kte tege1 Hinl:: een tee.k.ez .. , , ·zerd C.i:) zi.j1 eig1=-n 
11?.1.ts e met de vingero ee1J. rart cirkel. ter p .... natse be oc.1:.1.r .jvez 
I ink wi e weten cf ,LeLjer een j eed was cf niet , m.n t l'll.J vc1"cl dlt 
L lJer i 1 Dui tschJ...ana. e€'n ec te ,j cuenm"a. 1 wao. 
EPrst zei 1, e1.JPr c at iet 1 iet mr"r was , r;iaar ten .... nr1.t" t gaf ll.j 
tee dat .tJJ..j na.f ,jcca ,ms , i.marcp vm" u.er W 1..L. zei , ëat U:J dan 
ee" ater meeat ragE>n. 
Na .1.Pt verhccr vn.n .r:,e1.1er en Rcubo.s dat vr1.j .La1 c (!l ur e , wiJ. e 
I inJ:: bei<.1e1 ate J. gnai.1. , m ,a.r va.1. .. c"er \/aà. hhaJ...de .l:'.l.efa ever , ,Pte! 

te nrr~ ate .re 1. 
Na , e bevrlJ di 1g vrce 6 H.<'ubc s aru1 va 1 c er la , m"ar om 
.ü.J at i:J.a ge et Wfül.I'C_p :J a:utwccrclde, dat rnJ rie t 
üeJ,La1"1ct eer .1.e, e.J,Jder.1. ntta , era, at .1.ier.u " eek nPt nmr.1 

11E::oe.J.J.JOe.n .nn.û geua<l . 1At ant,-r"<'rd, i~s ctwaas , mn.ar .t ... e t 
teekent tee 1 de~e fe .Le N"S.B'er e1" Zl.J vortit+,Prtng 
ter;e ... de rent vru.t cno YCJ. • 
zccwe.1. i lk E1..1..s Rcubco zegge;. , < at Vfl"r .... e r \la.L rte 
oigenlljke cor ?.ao.k va i dA arre ntatie irn.s . TC'e.i:1 i . 1e 
J.E t8r ver1.1.ccrdt?, b8w1 E->roe .t.u.j j ,ist Het teeez,.gr-stP..1.ne . 
ict z u Hi J..t.: ztj 1 ge ee ot. die ÎLl1 cp die grc cte nus 

l a.d ,~wezen, e"1 !i il: zcu de arre sta tie .1.ehhP11 èccrg~
zet. Zee krcnke de de 1.:d.n □ e J.jl:e ·rcrr:1 zie 1 , crr1 , e è<'c 
straf te cntgnru, it in de "a .1., die t.cer" gee1.1. mP.<le
.J..ijuen e:r" gAe1 ... 13rei 1tje me "nc 1e .11: e _veel. beznt . 

Hi k gnf oun aai vrn" der wa_._ er der , l e .:i dC'cr te ot u-ei • M ~ljl"!r 
vrer a r ie!, ~e1.c ... e11 !.aar ;:tnerve c • La ter re d uj c er eer c et nnans 
VPrder getrru.1.sycrtecra :tJ.füi.r I3coc .1. en Heiue. 
TC"ll Hcqbos eVP,J. ~n.ter neg ee1.1.s aar z1,j11 zwager i fc mr.>erde , 
nccr<..'e .t.11.J, at .l.l.J :z. .. aar .werve.L ,,as J1eege 1c .ei .... 
o ... verrichter~.ake gil.1.e; ilJ 1 r.a.r Hcttera 11 terug , mar 11.j dE>. af
se .1.uwel.J..JJ::P. af' c r-p a,, .1. de vr (' w Vt~ 1 ·1elj er r. et o oe0. ( e. 



• 

o • .1.0 ;.,;cvez ber verte., e e vrC'uw a ...... eo Vü.:U 1 Pljer aa;n de k .... eer
.... a~er de Ic f te • s GravEi_ .l:.i.né:,e, a.ie uhnrc.iJ oe..1.ï cfd.e veer "nar 
e _p };;!., t C gO,i.lJ.,.. • 
Zlj naa deil. cp het, bevr.!.Jr...ingoregister te otter, ru.i 1.1.cg ee i. bemjs 
dat ~Awer geeh vc • .1.e jccd wao. 
tc.l.f e;i1.. 1aar e boerderi.j van Vc ... ieruen, wartr u.j 1he;r er P..a.n
trcf" 
Deze prch,=,erde erva.rl. ter1 ~ te r"ouc en nn,o.r Ieerve d te eanu, 

aar •/c f I c ie e vrn.tw vnl. ae1Jer had z .eegebrach t, acht Ü(~E\r 
iict aan, uj .1.i t ziCH 1 iet wei:,r:r.i,c (en. 

Wa · .er wees bei e c:"e 1eg en C.1J 1; eervP.~ gekc1..1e:n, 10.rullli ve.Lf cp 
.i.F>t cr-m é\g1.i sb1 reau e 1 v .rte c e, uat .u:i.j inferr atieo "iTEl.. l il: win

r , ,.,n.ar I e1.jer tH, ge b ... eve1 •• 
J) 1a11, rie 1.e1, te wee-rel otcna zei, aat 1,e1.'er een ,joed e1.1. terrc
riot wao. 
S,ar.e.J.1.'l: rie1J 1JJ.J vnn <1er lh. , < ie wi de woten Wht er a:t1 è.e 1 and 
who" v/c ... f e~te e .rlayieren CJ} tafe .... , wa,\.l'Hit blee:, dat heljer 

,t::8.LJ. jeca wao e betccg( e G.,~t .til.J n. ... er .1.i st en.u terrcriot wa.o. 
E1.. ç at l:üJ bcve i.<...i e.u vr).J s te..1. .... i .g 'lfl.Û vaLL te rbn ic se iaJ.ot. 
Va cter \iaJ. begc .1 te :::icurecn.nren eu riep: .J1.J l1P:IJ. t eek een j c"cl en 
ik zaJ. je u ~tze.foe ... et J.ate1.1 cu erg,tan aJ.o I,,cijer 
Hl.; trek Pen y ... cer t'11"dcc èer e.t •vi ... e V/c f te...1.Jf gn.û.i:te 
Gr>.L.HY.J:::ig k\rAJ 1 C;) r'at er.ie 1t i .1.K u1et eeu paar u.ruu:10 hini en. 
v/c ... f vcrteJ..de J:J.e •.• "at l'llJ kvvE... uce.t. ei iet .tl ..,, de .,!:)Epi.eren zi .• 
hink otcnd .1:.1.er,1 fatsceu.i.ljk te .rccra. , waarop VA,U der \fr~J. zic11 va.n 
hPt gesyrP.k wil.c~e eester 1.i.aken, ·waervcc-r l:'.i.1,j vni ... 1 ink ee:u otruidje 
kreeg. 
ii k 1:ee c1e iJa.1:>ierer in en gi 1g ee1 ccge1 ... h..Lik r. •· var ... der \lal 
in cte andere kamer , Ha.fir z]j eeH ti.Juje sar en f .ui ster den~ 
Teer" Drar.J.e1 ... z1,j terug en c;1 beve.J. van Hil: ... ,: rn"es t vn.r ... der Wal 7.ljn 
exc oes aa,ubieden, 1.1.etg,ei .u1j cc1: <leed • 
. Teen zei lii·k: U,.v z,mger io gearresteerd en dcergezc:uden. vllJ zWn 
n.J.. een i.,'l-1X i..1.itt i_en e ... 1 .. ~ .... .1.e j)erocl en, , ie w1"' i:.rrestr>8rer, stu-
re:i vnj vrcr CJ.1aer~~ce1:: cicer. 
Ik 1-:arJ. U niet ~- egeen, wo.cl,r ûe1Jer zien C.cJ uAt r.icue.nt bevi1.1.< t. U 
Jr..r1jgt we. wricii.t . 
Tcei" vrC'eg i/CJ.f' ner'1, cf ll.Lj a.at cC'L t.eee 1 ae vrcmr v® L 'ê!l°er , ilde 
verl-:::.J.areh, a.ie <1aarC.J ,1, ra bi enge ... ateH" 
VEi:ti. n-9r Vt'l-.1.. 1 .. ,-1.n. ::te -:-,e(;encver nhnr ee.1.1 OP .1..eedigFn .. <le c-nmrrkil g , 
dat z1., a o Cnristin net ee .1. jC'rct , as G"trnn,<l. 
·i :..k JR.al:::te n.n.:u het ges.1.Jre1:: 0e1" nil ... c.:.e (.. c-cr hru v,. (..er \h.l te 

e, aote~. beide uit te .w,tfm .• 
S,1 tcP-:::1 G.J:) e~ae va._ < er \ ✓a.1.. eE>1:.1. re .L , , ie VllJ 1"q; ni< t ~€1 

H0I .kP. Il e.i..L, en die vc ... .l-::ci._en cr ... bet:;rLjpe...ijk is er. c ie een 
GYCtl.iR.t~r b·~tf'r ~'-C'l .kl.uu ei" v 0 r :laren. 

}·J ':?,:,r n.1.sc:f tilJ ZlJ ... nrt uitstcrttE' .. 1.u.j zei, cn,t .1.U.j aan 
... Lt "C □ tfrc._t Üt1,(l r,8VC'C,1terJ. , ei" t~t ül,J iu l cllru cl t,9rug-
KC,1,.lB ic.î, Zl.J; f_;P.üCC e .en in eeg[;8GtCJ.e:n vcno, a..1. ... es cC'cr e 
.i,>a.ction.n.e • Hlj .i.-..r...1.,') e1 0,i:lP ... tje te V~C'roc1.u.Jl.l e.1. r.e,i , 
'at cli t .1..1.Ct 13CüiGe • r,1,Q , wat HlJ llc~U te '1 fü_;8VC'lHH"lu ZlJ.L 
vrc.~w eü kiüuere. :....ate1.1. nu L. J)lütoc1 J.i.\l < , J..j ,:rist 1 iPt 
P..., iS Wfl.c • l J a.i., ü. lnj JU' llilfL .;ev en te1 , Hac.r ül.Î < f' c-r ,•e 
J} ti aruJ.g.d Has [;P. n.._gf> 1 g'ê: ... c. en . Zl.J n, ctdeH .t e , ·i.i.l'-"1 VP~ 

r ccrdt~ ... 1, .1"tt~ee .l c c-cr ~r.>.11 Canac •Poe i. "fficiPr Fn,n bE'-Pt . 
Dn.ar.tri ·,,an ... .uj cccr cn!.l. JJllitacne t, il:: cntzC't, !J.l.J har ce 
pn.rtinm.01.1. .. ~~Vhl:.1.t_;n.11 t;· 1r: Pn e. 1.1.e1 iet c~e Y.:c .... f vnr. z1j1 
g '""Pr de __ 8rneno ingeo ~'-Gen" .... 
H0 t ,,,an v~1.:. n°t bPt;i. tet het ei!.< f,"-ci;:;e • Vnn < i=>r /hl 
io ot8P<~o nfg1 :riurc vcC'r IJ.P.t CC'otfrc-1.Lt" Z1j1. "\l'C' .w en l:in-

"'re:a .u~bbe1. steecto il Puttei:.l. go, ccnct • .t.lJ u 0 ft st..,f'clo 
v •rr:ln.<.r<l , , üt tû.J lUET ·Jlj 1 r 'ie 1.1.e:!ft öf vc-c1"t 0 n .... u.1 is 
OüctX eeu _t>,.n.r : ,\., û. lw, e lUC1J.t ... , •• ( i 1g !lE't em trf'P.iJ,je 
.Jet gu.otC'rr.1 ,u,-1.c;c}::c, f>~- • 

D•~ o tr 1J< cu i r __ .e.~ ce aci ie, de tic er <te A 1 irtbcrne Di v ii: ie , 
h ot, ... n..1..1.r1<3 itit 11!1 "e ... nc.t"el:l , o.uo geen Cnnn.üPP:..:,e.1. 
D . .i,Jr'~ tinm1en ac )tV"ü · i.ti:T 1-.. 0e 6 evc CI tP.l: 11 ... , G.L(1g bi,1 ,1.ruae .... ,. 
Z1J .... nbiJr... r.iCl st oei., a.i.s .rtcJ.k , bic.se1, e.t1 0.rdCü1WJ:lO , en 
werue W0ûil.8Uccg eec5o ent S..1.8.geu C d,~t ( e tCE;Otf"lld te 
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er.L.n .... ers <1 a l it. rat ge -
.e.a. Hiot 

:..,cu.den 
·e Dui "·nc .1Prs i.a.G. · et fl,lo 

terr er ia tei 

_ ;11~-· _partio.:i en bij 1-1.rr ,m! "COJ.lP'{Ve ..... c, b H ve tv1r e· 
,jc1 ge1.s, J.ie g->f1.1.ni ".i..eeru z1j11 oy ... 9 b . .t,Jt" OHo CJJ c1e < [\,g 

Jeugdatcr il rn·e r .. , ~ ,~1. 
teterrei11 J:::, a , warm" z1., r.J..::e bl.J de 
Vc .Lf.t1P.:~e vc c-r .iet vu rye..1.. ter" geval-

Na i t v~rzc il.Cl te <?bben verte , iPt v er -da.i.. de 
beide 1° sc.LJ.e:t.a. ota • Zlj 8nroP1 ~~anr e bcerr P.rl.J terug en \lé::; er 
i;i;af " d r n.d , _war pe.i..oc-cr:i. .. t"' garu. ... e1 t < : • ül_e o te v •:: t, l en 
b~ F,.,~nGP <nr 1PriP, . 
))aar rn~r,, ~elf tP,;rc rd g .nt hl d.rcr P"'ll her. ~~ ,i , , at 
er t1.:.. •. 10 ,r l:..,_;wl.l.ten CVPr e .Li • '·are11 bL e11gelrcae • 
hl.1 had een .Jr;ccea vnrb,.n..l. gel:re 0 e 1 , '·ar.-in ste:t <' r.t 'lJ r een 
j cd e .... e"u t err er i ot r.~o , ie zi ,1.1. b cve::c ie1 nn< nci...u ... < ig ge
.rr. nkt nR.i.1 n, b C' t: .;_;P. da e11 . 
( Ill J..l~t v 0 rb1;.aJ. stC'l'. , .. iet, dat ". 'lJPr f 500 ü c tanten h1,j zie 
hao en ee:r. e,;cHce1 zet?;e rii.u ei a ·_t,C' trC'u-rirg. D,.t •as ccrr <:e 
rC"C' er s :p.~rticu.i..ier n.rga r ... e i~ nu1 zrü::l::enverc f'l .) 
L.1. t 0 ge.a' r,..C'rc ig .i:- i vo... WC' f be c e cc, ::''eJ.c g :n , ,...1 .. ,."r ie BC'och en 
I Ai'le cp ei. g .l.P.ntte , de reot.:"tnt C'Ver t e brei. ger ... _rnr 1.1 ç cer:t 
An te 7.r-rc<=n1 , <1,t z1j1 eigend,..c1 c1 we.reen c C'gn.strn re. 
Teen zei c (' .F .Ld gendnr e tegen J. 0 1jer, ht ui ruotig\r1~ rt.r 1.1 io 
b "'l gë •• · .. , < , z,1-ak zcu in C'r e km .en er. cv~r 0 en p,.nr ,-iace ~~c l 

, ij"'r ,.,"' ,rcrde11 vr1.jgAl •• ten. 
ZC'c Bi 1f.!;e:t c e re w VL. J ,"lJ r er ic ..... f ü· cf .J.eer s· r rnte"'nte cl 
.. 1-ar Rctt,erciru.1 ter, e; . 

Deca 1 01.j r ia HO( IT T.er gce :P.erd . 

WR-t io er c < • •e ... geoP.1 .1.'<? 
1e1: r is op 11 eerve ... ct. c eer Vc r vie r j 

hru"c 0 11 val.J. 1 1w r ... ru1. , ie cy rr.t 
1: 0 J.j ~r ~ · ·.. otllk b1J :~ · Ch .Lrtd , . en V"'r g1 rn.1 _g p..1.., a toen tr- h~ zeek ei , 

i - z 13 l.fn ""Ul c-ffiCiPre1 V,w:l ,·e r-,~:er1"hC .1.t ZCll( Gr S Jecin..L.e V•re-;H -
• L._g v r.> rbc< en 1, f~re •• • l r~ t, mtu.k \ an n i P- t c C'C'r ee br->veegc e goti:>ekenc 

èus ;-:rr.s J..11.J <- e spiC'n . Na · ichnL<le~il r;:, gnf , eijer tee t a t ne t 
va.Lsc,1 m□ , d cch ;eigP.r A te zeet~e:n , 1 ce .m.J eraan i,:- c.,. 1. 
JPlJPr FArd "(1, af.L. cp ir e e ..... <er c~niP1v <eer 01.tt ... e101e1 .io ar. 
Ver.:cr "".Ll.j.r: ~,ft, hlj L"'lJer __ Pt, ZlJ hri.jcne t ZHUU" ve:,,cr • J) v,.. __ 
g,:,r"de ,.cr·nu :::at _pt, bJ.ce .rn le .l:-:e-(Pr.11.mr . 
Die avn .. ( .• tie. wir af .l e ......... e ,t(l,n Fw l r e r, ,e1Jer e v,.. .... _ 

t0 funiJ. .... ere1.a. . 
uo et 9 .1_ 1 ckt,er b1.J ztJn , r:1r.ru- tC'er. .ü.J JJlJ.kP ·n opbe.J..c e .lr..ri:-.eg ,u.j 

geen g .i.1.('cr <m beo leet Het ~c1 er ackter t e <-t.cer . 
J)P v ..1.g0 r.cte • C'rg1:;. gi 1g N[1,1 , é.: • .u. J. • et Oucil eH□ < e11 en Krauoe op p,.d . 
])eze ... ad "'e11 ocacp e:a ee ge .,~~1r lîlJ zicu . Zl. t.lrac1 ter.1. J;.l 0 Ij0r een 
J-:::.n . , es t vn.1. .:Pf>rvc~d. aus □ te 1 C'p 6 veer J, n1.Jer , r unnin 
stcnd een j)füU' r eter vi\11 üet af e11 CC1..;,aüUPer e : :b'ertig ~~-c An , 

Fe r. 
Kra'.tn sc.1r-ct , .,lnl.Je r vie .... · 0 er, Nn.t 1,1 L güf .1.P M 11c~; ee:i:.. el:□ cao t, 
nC'ewel de .1,1.!~ gee1.1. tr>r- keL. v,.. .Leve. ('er gt f. 
OnàPrWJ.j_ ... u.,1.,· Ouà .Lr~usclen , a1.scf _e t een <iagA.Ll.Jl:s che C'efe ... i:t.e; g,...L< , 
ne t grnf vr-cr l,LAljP.r egraven . 
He t .L ;: v .r ,f>lJi::. r ;,rr?rd i r de 1-::ui.L gegcC' i d , n.J.. ... .Ps ,J"erd UP- t gr C'nd 
aru.gP-V'.t cl e11 zee kenrig ,rerrt 1: .... 1.es .1e t J:.)..l.ngf~en bedPkt, nat 1.et 
c cw~llJ: zc-u z1jn , ée p.Lnnts .LlC'g te herke1 Pn . 
ZlJ d~o'3n c i t ( vc-.igens lhH. , 1 1 ) c1.1 te vr-crl:c r- , dat ne t .u.1.1:: 
ZC'1 wc-re. fül gn \l"CllC e.· ~r.1. e .i:Jn.rti oanen we ... J.j_ca t b evr"artE>n naar 
di e p ek ~~cu<leH ene erne. A • ];ç, J.P.HgPn -it, t ,..,r c. i k c_. • 
Ru.s ti ,3 GL.1.-.se- zJJ IlfüU" 1 e t bureau terug c., aan l e .... e t e 1e.L e1 , 
oat z1.J r.e c.L)< ro..cr"t H tt.r De.1.J.,..,cre nn.c c.ten vArvHld . 
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Oudhen: den e;eeft :r: og ee:i:.l zeer zenaer inge tee.Lichting cp het 
gevn.L. 

ij ... ad de ver ige nve ~d ge zie , , dnt w~1jer d.C'cr NaUL.Jann werd ver
hccrd en geo ... ll,gen, or.1.dat hlj iet cpzet aJ.áoor éeP,cl a sC'f Hl.J de 
vrageü ;uiet bPi::;reep, waarde-or l'uj Naurnann irriteerde. 
Na af .Leep i'md Ouanouo deu w~m aRX de ke.1.u.er gebrr1.cht. 
H1.j wao uie avou neg meer clere rnaJ.en naar .1 e1. er gaai lG.jken en 

ad nern dan.rhJj geranse d. 
ij had HP. eek et de bajcuet c;eo agen, r.:.aar i'.ilJ hno er r..iP.t mee 

g0.stckP-n. teJ. gaf Oudb.eusder.. tee dat er ( füirna blced cp tle ke -
tlerrnw.l.r zat. 
aar net zcmcierlinge gebeHrde de vclgende ccl tend. 
$ljer werd in een krui\rn.gen gezet en r.1et een caneuf J.agezei .... be

àekt. Zee rAoen z1.j hern naar oe heide. 
En oaa.r ,v9rd r.u..j deer Kraus dcodgPscnoten. 
O .r...0 usc~en zegt, a.at de rede:i:.1. wnarem un1Jer cp e krHiwac;e:n werd 
v rvcerd heI.1 iet is ,at~egPc ee.Ld, het wao uitgeo eten dat l\ etjPr 
zee y,rao verwend, ( at UJ.j iet ken ccpen. 

Over de ... aatste ecge:t bJ..ikke:i:i v .1. 11eljer .Ligt een gehet1zi?inig waas. 
Gee:n verst, ldig iet oc.t.l ge "Cft, àat zl.j het c achtcffer zonder 
eer ... ige rec. en een kilc,..ieter ver ever de neide per krHiwager.1. hebben 
vervcerd. 
En io .r.et even crJ,ge cofJ.ljk, uat Oud.r.1.eusden oaarbti zr-u zij 1 gevePot 
zender aan Nau.mann te vraeeu, waarera 11 eijer niet m cht .i..eepen. 
En waarollL wi.rd I eljer ·iet ee 1 dekzei am.1. het, ecg cnttrokt::eu? 

Iir ge ccf', dat er een anctere c-p ossing is. 
Zlj ,;Jbben Me}6er cp Bcscn en Heid.e der:wate mio:bnnde.Ld, dat de man 
net niet eeft cver.LPefd. 

o.e ve e de morgen hebben zJ.j .. et J..J.j1~ i een k.rt.üvrn.gen , ,pg
gereder! e ergens cn<Jer ae grond gestept en de p.J..aato "et grc0te 
zcrg v~rbcrgen. 
Zij waren bru.1.g voor een cycedige opgravi G, vvat"rbJ.j occr E>en .ri.J.. e
keurige •tCkter sectie zou. vrcrden gencude:r: en e vreuden ( mi 0 scniew 
bt=Ljo:c.etoteken) z.oude.n wor en geccnstateerd. 
Na oe bevrijding moe sten NauuE1.nn en Oudheusden e p.Laats m1.,nv11.jzen, 
waar zij lil.eljer 1.1.adde1 hegrave1~.Z1.j wezen een y.i..an.ts a maar :tiel.jPr 
werd .uiet gevonde .1.e BJ.J.jkbaar gaven zij ee11 VALHCHE pJ.aats cp. 
Zelfs na de b Jvrijctiug waren ZlJ 1 og bang VCC'F net aru geven van de 
juiote p ... aats e .. ,.,,,i den zij sectie vecrkcmen. 

HcA iet 7.Jj, l eiJPr is 20:nder eenige sch1j 1 of ocnattuw van newijo 
~egeil nez. vermoerd. En 111 <.'iit .Lcht moeten v,e C'Ck net vccrgnan e 
gcva.L Haoda;:eri "gh bescheüwe1 • 
Qck tce11 haa.den z]j cte positieve beaee.Ling, de r1an te vermccrde:n, 
net waren de ze fde sadister.1. lfo.u"1anu i n Ouru.1.eusuer en sJ.echts 
het toevaJ. .1:.1.eeft, gemankt, uat 1.uj aan hun rn.cerddadige handeri 
cntk.i·run. 
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DE .ARHEST.ATIE VAN BOE~• DE KUYPER• STROEK• 
VAN DE BILT• VERMEER EN VAN DORSSEN. 

== 

Hendrik Pieter Boekhout. geboren te Breskens 4 Juni 22 • va.n beroep 
~sha.ndelaar te Groede, was op een fietstocht over de Veluwe. Hlj 
had een pfiar dagen gelogeerd blj een tandarts te .Apeatoorn, ,aar 
het zcontje grcote belangstelling voor z~n tocht had. H1J had 
hem toen de kaart laten zien en er kruisjes op gezet, op de pl.a.at
sen waar luj was geweest. 
Hl.i was op pa.d met Jhr. Alphonaus Johannes Ma.ria. de Kuyper, geboren 
te .Amsterdam l Juni 1920, mt~sicus, wonend in Den Haag. 
De Kuyper had a.a.n de Yssellinie gewerkt en was da.ar weggelcopen. 
Op l.O November stuitten zl.i in de buurt van Meerveld op een pa,
trouille Hollandsche s.s. • het wa.s negen uur ili de morgen. zij 
werden gearresteerd en moesten de heele tocht van de pa.trouill.e 
meemaken. 
Onderweg werden nog een paar jongens a.angehcuden, die ook van de 
lsae~ we.ren gevl.ucht. Het waren Hendrik Stroek, geboren 27 Jumi 
1911 te Volenda.l!l, blJ was vischha.ndelaar in Utrecht en Johan van 
de Bilt, geboren te Utrecht l.5 Aug. 19-15. 
Deze beiden waren b~ een razzia. te Utrecht op 7 Octcber ingepikt 
en ze we.ren samen ontvlucht. 
Neg een vijfde man was afzonderl.ljk gepakt, het was Hendrik.Us Ver
meer, hlj was gegrepen bl.i de groote Veluwsche razzia. van lO Oct. 
H~ wa.s 29 Jaar en buitengewcon gemeenteveldwachter op het Leo. 
H~ was va.n de Yssel.linie gevlucht en ondergedoken bij zijn schoon
vader Hcp, maar op die bewuste vrijdagochtend van l.O November was 
hlj cpuieuw gearresteerd. 
De 6e man was om gehee1 andere redenen vau zijn vrijheid beroofd. 
Het was de veearts Dr. Ccrnelis Anthonie van Dorssen, geboren te 
Winschoten 17 Dec. 1907, bJJ was veearts en woonde a.a.n de Elspeter 
weg 2S te Udde1. 
Hlj b.a.d het niet getroffen. dat hij a.J.s naaste buurman :Fernau had 
gekregen,.of beter gezegd. hlJ kreeg Ferna.u in het huis aan de 
Garderenache weg 21, dat luj zoo juist had verlaten. 
In de tuin va.n zijn huis aan de Garderenache weg stonden neg wae 
sierstruiken, en hlj was met de eigenaar overeengekomen, dat hlj 
die mocht meenemen na.ar ~n nieuwe woning. 
Teen hlj dus op een da.gin het begin van November bezig was een 
prunu.sbocmpje en wat dah.1.iaknoll.en weg te halen, werd hl.j aange
sprcken docr een cndergeschikte va.n Fernau, die hem blijkbaar in 
cpdracht van Ferna.u dit verbood. 
HJ.j verzocht om Fernau te mogen spreken en teen h:Lj werd toegelaten 
legde hlj uit, wat lllj deed. 
Fernau ant rcordàe, dat het met het ocg op het vliegergeva.a.r 
verboden was de bep.La.ntingen langs de wegen weg te haJ.en. 
Ztj kwamen overeen, dat hlj het prunu.sboompje zou l.aten sta.an en 
de da.hlialmollen zou rooien. 
TermJl hJJ daarmee bezig was en het boompje weer neerzette,eiachte 
een varJ. d.e scldaten, dat blj ook een andere sierstruikl weer zcu 
ingraven • 
Var! Dorssen werd boos en zei. da.t hlj er niet aan dacht, al.s Hcl
la.rJ.dech cfficier deed zuj geeH graafwerk voor de Dui tschers. 
Het werd ruzie• Fernau kwam er blJ en l.iet hem ter pl.aatse a.rree
teeren en na.ar Bosch en Heide overbrengen.Hij werd eerst op een 
kamer op de eerste verdieping gezet, maar la.ter na.ar de kelder 
verwe~en, waar men hem à e trap afschopte. Zoo kwarn hij bij de a.ndE!B 
reeds genoemde gevangenen terecht. 
HJ.j werd later door Hel.le verhoord, waarbij hlj de irJ.d.rUk kreeg dat 
Fernau hem van allerl.ei va.lache dingen had beschul.digd en dat 
de verhcuding Hell.e - Fernau veel te wenschen overl.iet. 
zonder eten of drinken bleef hlj met de anderen in de kelder, en 
blj kreeg de indruk, da.t Helle niet het geringste overzicht had 
vru1 hetgeen er gebeu.rde en dat de ondergeschikten maar op eigen 
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geàegenheid h&idel.den. Hljzelf werd niet mishandel.d, en toen h1j 
een paar dagen later werd overgegeven aan de s.n. te Apeldc0rn 
en zijn verhaaJ. deed, werd l'uj vrljgel.aten, de verhcorder l.acl te 
om het gebeurde en gaf hem de raad de eerste t~d maar een beetje 
uit de buurt van Fernau te blljven. 

• • " 6 

Het eerst kwamen Stroek en van de Bilt aan de beurt cm verhcord 
te worder1. Veer 1n het hotel was een hal., die deer gla:1en deuren 
was vet,bonden met de daarachter gelegen kamer, waar aan verschil
lende ta.fel.s persC'nen zaten te sch.r].jven. 
ne leider was blljkb"1.ar lui tenant Naurna.nn. 
Nae1at Stlroek en van de Bil.t waren gebracht in die kamer, werden 
zij deer de ver schil.lende Dui tscher s onderho.nden ge:no.r::en, nu eene 
kregen ze van de een een paar klappen, dan van àen andere. 
Naumann gaf daarbij het voorbeeJ.d. Ook Oudheusden was erbij en nam 
a.ar1 het al.aan een werkzaam aandeel.. 
Na aflocp van h~t verhoor, waarbij het uitkwam dat z]j van de Ysse• 
linie waren weggevlucht, werden zlJ weer naar de hal. gebracht en 
zagen zij dat Boekhout en de Kuyper werden verhoord. 

Dade:u,jk vroeg Naumann wat al die teekens op de kaart van Boekhout 
beteekenden. Natuurlljk was h1j een spicn, die de Dl.li tsche verster
kingen op zijn kaart had aar.gebracht. 
Zij hadden zijn broekriem afgenomen en bemerkten dat h1j aan de bin
nenkant van de gesp een prentje had geplakt, dat h.1.j eens uit het 
een cf allder tijdschrift had geknipt. Na.uma.nn dacht da.t dit wel 
het portret van de Konirgin zou z]Jn. Verder eischten ZlJ van hem 
dat hlj Duitsch zou spreken, wat hem allerminst vlet afging. 
N~ gaf hem een paar klappen in het gezich~, welk VCC'rbeeld 
deer de w:ideren werd gevolgd. 
Toen nam Naumann de broekriem bij het chume einde en slceg hem 
met het andere eind, waaraan de zware gesp zat, ora het gezicht. 
Op een moment e ingerde de riem zich om zl,111 hcofd en toen Nauma.nn 
trok, scheurde het oor van Boekhout in, waardoor h.lj nog erger 
begon te bloeden. Een van de Juitsohers die hem mede erg missan
delde wae Schweickardt. Deze slceg hem opzettelJ.jk met de vuieten 
in het gezicht, waardoor z~n neus begon te b~ceden. 
Quö.heueden kwam erbij en gaf hem zoo hard mogelljk eenige trappen 
tegen Zljn lichaam. 
Ten laatste liep het bloed van alle kanten lange ZJ.jn gezicht en 
druppelde op de grond. 
P,.Jj werd teen gedwongen, de grond echoon te likken, waarb]J hlj met 
een pistccl tegen het hocfd werd bedreigd, al.s h.lj mccht weigeren. 
TerWJJl hlj gebukt stond gaf een der aanwezigen hem zco•n harde 
s chep tegen de dJj, dat de zool. geheel. van z]Jn l.aa.rs scheurde, 
hetgeen hlj tri omfantelJJk aan de anderen l.iet zien er1 een al.gemeen 
gelach ten gevolge had. VermoedellJk was dit Oudheusden, zna.a.r 
Boekhout kon het niet zien, da.ar hij gebukt stond en de man zich 
achter hem bevond. 
Na afl.oop van het verhoor, dat niets opl.everde, werd de mishandel
de Boekhout r.Laar de kel.der gebracht en de trap naar beneden ge
schopt. Vermoedelljk heeft ook Ba.rtsch. aan deze mishandelingen 
deel. genomen. Boekhcut was er ellendig aan toe, hlj was koortsig 
en Zljn geheel.e lichaam deed pijn, overal bloedde ZlJn gezicht, hlJ 
kreunde en huil.de van p~n, en er was niet de geringste gelegen
heid zijn wonden af te waachen of Zljn behoefte te doen. 
Allee was verboden, en eten of drinken werd niet verstrekt. 
Toen kwam de Kuyper aan de beurt~ die al een paar fl.inke klappen 
had gehad, omdat h1j probeerde Boekhout bij het verhccr met DLli tech 
te helpen. 
Naumann zei, dat hij de vcl.gende morgen om vier uur zou worden 
doodgeschoten en heel valsch vertaalde Oudheuaden dat nog eens 
voor hem 1n het Nederlandsen, hoewel. h1j wist dat de Kuyper het 
Duitsch zeer goed verstond. 
O~k h1j werd met de riem geslagen en eek met de vuisten bewerkt, 
hoofdzakel.Jjk door Nauma.nn. Het blced liep hem langs het gezicht, 
maar hlj zcrgde ervoor het met zijn za.kdcek cp te vangen, h1j wilde 
niet evenal.s Boekhol.t l.a.nguit op de vloer l.iggen op de druppels 
op te likken. 
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Toen allen weer in de kelder waren en eindelijk tot rust ho~pten 
te komen, verscheen da.ar de boef Sokol. 
Hlj liet hen eindel.c-os l.ang kn1ebuigir_gen ma.ken, elk moest het 
50 maal. doen en daarbij zacht in zichzel.f tel.len. 
Met allerlei opmerkingen probeerde h1j hen met het tellen in de 
war te maken. Dan liet hlj plotseling ophouden en moeoten zl,1 ver
tellen hoeveei malen zij het hadden gedaan. Hlj zei dan dat het 
fout was er.1. zij opnieuw moesten beginnen. 
Eindelljk ging bJj heen, allen waren doodcp. Er wa.s geen bank om 
op te zitten en het was verboden op de vlcer te rusten. 
La.ter bracht Oudheusden een emmer vuil. water, waarmee zij hun 
wonden mochten afwasechen. 
Grinn~kend veegde hlj erbl,1: Ziezoo·, knap julJ.ie je maar op, over 
een uur kom 1k je halen. 
Het was de gewone intimidatie. 
De vcJ.gende dag, zaterdag werden allen cp de fiets naar Elspeet 
gebracht docr een troep gewapende zeer jonge jongens. 
Dit mC'e ten de restan ten van de jeugdstorm zijn geweest. 
Hell e zal. er mee ingezeten hebben, dat Hadderingh was ontvlucht, 
dat MeljP.r was vermcord en ock deze groep zoc echa.ndelljk mishan
deld was. lilj moest iemand hebben achter wien hlJ zich later zou 
kunr.ien dekken. 
Hlj stond eigenlljk rechtstreeks onder de bevelen van Rauter, ma.ar 
te gell.Jk schijnt Gebhard• die in Elspeet J.ag, eenig tcezicht te 
hebben e;eha.d over de GEOEFENDHEID van het ba.ta.ljcn. 
{Dit ka:l. samengaan. Ook in Nederland kenden wij dat. zoo wa.s bv 
een regimentscomrnandant ondergeschikt aan een Divisieccrimandant, 
maar tevens was hJj aan den Inspecteur van het wapen verantwcor
delljk wcor de oefening van de troep.) 
En Helle wilde deze gevangenen wel spuien. Als Gebha.rd daarin 
vlc, og, wa.s hlj later mede aansprakelijk. 
Gebhard wae verstandiger, hlj zond de gevangenen terug. 
Toen de jeugdstorrners zich weer op Bosch en .Heide meldden, zei 
oudheusden hardop: Het hindert niet, dan " leggen wij ze zel.f 
wel. om,,. 
Die nacht bra.en t eeh van de S .s. •ers, die medelljden met hen ha.d 
hun cl.andestien wat drinkwater en mochten zij eindelijk hun be
hoefte deen. 
Nadat zij in drie dagen geen eten hadden gehad, werden zij Zondag 
12 Ncve1aber overgebracht naar Apel.deern en overgegeven aan de 
s.D. Ze werden daar niet mieha.ndel.d en werden cp 15 November 
getranoporteerd naar het P.D.A. Alleen van Dorssen werd vr~
gel.a.ten, 
Het was een transport van ongeveer 30 man. 
Zij kregen in Amersfoort de volgende nummers: 
de Kuyper 8914-6, van de Bilt 89~7, Stroek 89~, en Vermeer 89~9. 
Het nurr.ü.1er van Boekhout io mij niet bekend • 
.&ij gingen in .Amersfcort een afschuwell.}ke tijd te gemoet. 
Onder de da.gelljksche kwel.L.ingen van Kotäl.la. werden de weken 
dccrgebracht.Vooral de Kerstweek meet daar verschrikkelljk z~n 
geweest. 
De Kuyper b1eef tot 2 Februari, de anderen gingen allen cp 15 
J nnuari 1945 op transport naar Weenen. 
Hun l.otgeva.l.len z~n als volgt: 
All en werden in Mei 45 docr de Amerikanen bevrijd. 
BC'ekhout had zoo geledèn, dat hJj na terugkeer een t~djums op 
twee st,c-kken moest l.oopen en noci t meer de oude io geworden. 
Een ja.ar lang was hJj niet ir, staat eenige arbeid te verrichten. 
De B.nderen hebben minder onder de mienandelingen geleden. 
De Kuyper bleef in .Amersfcort tot 2 Febr. 45 en werd teen ge
transyorteerd naar Grona.u. Hlj kwam onder een particuliere baas 
en b.ad het niet slecht. Hl.j werd grensganger en vluchtte. H1j 
dook onder 1n Losser en kwam niet meer in Pl.litschland terug. 
O~k hlj vertelt van de Kerstdagen teen KotäJ.la de mannen over 
de grcnd l.iet " robben" en hJj daarblj boven op de Kuyper ging 
staan. 
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Ik heb hier weinig aan toe te voegen. 
Al deze martelingen ziJn het gevolg geweest van de arrestaties àocr 
de ma.r..nen van het bataljon HelJ.e. 
wanneer blj ter verantwoording wordt geroepen, weet hlj niets. 
Al. Zljr. gedachten waren in die dagen bij zijn vriendin. 
Zij was bJ.j hem, of hlj bezocht ha.ar in .Amersfoort, waarbij Vriex1s 
steeds als chauffeur dienst deed. 
Zlj die de zaak justitieei hebben onderzocht hepben zich zeJ.fs af
gevraagd cf hlj iets heeft geweten van de moord op Meljer. 
H~t is zeer goed mogelijk, dat dit een ondercnsje ie geweest van 
Nauma.nn en oudheusden, evenals hlJ optreden tegen Hadderingh op de 
vorige dag. 
Boekilout en de ~per, van de B11t, Stroek en Vermeer 1,·.1aren dood
gewone mannen, zij behrorden niet tot het verzet, er was geen en
keJ.e reden hen te mishandel.en. 
Bcvendien blljkt dat zij zeJ.fs uit Duitsch oogpunt mm boekje te 
buiten gingen. 
Hun opdracht was OPSPOREN en overgeven aan de S.D. verder niets. 
En ale men HeJ.le het vuur nader aan de schenen :Legt zegt hlj: 
Als Naumann dat zegt, zal. het wel. zoo zijn gegaan, ik weet het 
niet. 

GERARD ORANJE EN DE ARaESTATI:100 TE 

lCOOTWYKERBROEK EN APEL))OORN. 

= 
De arrestatie van Oranje is het beginpunt geweest van een J.ange 
serie van arrestaties, gedeeJ.tel.J.jk door de s.s. later door de 
S.D. te Apel.doorn. 
Als ik sythematisch wil.de werken zou ik het verhaal dus op een 
bepaal.À punt moeten afbreken en verder verwijzen naar de wandadea 
van de s.D. verme1d in Deel. VI. 
Maar daardoor zou ik het J.ogisch verband verbreken en daarom zal 
ik, á'wljkend van de methode, het historische verhaal geven, da.arbj 
overspringend van de S .s. op de S .D. 
In dit hocfdstuk zullen dus worden besproken een 1ange reeks van 
gebeurtenissen, die aJ.J.e door oorza.a.k en gevolg aan e:Lkaa.r ztjn 
verb_onden. 
Het gr~pen van Oranje was als het ontsteken van een lange lont, 
die overal ontploffingen deed ontsta.an, eerst te KootWljkerbroek, 
daarna. te Erme1o en Apeldoorn,vervolgens te Ede, Veenendaal. en 
eindigend in een geweJ.dige explosie in de Kamer van Koophandel te 
Utrecht. 

Nog sterker dan in de voorgaande gevallen zal blJJken, hoe de 
mannen van de 8 .s. de DRIVERS waren• die het w11d onder schot 
van de JAGERS der s.D. brachten. 

Op ll.. November was een Du.itsche trein door de R.A.F. bescheten, 
ergens tussch.en Barnev,eld en Stroe. De loCOIJlditief had het opge
geven, de trein stopte, a.J.len verlieten inderhaast de p1aa.ts des 
onheiJ.s want behalve een troepje van de weermacht, van de N.s.K.K. 
en wat" BlitzmitdeJ.,, was de trein geladen met munitiewagens. 
De BlitzmädeJ. waren Hol:Landsche drellen, die zich voor hocg loon 
hadden verhuurd om in Duitschl.and de frontsoldaten in hun armen 
het verdriet van de oorlog te doen vergeten. 
Men geweJ.dige knalJ.en vlogen de munitiewagens in de J.ucht. 
Het gemengde stel reizigers trok na.ar het café de Viersprong. 
Z~ hadàen daar van zaterdag op zondag ze1fstandi.g kwartier ge
maa.kt, ze hadden goed gegeten en gedrcnken zCJlèer iets te betalen 



en daarna wa.rer. de kerels en meiden samen in het stroo gekropen. 
De eigenaar, zo:r1da.g, was niet erg bllj met zijn ga.sten, ofschoon hlj 
anders allerminst anti-Duitsch was en op maa.ndagmcrgen belde hlj 
de garage Seegers op, die niet ver van Meerveld was gelegen en 
vroeg 01 men niet eens een boodschap kon sturen na.ar de s.s. om 
aan dit schandaal een einde te ma.Y-en. 

Op znaandagmcrgen 13 November was Van der Wal aan het e.xerceeren, 
toen hlj btj Hink werd geroepen. 
Hij moest na.ar de viersprong ( kruising weg Apeldccrn-Amersfcort 
en Stroe-Garderen) en daar de orde herstellen. 
Van der Wal stapte op de motorfiets, nam atormma.n Vuyck mee en 
reed erheen. 
HlJ gelastte de oude onderofficier, die daarbij was, elke wagen 
aan te houden, die in de richting va.n Apeldoorn reed en de heele 
troep b1J pluk:jes op die manier na.ar Apeldoorn te verhuizen, waar 
zlJ zich moesten meld.en blJ de ortacomma.ndant. 

Een der meiden ma.akte herrie. Toen ze uit de trein was gevlucht, 
had z~ een koffertje l.a.ten sta.an, er zat a~les in wat zij bezat, 
o.m. twee duizend gulden. 
Toen ze later blJ de uitgebrande trein terugkwam, was het koffertje 
verdwenen. 
Het was op zaterdag gebeurd, het was nu maandag, in die drie dagea 
was er veel beklJks geweest btj de trein, de kans om iets van het 
koffertje +,erug te vinden was nihil, maar van der Wal, die a.lttjd 
klaar stond om b~ zijn meerderen een goede beurt te ma.ken, besloot 
een onderzcek in te stellen. 
Op de plaats gekomen, verhoorde hlj een jongen, die daar rondliep, 
en die zei dat een zekere boer het misschien had gegapt. 
z~ gingen naar de boer toe, het bleek loos alarm te z]jn en van der 
Wal werd zoo boes op de jongen, dat hlj hem verschillende klappen 
in het gezicht gaf, en hem voor z~n straf' een eind meenam met de 
patrouille. 

Terwijl van der Wal met VUyck verder rondtoerde, za.g hl.j een jongen, 
die erg schichtig deed en zich verstopte. zou dat misschien de 
dader zijn? 
Van der Wal greep hem en vroeg hoe hlj heette. HJ.j zei• dat hlj 
Bakker heette en dat l:uj uit het gelvacueerde Renlal.m kwam. 
Maar van der Wal constateerde da.delJJk, dat de jongen een onver
valscht .Amsterdamsch accent had en hlj vroeg het peroocnsbewija. 
De jongen had er geen. Hlj deed een ver •rard verhaal, dat hlj b~ een 
boer logeerde, die hem uitbuitte en zlJn pers~cnsbeWljs in beslag 
had genomen. 
van der Wal arresteerde hem, en toen de jongen even la.ter probeerde 
te vl\-tcb.ten, schoot hlj hem enkele kogels achterna.. De jongen liet 
zich op de grond vallen en werd opnieuwie gegrepen. 
Va.n de Wal fouilleerde hem en vond een brief. 
Deze was geadreseeerd aan Gerard Oranje en bevatte de mededeeling, 
dat als blj een goed tehu.is wilde hebben, hlj ?.ich moest vervoegen 
blJ bakker Wind in Stroe, daar kon hlj meteen het vak nog wat leeren. 
Bovenaan de brief stond L.K.P. en onderaan: Je vriend van de o.n. 
Toen van Vliet. 

Wat had dit alles te beteekenen? Eigenltjk niets. Er waren op de 
veiuwe veel illegale vormen van verzet, de o.n., de L.K.P.•s en 
de R.v.v. Na.tuurltjk bleef dat alles voor de buitenstaanders geen 
geheim en een paar jongens Kamphu.is en van Vliet, die buiten alles 
stonden deden gewichtig met die geheimzinnige dingen en zoo had 
Tcon van Vliet, die op het eva.cuatieburea:u. werkte, voer de grap 
die letters op z~n brief getikt. 
Maar van de Wal was ineens opmerkzaam. ze hadden kort geleden een 
ge~eime aanschrijving gehad, waarin werd uitgelegd wat al die 
1etters beteekenden en waarin ock alles verteld aerd van de ge-
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kJ.eurde armbanden, die zij gebruikten. 
zoo kwam van der Wal. tot de concJ.usie, dat hlj een echte terrcrist 
te pakken had. HIJ sloeg en stompte de jongen. die van angst 
schreeuwde. 
Er kwa.m een postbode voorbiJ. Van der Wal hield hem amen contro
leerde de brieven. HlJ gaf hem een klap, dat de pet van Broekhuizen 
de postbode over de grond rolde. B1j de brieven was niets wat zljn 
aandacht trok, blj gaf hem de brieven terug met een schop onder zlJ;n 
achterste. 
ook de andere jongen kreeg nog een pa.ar kJ.appen en mocht wegga.an. 
Hlj holde b1j een boer binnen en kreeg een gl.a.s water om wat op 
Zl,jn verhaal. te komen, dat was b1j Steven Cozljnsen. 
Het was onderWljJ. twa.al.f uur geworden en van der Wa.J. besloot een 
boterham te ga.an eten in een café. 
TerWljJ. Z1J zaten te eten moest Oranje, de gevangene met het gezicht 
tegen de muur sta.an en van der Wal vroeg - om hem te 1nt1mideeren
a.&l de vrouw van de ca.féhajder, of ze hem 1n het kippenhok mochten 
dào-dscb.ieten. 
Toen ze een Duitsche post passeerden, moest Oranje hard roepen: 
,, Ik ben een parti sa.an." 
Zoo kwamen zij op MeerveJ.d aa.n. 
HlJ werd da.deJJjk voor Hink gebracht. Van der Wal was niet weinig 
trotsch. op zijn va.ngst. 
De huJ.psohr1jver Koeken werd geha.al.d, en ook de corvet:,er Lieshout 
was bij het verhoer aanwezig. 
Koeken moest alles opschrijven, de drie anderen verhoorden, hetgeen 
met veel mishandel.ing gepa.a.rd ging, waarbij ook Hink erop los sloeg. 
Het gt ng in de eerste plaats om zlJn werkelijke naam. 
Die hadden ze al op de brief gelezen en da.ar viel dus niet meer 
ever te praten. 
oranje was van bP. roep banketbakker, geboren uit Amsterdam, hlj was 
vcf:or de arbeidsinzet na.ar Berl.JJn gestuurd, ma.ar dat werd zoo door 
de ge lJ.ieerden gebombardeerd, dat h1j was gevJ.ucht, en op de Vel.uwe 
was ondergedoken. 
mJ was op de boerderij van Bast, en had aan de jongens van de eva.
caatie gevraagd, o! z1j geen roider adres voor hem wisten. 
Toen had va.n VJ.iet hem die bJrief geschreven. 
En zoo kwamen ze weer terug op de brief, en z1j wilden weten wat 
o.D. en L.K.P. beteekende. ze wisten het a.J. uit de geheime a.an
sch.rljViHS, maar zij probeerden heil nu uit hem te sJ.aan. 
Zij troffen het niet want Oranje wist zelf niets, hlj behoorde tot 
geen enkele ondergrondsch.e organisatie, hlj was een doodgewcne 
onder duiker. · 
van der Wal trok Qem hard aan het oor• maar er kwam niets uit de 
jongen, an toen besloten van der Wal en Lieshout hem eens extra. 
te miahandelen. 
Lieshout haal.de een klein zweepje va.n ongeveer een ha.J.ve meter 
vcor den dag en ZlJ gingen met hem na.ar de wocnwagen, die achter 
Meerveld was opgesteld. 
Daa.r was de s.s. man~ Bakker uit Enschede, die werd weggestuurd. 
Van der Wa.1 maakte de kleeren van Oranje aa.n de voorkant open, 
ontlbJ.ootte zijn borst en Lieshout sloeg er toen met de zweep op,. 
hetgeen Ora.nJe deed schreeuwen van pijn. 
Na dit pak slaag werd hlJ weer mee naar binnen genomen en verder 
verhoord. Hlj vertelde wat hlj wist van die leteers en va.n toon 
van Vliet, maar het was ~iet veel. · 
HO P. ze hem verder ook sJ.oegen, hlj wist niets meer te verteJ.len. 
Lieshout zei~: HlJ weet nog veeJ. meer. En dan sloegen ze hem weer, 
tot ze bemerkten dat ze niet verder kwamen. 
?oen zei Lieshout: Hlj moet weerst wat te eten hebben. 
HW nam Oranje ~ee naar de keuken. ga.! hem een paar boterhammen en 
schonk hem een bierglas met een licht roode vloeistof in. 

Dit was .Amer-picon, een va.n de sterkste dranken, die 
SokoJ. verkocht. Deze drank werd steeds gedronken, ver
mengd met water• ma.ar ze ga.ven het Oranje puur te drin
ken. 

De gevolgen bleven niet uit. Oranje was zoo doodsbenauwd, dat hlj 
niet merkte wat h1j drenk, hlj J.edigde het geheele gJ.a.s. 
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z~n angst werd va.n hem weggenomen, de laatste remmen verdwenen, 
hlj was drenken en werd weer mee naar binnen genomen. 
Hlj vond Hink, van der WaJ. en Lieshout nu fàdeele kerels, met wie 
je prettig kon praten. Z~ waren vriendeJ.ijk tegen hem, en hlj begon 
uit zichzelf te vertellen. 
Hlj vertelde dat va.n Vliet met een helm liep, wa~rop een rood kr111s 
was geschilderd. Hlj vertelde ook, waar hlj woonde. 
verder hadG boer Bast, wa.a.r hlJ was ondergedoken pas clandestien 
een varken geslacht, er was da.ar ook een radio. 
Hlj had niets te ma.ken me t de ondergrondsche beweging, maar kreeg 
wel ill egaJ.e blaadjes ter lezing van Tonny Kamphuis, die ook op 
de evacûatie-afdeeling werkte. 

Dit all.es gebeurde 1n de middag va.n maandag 13 November. Hink vond 
de gegevens belangr~k en besioot er zelf dadelljk op uit te trek
ken. Htj ging met van der Wal en Lieshout op twee motorfietsen 
erop uit. 
Een van de fietsu kreeg motorpech, ze zaten in Garderen en Hink 
en van der Wal ma.akten van de gelegenheid gebruik om persoonsbe
wijzen te control.eeren. ZlJ hielden den hoofdonderwijzer van de Bc
venkamp aan, maar zijn papieren waren in orde en zij lieten hem ga.an. 
De motorfiets ~ wam niet meer op gang, Lieshout werd met het kapotte 
vervoermiddel naar huis gestuurd, Hink en va.n der WaJ. gingen door 
naar 1Cootwi,1kerbroek. 
ZlJ gingen na.ar het huis van Toey Kamphuis, en zijn moeder vertelde 
dat hJ.j op het evn.ouatiebureau zat. ZlJ vermoedde geen gevaar, en 
dacht dat ze iets· van inkwartiering kwamen bedisselen. 
ZlJ gingen verder om Kamphuis op het evacuatiebureau te halen. 
1~ kwamen daar binnen en vroegen wie îoey was. Niemand antwcordde. 
Hink controleerde daarop de persoonsbeWljzen en greep Tony achter 
zijn schr~:fmachine vandaan. 
Hlj kreeg dadelJjk een pa.ar klappen ir het gezicht, omdat h1j zich 
niet had gemeld, toen Hink gevraagd had, wie Tony was. 
Hlj werd gearresteerd en meegenomen. Hlj moest voor de mo~orfiets 
ui trljden. Eerst gingen zij na.ar zijn huis waar Z1J een oppervlakkig~ . 
huiszoeking hiel.den op zijn kamertje• maar nieto vonden. 
Daa rop gingen ZJj naar Meerveld, waar hlj grondig werd verhoord. 
Hlj werd erg mi~deld, van <èr Wal sloeg hem telkens op het hoofd. 
Hlj vertelde, dat Brunekreef't een radio had, waar men geregeld naar 
de Engelsche zender ging luisteren. Daar was ook eeil busje, waarin 
men geld kon storten v~or het illegale werk. 
Hlj vertel.de, dat het spionneeren gebeurde met vaJ.sche roode kruis
papieren, waardoor men gemakkelijk door de D\liteohe linies kon 
komen. 
Maar•••• er gebeurde nog iets anders. Toen Kamphuis werd gefouil
leerd, vond men eeil brief, die hij had geschreven maar niet ver
zonden. H:lj had een meisje, z~ was verpleegster in Deventer, ma.ar 
hij had genoeg van de verkaering, blj schreef haar af. Ma.ar hlj had 
niet de moed daa.r eerlijk voer uit te komen en schreef dus, dat 
hlJ in een geheime organi satie zat, dat veel van z~n kameraden b~ 
dat werk reeds waren g 0 sneuveld, en dat .blj haar daarom niet aan 
zich mocht binden. HlJ gaf haar haar vr~heid weer terug. 
Iilj had de mccie brief nog niet verstuurd, en z~ sloegen er da.de
lljk op aan. Wat beteekende dat alles? 
En toen beging Kamphuis in z~n doodsa.ngot een gemeene streek. 
Hlj zei, dat hlJ die brief niet had geschreven, dat was gedaan door 
een andere Tony, namelljk Tony .AI+sems, die in Kootwijkerbroek was 
ondergedoken, h1j had alleen belcofd de brief op de post te bren
gen. 
Het was reeds heel laat geworden, toen Hink dat al es wist en hlJ 
droeg van der Wal op, de volgende morgen zoowel Ansems als Tcon 
van Vliet te a.rresteeren. 

Wie was Tony Ansems, en wat wist hlJT 

voor een juist begrip van de volgende gebeurtenissen is hier een 
uitWlJding noodig. 
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Anthonius Luoas Ansems, geboren te Assen jl Juli 1919 was de zoon 
van Jacobus Ansems, directeur van van Gent en Loos te •s Graven
hage. HlJ was ondergedoken en naa.r de Veluwe getrokken. In Kcot
Wljkerbroek kwam hlj in aanraking met den vellwaohter van der Wiel, 
die hem een onderdak bezorgde b~ de frunilie lCa.ttenbrcek, waar een 
uitstekende schuilplaats b~ de boerder~ was gebouwd. 
v::vi •der Wiel en zijn zoon zaten beiden in de illegaliteit, voorna
melijk o.D. 
Het stafkwa.rtier van de O.D. was b~ de familie Kleekanp te Ap&l
dcorn, daar huisde cok de chef staf Ebens, die t~delljk het bevel 
over het gewest waarnw;.. Da.ar kwam ook geregeld de koetier Kroeze. 
In KootwlJkerbroek waren verschillende mannen aangesloten b~ o.n. 
onder wie de ingenièur SwJling van Radio Kootwijk. 

Van der Wiel had in de zomermaanden di~ls pensiongasten en zoo 
kwamen daar in de zomer van 19~~ de leden van het gezin ~leekamp. 
Ansems liep met z~n ziel onder de arr.o., hlj had niets te doen, zocht 
va.n t~d tot ~jd de oude va.n der Wiel op om een praatje te maken 
en leerde daardoor de familie Kleeka.mp kennen. 
Hi.j vond de dochter erg aardig en teen de pensicnt~d voorb~ was, 
kreeg h.lj vergunning de familie nu en dan in Apeldoorn op te zoe
ken. Hlj mocht er ook wel eens logeeren en zoo ontstond er een 
prettige band. Hlj was een betrouwbare jongen. en waarom zouden 
z~ voor hem dan geheimen hebben. HlJ hoorde het een en ander van 
o.D., braoht nu en da.n briefjes over aan Suylins, en vermoede~k 
ook aan de tandarts Lokker te Barneveld. 
En op de een of ándere ma.nier lla.d hlj ook een O .D.a.rmband veroverd. 
Hlj liep v~ rond, want h:&j had een valsch Aus,veis a.ls administra
teur van het een of andere niet bestaii.nde Roode Kruis z1ekehU1s 
te Ederveen of ergens anders. 
Hoewel h1J niet tot o.D. behoorde, was h1J vr~ a.a.rdig va.n veel b~
zonderheden van die organisatie op de hoogte. 
Maa.r h1J zcu nog meer te weten ko1nen. 

In Amersfoort waren uit het P.D.A. ontsnapt een viertal gevange
nen. Twee hunner waren Joop Balk, de commandant van R.v.v. te 
Ape~doorn en Dr. Helmuth Blilmcke, een gedeserteerd Duitsch offi
ciers. 
Balk was in KootvviJkerbroek terecht gekomen, hlJ was naar Apeldcorn 
gebracht, maar gevoelde zich da.ar niet veilig en kwam in KootWlj
kerbi--oek terug. 
Illj ,vilde naar Piet van de Veluwe ( eigen~ke naam Berend Dljkman) 
gewestellJk cormnandant van R.v.v. te Ermelo. 
Balk was nogal kenbaar, als gevangene waren Zl.ln ha.ren gemilimeterd 
ma.ar Ansems was bereid hem na.ar Ermelo te brengen. 
ze reden langs Stroe, waar ze nog even de brcer van Balk opzoch
t.en. die daar als knecht dienst deed b~ bakker Wind en daarop 
werd hJj in Ermelo afgeleverd b~ Piet van de Veluwe, die da.ar in 
h'üs was b~ bakker Drost. 
Drost was all.erminst gesteld op dit illegale bedr~i' in Zljn huis, 
maar vcor de oorlog had Piet van de Veluwe, die ongetrouwd poli
tieman was, btj hem in huis gewcond en nadat hlj uit Duitsche gevan
genschap was ontolagen en na.a.r Ermelo was n;eruggàkeerd als ille
gaal col'Ill!l8lldant, was hlj weer b~ Drost in de kost gekomen. 
Drost drong op zijn vertrek aan, er was b~ Drie voor Piet een mcoi•e 
bunker gebouwd, maa.r Piet verschoof zijn vertrek steeds. 
Zoo kwam Ansems terecht bQ Drost, waar h1J Pie--t van de Veluwe 
vond en z~n metgezel afleverde. Hlj werd er hartelijk ontvangen en 
bleef een nacht logeeren op de hooizolder van de garagehouder 
Bakker, die na.ast Drost woonde. 
En hoewel hlJ een buitenstaander was, u.ocht hlj meedcen aan een 
wapendropping. De volgende dag ging hlj na.ar KootWljkerbroek terus 
maar door deze samenlocp va.n omstandigheden waren hem waardevolle 
gegevens bekend, zoowel van de o.D. als van de R.v.v. 
En deze jongen was verraden door Kamphuis, erger nog, hlJ had een 
leugen gezegd, denkend zichzelf da.armee te redden. 



oranje, de aanlegger van dit alles was intusschen in veilig vaar
water terecht gekomen. Z~ waren overtuigd, dat het een domme knul 
was, die buiten alle illegaliteit .stond. 
Koeken zei tegen Hink: Laten Wlj hem hier houden. HlJ is banket
bakker, en Wlj hebben een b~kok noodig. 
Da.t -mra.a zoc. De compagnie van Hink ha.d beslag gelegd op de keu-:
ken va.u Koster, die vla.k b~ Meerveld woonde, da.ar hadden zij een 
pa.ar Dui tsche meiden voor het groenteschoonmaken en verdere ge
noegens, er waren cok een pa.ar Hollandsche meiden b~gekomen, ma.ar 
een pa.ar van de meiden hadden een venerische ziekte opgedaan, cok 
de b~kok was daardoor besmet en in het ziekenhuis opgenomen. 
Er werd een groote opruiming gehouden onder de besmette meiden en 
Oranje kwam als b~kok in het bakhuis van Koster in dienst. 
Koster en zijn vrouw Gerritje van de Ruitenbeek moesten niet veel 
van hem hebben, want zJJ hr-orden al gauw van de s.s. •ers dat hlJ 
een hoop jongens ha.d verraden. 
Maar Oranje voelde zich daar geheel thuis. En toen Lieshout een 
paar dagen la.ter met verlof naar .Amsterdam ging, kreeg Oranje 
van Hink een fiets en een Ausweie om te voorkomen, dat h1j onderweg 
ve er Arbeidsdienst zou worden gegrepen. 
Lieshout leverde hem in Amsterdam af met de wa.arsclnlwing, dat 
als hlj over twee dagen niet klaar stond om mee terug te gaan naar 
Meerveld, de heele familie zcu worden gevangen genomen. 
Oranje was op t~d present, hlj deed z~n dienst ale b~kck, maar 
teen hlJ na een t~dje z~n ka.na scheen zag en de compagnie na.ar 
Ruinen verhuisde, ging hlj erva.t1 door. Hink zag hem niet terug. 

Oranje ,va.s ongeveer 8 maanden ondergedoken geweest b~ beer Bast 
en h 1J verried a.lJ..es wa.t hlj van dat gezin wist. 
Op l~ November vervoegde zich van der Wal met een stuk of VlJf 
s.s.•ers op de boerder~. Bast was niet thuis maar zijn vrcuw Ger
ritje van Ma.lenetein stond hen te woord. 
z~ vrcegen dadel.ijk waar het geslachte varken en het radiotoestel 
waren. z~ begreep, dat oranje alles had verklapt. 
z~ wees hen, waar het varken lag en bracht hen op de plaats waar 
het radiotoestel verborgen was geweest. Het was er niet meer, 
blijkbaar had haar man het ergens anders opgeborgen. 
B~ de humszoeking trad van der Wa.l onhebbelijk op, hlJ had een 
klein stokje in de hand, waarmee hlj haar telkens op verschillende 
lichaamsdeelen sloeg. Het deed wel geen p~n, maar het was des te 
meer vernederend. 
Toen hlj wegging gelastte hJJ haar, zoowel het varken als het radio
toestel in te leveren te Meerveld of cp Bosch en Heide. 
Om haar ochrik aan te ja.gen hadden de kerels een paar keer ge
schoten, zoodat de kogels rakelings langs haar vlogen. 
Toen ze weg waren, kwam de man te voorscl:ujn, hJJ was b~kba.ar weg
gekropen. 
De vrouw zorgde veer de inlevering, het radiotoestel werd opge
graven en daar zij in Meerveld niet bekend was, leverde ze een en 
ander abusievelijk af b~ de weermacht• die in het Remontedepot 
lag. Z~ kreeg daa.rvocr een on tvangbeWljs, dat ~ later aan van der 
Wa.l. ken toonen, teen hlj terugkwam om te vragen, waarom zij de 
bevelen niet had opgevligd • 
• • • • • • 
Maar voordat van der Wal op die dag cp de boerdertj van Bast ver-
ocheen, had hlj reeds een veel betere slag geslagen. 
H1j had van Hink opdracht gekregen, in de vroege mcrgen van 14-
Ncvember Aneems te arresteeren. die op de boerder~ van Katten
breek moest zitten. Hlj moeat een troepje manschappen meenemen. 
Onder hen waren c.m. Lieshout en Roters. 
Het was nog pikdonker, toen ze in de buurt va.n Kattenbroek kwa
men. Vermoedelijk vergisten z~ zich even in de weg en sloegen 
tegenover de boerder~ een z~weg in. 
Da.ar woonde de politieman Elbert van der Wiel àn iets verder zijl 
zoon, die een ondergedoken Poolsch kapitein vlieger herbergde. 
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van der Wiel. hoorde de kereJ.s komen en ging snel. naar buiten. 
Iilj trad hen tegemoet en zei: Politie, waarmee kan ik julJ.ie 
helpen? 
Van der Wal zei, dat ze Ansema moesten hebben, die b~ Kattenbroek 
zat. 
Van der Wiel was bang, dat ze op z~n zoon zouden stuiten en wilde 
wat uJd winnen. Hlj zei: Kom jul11e binnen, dan drinken we eerst 
een kop koffie. 
Van. der Wal was er niet voor te vinden, hJj ge1astte de andere om 
mee te gaan en het huis van Katt~nbroek aan te wijzen • 
Zoo was van der Wiel getuige van de arrestatie. 
z~ liepen naar het huis van Kattenbroek en beneden met hun wapens 
op de deur. Het duurde een t]jdje, toen werd er opengedaan en de 
verschrikte boer stond voor hen. 
Van der Wal greep hem da.de~k b~ de nek en snauwde hem toe: Waar 
is Tony? 
De verbouwereenàe boer zei: In de sch.UilpJ.aats. En wees die aan. 
zoo werd Ansems gegrepen en naar binnen gebracht. 
Van der Wal zette hem tegen de muur en begon hem te sla.an en te 
trappen. 
Onderwijl hadden een paar mannen de schuilp1aats doorzocht. z~ 
kwamen terug met de overjas van Ansems, en in een van de zakken 
zat een paar handschoenen. Zlj haalden de handschoenen eruit en 
ontdekten dat daarin een opgerolde a.rmha.nd zat. 
Ock zat er een vei1igheidsspeld aan de mouw van de overjas. 
Va.n der Wal was de koning te r~k. Hlj rolde de armband uit en de 
kleuren van o.D. kwamen te vcorsc1lljn, geel en blauw, de band was 
gemaakt van de bekende landhuisstof. 
Van der Wal ze;,dat dit de mcoiste dag van zijn leven was. 
Wat een pracht beurt zou hJj daarmee ma.ken bij Zljn chefs. 
Hlj gaf .Ansems een paar trappen en zei: Wat zal jtj een mooi ~k 
zijn. Maar eerst zullen we Je nog blcndeeren. 
(Dat was blJ.jkbaa.r hun geestige code voc-r bont en blauw sla.an.) 
Hlj had a.a.n de vrouw va.n Kattenbroek opgedragen koffie te zetten 
en eischte een kop kokende koff18lll zonder melk, die hlJ Ansems 
in het gezicht gooide, te gelljk hem verbiedend, Zljn gezicht af 
te vegen. 
De andere kerels riepen: Schiet hem maar da.delJ.jk dood. 

Van der Wal had nog een andere opdracht. 
Hlj ging er met Roters op uit om Toon van VJ.iet te a.rresteeren. 
Omst!'.'eeks half acht in de morgen bva.men z~ blj de timmerman van 
Vliet, die in de schuur aan het werk was. Hlj zag dat twee s.s.ers 
van wie vroi der Wal de commandant was, naar bümen waren geaa.an, 
aen paar anderen bewaakten het huis aan de buitenkant. 
Toen de vader binnenkwam, kwamen z~ al met ZJ.jn zoon .Antonie na.ar 
beneden. HlJ werd dadelijk in de Y.euken verhoord, door van der Wal. 
Btj elke vraag, die hlj stilde onderstreepte hlj dit, door hem een 
slag met de Vt.list in het gezicht te geven. Als de jongen niet 
dade~k antwoordde kreeg bij een tweede slag. 
Het ging over het feit, of bij tot de il.legaliteit behoorde. 
Onderwijl hadden z1J ook de neef Jasper van der Bljl gevonden, en 
btj de controle va.n ztjn persoonsbewijs b1eek, dat hJj uit Zuid 
Holland kwam. Hlj was dus bl]jkbaa.r een onderduiker. Hlj werd te 
ge~k gearresteerd. Ze werden meegenomen. De vader zag ncch de 
zoon, noch de neef ooit terug. 
Het eenkge bericht dat hlj 1ater kreeg was van Jhr. van Geen, 
burgemeester van PUtten. Deze was eveneens in Dl.\itschland gevan
gen geweest en had bij een transport Tcny van Uiet stervende op 
een boerenkar aangetroffen. · 

Toey van Vliet en Jasper va.n der BlJi- werden meegenomen naar de 
boerderlJ van Kattenbroek, en samen met Tony Ansems, gingen zij 
cp pad naar ~eerveld. 
De s.s.•ers waren allen op de fiets en ztj namen van Kattenbroek 
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een fiets mee. waarop Anseme moest r~den. 
De 23 jarige Hendrik Kattenbroek mocht meerijden cm in Meerveld de 
fiets weer in ontvangst te nemen. 
Ze~ zag hlj hoe .Ansems door de 5 s.s•ers en vccraJ. door van der Wal 
werd mishr.ndeld. voortdurend werd hlJ onderweg geslagen en gestompt, 
en met de koJ.f van de karabijn in de lendenen gestompt, zcodat hlj 
van zijn fiets rel.de. Als bJ.j dan stil.stond werd hlj door ailen af
geranseld. 
Onderweg raakte een van de rijwiel.en fefect en Ansems moest een 
van de s.s•ers achterop nemen. Toen dat niet gelukte meest h1J 
met de handen omhoog hard voor de fietsen uitloopen. 
In het station Stroe werd even haJ.t gehouden en daar slceg van 
der Wal hem meerdere mal.en hard met de vuisten in het gezicht. 
Ansems ma.akte een afschuwelljke indruk. Door het al.aan was zijn 
gezicht bent en bJ.auw, Zljn neus bl.oedde, zijn li})pen waren opgezet 
en hJj bloedde ook uit de mond. 
Van Vliet en van der DljlL kregen nu en dan een kl.ap, maar het was 
niets vergeleken bij de mishandelingen, die Ansems moest ondergaan. 
Een va:1 de gemeen••e dingen waa, dat z~ met bun zware laarzen 
het slachtoffer tegen de onderbuik trapten. Dat was iets dat hun 
in DuitschJ.and speciaal. was gelaerd. 
De oude Ka.ttenbroek had met het geval ~eelljk inge zeten. HlJ zei 
tegen van der Wal dat l.llj er niets van geweten had• dat Ansems tot 
de iLlegal1te1t behoorde, maar van der WeJ. veegde hem honend tme; 
En waarcm slie~ hlj dan in de schuilplaats en niet in hl.lis? 

Dade.uJk werd Ansems verhoord. Hink had de leiding. Hij moest maar 
eens vertel.len, wat die brief beteekende. die blj aan dat meisje 
had geschreven. Annems wist van niets. Hlj had de brief nocit 
geschreven. Toen werd hlj geconfronteerd met Kamphuis, die bekende 
dat lujzelf de schrljver was. 
Da.armee zou alle verdenking van Ansems zijn w:eggencmen en hlj zou 
vrljui t Zlj1~ gegaan, ale men niet die vervloekte armband had ge
vonden. 
Daarmee was Zljn dcodvonnia geteekend. 
Ansems was door de mishandelingen munw. ma.ar Lieshout nam hem nog 
even mee naar de tuin, waar hlJ hem a.J.door diepe kniebuigingen 
J.iet maken, knielen, liggen. opstaan enz. tot hlj ni~t meer ken. 
Verder uwn h1J hem nog even mee in de woonwagen, waar h.j , extra werd 
mis l::'.i.ar.1.del.d. 
En teen werd het verhoor voortgezet. 
In Ansems was alle weersto.nd gebroken. 
Hlj vertelde dat in Apeldoorn het gewestelijk commando van de o.D. 
was, ten huize va.11 Kl.eekalll). Daar had Ebens de leiding. 
Vc,c,r ll.em bracht hlJ soms brief jes over na.ar SuyJ.ing in Kc-otWl.jker
broek, waar deze was ondergedoken en naar de tandarts Lekker in 
Ba.rrJ.eveJ.d. 
F..n de koerier in Apeldoorn waa Kroeze. 
En dan wiat blj nog het een en ander van Piet van de Vel.uwe, die 
met Balk de leiding had in Ermelo en daar woonde in buio blJ bakk«
nrost. 
Het moest een politieman Zljn. 
Hink vroeg aan van der Wal of hlJ een politieman van die naam kend~ 
maar die legde hem uit dat het. natuurlljk een schuilnaam was. 
ze waren verrukt over de gegevens, die ze nu hadden. Da.ar zat 
prcmotie in. 
:Maar dit gevnl. moesten zij uitbuiten. Niet a.J.s gewocnlijk de gevan-
genen doorzenden naar l3oech en Heide, waar Helle met de rcem zou 
gaan strijkeu. 
Neen van der Wal. wist iets beters. Z~ moesten een rapport opmaken 
en dit met de gevangenen meesturen naar Bosch en heide, maar ••• 
ze zc,iden de heeren daar vcor zijn. 
Zlj zcuden een dcorsJ.a.g van het rappcrt maken en dit rechtstreeks 
zenden fLan de s.D. in Apel.deern. Die zou dcor hun tusachenkcmst 
de primeur van het geval. hebben. 
En dus bracht de crd0nnana het bericht allereerst aan Fielitz, 
het hoofd van het Einsatzkommando te Ape~doorn. Daarna werden de 
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gevangenen onder gewapend geleide met twee autea doorgezcnden 
naar Bosch en Heide. Hink en van der Wal gingen zelf mee, of 
wel, zij werden daarna door Helle opgebeld cm te komen. 
In ieder geva.J. maakten ztj mee, wat er verder op Bosch en Heide 
gebawde. 
Een van de dingen, die Ansems had verteld was, dat er in Garde
rer.1 een keerierspost No .3 was bij den hoofdonderwijzer van de 
Bcvenkamp of in zijn schcol, en dat ook Guus van der Mersch erbij 
was betrekken. 

Het zal v c- or Helle niet prettig zijn gew0.est, t een hlj ontdekte 
dat achter zijn rug de S.D. reeds volledig was ingelicht, en 
toen plotseling Verhulsdonk met enkele mannen uit Apeldocrn 
op bcsch en heide verscheen. 
H1j werd een min °f meer ondergeschikte persccn en Verhuladonk 
nam de leiding ever. 
Wij zullen Verhulsdonk beter leeren kennen in Deel VI. 
H1j was een dcmme maar toch sluwe kerel, met het d◊orzettings
vermogen van een jachthond. Alo hlj het spoor rook, ging hij 
vo ert, tet bJ.j het doe .J.. had bereikt. 
Hij werd door de gevangenen" vuurvreter" genoemd. 
Ik heb hem later eens verhoord en teen had hl,j last van geheu
genozwa.kte. Hlj wist er zoo weinig meer van. 
Ik heb hem teen st~f in de houding gezet, tot z~n geheugen weer 
teru.gkv,ram. 
Toevallig had ik Illljn r~zweep b~ Illlj, waarvoor de boef een heilige 
vrees had. Ik zwaaide er maar een beetje denonstra.tief me e en 
z~n geheugen kwam terug. 
Het was iri de eerste t~d na. de bevr~ding zoo gemakkelijk, als 
je een onderonsje met zoc •n sc:ticcier had. En ruggegraa.t hadden 
ze geen van allen. 

zco zat dan van der Wal met Hink op Bosch en Heide en het viel 
hem op, dat de Du.itschers en de Belgen van de S.D. zeer ner
veus waren. 
In Apeldoorn hadden ZJ.j cntdekt, dat de illegalen een geheime 
zender hadden, vlak bij htu1 stafkwartier. Ze waren omringd door 
terroristen, en nu bleek het dat eigenll.jk de heele Veluwe er 
vo l 1Uee zat. · 
Ze wilden wel wat m"'er weten van hetgeen da.ar in Garderen ge
beurde en Hink en van der Wal gingen erheen. Ze zouden die 
van de Bcvenka.mp en van der Mersch eens even halen. 
z~ gingen eerst naar de politiepost waar ZlJ den politieman 
H.J. van Essen aantroffen, die tet de ondergrondsohe beweging 
behoorde. Hlj schrck, toen hJ.j hoorde dat zij Tinus ( van de 
Bovenknnp) en Guus zochten. 
Va:n ê Bovenka.mp was hun voornaamste getuige, daar gingen zij 
allereerst :neen. 
De betrokkene, zich van geen gevaar bewust Z&'t' in de bestuurs
kamer van ~e scheel te werken voor de evacuatie. 
Juist teen h2j da.armee klaar was, de vcordeur in het sle t draaide 
om thuis te ga.an eten, zag hlj buiten het flitsen van electrische 
za.kla.ntarena. Hlj rcok het gevaar, rende de gang deer, kroop 
deer een raa.rn na.ar buiten en verdween in het duister. 
Verscholen achter een heg, zag hlj de rna.nnen in unif ~rm naar 
zijn huis gaan. 
Hlj wiat genceg, hlj maakte dat hlj weg .,_::v,ram en vestie<1e zich 
vcorlc~ppig in àe hut Ma.lper,tuis, die indert~d deer een drietai 
cndergedcken studenten in het bosch was gebouwd. 
De s.s. drong intusschen in zijn buis deer en verhcorde zijn 
vrouw, maar zij hield zich gced, z~ wist van niets. 
Volgens van der Wa.1 vertelde mevrouw van de Bovenk&np hem, waar 
Guus VEUJ. der Mersch in de kost was. 
:Ilj was "en pension" bij Ph. va.n Meerveld a.au de Putterweg. 
Zij treffen het niet, want ook hlj was weg, hlj was een paar dagen 
naar Zwolle om wat Roode kruis a.atlgelegenheden te regelen. 
Van der Wal stampvoette. Toen hlj de vorige dag met Hink in 
Garderen was, hadden zij ll!>Otorpech gehad. En t oen hadden zij 
onderwijl persocnsbe'Wljzen gecontroleerd. 
Onder die lui was van de Bovenkamp toen geweest, hlJ herinnerde 
het zi ch neg goed, hlj was teen sa.men met een dominé. En h2j had 
hem toen la.ten ga.an, niet wetend dat h2j to:'t de illegalen be-
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hcorde. En nu ze dat wel wisten was hlj onvindbaar. 
Hlj zwc~r, dat hlj hem eigenhandig zou neerschieten, als bij hem 
neg eens tegenkwam. 
Dat zcu neg eens gebeuren blJ de razzia te Apeldocrn, maar teen 
herkende hlj Tinus niet, die trouwens andere papieren had. 
In zljn woede arresteerde hlj nu alle mannen, die hlJ c:p straat 
tegenwkwam. 
Eer nt van Malkenhorst, de onderwijzer, die van de prins geen 
kwaad wist en die onderweg was naar de melkboer. 
Toen hlj de school passeerde werd hlj aangehouden. 
z~ vroegen zJ.jn beroep: Lehrer. 
Teen vroegen zlJ: Wohnen Sie die Milhie gegenllber? 
Toen van Malkenhorst dit bevestigde hoorde hlj: Sie sind verhaf
tet. 
Hink en van der Wal hadden een deel van hun manschappen meege
nemen en de wacht b~ de schcol liet hem blJ v 0 rgissing vrlJ, 
maar toen hlj langs het huis van van de Bovenkamp kwam, werd 
hlj OJJ,lllieuw gearresteerd. 
Hlj werd gefouil.l.eerd, wat niets cpleverde en moest vccrcver
geboge11 staan tegen de keukendeur van de woning van de hocf-d
ondermjzer. 
Ewven later w~rd een tweede gevangene naast hem gezet, het 
was een eva.cue, die deer Tinus was uitgestuurd om eens te 
kljken, hee het ermee stond. 
Zij moesten VlJf kwartier onbeweeglJ.jk bl. Jjven staan. Van M}~lken
h.orst prcbeerde telkens rechts en links te kijken cm te zien 
of er ka.na tet ontvluchten was. Hlj werd gewaarschuwd en toen 
dat niet voldoende hieJ.p, werd hlJ met een karabijn geslagen · 
waarop luj wel. stil. bJ.eef staan. ' 
Om 8 uur, teen de spertljd begon, werden allen in de scheel ge
jaagd. Daar ontdekte hij tot zijn schrik Nol. Burger, het hoofd 
van net verzet, die ~ok gearresteerd was. 
In de gang kwam hlj van der Wal tegen, die hlj nog kende van 
voor de ccrlcg en bJ.j bella.a.gde zich over het optreden van de 
manschappen. Van der Wal zegde hem toen zijn hulp toe. 
Die avond tusschen J.O en 11 werden Burger en van Malk=enhorst 
om beurten verhoord. 
Dank zl.) de oude relatie gedroeg van der Wal zich correct en 
om elf uur werden allen vrijgelaten. 
De Duitschers hadden niets ontdekt, Zlj gingen zonder gevange
nen weg, maar toch niet met leege handen. Zij hadden hun auto 
vo1geladen met eetwaren, voorraden uit de scheel en uit de 
central.e keu.ken. Zij hadden ook veel mannen aangehcuden, die 
met hun karretjes met eetwaren naa.r het hongerende Hol~and 
op de terugweg waren. Zij hadden de hongerige mannen alles 
afgenomen en hem met de leege wagentjes verder laten trekken, 
je moet te r!lidden van je werk je eigen hela.ngen niet uit het 
oog verliezen. 
:Burger ging naar huis en deck onder, zlJn geweten was aller
minst zuiver, Van der Wal droeg · aan van Malkerûlorst op, in 
Garderen te blijven om verder voor de evacués te zcrgen. 
Reeds de volgende dag controleerde van der Wal hem en hlj was 
heel. tevreden en het gaf hem vertrcuwen in van llal.kenhcrst, 
dat hlj niet was wegaelcopen. Hl.j had eens moeten weten dat 
van Malkenhorst de opvolger van Burger was bij het illegale 
verzet. 
na volgende zondag had van Malkerûlcrst oen bespreking met 
Tinus in de hut Malpertuia. Hlj kon daar echter niet alleen 
onverzorgd blijven en een gewa~end geleide vracht hem veilig 
over nA.ar de onderWljzer Vreeken aan de Jachtlaan te Ape3.docrn. 
• • • • 
Onverrichterzake kwamen Hink en Van der Wal midden in de nacht 
op Bcsch en Heide terug, waar het onderzoek nog in volle gang 
was. 
Een k eine zwarte Belg stond druk te gesticuJ.eeren. Lct.~~ .. &..J 
So ei:ne Frechheit. In Apeldoorn hadden de terroristen vlak blJ 
hur! stafkwartier gezeten. 
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IIlj gaf aitgebreid college over de dropping van wapens. die 
plaats 11ad nadat door de Vla.a.msche radio een afgesproken slag
zin was doorgekomen. 
Maar ze zouden nu eens hUn slag sJ.aan. ze hadden de noodige 
draden in handen. 
zou Ansero.s niets van die dro_ppings weten? 
HJ.j werd gehaald. HIJ maakte een ellendige indruk. 
Zijn geheele gezicht was bont en blauw. zijn lippen waren dik 
opgezet, zijn tanden stukgeslagen. Hlj kon slechts langzaam en 
bijna onverstaan•baar spreken. 
H1j werd geslagen, maar v~~ de droppings kon hlj niets vertell.en. 

Vlug maakten de s.n•ers het plan op, want die zelfde nacht 
wilden zij nog toeslaan. Ze hadden een tijdje gewacht omda t er 
nog een wagen uit Apeldcorn moest komen, ma.ar dat hield ten 
slotte t cch t P. lang op. 
Er werden twee colonnes gevormd. 
Bij de eeue werd Ansems ingedeeld als gids, blj de andere Kamp
hu.is. Zij wilden afrijden, want er stonden neg veel arrestaties 
op hun lijstje. 
V-.n der Wal zag tot zijn spijt, dat hlj en Helle eigenlijk hadden 
afge daan, ma.ar bJ.j liet zich niet zoo gema.kkelljk op een zijspoor 
zetteri. HIJ wil.de meegaan raet de tocht. 
D~R.ro~ vroeg hlj aan Helle: Bin ich zugeteilt oder unterstelit? 
Daar was organisatorisch verschil tusochen. 
" zugeteilt" beteekende dat hlj als vertegenwco:::- c11ger van Helle 
meeging." unteratellt" wilde zeggen. dat blj ter beschikking 
van ö e s .n. werd meegegeven. 
Hell e antwoordde: ,, Zugeteilt.u 
Da.t opende de mogelijkheid, dat van ó er Wal na aflcc-p rapp '"'rt 
kon uitbrengen aan Helle en deze alle berichten over de mooie 
vangst aan zijn eigen chefs kon berichten, in de eerste plaats 
aan Ra.u t er. 
En zoo stapte van der Wal in een van de kleine luxe autcs en 
reed mee met de colonne. ze gingen allereerst na.ar Barneveld 
en parkeerden op de markt. 
Snel ,verd afgemarcheerd naar b.et huia van de tandarts Lokker, 
die daar hoofd van o.n. was. 
Hlj werd gearresteerd en z~n uniform en rijlaa.zzen waren een 
welkome buit. Ook verder werd daar het ncodige gestolen. 
Wij zullen in Deel VI zien, dat de s.n. een uitgelezen stel 
rcovers was, zij waren minstens zoo goed als de s.s. bedreven 
in het stelen te eigen bate. 
Ve er hen was de arrestatie bijzaak, nauwelJJks waren zij een 
huis binnengedrongen of zij hielden hu.iszceld.ng. 
Zij k13ken elkaar daarb~ nooit op de vingers en zij hadden een 
goed jachtinstinct. 
In de eerste plaats eetwaren, maar verder vcoral contant gelg 
gouden en zilveren munten en dito sieraden, albums met kostbare 
postzegelà, smalfilmcameras en dure fctotcestellen, koffer
sch.rl,Jfzna.chines, armbandhor.loges enz. 
All9s werd ingepakt en met spoed gezonden aan de eigen adressen 
in Du.itschla.nd, als Liebeaga.ben. 
Het wekte de ergernis van à e Belgen op• wier J.and thans dcor 
de geallieerden was bezet en die heelemaa.1 niets naar huis 
konden sturen. 
Zij waren na de bevrijding dadelijk bereid om een boekje epen te 
deen over de diefstallen van de Duitsche collega•s en de 
" aangeteekende " pakketten, die zij bijna dagelljks na.ar huis 
verzonden. 

Na de arrestatie van Lokker werd naar KootWljkerbrcek gereden. 
Het was intusschen lang na middernacht. het liep tegen twee 
uur ir! de ochtend van l5 November. 
ZJ.j stopten naar aar.Lwijzing van Kamphuis bij de bc-erderlj van 
Lljbers, waar Felix ooetendorp een jongen uit Wageningen was 
ondergedoken. HJ.j werd met Kamphuis gecontronteerd, en voor 
de juiste persoon herkend. 
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De wagen waarbl,1 Ansems was ingedeeJ.d, reed ondermjl naar het 
huis van mej. Maria Johanna van Beek, aan de Essener weg 20. 
Het hUis uverd doorzocht en Ir. Suyling werd gearresteerd. 
Een vJ.ugge confrxmtatie met Ansems wees uit, dat ze de juiste 
man te pakken hadden. 

Vl ug reed de auto verder en sJ.oot weer aan blJ de col.enne, die 
n nar aa.nwijzingen va.n Kamphuis onderWJ.jl blJ de boerderl,1 van 
Geurt Brunekreeft was aangekomen. 
De s.D. klopte aan, van der Wal was daarblj. De cude Brunekreeft 
kwam voor den dag en vroeg wat er aan de hand was. ZlJ zeiden: 
Iuh.-vmrtiering, en drongen naar binnen. 
Blljkbaar waren zlj goed ingelicht, want zlj liepen regelrecht 
naar de plaats waar het radiotoeate:L. en de busjes hadden ge
staan. Ma.ar na de eerste arrestaties had Brunekreeft ze vei
liger opgeborgen en ze waren niet te vinden. 
Zij namen de ma.n mee naar de werkplaats en ranselden hem af. 
Op ha.ar slaapkamer hoorde de vrouw, hoe de oude man werd ge
sJ.agen. 
Een deel van de schoften was onderwijl in de kelder afgedaald 
en zij vonden daar een geslacht varken, worsten, kaas en al:Ler
J.ei andere eetwaren. ZlJ maakten zich toen niet meer druk om 
die aene radio en om de geldbusjes. Ook niet om de twee zoons 
die thi~ia waren en hals over kop in de schuilplaats waren ge
vlucht. 
Wallioht is dat rmju behoud geweest, want een van de jongens 
koerierde tusschen de chef staf van het gewest Ebens en nuj. 
lilJ kende dus miJn naam en adres. 
Zl,l laadden alles wat ZlJ konden vinden op de wagen en reden 
weg. ZJj namen Geurt Brunekreeft mee. 

Ansems wees onderWJ.jJ. de weg naar het huis van va.n der Wiel. Jr. 
Hl,l wist dat vlakbl,l het huis een bergplaato von wapens was. 
Hlj had daar s nmen met van der Wiel eens wapens ingebracht. 
Maar van der Wiel en Gerrit van Ee hadden juist diezelfde a
vond de wapens elders in veiligheid gebracht. 
ne schuilplaats was dus leeg. 
ze gingen naar het huis van va.n der Wiel Jr. Het was op slot 
en blJjkba.a.r onbewoond. Een van de Belgen smeet een steen deer 
het rawa, opende het en klem naar binnen. 
De anderen vel.gden door de voordeur. 
ZJ.j vcnden de kasten open, blijkbaar waren de beweners kort ge
leden 111 haast vertrokken . 
De boeven gapten een paar ger.aakkellJke steel.en, die zW op de 
auto laadden, anderen stalen het glasw.erk, dat docr een ander 
weer uit de auto in scherven werd geschopt, zij brachten verder 
een kist met wat Duitsche wapens en munitie, die Zlj nog hadden 
ontdekt. 
Het geheeie transport reed na.ar Bosch en Heide, waar ZlJ na een 
oponthoud van tien minuten de reis naar Apel.doorn vccrtzetten. 
VA.11 der Wal reed op de treeplank mee tot Meerveld, toen was 
het werk van de s.s. in dit geval afgedaan. 
KamphUia, Ansems, Geurt Brunekreeft, van Vliet, van der Bl,lJ. en 
8Uyl.i11g werden meegenomen naar Apeldoorn • 

. Enkele dagen later vroeg van der Wal aan Hink, of hlj nog eens 
na.ar Garderen mocht gaan. Hij kon het niet verkroppen, dat 
Tinus hera was ontsnapt. 
HlJ kreeg toestemming en sa.men met Lieshout ging hlj ero1 .p uit. 
HlJ belde a.a.n blj van de Bovenkamp. De vrouw ontving hem. 
Waar was haar 1.aa.n? En waar zat Guus? ZlJ cnderzochten het heele 
l':l.uis zonder resultaat. 
Zij spraken :nui tsch, maar mevrouw van de Bovenka.mp bemerkte aan 
hun veJ.e fouten, dat het Hollanders waren en zlj bleef Neder
J.a.ndsch spreken en zei, dat Zlj tegen haar eek gerust HoJ.la.ndsch 
konden spreken, wat ze verder dan cok ma.ar deden. 
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( Na.tuur lljk droeg hlj toen 
geen uniform.) 



l24 

Plotse i ·1· g scheen van der Wal. haar fel. in het gezicht met zijn 
zaklantaren en zei: Post 3, zegt U dat niets? 
z~ antwoordde, dat ze niet begreep, w~arover hlj het had. 
Zij gingen weg en trokken na.ar de predikant van den Berg. 
Die hadden zij indertijd gezien, samen met van de Bovenkamp. 
Zij namen de dominé na.ar de huiskamer en gel.astten hem da.del.ijk 
naar mevr. van de Bovenkamp te gaan om haar over te hal.en, 
da verblljfplaats van ha.ar man te zeggen. 
Da dominë ging Zljn boodschap doen en onderwijl bleven de twee 
mannen <la.ar wachten. Toen de predikant terugkwam, gingen zij 
opnie1.pv naa.r mevr. van de Bovenkamp, ma.ar het bezoek van de 
domine had haar niet van gedachten deen veranderen. 
Zij g1.ngen ongetroost weg en van de Wal. dacht na. 
Zou hl.) misschien bij een van de andere onderwijzers verstopt 
zitten? 
Hlj ging na.ar van Malk2nhorst, die hJJ kende. z~ vroegen waar 
van de Bovenkaznp zat en doorzochten het heele huis. 
Zij vonden allereerst een ondergedoken spoorman, ma.ar van Mal
kennorst zei, dat het ~~n zwager was, waarop van der Wal dat 
zaakje liet rusten, ofschoon hlj wel. begreep dat het een spoor
wegotaker was. 
Toen drong blJ door in de sl.aa.p~amer van 2 andere evacués, het 
Echtpaa.r van der Scheer, een fabrikant uit den Haag, die was 
ondergedoken, omdat h1j niet vcor de Du.itochers wil.de werkèn. 
Mevrouw va.n der Scheer was van Russische afkomst, doch va.n 
Am@.rikaa.nsche nationaliteit. Zij was zangeres geweest en trad 
voor de ocrlog nu en dan voor de B.B.C. op. Toen zij het ge
stow.ael in hl.lis had gehoord, had zij haastig wa.6 ccmpromittee
rende papieren op het bal:ikon verstopt. 
Het eenige wat van der Wal vcnd, was een Engel.scha brief, die 
hJJ las. 
Hoewàl hlJ huiszoeking hiel.d deed hlJ dit zoo onhandig, dat hlJ 
de wa.penbergpl.aats onder de tr :1.p niet vond. Het is te begrijpen 
dat van Mal.kenhorst b~ die huiszoeking min of meer op heete 
kolen zat. 
Met l.eege ija.nden verdwenen va.n der Wal en Lieshout waer. 
Nog even probeerden z~ hun gel.uk b~ een andere onderwijzer van 
Hees, waar zij vrcegen of van de Bovenkamp daar was verstopt. 
z~ onderzochten het huis maar vonden niets. 
Toen wilde Lieshout de kinderen uit bed halen om ze te ver
hooren, ma.ar van der Wal. had alle hoop opgegeven cm iets te 
weten te komen en zei; Laat ze ma.ar el.apen. . . . . . . . . . . . . .. 
Dit was het einde va.n het aandeel, dat de s.s. in deze zaak 
heeft gehad. Ma.ar toch kan ik niet nalaten een overzicht te 
geven va.n hetgeen verder gebeurde als een NOOZAKELYIC GEVOLG 
van hun daden. 
Hoewel. de rest va.n het on r•erzoek geschiedde door de s.D. is 
de s.s. dus daarvoor moreel. geheel aansprakelJjk. 

Toen Verhulsdonk met Zljn gevangenen in Apeldoorn kwam, had 
Fielltz daar reeds ZJjn maatregelen genomen. 
Hij had het geheel.e gezin KJ.eekamp gearresteerd, vader, moeder, 
doi.::hter en twee zoons. HJj wilde weten waar Ebens zat. 
Ebena was ongetrcuwd en wconde met een zuster samen. 
Zij overvielen het huis, ma.ar vonden hem niet. Hlj was onderge-+ 
doken bij Kroeze. Dit was de koerier, die cok werd gezocht. 
ZW gingen na.ar het a.drPs van Kroeze en arresteerden hem. 
M~ar het waren typische DLlitschers. Toen zij daar Kroeze had
den gearresteerd, hadden zij daar hun taa.k verricht en teen 
ZlJ daar nog een ander in een bed zagen liggen, namen zij va.n 
hem geen notitie. Het was Ebens, de chef staf van het gewest, 
die dadelJjk na hun vertrek het op een l.oopen zette en naar 
KootWljkerbroek trok in de hoop daar veil.is te zijn. 



VERHULSDONK" 



Hlj trof het niet, wa.nt hlj ontdekte dat de s.n. daar reeds overal. 
was geweest. Zijn vriend van der Wiel Jr was weg, Suyling en 
Erunekreeft waren gegrepen. 
Gelu1'Jcig kwam bJj onderdak bij de ouders van Gerrit van Ee. 

Zoo had da.n iielitz het gedeelte O.D. afgewerkt, er bleef hem 
nog over de hand te leggen op die geheimzinnige Piet van de 
Veluwe. 
Hlj gad Verhulsdonk opdracht om met een troepje naar Ermelo te 
gaan en daar die terrorist gevangen te nemen • .Ansems moest mee 
om de weg te wijzen. 
Zlj reden met de 1-vagens naar de muziektent te Ermelo, waar ze 
in het duister parkeerden, het was ongeveer 5 uu.r in de ochtend 
van 15 November. 
Verhuladonk na.m Ansems mee, hlj zei, da.t ze vlakbij het huis wareia 
Anaerns wees de bakkerij van Drost aan en beiden keerden naar de 
wagens terug, daar bl eef .Ansems onder bewaking van een chauffeur 
achter, terwijl de anderen naar het huis van Drost gingen en het 
omsingelden. 

Even moet ik hier een uitleg geven. 
Piet va.n de Veluwe werkte sa.men met Harm en Leonard. Z1j hadden 
de vorige avond een vergadering gehad b]j Drost aan huis, waarbij 
Peter van Scherpenzeel, Ba.Je en Blilmcke aanwezig waren geweest. 
De groote fout va.n Piet va.n de Veluwe was, dat hij een eenvoudig 
man was, hJj was een geschikte commandant voer een groep, h1J be
ochikte over voldoende moed, de mannen werkten graag met hem 
samen. Maar na. de inval in Normandie, was er een strccm van 
mannen gekomen, die zich bij het verzet aansloten, de R.v.v. was 
geweldig uitgebreid en de eenvoudige Piet van de Veluwe was 
niet geschikt vcor het grcote COI.lll'.08.ndo, dat de geheele Veluwe 
omspande. 
Van alle ka11ten kreeg hij rapporten en meldingen binnen en hij 
kwam er niet toe een stukje te vernietigen. zoo ontstcnd lang
zamerhand een uitgebreid archief. 
Het was in de dagen van de fusie tusschen de verschillende 
deelen van het verzet, de o.D., de R.v.v. en de L.K.P 1 s. 
Op 15 November zou Piet naar Amsterdam gaan voor een bespreking 
over het bezetten van de verschillende fW1cties. 
HlJ had het geheele archief uit de schuilplaats (in het zwembad) 
la.tea halen om het bij de bespreking te kunnen raadplegen. 
Na afloop va.n de vergadering regende het pljpestelen en niemand 
ha.d zin, weer naar het zwembad te wandelen om het op te ruimen. 
Dat zouden zij de volgende dag wel doenl 
Dan zou de kraanwagen uit Apeldocrn komen, waarmee hlJ onopge
merkt naar Den Haag zou r~den. 

Toen VerhUlsdonk het huis omsingelde, wist hlj niet beter of 
Piet was een doodgewone pa.rtisane. Zlj drcngen in het huis door 
en arresteerden Piet, en Drost en neg enkele willekeurige 
evacués. 
Zlj brachten allen sa.men in het kantoor, waar alles nog net zoo 
la.g, als zij het de vorige avond hadden verlaten. 
Verhuladcnk keek een en ander in en ontdekte, dat hlj de hand 
ha.d gelegd op de Geweatell,1ke Commandant van de R.v.v. 
Dadell,lk lieten ztj een flesch cognac halen om dat feestellJk te 
vieren. 
Ik heb Verhulsdonk en Dirckx speciaal la.ten verhcoren om precies 
te weten wat er werd gevonden. 
Het verbaal gaf aan: Op de tafel lag een a.otP-nta.sch vol aan 
papieren. Naast de tafel stond ook een actentasoh vol. In een 
van de laden lagen tien á .l.2 mappen vol papieren. 
Het waren de laatste bevelen, die van hocgerhand we.ren ontvan
gen en de laatste berichten, die men va.11 de lagere comrn ndanten 
had gekregen. Verder stukken over spionne.ge, afwerpterreinen, 
contact met het Engel1che front, telefoon- en koerierverbindmn
gen, en andere ondergrondsche verbindingen o.a.. de telefoon
verbinding met de Intelligence service te Nijmegen. waarlangs 
dagelijks een stroom van berichten gingen. Verder de verbindin-

•sen met andere groepen, een koerierlljn van de R.R. en een flesch , 
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met phosphorus, voorzien van gebruiksaanmJzing. 
In de tuin, achter de loods werd onder ta.kkebo □ aen een plaats 
gevonden ,vaar de aarde blJjkbaar was orngewoel.d. Er kwam een 
container te voorschljn, waarin een Duitsche uniform, een 
pistool. met houder en patronen, enke1e b~zondere pa.pieren over 
de organisatie en een code voor de zender. 
Een en ander was afgeworpen op het terrein" Bertus" 
Er kwam een koerierster Ja:nny Thljssen uit Putten, die gelukkig 
geen post b~ zich had. Z~ werd gegrepen en kreeg een pa.ar klap
pen in het gezicmt, ma.a.r z~ liet zich niet van ha.ar stuk bren
gen en zei: Waar is de bakker, ik moet een broodje hebben. 
Na een kwartiertje lieten zij haar gaan en z~ waarschuwde de 
anderen. Na een t~dje kwam een andere koerierster Jeanne Bosz 
uit Putten. Zlj had wel. papieren b~ zich, maar er werd toen 
gepost, z~ kreeg de aanwijzing, door te r~den. 
Hel.muth Bl.ilmcke, doctor in de chemie, afkomstig uit Flens burg, 
had dienst gedaan als " Scnderftthrer" en was in .Amaterdam ondeP. 
gedoken. Hl,j was ontdekt door de s.D. in was in .Amersfoort ge
vangen gezet. Hlj was samen met Balk ontvlucht en er was afge
sproken dat hlj met Piet zou gaan samenwerken. 
Hlj kwa.t.t die morgen aaril.ocpen en daar hlJ in Ermelo niet tot de 
bekenden behoorde, was hlj niet gewaarschuwd. Met z~n kortge
knipte gevangenisharen liep hlj in de val. en dit zelfde ge
beurde die dag ook met Bnl.k. 
B~ het zoeken vonden de S .D' ers een adres in .Amsterdam. Het 
was te bereiken via. een doorverbinding in .Amersfoort. 
Verhulsdonk· wilde weten wat dat beteekende en Piet zei, dat 
dat het adres van zijn gescheiden vrouw was ( hlj was nocit ge-
trouwd geweest) · 
De s.D•er Toueeul wil.de er de woef va.n nemen. HlJ wao Hollan
der, en hJ.j bel.de Amersfcort op. Telkens kreeg hlJ bericht dat 
hlj wel zou werden doorverbonden maar het gebeurde niet. 
De truc was, dat aaJ:l de andere kant Gerrit van den Born was en 
de afspraak was, dat men driemaal belde. om verbinding te 
krijgen met de hoogere leiding in .Amsterdam. 
l)aar Touaeul dit niet wist, belde hlJ maar eenmaal. en Gerrit 
begreep dus dat er onraad was en verbond heo niet. 
Verhul.sdonk ma.akte een schampere opmerking tegen Piet, dat 
hlj de boel wel erg liet slingeren, en deze haalde de sohoude~s 
op en zei: Ale je drie dagen la.ter was gekomen, hadt je nuj 
niet gevonden, dan had ik veilig in l'IllJn bunker gezeten. 

Verhule<lonk knoopte dit in ztjn ooren, het zou later aanleiding 
geven tet een nieuw drama., dat ik niet verder zal bespreken. 
Ik vnr~1j.e daarvoor naar de Kroniek van Ede blz. 22 5. 

Verhuledcnk vertrek met de eerste gevangenen e:n met het archief 
na.ar Apeldoorn. Hl,j gaf order, sm.:. ddags voor het vertrek het 
huis in br8l1d te steken. 
Teen de vrouw van Drost die middag cm-1 5 aur met het laatste 
transport in Apeldoorn kwam en b~ de anderen in de ce1 werd 
gestopt, vertelde z~. dat het huis met handgrnr1aten in brand 
was gestcken en vernield. 
Piet werd afzonderlijk gehouden de andere gevangenen werden in 
2 cellen samengeperst. 

Snel werkte Fiel.itz het archief door, vocrdat hJj het doorzend 
aan z~n chef Schreieder in Zwolle. 
Een paar dingen trekken ~n aandacht. 
Hlj vc-nd in het archief een aanwijzing, dat 1{art1en op het staf
kwartier een nieuwe R]jncrossing voorbereidde. Daar dientenge
volge er te veel gel.oc-p op de boerderij kwam, hadden Bill en 
Barend een ander punt van samenkomst gekozen. 
Er lag een Briefje, verueldend dat Bill ten huize van Karel I 
een bespreking had gehauden met de andere illegalen. 
Verder had Barend een afzcnderlljk stA-fh.-wartier gevcnden op 
de bcerder~ van Thcmasaen. en er lag een slordig situatie
schetsje b~, voor geval. Piet daar eeD koerier heen wil.de stu
ren. 



Veer de vo.Lr.:o:ende portretten zie: 

Steven Boonzarujer Deel. I blz 340 

Vfiesje Boonzaaijer,Deel I blz 307r 

Didi Roos Deel I bl.z 338 

Veit Deel I - b ._z 354 

Dirck.x Deel. I bl.z 355 

Thonon Deel I blz 355 
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Ook Lag er een bericht, dat Wiesje Bocnzaaljer koerierde, en 
als zij niet thuis kwam, nam de moeder haar taak ever. 

DE-ze drie berichten haal.de Verhulsdonk eri.dt, luj schreef ze 
ever en het archief werd doo1·gestuurd naar Schreieder. 

Twee dagen na de arrestatie werden Felix Oosteaandorp en Ansems 
in ee1 kamer gebracht. Z~ moesten met het gezicht naar de muur 
gaan staan en mochten zich alleen omdraaien als hun iets werd 
gevraagd. 
OC\ste:ndorp vertelde mij daarvan het vcl.gende: Achter een tafel 
zat eeu s.n•er in de blauw grijze uniform van de Herrna.nn Goe
ringtrcepen. Voor de to.fel. zal Piet in een gemaLkelljke stoel., 
hlj rookte een sigaret en maakte allerminst de indruk, in een 
toesta.r.1.d van angst te ztjn. 
De ondervrager legde hem het schetsje voor van de boerderij è 
van Thomassen. Hij vond het onduidelljk en Piet teekende een 
beter. 
Hc ewel het toen niet besproken werd bleek Illl,Î uit een later ge
oprek met Verhul.sdonk, dat zij deze geschiedenis in verband è 
brac· tan met iets anders• dat er in werkelljkheid in het gehee1 
geen verband mee hiel.d. 
Heel dichtb~ die pl.aats lag een schaapskooi. Daar hadden in
dert~d een 5 ta.1 s.s.ers gevangen gezeten. Z~ waren door de 
illegalen gearresteerd met de bedoeling ze aan de Engel.schen 
over te geven. Het waren Hcl.la.nders en zij kenden natuurlljk de 
plaats wo.ar zij zaten. de boer• die hun het eten bracht, de 
jcngena. die hen bewaakten. 
Doch cle Engeàchen kwamen niet en wat moesten zij met de g~van
genen begir..nen? Al.s zij hen vrqlieten, konden zij zichzelf even
goed b~ de s.D. aanmelden om doodgeschoten te werden. Het ging 
om het leven van de gevangenen of om hun eigen leven. 
Toen kregen zij een troepje gestrande parachutisten te verber
gen. Het ken alleen in die afgelegen sc~pskcci en daarom 
moesten de lb.oeven plaats maken. z~ werden ge1iquideerd en alle 
5 vlak naast de schappskcci begraven, die daarop dcor de En
gelsche bondgenooten werd betrokken. 
Blljkbaar was de S.D. dit later te weten gekomen en Verhuls
donk combineerde die schaapskooi met de bcerder~ waar toevai
lig nu Barend was terechtgekomen. 
Dat moest wel een centrum van terrorisme zijn en hlj sprak met 
Fielitz af. dat alo z~ wapens vonden, de heele zaak in hrand 
zcu wordex1 gestoken. 
OC"k had Verhulsdonk uit de papieren gele zen, dat daar gerege]ld 
de kc~rierster Didi kwam. 
Hlj nam,Veit, Chantraine, de rat Thcnon. Touseul en l)irckx mee. 
ze reden met twee autos, kwamen l.angs de nieuwe steeg en vcl
gens het schetsje stopten z~ bij de boerder1j van Thomassen. 
Er lagen twee bcerderl.jen van Thomassen vl.ak bij elkaar. 
Op de eene boerderij woonde de cude Arien Thomassen met zijn 
vrouw en zijn zoons G~a en Dirk. Op de andere, die het eigen
lljke ~tafkwartier was woonde de zoon Evert met ~n jcnge vroiw. 
De auto stepte voor de eerste boerderij, de mannen sprongen er 
af en renden het erf op. Gijs en ~n aanstRa.nde zwager Aria 
Methorst trachtten te vl.uchten maar Gljs kreeg een schot in 
de ha.nd en Aria in de bovenarm. Zij gaven zich gewcunen en op 
de boer derlj werden een stengt n en een pa.ar handgranaten ge
vonden, die daar voer oefening van de jongens in gebruik waren. 
Daar~ee was het lot van de boerderij bezegeld. 
Gearresteerd werden Arien, de zpons G~s en Dirk, drie cn,ler
duik~rs. nl. Karel Besselsen. Piet Wcudenberg en Frits Wisger
hof. 
Daarna gingen z~ naar de boerderij van Evert, die natuurlJjk 
intusschen was gevlucht. Z~ vonden alleen de vrouw. De huis
zoeki11g leverde niets op. hoewel er een pistool en munitie 
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in de nok verborgen waren. 
Terwijl de kerels binnen zaten, kwam een wielrijdster het erf 
oprWden. Het was de kcerierster Didi (Rachel Roes) met haar 
brieven. 
Tw~e s.n•ers sprengen door het raam naar buiten en grepen haar. 
Toen zij ontdekten dat zij Didi heette kende hm1 vreugde geen 
grenzen . 
Dat was de ontbrekende schakel., zij wist waar Bil.1.e en Barend 
wconden. Dat zouden zij er wel uitransel.en als zij niet to pra
ten bereid was. Zij keken hun lJJstje in, daarop stcnden Bill, 
Barend. Didi en Wiesje. 
z~ vrcegen waar Bill en Barend zaten. Zij wilde niets zeggen en 
werd deer de rat tegen de grond geslagen. Toen ze weer cpstond, 
sl.oeg blj haar opnieuw tegen de grond. De Duitscher Veit kwam 
hem te hulp. HlJ trok de daa, die zij om had zoo har d aan, dat 
zij b1.1na stikte. Zlj sleurden haar naar binnen. legden haar met 
de rug op de tafel, trokken haar rok.ken omhccg en ranselden 
haar met stokken op buik en dijen. 
En aJ.dror riepen ZlJ, dat zij de adressen van Bill en Barend 
moeste?at hebben. 
ze zei, dat ze die niet kende en dat ze over een uur bij de 
Pelicaan in Lunteren moest zijn, waar zij iemand moest ontmoeten. 
Zij verzen het in haar angst en zij geloofden het. Zij wilde trou
wens op die ma.nier aan Haalbocm. die danr woonde laten zien 
dat Z1J gearresteerd was. _ 
Zlj besloten erheen te gaan, zij zcuden een val. opzetten met 
Didi als lokaas. Verhulsdonk: en een paar anderen namen haar 
mee naar Lunteren. Nablj de Pelicaar1 stopten ZlJ en z]j werd op 
de weg gezet. De kerels stelden zich verdekt op .• 
Zij liep heen en weer ma.ar natuurlljk kwam er niemand. 
Plotseling rende zlj de tuin van de Pe~icaa.n binnen, en wilde 
l.angs de achterkant vluchten, maar Verhul.sdonk: zat haar da
delljk na en zlj kwam tegenover net hooge gaas, bij schoot haar 
deer de voet)- en gaf ha.ar met zijn pistool zoo•n harde klap op 
het hoofd, dat de kclf van het wapen brak. 
Zij had haar doel bereikt, Haal.boem had alles gezien, z]j werd 
na.ar de auto teruggebracht en meegenomen naar de boerderlj van 
Thomassen. Da.ar had ZlJ gedurende haar eerste verblijf al kans 
gezien haar brieven in de kachel te gooien. 
To~n zij daar aankwamen nam Dirckx een dcosje lucifers en zei 
valsch: Alo je het nou nog niet wil zeggen, steek ik de boel 
in brand. 
Het was de gewone vuile streek. Als zij de namen had genoemd 
zcu de boerderij toch ir.1. de asch zijn gelegd. 
Er werd van al.les meegeatclen. lir.:nengoed en fietsen. 3 kceiez. 
2 varkens, wersten en spek, terwijl Chantraine zich vermaakte 
m~t het dcodschieten van de kippen. Deze ploert heeft de be
vrljding niet gehaald, hJ.j is in Apeldoorn docr een der illegalen 
dco dgeachoten. 
Daarop werden beiàe boerderijen in brand gestoken. 
In Apeldccrn werd J)idi neg eens verhoord, maar teen zij niets 
l.osl.iet, lieten zij ha.ar verder met rust. 
Zlj was in beide beenen geschoten, maar werd niet verbonden. 
Pas toen z~ hooge koorts kreeg kwam er een Sanitäter, -die de 
wenden verhond en ook de wonden, die zij blj de mishandeling 
had opgedaan • 
. Na 6 weken werd de vrouw van Evert en de vrcuw van Drost los 
gelaten cmdat zlj een baby verwachtten. 
Arien en zijn zcon Gtjs zijn in Neuengamme omgekomen. 
Dirk ontvlûchtte uit Amersfoort, voordat hJ.j op transport ging 
naar Duitochl.and. Piet Woudenberg werd afgekeurd en vrljgelri.tltn 
Karel Besselsen, Arie Methcrst en Wisgerhof kregen pas b]j de 
bevr~ding hun vrijheid terug. 
Didi werd naar Apeldcorn ,.QVergebr acht • Kort voor de bevrijding 
werd Zlj op transport gesteld naar Doetinchem, waar het h~r 
gelukte te ontsnappen. 
Het was haar ge;J.uk, dat haar uiterlJ.jk niet joodsch wn.s. 

·······~ 
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_Twee d~en later, 21 November stond de S .D. plotseling vc-or 
het huis van Karel I ( Weiznar) t,e Ede. Enkele kameraden hadden 
hem gewaarncl..uwd onder te duiken, maar hlj had het niet gedaan. 
Hlj was immers altijd in gevaar, hlj hielp joden en andere onder
duikere, hlj vccrzag hen van valsche papieren, hlj hielp ille
galen aan wapens, waarom wa.e de zaak nu plotseling zcoveel 
erger dat hij moest onderduiken? 
Ieder vertrouwde op het zwijgen van Piet. Zij wisten niet dat 
hlj al.Le pa.piertjes had bewaard. 
Ka.rel rekende erop, dat hlj van de plaa.tse~ke politie wel een 
seintje zcu krijgen als de S .n. daar kwam cm naar een adres te 
vragen. Ma.ar de s.D. r.i.ad veel geleerd en handelde buiten de 
politie om. 
Zij d.rc11gen da.deltjk in het huis door, man en vrouw zaten in de 
achterkamer onder strenge bewaking. 
Beiden vroegen zich af wat d.e S .J) wist? Was het voor joden, of 
voor azidere onderduikers? Of was het loos alarm. 
Een der kleine kinderen boven begcn te huilen en zij kreeg ver
gu. rming erheen te gaan. 
T~en zij terugkeerde door het kantoor zag zij da.ar een briefje 
op tafel liggen. Het was een afschrift van een mededeeling 
van Barend, dat er bij Karel. I een illegale bijeenkomst was ge
houden. 
Nu wint ze het en toen zij in de huiskamer terugkwam fluisterde 
zij het haar man tcen,waarvcor zij docr Pen der s.n•ers werd af
gesnauwd. Zl,) moest ha.ar mond houdei. . 
z~ haalden het een en ander uit het hUis mee, ( het was een 
h.andel in electrische artikelen) Zij stalen f 20.000 aan geld 
mee, het was vr~wel hun heele bedrijfska.pita.alr~, en toen de s.D. 
in ApeJ.doorn terug was, gaf de s.n•er Wigger aan de Luftwa.ffe 
door dat er een hoop te halen was op gebied van electrische 
m .... e tins trumen ten. Z1,j kwru:aen en stalen de rest mee • 
Na ee 1 paar da.gen werd Karel verhoord en mishandeld. 
Het vonnis luidde: Schutzhaft filr Dauer des Krieges. 
Hlj werd afgevoerd na.ar Duitschland en is ncoit teruggekeerd. 
~iju vrcuw bleef gevangen tot aan de bevr~ding • 

••••••• 

Zo cdra. zij klaar waren bij Ka.rel I ( Weimar) reed de wagen dcor 
na.ar de boerder1.j van Boc:nzaaljer. Daar vonden zij Steven, de va.
der van Wiesje. Zij vroegen waar zijl.!. dochter was. 
Gelukkig was zlj niet thuis, ma.ar Z1J arresteerden de man en de 
vrouw en een jco4sch onder duiker van der Sluis. 
Verhulsd.cnk had hier ook de .Leiding en toen die etiekume dief 
een zakje th~e in de kast zag liggen, stak hlj het in z~n zak. 
De drie menschen werden meegenomen na.ar Apeldoorn. 
steven Bccnzaaljer is omgekomen in Wl5blin, de vrouw is b~ de 
bevrijding vrijgekcmen en van van der Sluio ontbreekt elk spoor. 
Natuurlijk ia hl.j evenals duizende andere joden vergast. 

Hiermee ZC'U de zaak Zljn a.t'geloopen • ma.ar er kwam een afschuwe-
11.jke complicatie bij. 
De bcerder1j was een koerierapost van de R.Y.V. ma.ar ook de 
greep Albrecht maakte van deze post gebruik, daar bracht Dcorn 
uit VeeIJ.enda.a.J. de brieven die vestemd waren voor Dr. Alex 
( HartJnan van de P .G.E.M. ~ en deze zorgde voor doorseining 
via. de P.G.E.M. naar Nijmegen. 
Or..middellljk na de ramp b~ Thomassen besloot Boonza.a.ijer voor
zichtig te worden, Bill zou geen verdere brieven sturen en 
tcerlL de koerierster van de groep Albrecht kwam, stuurde de 
vrouw van Bconza.aJjer ha.ar met de brieven terug. Zij zou wel 
verichten als alles veilig was. 
Doorn ~.reeg Zljn brieven terug en was wanhcpi~. Hoe moest hij 
zijn gegevens ter kennis van Nijmegen vrengen? 
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Hlj dacht da.t het geen kwaad kon, ale h1j de kceriereter nog 
eens met een nietszeggend briefje naar Bocnzarujer stuurde, 
gericht aa:-! Alex en waarin stond, dat als deze hem wilde spre
ken, hlj hem in Veenendaal kon vinden. 
Met dit briefje werd de kcerierster uitgezcnden. z~ zcu voor 
het la.a.tst rijden en daaror.i ging ha.ar cpvclgster mee, die was 
dan als " vertrouwd " geintroduceerd b1j Bocnzaa.1,jer. 
Zoo redeu Nonnie van den Bosch en Truus Kuik het erf op en 
vielen 1n hemden van de S.D. 
Teen ze btj de kachel zaten probeerde de koerierster het briefj3 
daarin te gcoien maar de s .D. er J.oerde op haar• h1j zag het en 
greep het brief je. 
Hij nam het eene meisje apart en verhoorde haar. z~ bedacht het 
een eu Ander, teen verhoorde hlj het tweede, die andere dingen 
vertel.de. 
Verhulsdonk besloot zel.f naar Veenendaal te gaan, maar het 
was toch een reden om die vrouw VR.n BocnzaaJ.jer neg eens extra 
te verhooren. Dit gebeur de in .Apeäldcorn (later) dcor Verhu.l.s
donk, Veit, Thcnon en Chantraine. z~ gcciden een zak over haar 
hoofd e11 bcgen haar vingers terug, tot ze kraakten. 
z~ slcegen met wandel.stokken op de achterkant van haar J.ichaam 
en toen v;erd l'iaa.r man erblJ gehaald. ZlJ werden met de hf'ofden 
zee :hard tegen elkaar geaJ.agen, à r.t zlj een hersenschudding 
kreeg. 
Maar zij liet niets los. 

Maar op die avond van 21 November zat Verhulsdcnk rbog op de 
boerder~ va.ri Bccnzaaijer en hlj bealc-ot zelf met een paar man 
naar VeenendaaJ. te gaan en dat adres van van Dc-c-rn eens te 
cnderzceken. 
De jc-nge van ])ccrn had onderwijl alle comprcmitteeren<ie stuk
ken vernietigd en de huiszoeking leverde niets cp. 
Hljzelf was trouwens niet thuis, zlj vonden slechta zlJn vader 
en zijn hrcer. 
Maar het ongeluk heeft in die dagen de illegaliteit achter
v0lgd er1 de eene slag na de andere toegebracht. 
Een der bewoners van Veenendaal Engel.aan spionneerde veer de 
B.S. Hlj had enkele schetsen gemaakt van de J)Ui tsche veroter
kl.ngeri er1 bracht die ter doorzending aan van Dcc-rn. lilj werd 
met z]jn teekeningen gegrepen en zij begrepen daardoor dat ze 
wel degelljk in een pa.rtisanencentrum waren terecht gekc-men, 
aJ. had de eerste huiszoeking niets opgeleverd. 
Aul::e Siebenga, een willekeurige evacue, die een praátje kwam 
maken, werd ock gearresteerd. 
J)aar Enge:l.aa.n een Veenenda.i.er was• gingen zij na.ar zijn r.iui s 
en a.rreoteerden daar zljn vrcuw (Dina Boogaa.rdo) en de evacuis 
.Ab vn.n •t Riet, Wim Verhagen, en Johan Lccyen. 
Dit gebeurde dcor Verhu sdcnk, Dirckx en Tcuoeul. 
Z]j hielden huiszoeking en verhccrden .Ab va.n • t Riet. Verhu:i..a
donk gaf he:ci raet de vuist een slag in het gezicht en vroeg 
hem tot well:e partij hl.j behoorde. Toen h1j a.ntwC'crdde dat hJj tt 
de .A.R. part~ beheerde, vroeg Verhulsdonk wat dat was. 
Hlj zei, dat dit de partij van Col.ljn was, waarop Verhulsdc,nk 
hem weer in het gezicht sloeg en zei, dat dit hetzelfde was 
ale ccmmunist. 

Nog was de LUaat niet vclgemeten. Het cngel\.lk wilde dat Lena 
Mostert een koerierster uit Utrecht (geboren Utr.22 Febr.i5) 
een paar brieven in Veenendaal moest bezorgen en daar z~ in 
het verduisterde stadje niet gced de weg ken vinden, belde 
zlj even aan bti van Deern. J)ie zou haar wel de weg wijzen. 
ZlJ viel. in handen van de S.D. en~rd dadelljk gefcui leerden 
verhoor~. z~ vonden de brief, het was een convocatie. De 
geadresseerden moesten zich in Utrecht vervoegen ten huize 
van Vcà, da.ar meesten Zlj een wachtwocrd zeggen, dan zou rJen 
hun opgeven, aan welk adres 4e vergadering werd gehcuden. 
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Zij werd verhoord deer J)irck.x, die deeigde haar te vermoorden 
als Zlj de waarheid niet sprak. Tijdens het verhoor nam h1j haar 
hand tusschen de zijne en boeg met kracht haar vingers achter
over• hetgeen haar ontzettende pijn deed. 
Intusnchen was cok Engelaan in de keuken gebracht( die op laat 
van Verhulsdonk eveneaas door Dirck.lt en van Locn ee1.L Belg) 
moest werden verhcord. 
Hlj werd daarbij geslagen en mishandeld. Zij sloegen hem met een 
stek, met een stuk gwmnis1ang en met de kclf va.n hun revclver. 
Dirckx greep de das van Engelaan en trok die zoo nauw aan, dat 
h1j blauw werd en bijna stikte. Dan liet hlj heru weer los en her
haa.J.de dat een paar malen. 
Teen werd Enge1aa.n op de vlcer gegccid, en Dirckx nam een 
Olectrioche kcck~laat, die onder strccm stond en glceiend was. 
Hij drukte Engelaan de pJ.aat tegen het kale hoofd en tegen de 
handen, waardoor hlj overal brandwonden kreeg. 
Onderwijl werd hlj door alien, liggend op de vloer getrapt en 
gesci.1.opt. Zijn gezicht was daardoor crû1.erkenbaar verwond. 
Ook Lena Moatert werd zoo ges1a.gen, dat een tand uit ha.ar 
mor,\d v1cog. 
Aan het eind van de avond kwam een au to voor, Engelaazi ken 
nauwel.Jjks meer loopen, maar probeerde toch te vJ.uchten, Zij 
schoten op hem, en hl.j ierd opnieuw in de au.te gesmeten. 
Hij lag rp de vloer en er werd een zak om z~n hoofd gebonden. 
zee reden zlJ naar het hu.is van Engelaan, waar zij de andere 
gevangenen inlaadden, en verder la:igs Bconzarujer, waar de 
anderen werden gehaald. 

De slachtoffers van deze dag zijn geweest: 

Jacob Engelaa.n. 39 jaar. Op 2 Dec. gefusilleerd. 
Albert van •t Riet, 12 Maart ~5 in W~blin omgekomen. 
Wilhelmus Verhagen. 17 jaar. In Du.itschland omgekcmen. 
Jan Looyen. Op 9 April 45 in W8blin omgekomen • 
Auke .Anton Siebenga. 6 April 45 in W~blin omgekomen. 
Adam Barend van Dcorn. 57 jaar• 17 Manrt 45 in Neuengamme cm

gekomen. 
Jan Alard Gerard va.n Doorn ( zijn zoon) 23 j ·~ • 21+ Maart 45 h 

Neuengamme omgekomen. 
Steven Hendrik BocnzaaJjer 47 jaar. 7 Apr11 45 in concentrat:ie

ko.mp omgekomen. 
Van der Sluia. Verdwenen, vermcedell.)k vergast. 

F.r is geleidellJk in Nederland een stemming ontstaan cm al1es 
wat gedurende de ))Ui tsche bezetting tegen de goedwi.Llende 
bevclking af te doen met een soort Christelijke barmhartig
heid en vergevingsgezindheid. Men zegt: Kom, kom, die mishan~ 
lil1ger1 zullen wel zoo erg niet zijn geweest. 
En daarcm zal ik ook hier de cfficieele verk1a.r1r1gen vermel
den van hen. die de helsche bepreevingen hebben overJ.eefd. 
Ik kan niet alles vermelden, ik zal s1echts hier en da.ar een 
greep doen. 

M:evrouw Engelaa.n zegt: Kort daarop zag ik l1lljn man, hJ.j wa.a on
herkenbaar verwond, hJ.j had een opgezwollen hoofd, hij was aan 
het gezicht en beide handen ernstig verwond en aan zl,jn geheele 
houding v1a.s te zien, dat hlJ was gemarteld. 
Op 27 November vroeg Verhuladcnk nuj, hoe ik aan het blad 
Frontnieuwa kwani, dat bl,j mij was gevonden. Ik zei. dat het in 
mijn brievenbus w·as gestopt, waarop hJj nu,j met de hand hard 1n 
hot gezicht sloeg. Hlj dwcng mlJ na.ar een Andere kamer te gaan, 
via.ar lllljn man was en in de deuropening staande• moest ik hem 
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zeggen, de waarheid te spreken. MJJn man zat ineengedoken in een 
stoel:;. Dircbc en Thoncn stonden blj hem. Ik kon zien dat iuj mis
ha:ideld was en geheel uitgeput. 
Ik m.oeot in de gang ga.an staan, Thcnon kwam b]j nuj staan. 
Vorll't.llodonk en Dirck.Jc bleven blJ mijn man en daarna. moest ik weer 
in de kamer komen. J'.UJn man lag op de grond en was niet meer in 
staa t ::üch op te richten. Kort daArcp werd .hJj weggebracht en 
ik heb niets meer van hem gehoord. 
Bij een van de verhoeren mishandelde Df irckx mij op de volgende 
manier. H1j gaf mij met de hand een harde klap in h0 t gezicht. 
Toen pakte luj een van mijn nrmen en draaide die op, waardeer hJj 
nuj veel p1jn deed. Toen trachtte hlj op mijn teenen te trappem. 
maar ik trok ze telkens terug. Hlj wilde mijn vingers kraken deer 
ze acnterover te buigen, maar toen ik riep dat ik onschuldig 
was, b.i t1 J.d hlj op. 
Mljn man had voor de arrestatie een gor.loge met gouden ketting, 
een bedrag va.n f 800 en een vulpen bij zien.. Dat alles is ge
stolen. Ik ben 24 Febr. 4? in vr~heid gesteld. 

====-= 

J)e jachthond Verhulsdonk was nu op het goede speer. Hlj wilde 
nR.ar Utrecht, daar viel neg veel meer te a.rresteeren. 
HJ.j wist dar er een illegale vergadering zou worden gehouden. 
Waar dat was? De sleutel daartoe lag blj Vos. 
Verhulsdonk ging naar Utrecht en nBZZl Veit, Dirck.x, To't.lseul, 
Thonon en Chantraine mee. 
Hoewel het Einsatzkormna.ndo te Apeldoorn uit o,neeveer 35 man 
bestond, waren de bcvengenoemde schurken de lui, die steeds 
werden uitgestuurd op de vuile ma.ar zeer winstgevende opdrach
ten. Dat wist VerhuJ.sdcnk te bewerken, die zljn chef Fi.elitz 
geheel ma.ar zljn hand zette. 
In Utrecht verzekerde Verhulsuonk zich bovendien van de mede
werking van een detachement Weermacht. 
Thonon en Tcuseul posteerden zich nabl.J het perceel van Lith de 
Jeudestraa.t 2 waar Vos woonde. Zl.J stonden dien t bij de voordeur 
te prater1. Na.tuurlijk waren zlj in burgerkleeren. 
Er kwam ieuand, die bl.J Vos aanbelde, hl.j fluisterde iets alo 
een wachtwocrd en zlj verwezen hem naar de KAMER VAN KOOPHANDEL. 
Dit werd blJ.jkbaar zoo hard gezegd, dat de mannen het verstonden 
en z~ brachten het onmiddell]jk aan Verhulsdonk over. 
Touseu.1 kreeg de opdracht met personeel vrul de weerr.aa.cht een 
onderzcek in te stellen in het huis van Vos. 
Later werden aan mevrouw Vos de fotoe voorgelegd van de mannen 
van de s.n. Zl.J herkende T~useul dadelljk van de porÊretten, ma.ar 
de andere was er niet b~. Dit lel.opt, want de andere moet Chan
tra.ine zljn geweest, die voor de bevrljding door een illegaal man 
werd opgeruimd (zie Deel VI} en wiens foto du.s cutbreekt. 
Ht3t was ongeveer 2 uur in de middag. 
ZJ.j vonden in het huis Vos en zijn vrouw, en de onderduiker 
c .u. de Ne]js. Gedurende de huiszceking kwam Mej. Land, de 
secreté\Xesoe van de illega..l.iteit om instructies te halen. 
ZlJ werd dadelJ.jk gearresteerd. 
Tci::>n zij het huis ver1ieten namen zlj behalve de gevangenen als 
particuliere buit mee een radiotoestel, een schrljfmachiae, 
ean verrekijker, goud, zilver, k1eeren en drie fietsen, totaal 
voor ongeveer f 4000.-

Verhu.ladonk had intusschen met de anderen en het personeel van 
de Weerra..'1.cht het gebouw van de Kamer van Koophandel. omsingeld. 
Om de omwcnenden schrik aan te jagen en het ontvluchte te be
letten, schoot Dircks eenige ma~en op de ramen van het gebouw. 
verhul.sdonk, die blj het aanbellen geen gehoor kreeg, stootte 
met de kolf van zijn pistool het rn.am naast de deur stuk, zlj 
cpenden de deur en traden binnen. 
Ondsrvnjl was Dirck:x. met enLelen langs de achterkant binnen ge
komen. 
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In het huis arreste erden zij: 
Fentener va.n Vl.issingen, secretaris von de Kamer van Koophandel.. 
Bob Westd.ljk. 
Seerp Post.ma, een marconist, die in de Wieringermeer was gedropt. 
Jhr. van Hel.the tot Echten. 
Mr . Roeterdink. 
c~r Been, plaatsvervangend gewestel.ljk comr.:ia.ndant B.S. 
Ir. A.F.H.Krikke (schuilnaam Her.man van Breuke1en0 geweste

lljk comr. andant B.S. Utrecht. 
Johan van Zanten, K.P.1eider Betuwe • 
• • • 
ZlJ .doorzochten het gebouw en mishN1del.den de gevangenen. Tcu-
seul sloeg Roeterdink eenige malen in het gezicht. Dirdc.x. deed 
h e t zelfde met Fentener van Vlissingen, hJ.j schopte hem tegen 
de beeneu en draaide z1,jn armen OI)... 
Verhulsdonk en DirckX namen Fentener van Vlissingen en Krikke 
_rnee naar de kelder. 
Zij schopten Krikke van de trap af• sloegen hem zoo met stokken, 
dat hJJ niet meer op ztjn beenen ken staan. 
Die avond werden de gevangenen van de Kamer van Ko~phandel en 
uit het huis van Vos alle naar Apel.doorn overgebracht en ge
vangen gezet in de Wil.J.em I.I.I kazerne. 

Ik zal hier nog iets overnemen uit de verhoeren, om een indruk 
te geven van de mishNidel.ingen. 
Mevrcuw Vos zegt: 
Ik ben in die kazerne tweemaal verhoord dcor Vei t, Thcncn, 
Dirckx en X (dit moet ChNitraine zijn gewe est en ik zal. hem 
dus verder zoc noemen.) 
Veit sloeg m:ij herhaaldelljk in het gezicht en Thonon trok nuj 
aan het hoofdhaar. 
Chantraine deed mij b~ een verhoer een muts over höt hoofd~ 
waa.rd~cr ik niets meer kon zien. Toen werd m:ijn keel dichtge
knepen, waardoor ik het erg benauwd kreeg. Z~ wilden weten 
wie er b~ ons in huis waren geweest, maar ik wist het niet. 
Ik werd met een gummistok op hoofd, rug en handen geslagen• 
Chantraine nam nujn hNiden elk afzonderJJjk in de zijne en druk
te met kracht de vingers achterover. Daardocr is nog thans de 
pink van nujn rechterhand misvormd. 
Opzettelljk s oeg hlj met een b~1tje op mijn linkerhand, waardeer 
deze ernstig werd verwond, he t litteeken is er nog. 
Thonon trek een deel van mijn hoofdhaar uit. 
Op mljn lichaam is neg de bl.oeduitstcrting te zien van de 
schoppen en de trappen. 
Ik ben 3½ me.and gevNigen gehouden en toen overgebraaht naar 
Doetinchem. Daar bl.eef ik een maa.nd, daarna llJ. dagen in Wea
terbcrk, waarop wij op transport gingen. Daarb~ werd ik bevrtjd. 

AJ.ina Land, de secretaresse zegt van mevr. Vos: 
Ik heb gezi~. dat z~ van een verhoer met losha.ng end ha.ar wer d 
teruggebracht en dat ha.ar handen tpen ernstig verwond waren. 
Het b~oed drcop va.n beide handen ever haar kleeren, · 

Fentener van Vlissingen zegt van de mishandel.ingen ven Krikke: 
Ik heb gezien, dat blj door Touseul en Dirck.x ernstig is mis
handeld.Hij werd door hen getrapt• op verschillende plaatsen 
van het lichaam geslagen en zljn armen werden cm.gedraaid. 
Vooral dir laat~ moet zeer pijnlljk ztjn geweest want na het 
verhoor, waarbij dit gebeurde, was bJj niet meer in staat op 
te sta.azl.In de Willem III kazerne kreeg ik de functie van 
"gangl.ocper" Ik heb 1n die tijd Krikke van meerdere veltbooren 
zien terugkomen. Ik kon telkens zien, dat hlj ernstig was mis
handeld. 
Ik zag zl.jn opgezwollen en verwond gezicht, ik zag cok dat hlJ 
b~ het luchten niet in sta.at was om te loopen. 
Toen op 17 April de geallieerde troepen Apeldoorn naderden 
werd ilc overgebracht naar de gev.angenis te Scheveningen, waar 
ik 3 :Mei werd bevrtjd. 





Cor Been vertel.t: 
:Sl,1 een der verhoeren in de Will.em III kazerne te Apel.doorn 
werd mij docr Verhul.sdonk en Dirck.x een soort van voetenzak 
over het hoofd geduwd, waardeer ik ·ni•&ts kon zten. 
Ik ,ver d hierna. beetgegrepen en voorover op een stoel. gel.egd. 
Vervel.gene werd er met kracht met een stok op nuJn rug en zit
vla.k geslagen. 
13lJ een der verhooren werd ik gebracht in een kamer WE"aJ3 mevr. 
Vos op een stoel. zat. Ik zag da.t haar aangezicht en handen 
waren verwond. 
Ik moest pl.aats nemen op de stoel waarcp mevr. Vos had gezeten. 
Toen gaf Dirck.x mij met een stok eenige slagen in het gezicht 
en op nujn l.ichaam. 
Daarna kwa.me11 Veit en Tcuseul de kamer binnen. Veit drukte 
daarop met een Zljner handen Dlljn neus dicht en gaf mij toen 
met de v •üst van de andere hand een dertigtal. harde sla.gen 
op het neusbeen. Onderwijl echóyte Tcuaeul. m:iJ met zijn zware 
schoenen hard tegen rmjn beenen. 
Door a.l die mishandelingen had ik veel. p1jn en mijn lichaam was 
aan de achter z~de van mijn hoofd tot mijn hielen een groote 
bloeduitstorting. 
In de cel za.t eek Engel.aan uit Veenendaal·. Deze ma.n had over 
ZJ.jn geheele lichaam wonden en bloeduitsmortingen en ik heb 
cok gezien, dat hlj brandwonden had op hoofd en handen. 
Ook Ab van • t. Riet, afkomstig uit Veenenda . .J. had veracnillende 
wenden en brandwonden op z~n handen en in zijn gezicht. 
Op 1 neo. werd ik overgebracht naar Amersfoort vanwa.nr ik op 
l.O !~art ben overgebracht naar de gevangenis te Utrecht. 
Op J..l.April werd ik overgebracht naar Amersfoort, waar ik tot 
de bev~ding ben gevangen geh~uden. 

De slachtoffers v 1.n Utrecht z~n geweest: 

Cornelis Hendri~ de Ne~s, In Duitschland omgekomen. 
Al.bert Ferdinand Krikke. Idem 
Jhr. Christia.a.n van Hclthe tot Echten l 7 Apr. in Rn,vensbrUck 

omgekomen. 
AJ.oert Roe ter dink. In Dui tschland oragekomen. 

Seerp Postma (Witte Dirk) gefusilleerd. 
Bcb ~estdJ,lk. gefuaill.eerd. 
Vos. Gefusilleerd 
Van Zanten. Gefusilleerd. 

De truc met de gl.eeiende electrische pl~at wa.e een geJ.ief
kcosd apel van de schoften. Ik heb hiernaast een paar fcëoa 
ingeplakt van een Joodsch meisje, wier lichaam was overdekt 
met brandwonden. Door een wonder is z~ behouden gebleven en 
was de Amsterdamsche politie in sta.at, deze foto•e te nemen. 

Even moet ik de J.otgevallen verder beha:idel.en var.1. de r.aannen, 
die in Barneveld, KootWljkerbrC'ek en Ermelo waren gearresteerd •. 

De tandarts Lokker was meegenomen uit Barneveld. z~ hadden. 
beha.l.ve zijn uniform en rijlaarzen ook een smalfiJ.camera, een 
postzegelal.bum, een scbrtjfmachine en een gouden horloge ge
stolen. 
In de Wil.Lam III kazerne in Apeldoorn werd bJj verhcord dcC'r 
Veit. B~ een der verhooren heeft Veit hem opzettelljk met een 
glo13iend gema.a.kte ppok brandwonden tcegebracht. HJj drukte de 
pe ck, die in de kachel wa.s verhit tegen z~n gezicht, z~n 
hoofd, z~n armen en handen, overal ontstonden brandwonden, 
die ontzettende p~n deden. Dit gebeurde deer Veit en Caan
trai:ue oat:1er.1.e Na 5 weken te Apel. c..eorn te zijn geweest, werd 
h1j overgebracht naar Neuengamme, en daarna naar Lilbeck en 
naar ee1.1. achip op de Oostzee. Hlj werd docr de geallieerden 
bevrJid~ 
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De I!lishandeling inl.weldoorn geschiedde voornamelijk, cmdat zij 
door Lo1'..ker de verhÎljfplaats van Ebens te weten wiJ.den komen. 
Dit is .mu1 nooit gel.ukt en Ebens is ste eds iü t hun handen ge
bl.even. 
Op een dag zat Lekker in ApeJ.docrn samen in de cel met Geurt 
.Brunekreeft, d.ie op z]jn schedel een brandwcnd had ter grcotte 
van een r~ksdaalder. Dit was dcor Veit gedaan. 
Ook kwam hlj in aanraking met de gevangene A. van Meerveld uit 
Zwartebrcek, wiens beide beenen tot op het bot waren stuk ge
olagen en die hem ock verteJ.de dat Veit dit h nd gedaan. 
De wenden van beide personen waren heel erg. 

Op 2 December zcu in Apeldoorn een nieuwe razzia worden gehou
den. B)j de vcrige razzia hadden zij een succes geboekt. Zij had
den te voren een troep gevangenen doodgeschoten en de J.Jjken 
op hceken van straten neergegccid. Da.armee was de bevolking 
geweJ.dig geintimideerd geworden. 
waarcm zouden zij dat nu ook niet doen? 
ze hadden weer mannen noodig, die nabij het Duitsche stadje 
Rees aan de versterkingen moesten werken. 
En ze zaten zoo dik in hun gevangenen. Ze konden er wel wat 
van opruimen. 
En zoo werden in de vroege morgen van 2 Dec. de voJ.gende man
nen op het vcetbalvel.d van de Willem III kazerne dcodgeschotert 

Johan Balk, districtscomruandant R.v.v. 
Taeke ·Johan Kroeze, verbindingsofficier o.D. 
Johannes Diederik Suyling, Cor.ama.ndant o.n. ~ootWljk. 
H.G.Drcet, bakker Ermel.o. 
A.L. Ansems • 
.r. Engel.aan uit Veenendaal.. 
De Amerikaansche piJ.cot Bill F. Mcore. 
L • .1.Kl.Piboer, onderwijzer uit Twell.o, die een koerierspost had 

geb.ad, zooals was gebleken uit het archief van Piet. 
Ph. Corts u.i t Hilversum. 
en verder de slachtoffers van de Kamer van Koopha.ndeJ.: 
G. West0~k uit de Bilt 
Seer~ Pcstma uit Baarn. 
J. Vos uit Utre cht. 
J. van Zanten uit Kesteren • 

.BJ.ilmcke en Piet van de VeJ.uwe waren gespaarrl.. Blilmcke, omdat 
men hem al.s officier vcor het Kriegsgericht wiJ.de brengen. 
(lil.j is de dans ontsprongen en J.ater vrijgekomen) 
En Piet ve..,n de Vel.uwe, omdat men hem telkens noodig had, als 
er nieuwe gevangenen binnen kwamen. HJ.j meest dan over een en 
ander uitleg geven. 
Pas zeer kort veer de bevr~ding, toen hlJ op transport was in 
Wierden, werd h1j samen met eeni~e anderen doodgeschoten, eigen
llJk al.leen als represaille voor iets anders. waarmee de mannen 
niets te maken hadden. 

KJ.eekar.ap en ZJ.jn BEIDE zoons, van Vliet, va.n derB~l, Kamphuis en 
Brunekreeft zijn allen in Du.itschJ.and omgekomen. 

-----
Ik zou de draad nog verder kUnnen volgen, het verhccr van 
Engelp,nn 1.eidde tot de arrestaties bij va.n Buren in Veenendaal 
en ee:ri inval in de bunker van Piet van de Veluwe te Drie, had 
een heele serie andere cngeJ.ukken ten gevolge. 
Daar werd c.m. een jcnge marconist Herman Leus gearresteerd. 
lilj werd geconfronteerd met Piet van de Veluwe, die tegen hem 
zei:VerteJ. het maar, ze weten alles toch al. 



voer · .1.et portret van Herman Leus, zie Deel I bl.z 351 
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En teen heeft Leus inderdaad verteld, op welke bcerder~en hlj 
met zljn zender had gewerkt. En dadelljk volgde VerhuJ.sdonk het 
8 pocr, de bcerder~en gingen in vlammen op, de mannen werden 
gemarteld en z~ overleefden het niet. 
Maar i k zal hiermee niet verder gaan, ik kcm te veel cp het 
terrein van de s.D. En dat is a..1.l.es behandeld in Deel VI. en 
alles wat op de Veluwe is geschied heeft zijn lange lljn van 
corza.a.k en gevolg, dat weer ccrzaak voere n nièuw feit werd. 
Ik heb alleen willen aa.ntconen, hoe de daden van de Hollandsche 
a.s. de grondccrzaak van dit w.les z~n geweest. 

DE RAZZIA IN DE NOORD OOST POLDF.R. 

Van 16-19 November is een grootscheepsche razzia gehcuden 1n 
de Nccrd Oost po der. 
De razzia was te voren besproken, en zou geschieden cp het 
codewoord" Watervogel..,, 
De volgende troepen namen eraan deel.: 
Een bataljon s.s. onder Gebhard. 
Een bataljon onder s.s. Ostuf Uafft 
Een bata,l.jon onder s .s. Slitunbann:filhrer Gerard .Milller. 
3 bata~jons Landstcrm 
Het bataljon Helle. 
Troepen van de weermacht. 
Een detachement S .D. Gre1"zpol.izèi en Ordnungspolizei. 

De geheele pol.der werd aan de le.ndz~de afgesloten, in het noor
den de weermacht, dan achtereenvolger~ s de bataljons Gebhard, 
Hel.le , Kraf f t, Müllerjen de S • D. 
Alle mannen werden raeegElbomen naar een centraal punt, waar 
zij werden geschift. 
Onderwijl patrouilleerde de Wasserschutzpclizei op het Ysse~
meer, en wat marinetroepen. 
Het batalgon Helle werd ingezet tuoschen Blankenham en Delfzijl. 
V&J. daaruit moesten z]j voorwaarts gaan en een terreinstr~ok 
uitk811llllen. Het doel was onderc1-uikers, parachutisten, illegale 
werkers op te sporen en naar wapendepots te zoeken. 
Krafft had zijn cor.arna.ndcpost te Bl.okz]jl, da.ar was ook het ver
zamelpunt van de arrestanten. 
De eerste comrnandopost van Helle was te Ossenzijl, en teen de 
troepen vcorwan.rt s gingen werd deze later overgebracht naar 
Markenesee. 
Volgens Naumann werden niet veel. mannen gevend.en, maar vrel wa
pens en munitie, een paar honderd stenguns, Arnerikaa.nnche pis
tolen enz. 
In Ossenzijl kwam Helle op de boerder ij, waarvan de boer reeds 
dcor anderen was meegenomen. Helle zorgde dat hJ.j weer vr~ kwam 
(dit wordt deer den s.s.man Meijer bevestigd) 
In Markenesse kwazn Helle terecht in de noodkerk. 
Verl dat bezoek van Helle en zijn mannen vertelt de kampbeheer
der Gerhardus Lokken te Markenesse weinig fraaie dingen. 
Toen de razzia reeds een tijdje a.a.n de gang wa.s, verscheen 
Hel.l a in Markenesse. Hlj reed te paard dC'or het kamp. 
Verder was daar zljn adjudant Nauma.nn, Dr. Dljkema, diens oppas
der Meijer en de Spies Beijer; verder de motorordonnans Jan 
Bevermjk en de chauffeurs van Helle en Dljkema. 
Het viel. Lokken op, dat d.e troep grootendeel.s uit Hol.landere 
bestond en dat de rechtstreekache ondergeschikten van Helle, 
zcoals de oppasser, •die op stroo voer het altaar in de nood
kerk sliep, v~or hem sidderde. 
J1e troep, die vcor Helle daar was geweest, had gebruik gemaa.ltt 
van de barakken, die door de burgers bewoond waren geweest, 
maar Helle koos v0or zich de hulpkerk uit. 
Een paar mannen slcegen de deur open met de kolven van hun 
geweren en gingen naar binnen. 
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De twee paters, die daar geregeld de dienst deden, W?">rden weg
gejaagd uit de twee kamertjes, waarin zij, onder het dak van 
de kerk vvc-cnden. Zij zijn later meegenomen naar Meppel. 

Helle heeft alles laten weghalen wat bJj vond. 
Hlj had karren en paar den bij zich en er werden ongeveer 300 
fietsen van de manschappen opgel.aden en J.200 zuiver wcl.l.en 
dekens, die het eigendom waren van de J)irectie van de pr- l.der 
en dienden voor het na.chtl.ogies va.n de arbeiders. 
Ver schillende S .s. mannen gapten pa.rt1cul.1er dekens mee en 
brnden die cp hun fietsen. 
Pa.stoer Thomas Willem van DlJk had de opperste l.eiding bij de 
geestelljke verzorging. H~ k:wa.m nu en dan in Markenesse, waar 
de dienst verder werd verricht deer de twee paters. 
Beide pa.tera werden gearresteerd, evenals de gereformeerde en 
de hervcrmde predikant, die ook in de polder woonden. 
Toen pastoor van Dljk na het vertrek van Helle in de kerk kwam 
was het daar een beestenstal. Men had planken va.n de nood
kerk afgebroken om er de kachel mee te steken, overal in de· 
kerk lagen stroozakken en l.eege benzinevaten. 
Uit de kamers van de pa.tera waren al hun particul.iere eigen
dcl'.lllllen gestolen, zoo ook alle kerkelijke zaken. 
Zee bv de ziekenconm:ll.lnie, een pyxis, de miswijn, de altaarkaar
oen, de kerkclie, altaardwalen. amicten. kelkkleedjes, beneuie
tieven, cok de kachel. was weg. 
De deuren ~an kamers en kaoten waren cpengebroken en vernield, 
kapotte flesschen lagen overal.. 
In Meppel zijn de paters door de bemiddeling van het Rcode Kruis 
vrijgekocht met beter en kaas. 
Hcewel de pastoor daarover zwijgt is er een groote partij rook
artikelen van de paters gestolen. Meijer moest dat e. lles in de 
auto laden en zag dat Dl;llema en Helle er later prettig van 
rcokteri. 
Met Weinachten werden de altaarkaarsen aN1gestcken. 

DE RAZZIA TE APELDOORN OP 2 DEC. 1944. 

= 
Hel.ie was eind November naar DLlitscbl.a.nd gestuurd en het ba.
tal.jon kwam samen met dat van Gebhard in hEtt verband van het 
La.ndstcrmregiment 84 onder het bevel van Sta.ndartenfilhrer 
Lippert. 
Het bataljon Gebhard werd Ie bataljon onder Bartsch. 
Het bataijcn Hell.e werd IIe Bataljon onder Ziegler. 
Er kwam nieuw personeel b~, er werden mannen in DLlitschland 
geronseld en anderen kwamen Vflll de Germaanoche s.s. 
Het perscneel. werd grondig dooreengeschud, enkele mannen van 
het oude wachtbat ,l.l.jon kwamen zelfs bij het 83e Regiment terecht. 

In Octcber via.ren veel jonge mamien. die in J~itschland dwa.ng
arbeiá. verrichtten, onder mcoie beloften overgehaald, in dit 
onderdeel dienst te nemen, ze waren naar Hoogeveen gestuurd en 
werden daar geoefend. 
zccdra de eerste oefent~d achter de rug was, werden ztj overge
geven aan het 8~e regiment. 
Ze werden eerst gelegerd in Gelderland, zocal.s zutphBn, Hengelo 
(Geld) Baak en andere Plaatsen daar in de buurt. 
Eerst werden ztj belast met de bezetting van de Ysselbruggen btj 
Deventer en Zutphen, z~ moesten (ij.~ bewaken tegen overvallen 
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der geailieerden uit het eesten. 

Een van de eerste taken van het bata jon was het deelnemen aan 
de razzia te Apeldocrn. 
Er waren reeds dagen ge eden voorbereidingen getroffen. Het 
codewoord was deze keer " val.oogst,,. 
Er zcu een oproep tot de bevo.lking .worden gericht, wie zich 
niet onmiddeilljk me~Ade op een aangegeven punt zou worden ge
schouwd als terrorist. 
Vandaar dat de troepen. na het verotr~ken van dat mcment het 
reen t kregen, .. a.1.J.e hUilZen binnen te dringen en naar de mannen 
te zoeken, die hun verplichting niet na waren gekcmen en dus 
blljkbaar met de v~and heulden. 
Dit was het Duitsche □ tandpunt. 
In de nacht van l op 2 Dec. te ongeveer éen uur kreec Naumann 
order, op het stafkwn.rtier b~ Zieg~er te komen. 
Het ccdewcord was uitgegeven, de plaats van bestemming was 
deze keer Apeldocrn, waar z~ or 6 uur in de morgen moesten z~n. 
Dan moest de p~aats z~n omsingeld. 
Op een be~aald punt moesten de officieren zich melden. 
Daar waren ook andere officieren aanwezig, de eiding berustte 
bij een hoog marine officier. 
Van het ba.tal.jon waren twee compagnien ingezet en Ziegler en 
Nawnann kregen als centraal punt het postkantoor cpgegeven , 
waar Zlj hun com."IlB.ndopost vestigden. 
Do ccmpagnien lagen intuoschen in de buitenWljken en er was 
afgesproken, dat z~ te tien uur voorwaarts zouden marcheeren 
naar het centrum van Apeldocrn en intusschen de huizen op 
achterblljvers zouden onderzoeken. 
Allen zouden dan worden vereenigd op de markt. 
Var.1. è.e bri gade Kohlroser waren nog een paar andere contgnien 
Hollandsche s.s. o.a. onder de Waal Malef~t en onder Witkamp. 

B~ de vcrige razzia te Apeldoorn was het eerst een mislukking 
geweest, oaar daarop had men luidsprekers opgericht, waArb~ 
de stad bedreigd ,rerd met luchtbombardement en men had een 
aar.1.tal gevangenen gefusilleerd en hUn ~ken met het bordje 
,, terrcrist" op hoeken van straten neergesmeten. 
Dat hielp. en de bevoJ.king stroomde naar de mar1tlt. 
De s.D. besloot deze keer opnieuw zoo•n voorbeeld te geven en 
een troep gevangenen te laten doodschieten. 
Comr.canda.ut van h"' t vuurpeJ.cton was de Oberleutnant Glück. 
De a,wnd te voren waren de onderofficieren aangewezen, die 
daarbij tegem,ccrdig zoude11 z~ en eek Ver:b.ulsdonk was ciaRrvccr 
gecor.ar.1andeer<i, maar toen ze hem die ochtend kwamen halen was 
hJ j nog zee dronken, dat hlj in bed bleef. 

zee hnd men in de vroege ochtend van 2 Dec. op het voetbal
ve ld van de Willem III kazerne de 13 mannen docdgeschoten, die 
reeds O:'i.J bl.z 135 ·m,rderi. vermeld. 
F..r had zich daarbij nog een incident voorgedaan. 
In het wachtiokaal van de kazerne otonden de l3 gevangenen 
onder bewaking van Bender. Zij werden in drie groepjes naar 
het terrein gebracht, waarbij Wigger hen in het Duitach mede
deelde, dat z~ werden de dgeochoten wegens verboden wapenbe
zit. liet werd niet voor hen in het Nc derlandsch vertaald en 
z~ werden cnmiddel~k daarop neergeknald. 
Bij de tweede groep was BilJ. Mcore, die ziende, wat er ging ~ 
beureH, in het Engelsch uitriep, dat hJJ niet wilde, dat hJJ 
aola.aat was en als krijgsgevangene moest worden behandeld. 
Wigger gaf met een hoofdknik te kennen, dat Moere cok voor 
het vuurpeJ.cton moest worden gebracht. Twee soldaten grepen 
hern beet en sleurden hem naar de plaats va.n de executie. 
Onder de mannen van het vuurpeloton onts'tti.nd onruot. 
Glück voorzag, dat z~ wellicht zouden weigeren deze soldaat 
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doo 1 te schieten en hlj liep dus naar hem toe roepend: Wir wer
den euch helfen, mi t Bomben zu schmeissen suf \.Ulsre Frauen und 
Kin(iern. 
IJ.j gaf Mccre met zijn automatisch pistool eenige scheten in de 
rug, waarop het slachtoffP,r deed neerviel. 
Dadalljk gaf h1j het commando voor het neerschieten van de ande
ren en de Nederla.ndsche Rotten:t'Uhrer Hula, een J.a.nge Hagenaar 
en de Roe1aeensche RottenfUhrer La.nka.rt kiregen opdracht, het 
lijk van Koore bij de .andere te leggen. 
Alles was in haast gebeurd. 
Dirckx, die alles had meegeraaakt vertelde, dat Ccrts, die tot 
de eerste groep behoorde, had uitgeroepen, dat hlj ailea wilde 
bekennen, als men hem in l.even liet, maar niemand had er Allht 
op geslagen. 
Er werd met groote haast gewerkt, er was geen dokter aanwezig 
en ven GJ.ilck, W:ilgger en Huls gaven de nekschoten aaxl de slacht
offers, als zij dachten dat ze nog niet geheel dood waren" 
Onder ilet naar huis gaan droeg Wig1er aan Dirckx op, met nie
lila.nd een woord te spseken over de moord op BilJ. Moere. 

Toe11 de mannen waren neergeschoten, zag men ervan af', hen al.s 
afschrikwekker1d voorbeeld op s tra.at te leggen. 
Dd werkers kwamen vrij goed op, en verder mocht niemand cp 
straat. Vrouwen, die bv even buiten kwamen om de vensterluiken 
te ope J.en werden met waar schu.wingsschoten no.ar binnen gejaagd. 
En daar er niemand buiten moclt komen, had het cok geen nut, 
de sl5,cn.toffers als propaganda neertel.eggen. 

VA.n de razzia valt verder niets te vertellen. De mannen waren 
noodig om b~ het J)l.iitsche pla.atsie Rees aan de R~n versterkin
gen aan te J.eggen. 

DE HOLLANDSCHE S.S. INGESCHAKELD IN HET 

KRYGSBEDRYF. 

= 
ongeveer l.3 Februari ~5 werd het 8l+e Reg. Landstcr1a. Nèderl.and 
onder bevel van Lipp,ert overgepl.a.a.tst na.ar het weatelljk deel. 
van Gelderland en het oosten van Utrecht. 
Het Ie bat.al.jon kwam in de Betuwe, het IIe in Wageningen. 
Het otafkwa.rtier van het regiment werd ge egerd in Rhenen. 
De Brigade was intusschen verheven tot Divisie, onder bevel. 
va.n 1Co:k1lro ser. 
Er moest een front worden bezet van ongev --.er 65 km. locpend 
van Zalt Bommel door de Betuwe over Tiel naar Heelsum (oor
opro:akelljk neg verder) 
De westelljke sectcr werd bezet deer het 83e Regiment obder 
Krafft en toen deze docr ziekte was uitgeschakeld, deer den 
tljdellJken commandant .Mill.l.er. 
De oostelljke sector was bezet door Lippert met het 83e. 
Er werd zeer veel met artillerie gevuurd en verder beperkte 
het zich voornamelljk tot kleine ondernemingen met stoottroe-
pen. 
Ik heb rmj in die t~d, voornamelijk in de nachten afgevraagd, 
wat toch het doel kon z~n van deze artilleriebeschietingen. 
volgens de theorie, die men rmj had ingeprent, diende een ar
tilleriebeschieting om een infanterieaanval voor te bereiden. 
Daarvan was hier geen sprake. Ver der werd de artillerie ge
bruikt 01a storende en verontrustende vuren af te geven, dus 
om bv gedurende de na.enten de V]ja.nd te hinderen in het go-
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bruik va.n de wegen, omdat de transporten overdag met de over
machtige geallieerde l.uchtrAa.cht vrijwel uitgesloten waren. 
En verder kc:n men de verontrustende t>uren geven cm de vijand 
gedurende de nachten af te matten door nu hier, dan daar met 
prcjectielen te strooien op de dorpen, wa.a.rva.n men verraoedde, 
dat hlj zich bevond. 
En ik kwam tot de overtuiging, dat eigenlljk al dat schieten 
was terug te brengen tot dit soort van verontrustend vuur. 
Na het EngeJ.sche bombardement van 17 Sept. 44 had ik in rmjn 
hlAis geen ramen meer, al.les was dichtgetimmerd met tripJ.ex, 
waarin.wat kJ.eine ruitjes waren vastgemaakt. 
En in de naaste omgeving van Ede stond het Duitoche geschut 
opgesteld en gedurende de nachten dreunde llllJn huis en rammel.den 
de triplexpl.a.ten van het a.a.nh.oudende vr~wel nutteJ.ooze schieten. 
Maar hoewel er dus geen sprake was van gericht vuur• was toch 
het spreekwoord van toepassing dat zegt: Waar gehakt wordt val
.len spa.anders. 
En zoo vielen er ook telkens slachtoffers onder de Hollandsche 
s.s. dio hier in de buurt was gelAgerd. 
Uit de pakket, dat ik J.ater in de Ortskommanda.ntur vond, heb 
ik daaruit verschillende gegevens verzameld. 
zoo bv va.n de compagnie van Tlujssen, die te Heteren lag. 
Hlj was da.ar bezig in de vruchtlh.are grond van de Betuwe J.a.nd
.1.0ljnen te pooten. 
Niet ver van zijn loopgraaf stond een boerder~, die tet de nok 
was vclgeladen met dat gevaarlljke spul. 
Op een rtliddag om 4- uur stuurde hij Hendrik Kreuger uit Rotter
dam en hmton Jä.gers uit Utrecht uit met een karretje om op de 
verlaten boerderijen wat koel en aardappelen te v~rzamelen. 
De jongens zetten hun karr•tje bij de boerderij neer• en togen 
aan het werk. 
De locpgraaf, die z~ zoojuist hadden verJ.aten lag onder En+ 
gelsch artillerievuur • Het W[,.s niet zco heel goed gericht, 
maar de Engelschen strooiden de projectiel.en een beetje slor
dig om hen het leven minder p.rettig te maken. 
Er huilde een prcjectieJ. door de lucht, het sloeg door het dak 
van de b~erderij, er kwam een klap zooals ze nog nooit hadden 
gehoord en het was de laatste klnp, die Kreuger en Jägers hoor
den, want toen de rook optrok, was er geen boerderij meer, aJ.le 
J.a.nd.mljnen waren te gelJ.jk ontploft en van Kreuger en Jä.gers was 
geen stukje meer terug te vinden. 
Zij werden vermeld als helden, die waren gevallen voor de Groot 
GermR#OJ:lache gedachte. Zoo luidde de brief, die aa.n de ouders 
werd ge schreven. 
Tot deze helden .~ehoorde ook Willem Hendrik Kramer, die vier 
dagen later om een uur snachts in ZJ.jn slaap werd gedood door 
het ontiödig springen va.neen eigen V 1. 
Ztjn kameraden vonden zijn sterfelljke resten " verschilttet und 
verbra.nnt" en voor zoover zij de stukken konden terugvinden 
werd hlj ter plaatse begraven. 
De compagniescomma.nda.nt schreef ock aa.rn zl.}n ouders, dat hlj als 
held was gevallen voor de Groot Gerraaansche gedachte. 
Dat~ag op het eerste gezicht zonderling z~n. hlj had heelemaal. 
niet gevochten en was gedood door het ondeugdelljke eigen strijd
middel, maar achteraf is h~t toch wel te begr~pen. 
De Dui tschers zl,1n ordelijk en zlJ hadden voor hun verschillende 
brieven modellen, die slechts behoefden te worden ingevuld. 
Dat spaarde tijd uit. Zoo was er een voor de gevallen he den. 
v~cr al die afWJ.jkende gevallen kon men geen afzonderlljke mo
dellen in voorraad nebben. 

Die vaste modellen bevatten meestal meer 11a,rt1Jpropaga.nda dan 
rouwbeklag. 
Ik zal. hier ee1 brief' vermel.den, geschreven aan de ouders van 
Ubbe Rljpma, die 24- Maart 1919 te Bolsward was geboren. 
H:lj sneuvelde op die zelfde 9e Maart als zijn voorganger in de 
Noordrand van Zetten. Hlj kreeg een geweerschot noor het hoofd 
en de kameraden lieten hem aan de kant van de weg liggen, toen 



zij ijlings terugtrokken. 
De brief luidde: 

Sehr verehrte FamiJ.ie Rljpma 

J.l+J. 

Als Kompa.niechef Ihres Sohnes ha.be ich die trEU.lrige 
PfliC.l:lt, Ihnen mitzuteil.en, da.es Ihr Sohn, Ubbe Rljpma. 
a.m 9-3-45 in soJ.datischer PfJ.1chtert'illl.ung, getreu 
seinem Eide, filr sein Vaterland gefa.llen iat. 
Ihr Sohn war von mir auf Grund seiner auagezeich
neten aoldatischer Haltung und seines Vorbildee al.s 
Filhrer einer Gruppe eingesetzt und genoss mein 
gr~stes Vertra.u.en. 
J)as Schicksal. ha.t ihn aus einer zukunftreicher Bahn 
herausgerissen. Er iet seiner Verwundungen sofórt 
erlegen, sodass er nicht zu leiden h.a.tte. 
Ich spreche Ihnen, zugleich in Namen seiner Kameraden, 
boi denen er sehr geliebt war, meine wärmste Anteil
hn.bme a.us. 
Die Kompanie wird ihn stets ein ehrendee Andenken 
bewal1.ren er wir d in 1hr als ein leuchtendee Vorbi.J.d 
weiterleben. 
M~ge die Gewiasheit, dass Ihr Sohn sein Leben für 
die Grösse und den B stand des grossgerrnanischen 
Reiches und des Fîlhrers hingegeben hat, Ihnen ein 
Trost in dem schweren Leid sein, da.sa Sie betroffen 
hat. 

KilhnB 
s.s.obersturmt'ilhrer 
w.1.a. Ko1,1paniechef. 

Welle een verdwazing. Een jongen.die zijn land verried en de 
wapens tegen zijn eigen vaderland opnam. wordt hier vermeld 
als geval en voer dat vaderl.and. · 
'E:n de compagniescomrn.a.ndant schrijft verder dat hlj als een lich
te1:.Ld voorbeel.d voor de kameraden in de ccmpa.gnie zal. voc-rt
leven. 
Wist die Comapgniescommanda.nt dan niet hce zij ervoor atonden? 
Zag .hlJ niet in, dat het bestaan van die Ccmpa.gnie nog siechts 
een questie van enkele weken zou zijn? En cat het daarna. zou 
zijn afgel.t'open met de" zukunftreiche Bahnu van al die mannen? 
En dat er dan geen l.ichtend voorbeeJ.d meer zou ZlJn, omdat er 
geen kameraden meer waren om dat lichtende vcorbeeld na te 
streven? 
Zijn docd was nuttelcos voor" den Bestand" van het Greet Ger
maansche RJ.jk, dat reeds had afgedaan na de nederlagen cp de 
diverse slagvelden. 

TP.n slotte nog een voorbeeld uit de vele, die mij ten dienste 
stonden. 
Het betreft het sneuvelen van Jan Marie de Boer, die op 11+ 
Maart ia de avond werd getroffen door een granaatscherf in de 
hartstreek. Hlj was op slag deed en werd begraven op het Helden
kerkhof te Ede. 

• • • • • • • 
Uw zcon streed tegen een vijand, die ons volk niet 
alleen nu in de grootst mogelijke ellende heeft _ge
stort, ma.ar reeds deer de eeuwen heen het bloed 
van Neerlanda beste zenen deed vergieten. 
Johan heeft zich nu geschaard in der~ der Neder-
1andsche helden, die hun leven veil hadden voor het 
geluk va.n bun voa.Jc. 



Wij, zijn komeraden weten, dat z.lj:r! deed niet vergeefs 
zal. zljn geweest, WJ.j '1!Eten dat eens het geheele Nder
l.a.ndsche volk dankbaar. en vol ontzag aan de graven 
vai ... de Nederlandsche helden van deze tijd za.1 staan. 
Weet, geachte Mevrouw de :Boer, dat ondanks spot en 
ironie, die U nu misschien dcor bekenden ten deel. 
wordt, Wlj Nederlandsche frontso1daten, en ik als 
chef van uw zoen in het bJ,j~onder, n.l.les veer U zul
lP-n doen om uw smart te helpen dragen. 
Ook wij riebben moeders, die cm ons huil.en, ock wij 
zien dagelJ,jks de dcod in de oogen. Maar WJ.j weten 
dat de overblJ,jvende frontatrljders ea de achterge
blev~nen onzer gesneuvelde kar.a.eraden een hechte ge
meenschap zullen ver.men om e.1.kaars smarten en nooden 
te lenigen. 
Uw zoon kan ik U niet teruggeven, maar vreest U ervan 
verzekerd, dat WJ.j frontsolda ten tegen U opzien al.s 
tegenover een soldatenmoeder, die het hcogote offer 
heeft gebracht; dat wij met U meevoelen en dat wij 
zull.en bl.J.jvvn strijden tet de vijand vernietigd is 
en de gewonnen oorlog voor ons volk een betere toe
komst brongt. 
Dit beloven wij U en Uw gesneuvelde zoon. 

Heil. Hitler 

Hoogachtend 
G • .r. Ya.n Hele dingen 
s.s. Untersturmfilhrer 
und Kompa.niesfilhrer. 

Ik vraag mij af, of van Helsdin3en deze bou1bast zelf geloofde• 
of bJ.j nog dacht aan een gewonnen oorlog, toen ieder wist dat 
de znnk hopelcos verl.oren was. 
Hlj schreef, dat ook hlj dagelljks de d~cd in de oogen zag. Zel.fs 
blj de Duitschers had dat begrip Hel.dendood langzamerhand afgedàan" 
En :aj zou de dood op het olagvel.d sterven, maar geheel anrlers 
dan hlj had gedacht. 
Zijn soldaten hadden landmijnen gelegd, maar dit was blijkbaar 
slordig gebeurd en op een dag vl.oog l:uj de lucht in, omdat hlj op 
ee1.i. van de eigen la.ndmJ,jnen trapte. 
• • • • 

DA.galljks donderde het gesci"lut, iedere dag rolden de Duitsche 
Roode Kruiswagens langs r.cu.jn huis. 
Er werd gevochten in de noordrand va.n zetten. Eer1 Enge sche grarr
no.at ontploften, Otto van Asch, s.s.ma.n uit Dubbeldam werd de 
linker elleboog verbrijzeld, George van der Hel.d kreeg een scherf' 
door de ha.J.s en was op sl.ag dood, Douwe Gerard Prins uit Amster
dam werd zwaar gewend en kon bij het terugtrekken niet worden 
meegenomen. 
Van der Hel.d werd inderhaast aan de kant van de weg begraven. 
Da comp n,gniescommandant schreef de gebruikelJ.jke brief aan de 
moeder: 

M~ge die Gewissheit, dass Ihr Sobn sein Leben filr 
die Grasoe und den Bestand des Gross-German~schen 
Reiches, die national sozialistische Welta.nschauung 
und den Ftlhrer hingegeben hat, Ibnen Trost in den 
schweren Leid sein. 

Er behcorde moed toe in die laatste dagen nog te schr~ven va.n 
het Groot Germa.ansche Rljk, dat aan alle kanten afbrokkelde en 
waarvan de total.e afbraak binnen enkele weken vaststond. 

Er werd gevochten blJ Randwijk en bij een middernachteJ.ljke patrouil
lP-tocllt werd de Hollandsche s.s•er Cornel.is Giessen uit Amster~ 



dam dc , r een Engeloche granaat de linker arm verbr~zeld. Ka.rel 
Willem Kelly kreeg een scherf door het hoofd en was cnmiddellljk 
dr-cd, r.uJ werd begraven op de hoek van de kerk van Randwijk. 
Daar wao juist een uur te veren Arie de Koning uit Waddinxveen 
eek zwaar gewend. 

Het geschutvuur duurde voert. 
Aan het Le.xkensveer werd Sacob Swnelet uit Heemstede gewond door 
eer.L granaatscherf in de dij, hlj werd naar het Lazareth te Lunteren 
vervoerd. En in de vol.gende dagen vie.Len st~eds meer nuttelcoze 
slachtoffers.Aal.zen Hofstra uit Zwolle werd levensgevaarlJ.jk ver
weid b~ de Wageningsche berg. 
Pieter van Hcuten· werd zwaar gewond dcor een kegel, die zijn schou
der doorbocrde, Chris Meuà.eka.mp uit Groningen en Hendrik Melker 

i t Leeuwarden kregen wonden in dJ.J en aria door granaatscherven. 
Karel Andree uit Ede verloor het gebruik van de rechterhand docr 
net ont~dig sprineen van een handgranaat, Dirk van Tol en Marinus 
Wil" er..1s werden gewond door het springen van een mijn, Schunsel.aar 
uit Enschede kreeg een scherf in de knie, Wil.lam ~kborst trapte 
op een eigen rmjn en verloor een voet, het waren allen sl.achtof-
f ers uit de 2 c ompagnien Holla.ndsc,ie S. S. , die in dit ongezcnde 
landsgedeelte waren gestuurd, al.s " NEDERLANJ)SCHE FRONTSOLDATEN•" 
Het o.nrltn.l sla,::n.toffers was zoo grcot, dat de familie al een werd 
gewaarscnuwd, al.s de dokter meende dat alle hoop cp herstel 
was uit~esLoten. 

Dag in . dag uit hoor-0en wij het gedonder van het geschut. 
Dirk !IIuntenda.m werd zwaar gewond, en Pieter Peerebccm ui"-'t 7Jnandam 
werd onherkenbaar verminkt. Zijn vrouw kreeg de gebruikelljke brief 
over de groot Germaansche gedachte. 
Waar eischte het geschutvuur bij Randwijk :~J.jn offers op. 
Al.bert Brmiuwnr uit Nijmegen, Fred. van Oers uit Rotterdam en 
.Andries Visser uit Scestdljk werden ZW84r gewend deer granaat
scherven. In hopelooze to ' stand werden zij naar het Lazru-eth ge
brahht. . . 
H~t zijn slechta enkel.e voorbeelden, die ik ha.al.de uit het pakket, 
dat ik na de bevrijding in de Ortskomma.ndantur vond. 

===-
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waar was de tijd gebleven, dat je zonder eigen levensgevaar deel
nam aan razzia's, waarb~ je de particuliere woningen betrad, en 
daar zooveel dingen vond, die prettig waren om mee te nemen. 
Het was nu niet prettig meer en de meesten waren niet bllj, dat e 
ze nu echte frontsoldaten waren. 
Toen ze zich indertijd verbonden was dat a~~een veer wachtdienst 
en er was uitdrukkelljk bepä.a.J.d, dat ze NIET b.lliten Nederland 
mochten Wltrden ingezet. 
Maar nu moesten ze toch in Nederl.and zelf vechten. 
Er waren ook jongens b~, die eigenlljk dcor valsche propaganda 
waren g8ronse1.d, bv met de bel.ofte, dat zij na hun eerste oefen
periode b~ de politie zouden worden geplaatst. Natuurlljk was 
daar niets vac gekomen. En nu 1.agen zij aan he't front in een ter
reinstrook van vele kilometers diep, dik:Wljls aan de overkant 
van d~ Rljn, waar geen enkele inwoner meer was. 
De kans om te vluchten was minimaal. Overal konden zij stuiten 
op een militaire patrouille of op de Fel.d Gendarmerie. 
Op die ma.nier bleef er niet veel anders over, dan naar de vijand 
overloopen en dus langs die weg te deserteeren. 



Tot dit besluit was het VC'lgende viertal gekomen, Albert Bremer, 
Albert Bakker, Hendrik van Santen en Barend Snoek. 
Het ware11 eigenlJjk nog j.ongens, de meesten waren neg geen 20 jaar. 
Zij hadden genoeg van de eed van trcuw aan Hitler, van de nieuwe 
Weltn.nsohauung en de Greet Germaansche gedachte. 
Zij besloten hun Gruppenfilhrer van ka.nt te maken en dan naar de 
overkant over te loopen. 
Maar overal in de Dui tsche gelederen zaten de spionnen en hUn 
plan werd ontdekt, voordat zij het konden uitvoeren. 
Het was een paar weken voor de capitulatie, dat ZJ.j werden ge
grepen en getusill.eerd. 
Het gebeurde op 9 Maa.r'lfna.dat zij door Lipper t voer het Standgericht 
ware.1 gebracht en dadelljk gevonnisd. 
Hun lljken werden begraven in de tuin van het Scheepvaartkundig 
laboratorium te Wagenii.gen. 
In aen kort briefje werd het aan de ouders bekend gemaakt. 

Kp.Gef.Std.20-2-45 
Benachrichtigungsschreiben des s.s. Gren. 
Bremer Albert Geb. 9-8-23 

Mljnl.1.eer. 

Hiermede vervul. ik de treurige pllcht, U te moeten 
mededeelen, dat uw zoon ter dC'od is veroordeeJ.d en 
het vonnis de 9-3-45 is vol.strekt (l.ees vol.trokken) 
Het feit, waarvocr hlj ter deed vercordeel.d is, is 
een misdaad, die in onze rijen nog niet is voorgeko
men. 
Uw zoon had met drie anderen het plan opgevat om 
zijn Gruppe:nfilhrer èa twee andere fa -'-,scenl.:!jke soldaten 
te vermoorden, -het door hen bezette steunpunt aan 
de Er gelachen over te geven en over te loepen. 
Na J.a.ngdurig verhr cr gaf uw zoon, die de geestelijke 
vader v,~u dit plan was, bovenstaande toe. 
WJ.j hebben veel. begrip voor menschel.ljke onde"Ugden 
en zwakheden, voor moord aan kameraden en snood 
verraad kunnen wij geen begrip toonen. 
Het is aan U om te onderzoeken, wie de schuld ann 
dit o:n.gel.ukkige einde van uw zcon is, gijzel.f, de 
mentaliteit, waarin hlJ is opgevoed of zijn eiben ka
rakter. 
Terwij1 duizenden h'Un l.even bl.ljmoedig vcor bun ideaal 
offerden, verraadde uw zoen ons. 
Ik herinner aan het woord van onzen Ftlhrer: Wie de 
dàod in eere vreest, sterft hem in schande. 
Ik .1.eb gegrip voor uw smart, ma.ar minder ~oer uw 
houding, die uit uw brieven spr~ekt. 
Behoed uw andere zcon voer hetzelfde l ot. 

G • .r. vnn Ueldsingen 
s.s. Untersturm.f'Uhrer 

und Kompaniechef. 

H&t was een van de geval..l.en, wt1.arvoor de Compagnieaccmma.nda.nt 
geen modeelen in vocrraad had, zocdat hlJ hier zelf aan het 
woerd is. wellicht schreef hlj de brief daaror11 pas el.f dagen 
na de terechtstelling. 
Dit waren vier jongens van de zel.fde compagnie, die volgens 
van Helsdingen zcuden blijven str~den tot de overwi:.ning was 
behaald, en voor het Nederla.ndsche volk een betere toekomst 
zou zijn gebracht. 

= 
N.B. 
Voer een nadere VO.J..le cl ige ui teenzettii1g van dit geval wcr dt 
verwe :::.e Ufl.ar blz. 176. 



DE MOORDEN IN HET SPERGEBI~D. 

Wat ~as het spergebied en hoe is het ontsta.an? 
Toen de slag b~ Arnhem in de tweede helft van Sept. 44 was 
verloren, vreesden de Duitschers een poging van het Tweede 
leger om over de R~n te komen. 
De Noorder Rijnoever moest dus worden versterkt, daa.rvcor rer
den in heel Nederland razzia.s gehouden, want men moest de 
werk.krachten b~eenbrengen, ma.ar a~~e steden en dcrpen, àie 1n 
dit gebied lagen, moesten door de burgerbevc~king worden ont
ruimd. 
Het waren: 
Arnhem 2? Sept. 
Oosterbeek 
Renk:Um 
Wolfheze 
Doorwerth• 
Hevea.dorp 
Wageningen i Oct. 
Bennekom 16 October 
Rhenen 22 october 

tota.a.J.. 

99.000 
12.000 
6.?00 
1.400 
i.ooo 

?00 
16.270 
6.000 
8.?00 

inwoners 

151.170 inwoners. 

In werkelJjkheid was dit aanta..L veel. grooter. JJe HoJ.la.ndsche 
kuststrook was ontruimd door de gezinnen, die daar niet waren 
ingeschakeld in het arbeidsproces. Z1j moesten Holland verlaten 
en kwa.r.aen voor een groot deel. terecht in dit mcoie .Landsgedeelte 
da.t zee gehee was ingericht op pensiongasten. 
Het aantal moet dus worden vermeerderd met meerdere duizenden. 



Aan deze ontruiming waren in die streek zeer vele vorderingen 
vccrafgegaa.n. Het Dui:Itsche bestuur had geleidellJk beolag gelegd 
op na.genoeg alle a.utos, op aLle paarden en wagens. 
Vooral de troepen, die na de str~d in Frankr~k naar Holla.n~ 
vluiohtten, hadden al hun treinvoertuigen in de steek moetP.n 
laten. 
En daarom hadden z~ beslag gelegd op alles wat er nog te krtjgen 
was om hun transportwezen (dat wegens de spccrwegataking geheel 
ontredderd was) op ga.11.g te houden. 
In daze dcrpen waren dus nagenoeg geen paarden of a.utcs mPer, 
toen de order tot evacuatie kwam. 
Ms::i had el.echts enkele fietsen, een handwagen, een bakfiets, 
ma.ar verder niets. 
Slechts het meest noodaakeJJjke ken worden opgeladen. Wat dekens, 
wat kleeren, wat eetwaren en wat sieraden. 
De rest 1noest worden achtergelaten. Alle maaoelen, tap~ten, 
glaswerk en kristal, kostbare meubelen, schilder~en, bleven 
achter. Inderhaast werden koatbaa.rheden, zccal3 antiek porce
lein in de grond begraven, ook voorraden l.innengced, zoo goed 
mogelJjk waterdicht verpakt. 
Enkelen brachten zilveren eetservt•zen, bontmantels enz. naar 
de kluis van een bevriende barulinstelling, hopPnd een en ander 
la.ter terug te zullen vinden. 
En teen moest de rest werden overgelaten aan de Duitsohe troe
pen, die dit terrein zouden bezetten. 
Dat was nog eens iets voor de boeven. 
Het waren niet alleen de soldaten. Er kwam een groot detache
ment van de N.S.D.A.P., dat de leiding kreeg b~ het graafwerk 
van de versterkingen. 
Ongeveer 250 van deze bruin geuniformeerde schavuiten huisde 
in het Hof van Galder.land, waar zij smiddags aten. 
Ik behcorde teen tot de afd. Evacuatie en Wlj hadden in hetzelfde 
hotel een bureau' 
TerWl.)l wij vr~wel verhongerden hingen in het hotel de heerllJkete 
braadgeuran. De eigenaar werd uit ztjn eigen keuken geweerd, daar 
werkten een paar Duitsche koks. 
Honderden flesschen Weck werden uit het ontruimde gebied gehaald. 
Ma.ar de achociera hadden in die maanden ruimachcots tijd cm a.J.s 
wichelroedelocpers de tuinen van de buitens te doorsnuffelen. 
Ztj vonden alles wat was begraven en het was hun particuliere 
buit. De huizen werden dcorzocht, de blinde rutmten beven kanten 
en sch1tifdeuren werden blootgelegd, door het wegscheuren van 
het behM.goel, alles wat daar was verborgen kwom voer den dag. 
Hat zlj niet meenamen werd met opzet bevuild en onbruikbaar ge
maakt, een kostha.re vleugel werd veer de grap in twei!en gezaf'.gd, 
deuren van antieke eikenhouten kasten dienden om er de taluds 
van de loopgrav•"n mee op te zetten, sofae en andere bekleede 
melibele11 werden in vijvers en slr-oten gegooid, of met opzet 
buiten in weer en wind gezet. 
Als deze kerels met hun karren reden zaten zij niet op een harde 
houten bok, maar ze pr~kten in de een of andere clubfa.uteu•1. 
En de dre.1..len, die met deze kere1s huisden beleefden ouden da.
gen. 
Ik woonde in Ede vlak b~ de kazernes en aan de ~zeren he~ijen 
hingen ei~ gore meiden, om met die soldaten aan te pappen. 
Er waren twee zusters onder, de eene van een jaar of achtien 
liep een ttjd later achter een kinderwagen met een baby, de 
Jongese, een kind van 15 werd dcc-r ha.ar in het vflk opgeleid. 
Erg mooi was ze niet, want ze had op haar eene oog een groote 
parel. 
Toen ik op een mooie najaarsdag veer nu,jn huis zat, zag ik een 
wagen voorbij rtjden uit de richting Bennekom. 
In plaats vaL.in de bok was een sofa gezet. En daarop zat een 
soldaat an naast hem het dre.l met de pa.rel op haar oog. ze 
was van top tot teen in nieuwe bullen gestoken, ze droeg een 
prachtig grijs mantelpakje met dito parasol. Het was voor het 
eerst, dat dit echocierskind, dat uit de goot was opgeraapt, 
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behoorlljke kl.eeren droeg. Een t~dje later was de parel. ver
dwenen en had z~ een glazen oog. 
zoo had de ontruiming van het spergebied toch voor enkelen 
nog prettige gevolgen. 
Wat d e boeven in het klein deden, voor particulier gebruik, 
dat deden ze ook in het groot. 
Vo or zcover h ,un wagenpark het toeliet werden dage~ks inboe
dels uit het sper gebied gehaald en in Ede in Duitsche treumn 
geladen, het ging naar hun land, ter vervanging van het eigen 
hebben en houden, dat door de R.A.F. tot gruis was gegocid. 
Vo er millioe.nen is daar gestolen. 
Ik '-3Va.m eens (b.et liep tegen Kerstmis) in een van de kamers 
van net hotel Het Hof van Gel.derland, en zag dat de dieven 
daar enkele scbra agtafel.s hoog hadden opgeladen met kostbaar 
kristal.werk, antieke blauwe borden, kostbaar porcelein, enz. 
z~ hadden het onder elkaar verdeel.den nu stond het klaar om 
i~gepakt te worden als" Weinachtsgaben" vcor de gezinnen. 

In nor ale t~den kunnen wij het ons btjna niet voorstel. en, zoo•n 
stuk van ons land, een der r~kste gedeelten, zooals bv Arnhem 
en Oosterbeek met hun prachtige buitens, verlaten deer de bewo
ners, 1aa.a.r de huizen nog voJ. kostbare dingen, alles ten prooi 
voor een trcep roofzieke sol.deniers. 
v~ ~r mi~licenen is dnar gestolen. 

z~ dachten dat ze daar veiJ.ig waren voer de spionnage, maar 
dat is niet zoo geweest. Z1.j werden bedrogen, zooals z1j neg 
ncoit bedrogen waren. 
Toen Bennekom moest worden ontruimd, eischten z]j dat Pau de 
Nooy daar zou b~ven. Hlj was smid en moest hun paarden beslaan• 
Maar Paul was een van de hcofdlieden van de spionnage. 
De soldaten, die hun paarden l.ieten beslaan vertel.den em van 
al.les. 
De jongens, die b~ de razzias waren gegrepen en die aan de ver
ste.rkiu en groeven vertelden hem precies, wat zij dA-ar maakten. 
En hce verwerkte hlj die berich ten? 
Zooals wij weten had Gelderl.and een groot el.ectriciteitsbedr]jf 
de P.G.Jn.M. En dit bedrijf, dat de krachtstroom leverde, ha<l een 
volle ~ig eigen tel.efoonstel.sel, geheel. afgescheiden va.n dat 
van de P.T.X. De Duitsche troepen wisten dit niet. 
In e.ü:: der hcogspanninghuisjes was een telefonische aansluiting. 
De kabel aocr de Betuwe was neg intact en zee had men ver hindira 
met majoor Fraser te N]Jmegen, hoofd van de Inte-llieence service 
van het tweede leger. 
In liet pcstka.ntoor was een c1andestiene verbinding aangebracht 
met het hcogspanninghuisje en zoo kom men uit de verlaten villa 
va;ri van de Deure rustig prater.1. met Majcor Fraser, zonder deer 
iemand gestcord of afgel.uisterd te kunnen werden. 
Een van taljn jeugdige vri enden in die dagen wan " Herman,, !üj 
heet t e igenlljk Leo Bonnicke en was de zoon van een fabrikant 
uit Veenendaal.. 
Maar hij was hoofd var.1. de spionna egroep Herman. En deze jc-ngen 
ging als" assistent stabartzt" mee met de Hollandsche dckter 
de Jonge, die belast waa met de medische ver ~'. c-rging van de 
Hollanders, die bij de razzia•~ waren geg.eepen en in het operge
bied moesten werken. 
Natuurllj l.. was Dr. c1 e Jonge van alles op de hoogte, ~ heeft de 
Dui t scher s zeer veel afbreuk gedaan en daarbij menigmaal zijn 
hals eriskeerd. 
Zee erg veilig was het in het Spergebied 1iet, want de Duit
scuers wisten dat z]j werden bedrogen, ofschoC'n ZlJ niet te- weten 
konden komen, waar het lek zat. 
Een der aardigste vc-c-rbeel.den daarvan is het volgende. 
Een Dt1itsche batterij zou in de buurt van Bennekom in stelling 
komen. 
De verkenningsgroep stelde de pl.aats van de vuurmonden vast, 
er. begon reeds met het aanbrengen van de maskeeringen op de 
plaatsen waar het gesch1At zcu komen te staan. 



-

148 

Onze spicnr1en ontdekten het en gaven dit cnmiddelljk deer naar 
NJjmegen. 
Kcrt èlaarcp verschenen een paar vliegtuigeu, die de opstelling 
grondig onder vuur :namen, tot groote verbazing van de Dui tsohe-rA, 
warit •••• l'lUri geschut stond nog niet eens in stelling. 
En het gewcne verlib.op , 'as, dat de Engelschen waren ingesteld 
cp het peilen van de VURENDE batterijen en ze daarop onder vuur 
nameli. 
Zt" begrepen, dat er dus verraad in hun nEtaote cmgeving zat, maAr 
kenden niet cntdeY..ken, waar het lek zat. 

Ir~ b.et vcor jaar van 194-5 verschenen in Ede gele papieren met 
het voliende cpachrift: 

=-====-:.:::-===::c;-~'--:.--=--=--- ==--·==:::,;--- -- ... - __ :::;::: .. - ==--

J3EK:,'::NDMAKING • 

NogrnaaJ.s is het gewenacht erop te WJ.jzen, dat het 
betreden van. het Spergebied ( Bennekom, HeeJ.sura, 
Ren~, Oosteràeek en Arnhem) 

TEN STRENGSTE VF.RBODEN IS. 

Als lichtste strafmaatregel door de Dui tsche autori
teite1:.. getrcffen, IJ\Oesten reeds enkele gezinnen ter
otonà naar elders evacueeren. 
Thans - naar wordt medegedeeld, - zal c-p overtreders 
oogenblL:kelljk worden geschoten. 

De burgemeester van Ede 

Van l)ier endo11ck. 

Ede l. Febrtiari 1:91+5. 

---~=~~=---====·=====~·~;;;=======--
neze bel endmaking was geen Jjdel.e bl1 f, zooal.s straks zal. bllj
ken. Er zijn verschillende burgers neergeschoten. Wie gaf de 
orders daartoe? 
De lagere ccL~na.ndanten verschutlen zich achter hun hcogere chefs 
en deze ontkennen in de meest krachtige termen, ocit dergelJjke 
orders te hebben gegeven. 
Ik hccpte hierin licht te kunnen brengen. 
Wie rmd de order gegeven voor bovenstaande pHblicn.tie? 
Matuurlljk was dit een van de h.oogere chefs geweest, maar wie? 
Kohlroser? Lippe'rtt? Of een agere ccmmandant? 
Op het gemeentehuis was er geen l.etter van te vinden. 
In die dagen hie~d de burgemeester van Dierendonck er een af
zcl1.Jer1J.Jk archiefje op na, dat hlj sa.men met zijn N.S.B. ad,judant 
beheerde. En van dit archiefje is geen stukje papier behouden 
gebleven. 
Ik kan dus al.echts de feiten vermelden, zcoale z~ zijn bekend 
geworden. 

In r ... et eerste kwartaal va n 191+5 lag te Bennekom de l3e f zware) 
comyagnie van het 8l+e Regiment van Lippert. 
Comi;,andant was ScNi.ltz, zijn luitenant was Jente Berger• zijn 
Spies was Katzberg. (zie de organisatie op b~z. 30) 
w~ kennen .deze schoften reeds uit het drama te Scherpenzeel. 
Het compagniesbureau van Schul.tz was gevestigd in de boerderij 
Drcevendaal., aan de bovensteeg te Bennekom. 
EBn eindje verder lag de boerderij van A • .Jacobs• daar was de 
wapenkamer van de compagnie. 
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Op het compagniesbureau berustte de leiding bij Katzbergm,.een 
Duit~cher, die alle Hollanders haatte. 
Op de wapenkamer werlcte z]jL oppasser de Nederlander Ccrnelis 
Ad.ria.an Kccymans, corspronkel]jk betonwerker van beroep, af
komsti uit SleeWJ.jk. 
(Veer fotos, die op dit onderwerp betrekking hebben, zie deel. I 
bl~ 438 en vol ende) 
Vol eno Schultz had Lip~ert bepaald, dat ieder, die zonder 
geldi e papieren in het spergebied werd aa.ngetroffen, moest 
werden doodgeschoten. 
Zc-cwel Schul.tz als Katzberg beijverden zich, om de orders zoo 
stipt mogelijk uit te voeren. 
Lippert had een vaste l)atrouille aangewezer.i. , hlj hA.d de kerels 
met zor uitgekomen, het waren de onderofficier Horch, en de · 
man~chappen Smirne Enl Riege. 
Zlj dccrkruisten voortdurend het spergebied en ieder, die zonder 
wettige papieren door Horch werd gevonden, was ten doode opge
ochreven, ook al. kon hlJ zijn onschuld zonneklaar aa.ntoonen. 
Het was veer de sadisten een sport, evenals het voor de jager 
een genoegen is, het wild neer te leggen. 
zoodra z~ iemand grepen werd de ordcnnane LodeWljk Visbach met 
de in beslag genomen papieren gestuurd naar het regimentscom
mando (onderdeel gevecht en spionnage) en steevast bracht blj 
het bevel mee11: " Erschiessen" 
Een verhoor was blljkbaar niet noodig. 
Waarom zouden Schultz en Katzberg zich dan druk maken met al 
die rc~psin~~ van papieren, zlj konden het evengoed zelf afdoen 

Kooymans, d.e Neder ander schepte er blljkbaar een vermaak il:, 
zijn andgencoten in de dood te dr}jven, en het was nog grec-ter 
genoegen, ze dan zelf te mogen doodschieten. 
Op 13 Maart stond hlj b]j de wapenkamer wat rond te kljken, tcen19 
er een man kwam aanfietsen. H.lj had een geele kaart van. de O. T. 
blj zich en dacht daarmee gedekt te zljn, hlj had geen verdere 
tcega.i..gsbewijzen bij zich. 
zender dat Kocymans eenige opdracht had, hield hlj de Llatl aan, 
het bleek de bakker Aalbers uit Bennekom te zijn. 
Hlj bracht hem op het compagniesbureau bij Katzberg. Deze had 
die da geen zin in lange procedusres. VermoedelJ.jk heeft hlj 
ScNi.ltz opgebeld, die op zijn commandopost in de gevechtsJ.cop
graaf zat. 
Na tien minuten kwam Katzberg uit het bureau en zei tegen 
Ko<'yma.na: Neem r.i.em mee naar de wapenkamer en schiet hem dood.• 
Achter · e wapenkamer was een schu1.lgat. Opweg daarheen smeekte 
Aa.lbers hem, hem het leven te schenken, ruj had geen enkele 
verkeerde bedoeling gehad. 
Maar de miodadiger liet zich net genoegen niet ontnemen. 
Hlj zette Aalbers-• op de rand van de kuil. en scheet hem met Zljn 
geweer deer de borst. J)e man vieJ. dood in de kuil, die door 
Kocymane met gr<:-nd werd aangevuld, daarop ging hlj met zijn dage
lJ.jksch werk verder. 

Een paar dagen later etend Kooymans iets verder op de uitkijk. 
Van de kant van W· geningen kwam een man aanfietsen. Kooymr:n 
hield hem aan, hlj hn.d geen papieren en hlj bracht mem naar het 
bureau, wetend dat de man daarmee z~n leven verbeurde. 
Katzberg gaf het gebruikelijke bevel. en Kocyma:ls nam hem L1ee 
naar de wapenkamer wanr hlj de patrouille van Horch aantref. 
Hlj gaf de gevru:.tgene, die Joh.fin Auperle bleek te heeten aan 
Here 1 ever, die aan Smirne en heru opdroeg een kui~ te graven. 
Zij kwamen daarna op de ,,rapenkamer terug, haal.den de gevangene , 
zette:t.L han op de rand van de kuil en Kooymans mocht hem dccd
schieter.i.. 
Het ol.achtoffer viel in het gat, en teen Kooymans er grond 
over wilde gccien, zag l1Jj toevallig, dat de man z~n lippen 
nog beweeg, hlj joeg hem nog een kegel docr de linker slaap, 
en samen met Srnirne goeide hlj de kuil verder vol met zand. 
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Een paar dagen later, tegen 5 uur in de middfig kwam Horch daélX 
met twee p~rsonen, die moesten worden doodgeschoten. 
Het waren Bart Lccys uit \/ageningen en The cd. Vers tegen uit 
Renkum. 
Er werd een kuil gegravex • grcot genoeg voor twee persc-nen. 
Horcll zette de mannen op de rand en bond hen een b inddoek voer. 
Teen af hlj aan Kocymans en aan de soldt\.at Arie Brocdman, ook 
Pen Nederlander, laert beiden deed te scb.1eten. 
Kocymans koos Looys uit en echoot hem deed. Br~odma.n nam Ver
otegen cp de korrel. Hlj scheet hem door het hoofd en daar hlj 
lichtspoormunitie gebruikte, spatte het geheele achterhoofd uit
een. 
Broodrua.n is kort daarop gedeserteerd, blj is niet teruggevonden, 
maar Kc-cymans is gevangen genomen en wees de plaats aan waar 
deze vier ma.nna.n werden begraven. 

Op 21 Maf\,rt omstreeks twaalf uur bevend sergeant van Maastricht 
(afkomstig uit Sittard) behcorende tet de zelfde c~mpagnie zich 
in Be!j!°.lAkom. 
Een patrcuill.e Oekraïners. bracht 2 bceren met paard en wagen 
(het waren vader en zoen Gerards) die naar de eigen verlaten 
boerderij waren gegaan om een voer hoci te halen. 
Uit alles bleek, dat de mannen vclkomen onschuldig waren, maar 
wat ko1i het de richurken schelen, de mannen kadden niet de ver
eischte papieren bij zich en hadden dus hUn leven verspeeld. 
Een van de Oekrainers zei tegen Maastricht: Uscha, hier zijn 
twee burgers, die zender papieren in het spergebied z~n aange
troffen. 
Van Maastricht belde Katzberg op, deze telefoneerde aan Actiultz, 
die in zijn cn <• erkcmen in de loopgraaf zat. Het a.ntwcord luidde;. 
,, Ers cb.iessen "• 
Van Kaa.stricht wees vier man aan voor vuurpelctcn en marcheerde 
met hen naar een beschrand. 
De twee gevangene, die zich van niets bewust waren en plotse
ling uit het gesprek begrepen, wat er gaande wao, kPerden zich 
verschrikt cm, waarop van Maastricht zei: Knielen. Vuren. 
ne 1:1annen voldeden aan het bevel, er klonken enkele schoten, 
de slachtoffers waren in de borst getroffen. Dcodl 
Van Maastricht liet het aan de soldaten over, de mannen te be
graven, blj keek niet eens of ze werkelljk deed waren, hlj ging 
naar het bureau en meldde aan Katzberg, dat de opdrn~ht was 
ui tgevcer d • . . . .. . 
Ik heb deze gevalJ..en v r, rmeld, nuchter en koel, als een poli tie
verba.alt maar welk een verschrikkelljke eliende brachten deze 
plcerteu over onze omgeving. 
Heevelen uit Wageningen en Bennekom waagden zich neg even in 
het spergebied, om uit hlm hUis of boerderij, die zlj indertijd 
zee overhaast hadden mceten verlaten, neg iets te redden. 
En de mannen, die hen zonder eenig gewetensbezwaar neerr ... nalden 
waren geen buitenlanders, het waren Nederlanders, zooalo lui
tenant Jente Berger, sergeant van :Maastricht, en de soldaten 
Kooyina.ns en Broodman. 
Als slaven gehccrzarunden z]j aan de bevelen van de Dui tsche mis
dadigers • 
De her beochreven gevallen z~n bekend eeworden, dikwijls door 
een louter tceval, ook al cmdat de slachtcffero uit de naaste 
omgeving afkomstig waren en de politie daar ijverig zocht. 
Mar,r hcevelen, di~ van elders kwamen zijn wellicht nog in dat 
zoc uitgestrekte onbewoonde gebied zender vcrm van proces ge
grepen en neergeschoten. 
Welke geheimen miggen neg ..:_xi onze naaste omgeving, in onze 
elkgen gemeente in de grond verborgen? 
Z]j, die uit de naaste omgeving waren, werden hier gezocht, 
maar er zijn in Nederland nog zocvele honderden spocrlccs ver-
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dwenen, wier spoor wij niet meer kunnen volgen. Van hoevel.en 
hw1.ner kcmt de dood voor rekening van deze schurken? 
Ik denk daarbij aan de jonr~e mannen, die van heinde en ver naar 
deze terrei•nen werden geal.eept om graafwerk te verrichten voor 
de Todt, jongens uit R tterdam en andere steden. 
Velen zljl'1 zoek, hoevelen zljn in het spergebied neergeschcten? 
Slechts een enkel speer leidde naar de ontdekking van zoc•n te
recht::;telling, het meerendeel geschiedde in het verbergen, het 
geschieède zoo terloops, de gevangenneming en de dood volgden 
elkaar binnen een uur op, voor de soldaten was het een cnbelang
rljke geb eurtenis, zij speelden immers de he e dag met het eigen 
leven en dat van anderen. 

Toe\,allig vind i k hier nog een advertent~.e in de Edesche cou
rant, met portret van een joodsch meisje. Het bericht luidt 
als vo.Lbt: 

WIE KAN INLICHTINGEN VERSTREKKEN? 
De cor.amiosaris van politie te Ede verzoekt hen, die 
aanWljzi11gen, inJ.icht,ine;en of nadere gegevens kunnen 
verstrekken omtrent ANNI AMALIE BEATRIX FLATOW, 
gebcreu 3 Dec. 1908 te Berlljn, ongehuwd en van jocd
sci:i.e origine, daarvnn onverwijld mededeeling te doen 
op het bureau VAn politie te Ede. 
Ge:u.oemde perscon was in Octcber l9l.J.3 met haar familie 
te Driebergen opdergedoke1 • I n het begin vn.n l.J-4 wer
den haar ouders gearres t eerd; Zljze f vrist t. e ont
vluc:nten en vond tenslotte een onderduikadres aan de 
Panorameweg te Bennekom. 
Ma eer~ige tljd al.daar verblljf te hebbeu gehcuden, 
verliet zlj haar woning, doc:Cl zij werd docr een heer, 
die in haar een Jocdsche herkende, in iie omgeving 
van het station staande gehouden en met het cqg" op 
aldaar pa treuil.leere1ide Dui tscher a naar ha.ar cnder
duikadre a teruggebracht. 
Een maand later (omstreeks April~>+) verliet het 
meisje in de vroege ochtend opnieuw :,aar wcning cm 
daarin aiet terug te keeren. 
AJ.le pcgin ·en tot opsporing na de bevrlj,ing inge
steld ZlJn zen er resultaat gebleven. 
Het Jcodsch.e meisje is, veer zcover ko1... worden nage
gaan, ncch in de kampen Westerbork, VUght of Amersf. 
noch ir.i. een der buitenla.ndsche krunpen ( Auschwitz 
e.d.) geweest, zoo dat met de mcgelljkheid van een 
misdrijf hier te l.a.nde ernstig rekening moet worden 
gehouden. 
De verrc iste droeg blj haar verdwljning een zwarte jas 
met bontkraag, in de schouders hiervari waa een groo
te wanrde aan juweel.en verborgen, dac~cnder droeg z~ 
een marine blauwe over jas, waarin eveneens sieraden 
waren verbergen. 

Het is een van de vele mysterien, die wel nc-cit zul.J..en wc-rden 
cpgelost. 

vcor verdere gegeve J.S be tref l'e.t1de moorde11 in het spergebied 
wordt verweze 1 naar blz. 81. 
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HET H01EL BERG EN BOSCH. 

Aan de weg van Veenendaal naar Amerongen lag het hotel Berg en 
Bosch. Het was een groot vierkant gebcuw met een verdieping en 
daa.rop een plat dak, dat over het geheele gebouw liep. 
Het dak was omgeven door een steenen balustrade. 
Op het dak had men een uitzicht, zccala men dat~ ze.J.den 
aantreft. · 
Het huis beheerschte de geheele Betuwe, maar had cok een moei 
inzicht in et terrein naar het oosten, in de richting varl 
Arnhem. 
Vo ~r let hotel lagen een paar terrassen, die hoewel ze iets 
lager waren, toch - dank zij de hooge ligging van het hotel -
een schitterend nitzicht hadden. 
B~ een veldslag daar in de buurt, zcu dit hotel een strategisch 
punt zijn geweest en een ideaal uitlojl:- en waarnemingspcst. 
Bij een roil.itaire oefening, die wij indertijd hielden,had ik-het 
hotel. dadelljk ont r: ekt en wlj vestigden daar ons stafkwartier. 

De eigenaar van het hotel. Henrie Frisch, was Zwitser .Hlj weende 
daar met zijn gezin en toen de terreinstrook werd ontruimd, 
kreeg hlj via de Zwi tsersche Consul. va.n de Dui tsche Generale 
Staf de vergunning, daar met zljn gezin te blljnn wonen. 
Tevens werd bepaald, dat het hotel niet voor militaire deel.
einden mocht worden gevorderd. 
Frisch liet daarop borden aanbrengen aan de grens van z~n ter
rein. Op de borden stond: Dies Gebailde steht unter Schutz der 
Schweizerioche Eidgenossenschaft. 

Toen het front in de buurt van het hotel kwam, kreeg Frisch 
herhaal.<ielljk be zo Pk van Dui tsche autcri tei ten, die het hotel 
wilden vcrderen, maar steeds wees hlj hen op de verkregen ver
gtiru"ing • 

In l.1.et begin van 191+5 kreeg hlj opnieuw bezo (3k van een Dui toch 
officier, die het buis wilde vorderen. Vermoedelijk is dit Lip
pert eweest. Frisch toonde zijn papieren en het kwam tot een 
vrl,j iiefti e woordenwisseling, waarna de officier zeer boos heen
ging, maar het resul.taat was, dat het buis NI:E:T werd gevorderd" 
Hlj meende het reeds gewonnen te hebben, maar de volgende dag 
kwamen er een paar .F'e.ldgendarmes .Zij wilden de papieren zien, 
die hlj van de Duitse ~e Generale Staf had gekregen. 
Vcor zijn cogen verscheur den z1.j deze. 
Da.arop aor.ameerden zij hem, met z1jn gezin het spergebied te ver
laten. 
Iüj p lakte op de r&nen papieren met het opochrift: 

zuga.ng filr WehrmachtsangehBrige und Zivilpersonen 
stren stens verboten. DiP- ses GebaUde steht unter 
Schl.ltz der Schweizerische Eidgenossenschaft. 

Toen vestigde hlj zich met zijn ge 7in in Veenendaal., dat neg 
buiten het spergebied vie. 
Het grcote gebouw met het daarin aanwezige meubilair was ver
zekerd veer f 130.000 gulden • 

In de eerste helft van l?ebruari 45 was Lippert met zijn regiment 
gep .1..aatot in de sec~or van de Rijn bij Wageningen en Rhenen. 
Zijn ccmmandcpost was eerst te Vreewijk onder Hhei::i,en, J.ater ver
huisde hij na.ar Bennekom. 
Hij nam het gebied over v ,m het 6e en 7e Regiment Fallschirm
jäger. Het wn.s spergebied en geheel ontruimd op een paar uit
zcnderingen na. Slechts op drie plaatsen zaten nog bewoners. 
In de eerste plaats in Benr1ekcm. Daar iag een Arbe.itslager van 
de N.s.n.A.P. het waren een man of tien vau de" Partei" met 
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enke.Le Hol.la.nders en natuurlijk een pa.ar vrcuwen. 
Verder l.ag er tusnchen Wagenin en en de Grebhe nog een Hau.ptma.nn 
met een klein comma.ndc VR.tl de Fallschirmjäger en ten nlctte de 
familie Frisch op Berg en Bosch. 
In de 2e helft van Februari kreeg bij er een afd. van de Polizei
Artiller ie b~. Dit zal z~n geweest de Afd. vermeld op b~z 31. 
De Hauptrua.nn had dadelijk het hcog gelegen hotel ontdekt en 
wilde het tot wa.ar11emingspC'st in;.irichten en tevens als eigen 
s tafh.··w-a.r tier g ,~ bruiken. 
Niet aJ...1.een kon hlj daar het VljandelJ.jke terrein a.a:i de overkant 
in de Betuwe overzien, maar h1j kon ook de eigen artillerie cp 
de ncorder Rljnoever van uit dit punt contrcleeren. 
Hij hoorde toen, dat het hotel nog bewoond werd doer burgers on 
dat ook deze burgers een prachtig inzicht in zijn stel.l.ingen 
hadden. Er was al.ie reden om hen te doen verdmjnen. 
Er gebeurden in dat spergebied trouwens dingen, die nem reden 
tet denken ga.ve:i::i.. Er was geconstateerd, da.t daar lich~signRlen 
ware gegeven. er waren pa.rachutioten. n 0ergekor.a.en, die men niet 
had kunnAn opsporen, en hoewel hlj geen bewijzen ha.d tegen de be
woners \"lilde luj hen weghebben. 
H1J verdreef ock de Fa.llschirmjäger en de N.S.D.A.P. uit zijn 
terrein, h1j wilde daar onbeperkt heerscher zijn. 
HJ.j sprak over het hotel met zijn chef, Genera.l von BlumentriUl, 
de cor.ai .1anda.nt van het Armeekorps. 
Deze :Vilde geen beslissing nemen maar zei alleen, dat Lippert 
aa.nsprakel.ljk was voor de r;a.ng van zaken in zijn sector en da.t 
hlj dus de maatregelen moest nemen, die hlj nccdii vond. 

Nu was het hotel. voor de vijand een prachtia zichtbaar hulp,--
r icht:punt voor het vuur op de weg, die van Venendaal naar Ameron
gen vlnk achter het hot"ü l.ag en welke weg door de Duitschers 
veel voor h\.ln transporten werd gebruikt. 
De weg zvlf was voer hen eheel onzichtbaar en als het hotel 
verdween, zou het veel moeilijker zijn, de weg nauwkeurig o~ der 
vuur te nemen. 
Daarom besloot Lippert, het mccie gebouw in brand te laten 
steken. 

0~ een avond tegen Paschen had Lippert met zijn officieren een 
besprekin op zijn ccmma.ndopoat in Bennekom. 
Dilcwijls hieJ.d hlj de officieren daarna b]j zich en bood hen een 
borrel Ra.n. Hlj deed it wel meer om te voorkomen dat de cffi
cieren uit het J.eege gebied wegtrokken en zich e:D:lers met 
vr~uwen an drank bezig hielden. 
En zee zaten z~ op die avond ook stevig te borrel.en. 
DA-ar wo.s in de eerste pJ.aats de HoJ.la.nder Jan Hendrik Vflll der 

t .J?-ip, 1uj wa.s vliegtuigbouwkundig ingenieur en was b]j de s.s. 
ingedeeld als COltlfilanda.nt van het motorwagenpark. Hij behoorde 
dus niet tot het eigenlJjke st-::-1,]dende gedeelte, maar hJj moest 
dagelijks blJ Lippert komen om rappcrt uit te brengen ever de 
tcestn.nd van het materieel. 
Verder was da.ar Bartels, de Verwaltungs officier, dus de ad
ministrateur, die voer kleeding en voedsel zcrgde, natuurlijk 
was Nauma.nn ook present en verder de jonge tandarts, de J)Ui toche 
Oberjunker Igel; Nawnann kreeg opdr~cht om ook SchuJ.tz op te 
bellen en deze kwam al spoedie met zijn onafscheidelljke adjudant 
Sever~nse, die natuurlljk niet tot het hooge gezelschap werd 
tcegelateil. ma.ar in de keuken verbleef. 
De heeren dronken een flinke borrel. en ze begonnen weer over 
het hotel Berg en Bosch; ze zeiden, dat ze ann de fommles maar 
eens mC'esten la.ten zien, dat ze er neg steeds zaten. en dat het 
wei aardig zou ztj1 een groot Paa.schvuur te ontsteken enZ1'• 
Het reolultaat was, dat in hun min of meer verhitte hcofden het 
plan opkwam, om maar direct naar Berg en Bosch te ga.an en de 
zaak in brand te steken. 
Van der Lip YJ'eeg bevel , met ztjn wagen voor te r]jden. 
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Naumann zou de details wel regelen. 
Terw1jl Severijnse in de keuken zat, bracht een hem onbekende 
soldaat wat brnndflesschen en handgranaten binnen. 
Daarna kwamen de heeren van de borrel ook in de keuken, ze warm 
in een erg vrcclJjke stemming. 
VEU1 der Lip was intusschen met de wagen voorgereden en Seve
r:ijnse kreeg opdracht de brandflesschen en de handgranaten in de 
wagen te brengen. 
Zoo reed het gezelschap af naar Veenendaal. Van der Lip chauffer
de en verder reden mee, Bar tel, Schultz, Na.ur.aann en Igel. 
Ok severJ.jnse wa s va.n de par tij. 
Na.uma.nn had piezier in de zaak en zei, dat de chef wel tevreden 
zcu zljn 1 et zoo•n mooi Paaschvuur. 
Tegen één uur in de nacht kwamen zij aan het hotel. Het wn,s on
bewoond maar nog geheel gemeubileerd. 
De officieren gingen door de kelderdeur naar binnen, Naw::iann 
veer op. 
Toen allen binnen waren, werden deuren en ramen Wl.Jd open gezet. 
• • • 
na de bevrijding toonden de heeren zich weer in al hUn kleinheid. 
Severijnse zegt, dat ieder van de officieren een pàar van die 
bra.nt fJ.esschen nam, zij liepen naar verschillende kamers en 
gooiden de fle sschen stuk, waardoor op aller ei plaatsen te 
gelljk brand ontstond, daarop verlieten zij snel het hUis, zooaJ.s 
zij waren gekomen. 
En als we deze heeren nu verhooren, hebben zij dat geen van 
allen gedaan. I eJ. zegt, dat h:Lj zoo dronken was, dat hlj niet 
weet wat er gebeurd is. 
De anderen·zeggen, dat een officier toch immers nooit zul.k werk 
zou deen, zooJ.n.ns er een ondercfficier aanwezig was. 
Naari, na.tuurlijk hebben zij die flesschen niet gegooid, dat heeft 
Sever~nae gedaan. 
Va.n der Lip zegt, dat er wat brandbare stoffen z~n opgeh0cpt 
en dat h1j niet weet, wie de bra.ndfJ.esschen heeft geworpen. 
Hljzelf heeft er in ieder geval niet a.an meegedaan. 
Hoe dronken Igel eek was, hlj weet wel., dat hljzel.f geen brand 
hee·ft gesticht. 
Naumann heeft all altijd een keurig verhaal klaar. 
Sever]jnse stond met een pa.ar fLesschen in de hand bij de trap. 
Schu.ltz vroeg hem toen, of luj wist, hoe ze die dingen moesten 
gebruiken, waarop Sever]jnse zei: Laten we het maar eens pro
beeran" Op de trap lag een 1ooper, en smeet de flesschen da.arpi, 
Eerst dacht Nauma.nn dat ze a.llean zouden leegbranden, maar hlj 
zag hoe de looper en daarna de trap vuur vatte en hoe alLes be-

on te branden. 
Toen zijn ze heengegaan. No.ummnn en Severzinse het aatste door de 
voorde~r, de anderen zijn door de keJ.der weggegaan. 
Th.le heeft SchuJ.tz de opdracht ann Severljnse gegeven: Neen, zegt 
Naui tann, hlj vroeg alleen aan Sever:ijnse of hlJ wist, hoe je met 
die dingen moest omgaan. En toen had Severijnse het als vanzelf' 
sprekend gedaan. Hij heeft geen enkeJ. speciaal bevel daartoe 
gekregen , hJ.j beschouwde het als vanzeJ.f sprekend dat hJ.j a.l.s 
laagste in rang dat deed. 
Even b~even de heeren nog lDt;jiten laJken, of zij het werk goed 
hadden verricht. Zij konden tevreden zijn, de vlammen laaiden 
uit ale venstern. 1 

Zij redan terug en nog even haalde Nouma.nn zijn chef uit zijn bed 
om op het balkon te komen en naar het mocie Paa.schvuur te kijken. 
~ hadden inderdaa.d aan de Tommies laten zien, dat ze er nog 
al tij à zaten. 
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DE BANKROOF TE TIEL. 

Wanneer de Du.itsche autoriteiten worden ondervraagd over de 
miGdr1jveu van het bataljon Helle, dan zeggen zij altijd, dat 
dat bataljon bij de andere onderdeelen van de Hol~a.ndsche s.s. 
en O (' k bij hen een zeer slechte naam had. 
Zij vertellen hoe uitzonderl.Jjk veel straffen daar zljn uitgedeeld. 
En toch was dit bataljcn heusch niet slechtçer dan de rest van 
de broeders, die schouder aan schouder met de Teutoonsche helden 
vochten voor de verwezellJking van de Groot Germaansche gedachte. 
Het vo Lgende is een goede illustratie daarvoor. 

In het voorjaar van 45 werd het 83e regiment, zocals W1J reeds 
zagen ingezet voor bewaking van de Betuwe. 
Ten zuiden va.n de Rijn hadden de Duitachera ook ieheele stukken 
door de burgerbevolking laten ontruimen en zoo was ook Tiel se
evacueerd. 
K.rafft was ziek en zijn pla.atsvervanf:: er Mill er l.a.g met zijn re
siuentsstaf in Zoelen, terwijl verschillende compa.gnien in Tiel 
waren gelegerd. 
Onder andere de 2e Compagnie onder Ustuf Robertson, waarbij de 
bo~ven Uscha. Wentzel, Oscha Groet, fourier Louwers, soldaat 
van Hoek, hosp1taa1solda.nt v:an Ka.steel en anderen. 
verder de 14e (zware) compagnie onder Ostuf Hendriks, waarbij 
Uscha Peters, Uscha. Giesekam, fourier Kwjper, Tops, beheerder 
van wapeus en springmiddelen, de hulpfourier Rljkseh, de chauffeur 
Pop en de soldaten van Mourik en van Hoek. 
Midden Februari~, was in Tiel verschenen de Revierhauptmann der 
Schupo Walter Fischer. Hij was bataljonscommandant geworden, te
vens Ortacommandant en kompcomma.nda.nt. Hlj was dus een opper
ma.chtlg persoon in Tiel en had de rang van H1 stuf. 
Zijn naamgenoot Fischer, wa.arQee wij hem niet moeten verwarren 
was .Meister der Schupo. 
Het atadje werd veroeeld in sectoren, en aan iedere ccmpagnie 
werd een sector aangewezen, zoowel voor logies als eek vcor 
verdediging bij een geal ieerde aanval. 

Tiel was indertijd inderhaast ge3vacueerd, en er \Vaa zeer veel 
waardevola overgebleven in particuliere huizen, in winkelo ma.ar 
vooral. in banken, zooa.ls Rotterdamsche Bank, JU'llSterdamsche 
Bank• Nederiandsche Handelmaatschapptj, in de SpM.rba.nk, Postkan
toor, enz. 
In de banken en in het postkantoor was alLes veilig in de klûi
zen opgeborgen. 
Niet alleen hadden de particulieren da.ar in de safeloketten hun 
eff ecten en andere kostbare dingen geborgen, maar in de safe
ruimte zelf brachten zij b~ de evacuatie de kootbaa.rheden, die 
z~ niet konden meenemen. zoo bv cassetten met zilveren eetgerei, 
verzamelingen gouden en zilveren munten, dure bontmantels, 
mannenkieeding. a.iiea verpakt in koffers en doezen. 
Natuu.rlJJk waren de banken goed gebouwde panden. en daarom had 
de troep de kelders van die banken als scherfvrtje onderkomens 
in gebruik genomen. Daar huisden zij, beschut voer eventueele 
bombardementen. 
En als zJ.j da.ar in die kelders lagen, keken zij .daar de zware 
kluisdeur, waarachter zooa.ls z~ wel begrepen, de schatten lagen 
opgestapeld. Men moet nu eenmaal de kat niet op het spek binden. 
Er gi:t.1.a zoo•n geheimzinnige aa.ntrekkimgskracht uit van alles 
wat daar achter die zware deur ~ag opgestapeld, evenals in het 
land va.n Aladin. 
Zij beschikten wel nie t over Aladin • s tocverformul.es, maar deze 
moderne roovers hadden handgranaten en springmiddelen, waarmee 
ze omgingen als kinderen met hun knikkers, en waarmee zJ.j wonde
r en konden doen. 



156 

Intusschen schoof het gaal.lieerde front oteeds nichter nab~, 
de een of andere nacht zouden de Germaansche helden en de broe
ders van de Hollandsche s.s. na.ar het noorden moeten vluchten 
en zij konden die schatten toch niet cnaa.ngeroerd in handen va.n 
de vijand laten vallen. 

~e Amsterdamsche Bank1 
In de kelder huisden Oscha Schmidt, Uscha :B8hme, Jan van Hoek 
en va:n Apaldccrn. Zij waren da.ar begin Maart gekomen. 
Toen ze da.ar een veertien dagen hadden gezeten, kwamen er op 
~en zondagmiddag drie Ho~landers binnen, Uscha Wentzel, Rotten
f'Uhrer Spamer en Oscha Groet. Zij forceerden de kJ..uis en haal.den 
er eerst een hoop kleeren en bontmantels uit en een zeer groot 
bed.ra aan geld. 
De vo~gende dag kwam Wentzei terug en gaf aan van Apeldoorn 
f 2000 en aan van Hoek f 2500, op voorw: ·1,a.rde, dat zij hun mond 
zouden houden. 
Het forceeren was op de volgende ma.nier gegaan; Eerst waren 
Wentzcl en Groet aan het werk geweest, maar het karwei lukte 
niet, waarop Groet voorstelde Spamer te halen. Om negen uur 
savondo brachten zij een springlading aan, de kluis werd ge
opend en ze haal.den de koffers en pakken Ka.ar boven. 
Toen de compagniesccmr11anda.nt RobjÏertscn ervan hoorde, keurde 
hlj het geval goed, maar gaf order, de kleeren te verzamelen en 
over te geven aan het N.s.v. 
Na het openen van de kluis kwamen de safeloketten aan de beurt, 
maar Wentzel had dienst en het gebeurde dus do~r de beide ande
ren. 
Teen hlj die avcnd in zijn nachtkwartier kwam, kreeg hlj als aan
deel. in de buit van zijn twee confrt.ters een partij plaat.jes goud, 
wat gouden ringen, een partijtje parels en f 5000 in ccntonten. 

De Rotterdarnsche Bank, 
Tien dagen later bes.Loer Rob,l{ertson, de ccr.amanda.nt van de 2e 
compagnie, de Rotterdamsche Bank te laten sprineen. 
Daar lagen enkele van zijn mannen in de kel.der. 
Eerst werd de kluis leeggehaald, kl.eeren, keffers en kisten 
werden eruit gehaald. De kisten en koffers bevatten veel gouden 
en zilveren sieraden, gouden horloges enz. 
Alle J)U1 tsche officieren kwamen eens lu,Jken en namen van hun tocht 
enkele kostbare souvenirs mee. Rob),'ertson was niet kleingeestig, 
teen hlj dat zag, h1j dacht" leven en laten leven" en hoemeer 
lui ervn.n profiteerden, hoe zekerder de zaak in de dccfpot ging. 
Enkele sol.daten hadden voer niet geringe bedragen gekregen en 
toen ze dat aan de anderen vertelden, werden de:,.e min of meer 
cps triná.ig. 
zoo haalden Wentzel, Stein, Wouters en Groet zeer groote be
dra en weg, toen z~ na de kluis de particuliere safeloketten 
onder handen namen. 
Groet nam b9vendien een schr~fmachine, een fototoestel en een 
Leica mee. Dit laatste toestel. was bestemd voer de bata~jcns
arts, Dr. Waterberg. Deze had ervan gehcord, dat er in de klui
zen verschil~ende fototoestellen waren geroofd en ·hlj had Groet 
toegefJ.uisterd, dat h1j we1 een Leica wilde hebben. 
Zoo kreeg Dr. Waterbe rg z~n Leica en als tegenprestatie schreef 
hlj voor Groet ee:u dienstreis naar Groningen uit. 
HJj heeft weinig plezier gehad van zijn Leica, want b1j de bevri.j
ding moest hlj het toestel weer afstaan. 
Groet aing dus op dienstreis en hij nam vcor zJjn vrcuw, die 
geëvacueerd was b~ Zademof te Wedderveen, het een en ander mco~ 
en kostbaars mee. 
Ock de bataljonscommandant Fischer en zijn naamgenoot de Polizei
meie-ter Fischer hadden zich niet onbetuigd gelaten en zij had
den de nocdige kostbaarheden en mooie bontmantels cadeau ge
geven ruui een pA.a.r vriendinnetjes, met wie zij in Tiel samenleef
derJ.. 
Maar deze dames begrepen wel dat ze il'l de armen van de Fischers 



in Tiel niet vc doende beschermd waren tegen de opmarsch der 
geallieerden en daarom waren zij zee verstandig• de juist ver
werven schatten i:t Hilversum in veiligheid te brengen. 
Rob)(P-rtaon zelf stuurde twee koffers aan zijn vader. in D~venter. 
die in Schalkhaar weonde, waar l:uj commandant van de Landwacht 
was. UJ.J wcoude in een huis, dat zijn vriend Rambcnnet veer hem 
had aa.ngP.wezen. 
Rcb)crertscn Senior, die van huis uit Bankdirecteur was in Rot
terdam• was als adviseur aangetrokken door de grccte geldman 
Rambe1..r.1.e t. 
Ro'b)r:;rtso1.1. zel: ~ l.a.ter lierover ondervraagd, zei, dat hlj geheel. 
had 0 ehande d naar aanwijzin en van den Ortscomr11andant. Bij hem 
had · ~ alle k.1.eere11 gebracht• ter inlevering in het N. V .s., 
~~ verder waren gcud, juweel.en en geld eveneens aan hem afge
dragen. 
Hlj gaf wei toe, dat er het een en ander aan de maat en de strijk
stok wa.s blljven hangen. 
• • • • • 
Vrij dag vc- or Pas chen k\"raro Groet blj zijn vr cuw, die hlj vond te 
Blljh&~. Hij bracht een och.rljfmachine mee en een keffer vel kont
baarheden. Hij geeft tc0 , dat daaronder ,, enkeJ.e " gouden hor
loges waren. verder armbanden en halskettingen en enkele paatjes 
gcud, en verder een zeer grcct bedrag aan geld. Verder een kost
baar fototoestel. 
Hlj kon haar niet ronduit vertellen, dat hlj het had gestclen, 
hJ.j zei, dat het in beslag was gencmen bij zwarthandelaren en dat 
zij alles goed voer hem moest bewaren. 
Zij 1.i.ad al.les inderdaad g~ed bewaard en teen de geall.ieerden op
marcheerden stopte z~ de koffer met kostbaarheden in haar kost
huis cnder een haardplaat, van een niet gebruikte kachel. 
ns volgende das werd zij als N.S.B•ster gearresteerd en meest 
zij naar schatten dus i.n <è steek laten. 
Een tijdje later had de huiseigenaar meg al veel last van ratten, 
hlj hesLoct er jacht op te maken, en bij het oplichten van de hao.rè 
plaat vond hlj de koffer. H1j deed die epen en etend verbaand ever 
de kostbaarheden. Welke evacu~ had die daar indertijd verstcpt? 
Hlj bor alles 1n een blikken trcmmel in de schuur. 
Een t~d ~ater werd vrouw Greet deer de marechauosee verhoerd. 
Waar waren de kcstbaarheden gebleven? Z~ zei: Onder de haard
plaat. De ma.rchechaussee deed hui szcekin, lichtte de haardplaat 
op, de ruimte was ledig, maar de eigenaar leverde e~rlJjk de trcnr 
me .L. met inhoud in. 
Ook voer de s.s. man Louwers had Greet indertijd een pakje met 
gestel.en waar meegenomen naar Groningen. Zijn vrcuw zou het 
accrgeven, maar het heeft ztjn bestemming nooit bereikt. Z~ zei, 
dat z~ daar al bang veer was geweest, want de veerman zcu na 
aflevering b~ haar de vracht komen halen en hlj ,ms nooit ver
schenen, 

De reis naar Apeldoorn, 
Soldaat Wassink reed met een heele wagen met gestclen g<'ed naar 

pel.dcorn. O scha Fischer en d 0 chauffeur Huis hadden daar een 
meisje zitten, waarmee ze neg eens een herderlJ.jk avondje wilden 
hebben. rerder waren er C'Ok b1j de chauffeur Pop en de Duitsche 
H • scha GulzEUt. 
Zoo kwa.:.ien zl.j b1j Was sink Sr aan de LoclafU'l. 
De zcon kww.a met een der anderen binnen en vroeg of ze wat kof
fers en kisten mochten afladen. Er werden 2 kisten en 3 keffers 
bi1mer.Lge bracht. 
De zcon Wassink en de soldaat bleven in huis, de anderen gingen 
het vriendinnetje opzceken, ó at Wal tersingel 75 weende. 
Ze kwamen snachts cm half --Wee terug, waarop allen vertrekken. 
Zij drcegen Waesink Sr. op. zich in verbinding te stellen met de 
cor11L1andant van de Land -~cht, die veer verdere verzending moest 
zorgen. Wassink Jr had niets voor zichzelf meegebracht. 
Op een van de kisten stond Robertson, adres Ram.bonnet. 
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Zccals w1.] weten, woonde de bankier Robertson tljdelJjk te Schalk
haar. In de koffer zaten heerenpakken, thee, kcffie en sigaren. 
Geld was er blljkbaar bij• 'Rambcur.et en zijn naaote vrienden graai
den d1.1.od.n.t.Lig iL de landsmi lioenen, dat zl.] dit douceurtje niet 
beb.oefden. De Landwacht leverde de kc-ffer af. 
Een àer andere kioten was vcor Wentzel in Veenendaal. J)aar de 
Landwa-·ht zich niet om deze zending bekommerde• bleef ze bij 
Wassi:r.i. .. staau en werd later achterhaald deer de Feldeendarr-ierie, 
die constateerde dat al es afkomsti was van diefstal te Tiel. 
In de ki.iat zaten bo1 tmate n • zi.1..veren sieraden, zilvergeJ.d en 
f 2000 rum bau.kpapier. 
Wentzel zei later, dat de reef Beheurde ep ~ast van Rovertscn. 
Wentzel had het at , eraaakt, Hcmmers-on, Groet en Wentzel hadden 
teen de springlading aangebracht. A lereerst werden de kleeren, 
levensmiddelen en Wljn uit de k uis ehaa.ld, er stcnd ock een 
tasch met gel.d, her.J..oges en sierade11. Hlj had er een hcrloge en 
wat" kralen" uitgehaald. 
Greet gaf em later voer zijn aandeel in de bni t neg een bloed
kcralen broche, een ketting, een hcrloge en f 12.000 aan ccntamen. 
Behn.i.ve een vrcuw hield Wentzel er cel: neg een liefje op 1-a, 
z~ heette van Ewijk en weende Fagelstraat b3 Amsterdam. Hlj bracht 
haar i:-en neep sieraden, kleeren en f 500.-
Verder :ua.rn hlj veer zijn vrcuw Mathilda 0verv iet eek wat mee, 
toen hij een week veer Paschen thuis kvrn.n1, naraell.jk een lap gcr
dijn --:.tcf, een ccupcn vcor een heerencostunm, een bontjas, een 
leerer dazestasch, en pakje raet gcud en sieraden en f 17.000 
aan ccnta.r.1.ten. Hlj zei, dat het ccrlogsbuit was en met tcestem
ming VA..11 ha[\,r ma.n mocht zij het geld verder gebruiken. 
Deze .1-auper heeft daarmee de blommetjes eens fljn buiten eezet. 
Tce2.1. zij later egre_pen was, was er van de f 17.000 maar f 2500 
meer ever. 
Te-en de Feldgsndarrnerie de zaak later aanpakte, ging zij naar 
ApP-ld c-r1, waar o.a. b~ Versluis aan de lcc-laan 4 cartcnnan 0c-~
zen werden achterhaald. 
Rebertson Sr, ondervraagd zei, dat zijn zc-cn r.aeerdere raalen een 
en ander uit Tiel had ges tuur cl, eetwaren, soms coupons heeren
en da.rnesntoffen en scms boeken. 
Eens wan er een gesloten keffer bij voer een kennis van zijn zcon. 
J)ez r., zcu vermoedelJjk terug te vir.den zJ.jn bij Hni tnrc.c'l. in Diepen
veen cf in de voormalige Rl.jkscredietkas te Groningen. 

De Nederlandsche H8lldelmaatschaHpu. 
G.J.Hendriks was ccmrnru1dant van de 14e Compagnie, die in Zcelem 

ag. Het wao een compagnie van de zware wapens.Dri~ stulr..ken er
van stn.1.den op e steld in Tiel en daar om ging hlJ daar wel eens 
heen er i:t J. spectie te houden. 
Hi.î maakte dan alt~d een praatje met de bataljonsccrnrian<lant Fioche~ 
net s!)reekt vanzelf dat Fischer als" insider" uitgebreide ver
ha.l.en af va 1 hetgeen de gcudzcekers van de s.s. hndden gepres
teerd. 0ck Hcbert r. on had hem il ceiicht en op ee1 da r.i.run Hf~ndriks 
Z1Jn üscha Peters mee, die van Rcbertscn een hcop kleeren kreei 
vc<'r zijn vriendinnetje Annie Zielhorst. 
Die gift wekte de hebzucht op van Truus Bal, de" Gel1ebte "van 
Uocha. Ktujper, de fcurier, die daarop van Rcbertson vergunning 
kreeg om bij de vclgeude inspectie mee te gaan om zich enkele 
aardsche nchatten te verzamelen voor z~n " fichatz" 
Teen .rooakten Hendriks en zijn twee mede-rc cvers het plan op cm 
C'ck eens een bonk te laten springen. Waarom zcuden zij het uit 
de tweede hand haleb blj Fiocher, als je het zelf maar voer het 
ho. ... en had. 
Z~ k~zen de Nederlandsche Handelmaatschpplj uit en zij namen Tcps 
mee, die op de wapenkamer werkte en daar het beheer had over de 
sprin middelen. Deze moàerne Aladin kreeg opdracht 3 kg spring
stof ra.ee te r ... emen. 
Teen zJ.j bij de Etmk kwamen was de?.e gesleten, maar zij namen een 
ladder en forceerden een raam op de eerRte verdieping, waarna 
com1,1a üesccmmandant Hendriks aan het hoofd van de rt>oversbende 
naar binnen stapte. 
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Tee, de specialist bracht de springlading aan cp de kluisdeur 
ter hoogte van r.1.et slet, zij ingen zaar buiten, de ladin o:nt
plcfte, deuren en ramen vlogen de straat cp, zij behoefden niet 
meer l&l s de ladder naar binnen de klimm.en, het gebouw stond 
voer he1J open. 
Zij wandelden naar bir •. nen, maar de kluis was niet zoo beschadigd, 
dat deze kei. worden geopend. n_ 
Hcewel Her.driks later heeft tcege ·even, dat -zijn pfl4Jl was de 
B :nk ter" behcAve van zijn particuliere financien leeg te dragen, 
io hij tcch mi r.,schien een beetje geschrokken van zijn daad en 
hlj gi1.g met de drie vrienden naar Zoelen terug. 
1:~ar Peters was een meer doorgewin-terde boef. ~..lj was niet over 
éé: 1acht ]js gegaan. Vcordat zij die tccn.t be er nen, was :h1.j eens 
gaan praten met Fischer. Hlj n.ad evraagd, of dat 1u eigenlljk 
wel mocht. Fischer zei, dat het niet verboden was, i ere allee 
wat eruit kwam werd " Sicher estellt" MPn had i r..:rnero zcowel de 
kleeren als de kostbaarheden ingeleverd. 
Dat er een behccrlljke particu iere prcvisie aan was verdiend, 
liet Fincher in het midden. hl.j was Meister der Schupc en ver
tege:nwccr digde du.s de gerechtigheid. 
Maar de twee boeven begrepen elkaar en Peters snapte a ... lang t 
dat h1j vrijuit ;•ou garu--.1., mits hlj een deel van de buit inleverde. 
En aJ.s de buit zoo reusachtig groot was, moest je niet kJ.ein
zieli en egcist z~n. 

De vel ende dag kwam Peters weer langs het genouw. Het stond 
wageWl.jd epen en hlj zag dat luitenant van Houtum en een paar 
raannen het werk van Hendrika tet een succesvol einde hadden g& 
bracht' . Zij waren juist bezig de kJ.u.is leegte dra en. 
Petero alenterde naar binnen, de grond was bedekt met effecten 
en andere papiereI.J. van waarde. Z1j gingen er erg slordig mee c9 
blJ.jkbaar ware.--. ':i.; niet van plan .t.l.4.u handen te branden aan het 
bezit van effecten, die genumr.aerd waren en wier herkomst later 
zee gema.kkell.jk kon werden vastgesteld. 
Hlj zei tegen van Houtum, dat hlj het jammer vondt da.t ze zoo 
slor-dig waren, maar van Houtum gin er rustig mee dcor. 
Aldus het verhaal van Peters. 
Natuurll.Jk vertelt van Houtum precies het tegengestelde. 
HlJ was het die langs de bank wandelde en zag, dat de lui bez& 
waren de kl1~1s leeg te dragen. 
Hlj had al eerder theoretisch met dat zaakje te doen gehad. 
Hlj zat in Tiel vcor de atcllingbeuw en had daarbij de beschi:Y.J:ins 
ever spri gstoffen. 
Rcbertscn had hem een paar keeren aangeklampt en om springstof
feu gevraagd, om de Rctterdamache bank te laten sprir.gen, r.aaar 
vru Houtum had zich daartoe niet geleend. 
Teen zij e kaar daarna weer ontmoettent had Robertson hem ver
teldt dat hJ.j zijn hu ..... priet noodig had, hlj had het zaakje al zelf
s ta.nd.i op geknapt. 
Hlj schepte teen op, dat ze er een rijke buit aan sigaren en 
champagne uit hadden gehaal. Over de N1dere buit had hlj niet 
gerept. 
Teen hlj een tijd later lango de Neder.Landsche Handel Maatschappij 
kwamt zag lllj, dat daar ook een ontploffing had plaats gehad en 
bJj wn.s naar binnen gegaan, waar hlj Peters en Kuyper druk aan 
het werk vcnd. 
Zij .vertelden hem, dat Hendriks de kluis had laten springen en 
dat ZlJ die nu op zijn bevel leeghaalden. 
Peters vertelde er trcu.whartig bij, dat ze natuurlljk allee gin.gen 
afleveren bij het N.s.v. 
Hl.j zag t dat ze er onderwijl. een gro ,..t bad.ras aan goud en zilver 
hadden ui tgehaa d en f l2 .ooo aan bankpapier.· 
Vcor de deur hadden z]j paard en wagen klaar staan cm alles weg 
te bren en. 
Toen had vru1 Houtum ingegrepen, hij stak goud, zilver en bank
papier in zijn zak en gelastte de re-at op de wagen te laden. 
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Het zilverwerk moesten zij hre:ngen bij Ortscomma.nclant Fiocher en 
de kleeren bij het N .s. V. 

, Zelf bracht hlj toen het geJ.d bij het " Fel.dwirtschaftskcI!lilla.ndo " 
te Tiel bij de Rechnungsfiihrer met cpdracht aLlea af te dragen 
a.a.n het Rccde Krums. 
lllj zei, dat hlj dit al~es deed om z~n collega Hendriks te sparen, 
het ginE; nu buiten de Ortscommarida.nt cm, aan wien hlj zcu vertel
len, dat deze buit uit particuliere huizen afkomstig was. 
Peters, heel spijtig over het gebaarde, zegt, da, vroi Houtum dne.r 
bij aan eJ.d en goud f 3000 achterover drukte. 
Kort àaa.rcp werden Robertscn en va.n Ho1ttum blj Fischer gercepen. 
Rc-hertson had zie· .1. te vera.ntwcorden over zijn kraak van de Rot
ter<lamsci"e Bank. (l·Ilj had intusschen ook de NU.tospaarha.nk geleegd, 
waarvm1 Fisc:C.1.er blJ.jkbnar nog niets wist.) 
van Hcutum moest inJ.i chti ggn geven over de Nederlandsche Handel.
maatscha~plj en kwam er met een standje af. 
Fischer liet de kJ.uis v, .1. de Nederlnndsche Handel Maatochapplj 
mi verder ~ee halen, er kwa.ra nc f 180.000 aan b~.nkpapier uit 
en verder een schat aan oud en zilver en waardepapieren. vol-
ens hew. werd dit alles overgedragen aa.n de Fel.dgendaruerie. 

Truu s Dal was fabrieksarbeidster in Arnhem geweest, :net was een 
meid uit de heffe des vo ks, en door de evacuatie van rnhem. was 
zij in aanraking gekomen met de fcurier Klaas Kuyper. Zij was ver
der met hem meegetrokken en zij leefden zoc'n beetje al man en 
vr ouw sar. en in Zoelen. 
Truus had een fijne neus en zij bec.erkte al gauw dat Kuyper, Peterf\ 
van den Oever en van Maurik regelmatig xmaar Tiel gingen. Zij trek
ken er met paard en wagen op uit, als zij heengir gen was de wagen 
leeg en als zij terugkwamen was deze horg opgeladen. 
Zij begreep wel, dat zij op buit uittrokken. Al die particuliere 
huizen en winkel.s in Tiel waren indertijd in grccte hanst verlaten. 
Op een keer vertelde Kuyper haar, dat iuj met Ustuf Hendriks een 
bank had laten springen. Hlj was teen erg goed bij kao. 
Truus, die vol.gene haar zeggen blj de evacuatie vra1 Arnhem al. 
haar kleeren was kwijtgeraakt, werd docr Klaas van alles voorzie~ 
een bontjas, een paar jurken, twee mantelpakken, acht pa.ar kou
sen, twee paar schoenen en een partij mooi onderg~ed. Verder een 
gouder" armba.r.1.dhcrloge, een gouden scnn.kelarmband, een gouden ring 
met dia.mant, f 3000 aan contanten en later nog f 800. 
Zoc w<:>rd Asschepoester in de rijke prinses omgetcoverd. 
(Kuyper bekende Later, dat hlj na de kraak van de Neder a.ndsche 
Handelmaatschapp~ van Peters f 2000 kreeg en na de roef van de 
Rctter0.o.ta.sche Bank had Robertsou hem een bontmantel gegeven). 

Op een dag wao Truus met de andere rcovers een dagje uit geweest 
naar Utrecht e11 Amsterdam. Zlj gingen hier en daar heen om vccr
loopig de buit veili er cp te bergen. 
voor Truus was een kist meegegaan vol kleeren en een cassette 
met zilver ee tgerei. 
Het gil"g deer vcor een dienstreis, de cpdra.cht luidde öat ze 
in Amsterdam bier moesten inkoopen, maar zlj hacJden er een hoop 
plezier b~ beJ.eefd. 
In Utrecht hadden ze eerst een hoop goed in veiligheid gebracht 
mj Zwelje, beven een groentewinkel .Amster(iamsche straatweg 291.J.. 
In amsterdrun stalden zlj de wagen bij Vink in de BilderdJ.jkstraa.t. 
ZJ.j .ma.akten goede sier en g1ngen de volgende dag ock daar de buit 
"si ·herstellen,, 
En onderwijl hadden de boeven een deel va.11 de buit voetstoots van 
de hand eedn.a11. 
Te-en ze bij Vink terugkwa.raen, verkocht Kuyper daar een rol laken 
en twee relen ma.nche8ter voer f 500 en na veel leven en bieden 
ging heel geheimzinn:i.g een album met kostbare postzegels in 
handen van een ander heertje over. 
De terugtocht wns ook prettig geweest, maar de tru.üskomat was 
dit minder, want z]j hoerden, dat Annie Zielhoret door de Feld
GendarlL1erie was gegreppn en dat aJ. haar hebben en hcuden in be
sln · was genomen. 
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Het geval had zich als vcl.gt tcegedragen. 
K~hn was äe cudote Feldgendarme van de 5e Compagnie van het 
8.3e Regilaent. Hlj werd bij de regimentsccr.'.lllldant 1-W.ller gercepen 
en deze vertelde hem, dat hlj had gehoerd, dat er in Tiel ver
keerde dingen gebeurden. 
Köbn ing er dade.Lljk heen maar het was al laat in de avcnd, hlj 
kon er niets meer uitricnten. 
el hoorde hlj ee.llj.ke dingen vertellen van Peters, die eek in 

Arnh.e1n ai-u1 p.l.underingen ad meegedaan. 
Hlj zccht Peters in diens adres in zoelen op en vond alleen de 
" Gel.iebten die erg sc}1rok. Hlj hield dadell.jk huiozceking en 
vond een actento.sch en een bontmamte.1.. In <le schuur vcnd hlj ver
der twee kisten met levensmiddelen, 5 koffers en verder klee
dings tukken. 
In de koffers zaten ook eenige etuis met splinternieuwe zilveren 
lepels en verken. 
Op een daarvan etend de naam van G. de Grcot te Utrecht. 
De " Geliebte " deed verwcnderd, en zei dat zij van niets wiet, 
maar Köhn vond daarin aan.J..eiding haar mee te nemen. 
De vel ende dag legde hlj in Gel.der alson de hand op het tweetnl 
Peters en Kuyper. 
Zij vertelden, dat z1j cp .J..nst vnn Hendriks naar Amsterdam waren 

eweest cm bier te halen. Zlj hadden van de ge~esenneid gebruik 
gemaakt om particulier het een en ander weg te brengen. o.a. 
ne,ar M. Grootes, wonend Hcofdweg ,34-2 t e .Amsterdam, de geschèiden 
vrouw van. Peters. 
K~hn liet er eeen gras over eroèËen. hlj velgde de zelfde lljn, 
waarhij ~ de boeven .meenam. Zij meeaten hem hna.rf].jn vertellen, 
waar Z1J waren ge·weest, en hlj haalde een hoop terug van hetgeen 
no te e.chterhaJ.e.1 was. 
Zee vcnd bJ.j bij de gewezen vrouw van Peters een kostbaar klein 
g0uden hC'efljzer, met bri.1.J..anten bezet, een partij plaatjes gcud 
en meer dan f 10. 000 n,an bankpapier. Ook bij de al.lderen vond K'Oh n 
het ncodige. dat bJ.j al es b~ de Feld Gendarmerie afdroeg. 

De bataîjonscor.amanda.nt en de andere rcover-hoofdJ.ieden zaten erg 
met iiet ge .-al im. Al.s die zaak aan het rollen ging• dan vielen 
er stukken eb brokken. 
Maar Fischer was voor geen kleintje vervaard. 
H1J gelastte dat Peters en Kuyper onmiddellljk moest ' n worden los
gelaten, nu de vijand opdrcng, kon men geen mnn ann het front 
missen. Hlj klaagde er over, dat hlj geen ruimte had om vrcuwen cp 
te bergen en ock de twee ~iefjes werden losgelaten. 
Maar nog steeds stond het gebouw van de Nederlandsche Handel 
Maatschappij a1s een eti .... .J..e getuige van het werken met de spring
stoffen. Geen ncod. Het raakte in brand" En teen liet Fiscier de 
resta.nter1 bovendien mede in de lucht vliegen, zcegenanmd cm 
ruimte te maken voor de stadsverdediging. 
Ieder wiot, dat dit larie was, de bank& was een onderdee1 van 
een blok huizen. Er was geen enkel mi~itair argument te bede~en, 
waarcm. dit eex.1.e huis uit d::1-t blok werd opgeblazen. 
Maar de zaak was gered, de gevangenen waren beyrijd, de sporen 
ware1 grcndig uitgewischt, net onderzoek werd ncodgedwcngen 
gestopt en de opmarsch der geallieerden geschiedde zco snel., 
dat de eh~ele afma.rsch een questie van enkele dagen ken zijn. 
Niemaud ra.aakte zich neg druk om die bankroof. 
Ten cvervloede had Fischer haastig f 180.000 ingeleverd en h1j 
kon dus aan Kchl.roser me~den, dat alles wat uit de brand was 
gered, was" sichergeste t.,, 

Hoe kwam het dat K~hn deer !ill.J..er werd uitgezonden om dat onder
zeek in te steJ..len? 
Casimir Dembinski was Meister der Sclupc in .Amerongen. Toen hJ.j 
op een keer voor eeà inep.ectie in Tiel kwam, zocht blj zijn col
lega Fischer op• die hlj vond op het bureau vnn de Ortscnnmantlant. 
naar had juist van Houtum een :.ge kisten met k. eAren en kostbaar
heden edeponeerd. 
De nieuwsgierige ner.abinski graaide erin en keek Zljn co gen uit. 
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Wat beteekenden al die kostbaarheden? 
voor zlj1 neus weg, maakte ru.j daarover een praatje met de schrij
ver, die zee gauw geen betere .eugen wist te bedenken en zei: 
o, er is een granaat ingeslagen in een .Bank, en nu wordt a:Lles 
ii eelevPrd bij de Re imentacomma.nda.nt. 
Yuj knccpte het in zijn oer, en lette op, of de inlevering p~aats 
had. Toen dat na 8 dagen nog niet was gebeurd, meldde luj het 
aan ] il ler, die daarop K'e.hn als oudste Gendarme o~ cmderzcàk 
ui tetu1.i.rde. 
Teen Dembinski, door nieuwsgierigheid gerdreven weer eens naar 
de Ortscomma.ndant van Tie.L stapte hoor de hlj, dat KBhn de zaak 
intuoochen had afgedaan. 
K~hn , tuurde de gev'.:'nden schatten dadell.jk docr naar Amerongen 
-en 4 dagen later volgden 7 koffers, het was a~~es wat bJ.j bij de 
lief jes en op de reis naar Utre t:ht en .AI.llsterda.m had weten te 
ach ter halen. 
Nadat hlJ ook de twee ma.men en vrouwen in .Araercngen had ingele
verd was veer hem de cpdracht vervuld. 
T("en de meiden werden vrijgelaten, holde Truus naar Amnterdam 
cm te kijken wat er nog te redden viel. 
Ock Kuyper .Liet het front in de steek cm haar daarbij te helpen, 
Zlj pakten al.les in een kist en namen die mee nnar Breedeveen, 
waar Kuyper teen met zijn onder deel la • Hlj vond het verstandiger 
de schatten maar onder eigen bereik te houden. 

De Nu tspaarbank. 
Het gebcuw van de Nutsspaarbank was door een geallieerde phos
phcr~ranaat in brand gestoken. Er w~s nieta meer van over, maar 
midden in de puinhcopen otcnd de cn'èschadigde kluis. 
On'""eveer een week na de kraal~ van de HanPelmaatnchapplj hr-crde 
Peters dat van der Linden en Kasteel. van plan waren de kluis 
te fcrceeren. Peters haalde zijn vrienden van Maurik en van den 
oever over c~ JJl'"'t hem mee te gaan. 
B]j de k .... uio vonden zij Robertson;. ock Uscha Giese~a.m waa er 
heengegaan, de k~uis was voor hen wat honing is voor de bijen. 
De eersten, die de zaak cpenbraken waren Kasteel en Schlosser. 
Zij hakten in de beten een gat, grcot e;enc_e om er een har1dgra
naat in te stoppen en brachten die tot ontploffing. 
Zij hcopten er tabak en drank in te vinden, men had hun verteld, 
dat er het nccdige daarvan in was cp eborgen. 
Toen zlj bezig waren kwam van der Linde hen helpen. 
Zij maakten een gat, groC't genoeg om naar binner1 te kruipen. 
Toen kwam Rcbertson, die ziende dat er te rcoven vie.J.., dadelijk 
de leidin na.ra. Even l.ater verscheen Peters inet zijn trawanten. 
Schl.o Gser en Peters kropen deer het gat naar binnen en gaven 
alles aan. In de kluis was nog een hek, dat 7.e niet konden open 
krl.j en. To :~n brachten zij opnieuw een lading aan, waardeer vrijwel 
de hee.l.e zijwand eruit sloeg. Dit ge ·neurde deer Peters. 
Da k" eereii ingen naar het N .s. V., Robertscn verdeelde de drank 
e :l de rookwaren over de mruu1en van zijn ccmpagnie. 
In dek uis waren eek een heep pakjes opgestapeld. Er bleken 
gouden en zil.veren voorwerpen in te zitten. 
Ook Pino hiel.p en maakte het gat in de zijwand zco grcot, dat 
er er een fiets uit konden halen. 
De buit aan contn.nten viel er tegen, Peters zei, dat er maar 
f 1700 te verdeelen vie • 

na kluis van het postkantoor, 
Deze kltüs werd vernield docr Kasteel, Zeitz, en Hommerich, sa-
1.a.1::n ruet Schlcsser. Robertoon was in het gebouw van de Rotterdam 
scil.e Bank, teen hlj hcorde van dit nieuwe kraakje. 
Eerst waren Hcrnrnerich en Zei tz ermee begoru en, zl,l hamten met 
eer.L pikilcu reel een gat, waarin Hommerich drie handgranaten legde. 
Daarmee sloegen ztj de k.l.uis open. 
Toen Kaoteel en Schlosser als vliegen op de streep kwamen aan
zetten, was .t.1.et zware werk o.l achter de itu.g. 
Het wa.s voor Hobertoon een tegenval.J..er • toen hJj kwar. aangehold. 
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Zij von en slechts een paar zakjes met zinkgeld en ma.ppe1 met 
bladen postzegels. 
Z.ij laverden de ?.inken munten in bij Robertoon en de postzegels 
lieten zJ.j onaangercerd, voor dergelijke kleine bedragen hadden 
zij geen belangstelling. 

De norlogewinke YOJl. de firma Kant• 
trocha lliesekarn van de l.4e Ccr.apagnie had gehoerd, dat Peters de 
hcrlc ·ewil kel van Kant had opengebroken en h.1.j bes .... cct erheen te 
gaan om vcor zichzelf en de Y..ameraden een pa.ar horloges te halen. 
In de winkel vond hij niet Peters maar onbekende scldaten van een 
andere compagnie. Hlj was samen met Uscha Uuri.ng, een Duitscher, 
en de soldaat Mulders. Onder de vloer van een van de kaillers 
vondeu zij wat gereedschap, enkele ringen en verder hcrlcges. 
Giesekrun nam drie horloges en een paar ringen mee. 
H1j gaf een ring aan Uscha Hofstede ( de man, die bij Ede is 
zoekgera..'l.kt) 
H~ verdeeide twee horloges in zijn sectie. Peters was hem voer 
geweest en had een heel e dcos gevonden, gevuld met wekkers en 
horloges. 
V:-::-rzichtigheidshalve leverde 1::uj een deel in bij de Ortsccmman
dan t. daar kon hij zica dan later a.J. tijd op beroepen, en de re at 
verkocht hij pa.rticul.ier vcor f 10 per stuk. 

De Roomach Ko.thclieke kerk. 
De cudz~ekers hadden heel Tiel doorsnuffe1d, zij dac ten dat 
ze a .L"es hadden gehad, toen Peters, van den Oever en van Mo,ur ik 
ontdekten, d!it er in een van de bijgebouwen van de R.K. kerk neg 
ee1.1. kluia was. 
z~ wareü niet de eenic en, die die ontdekkin hadden gedaan, want 
toen z1.j i1et ZA.akje zcuden cpknappen, vonden zlj da.ar Kasteel, 
van der Linden en Groet. 
Zlj lieten de kluis springen. Het was merkwaardig, wat dat een 
routinewerk werd. 
Ma.ar de huit viel alweer er tegen. Zij vcnden e1echts een be
drc.g Yfül f l.600 en wat " zil.verwerk" 
Peters was een beetje ba;ne, een inbraak in een kerk was toch 
erger dan blJ een Bank, en de buit was ei enlljk te k..lein cm er 
veel risico voer te l.ocpen. Er waren te veel lui b~ betrekken. 
Daarom bracht 1uj zijn aru:icleel, f 600 bij de Spies GuJ.zau, als een 
gt'ft voor het Re ode Kruis. Zij hadden ook een wit gAe stel.Jjk e
waad gevonden, Peters wist er achteraf geen raad mee en scheuràe 
het in stukken om het als poetslappen te gebru.iken. 
Hlj nad cok vier zilveren avondmaalbekers gegapt, en teen ze 
weer in Zoi:=<Len terugv.ra.ren, gaf hlj ze aan de hul.pfourier RJ..)ksen, 
hl~ moest maar prcbeeren zn op de een of andere manier in Schnapps 
om te zetten. 
Verder had Peters van de v.liering van de kerk een partijtje 
fietsen gehaald. Verder viel. het Rljksen op, dat Peters na deze 
inbraak zoo ruim in zijn tabak en si aren zat. 

Resu taat. 
Het is niet meer na te gan.n, hoeveel er in Tiel is gestolen. 
Het beuraa.gt naar schatting van de recherche eenige millicenen. 
Een deal is misschieu na.ar Dui tschland gevoerd, immers Gulzau 
heeft een dee1 achterhaald en ingeleverd bij de ]'eld Ge11darr.1erie 
ma.ar een groot deel is in handen van de pLunderaars gebleven, 
vccrnamelljk bij de compagnie van Robertson. 
Een déel. is gezonden naar het " Feldwirtochaftskommando " te 
Utrecht. Dit is tijdig met onbekende bestemming naar Dui tschla.nd 
vet.trokken, in het gebouw· werd niets teru ·evcnden. 
van Hout\Al!l verte1t o.a. dat aJ..Leen de opengemaakte safelokrttèen 
bij de Nederla.ndsche Handelmaatschappij aan contanten oplP.verden 
f 180.000 benevens een grocte partij goud, zilver en waardepa
pieren, alles werd ter beschikkini van c e Feldgendarmerie ge-



164 

ste1.d. 
De hospitaalsoldaat Vcgel vertelt, dat l:uj eens cp de kamer van 
Dembiaski een grcote hoe eelheid goud, zilver en erlelsteenen zä.& 
liggen, afkolllsti van de 'J:ie.l.sche bankroof. 
De Ob .... rgre.i:1adier Flantua moest een en ander vervoeren nl'tar U-";reht, 
waar :riet moest worden afgeleverd. Flantua en zijn metgezellen 1 eb
ben er vermoedelljk veel van gestolen, want ZJj kwamen otcmdronken 
teru.g. 
Het is wel zonderling, dat men een dergelJ..jk bedrag liet transpor
teare.i:1 onder .ieiding van een Ober grenadier. 
Rcbiertson zegt, dat uit de kluis van de Rctterdamsche Bank 
f ~50.000 is gekomen, 
Kohkroser zegt, dat Dembinski een hc-eveelheid goud, zilver en 
waardepapieren aan het Feldwirtschaftsko.mrna.ndo te Utrecht heeft 
la. te:ï.1 afJ.everen ( zie hierboven) en dat luj bovf!ndien f 230 .ooo 
aan ccntanten van deze reef heeft gestort in de Divisiekaa. 
Het werd als " Heichsraittel" in de administratie van de Divisie 
gebo c, kt. 
En Milller, die had gehoord da.il men in Tiel banken had laten 
springen, drceg den Ortsccmraa.ndant Fischer op, maatregelen te 
treffen, dat er niets zoekraakte. 
Fisl!her meJ.dde hem daarop dat alles reeds " sichergestàllt " was. 
Tot zekere :i-1oogte was dat waar, de bceven hadden de buit in vei
ligheid gebracht. 

= 
DE DADERS. 

WlJ iebben hier niee te doen met een paar toevallige dieven, die 
de gelegenheid hebben benut, toen zl.j in het leege Tiel terecht
kwamen. Wij kunnen er zeker van zl.jn, dat grcote aa.ntal.len marmen 
ongestoord en ongetraft de huizen en winkels hebben docrzccht en 
daar een rljke buit hebben verzameld. 
Maar het is veel erger, dat wij hier een rcoversmenta.1.iteit vinden 
bl.j officieren, ondercfficieren en minderen. Vel.en hebben grcote 
bedra en gestclen, anderen hebben het oogluikend tcegestaan, 
blljkbaa.r vcnden zij het niets bijzonders. 
Wl.j vinden de volgenden: 
OFFICIEREN: 
Walter Eischer, geboren Roswein (Du.itschla.nd) 4 Aug. 1899• 
Revier Hauptr.aann der Schupo, Commandant Ie Bataljon ss. Reg. 83 
Ortscommanda.nt en Kampcommandant te Tiel. 
Johq,n _var! Ucµ:tJ:m. geboren te Eindhoven 4 Maart 1.922. Lui tenant 
ell. cc-tnpagniescormnanda.nt bij Reg. 83. 
Gerard {oha.nnes Hendriks, Geboren te Arnhem 18 Febr. 1917. 
la luitenant en ccmpagniescor.amandant b~ Reg. 83. 
J:-ui Robertson, gebcren Rotterdam 19 Juni 1922, 2e luitPnant, 
en ccUlpa.r;11i~sccrmnanda:nt bij 83 e Reg. 
Gerard Waterborg,.Arts, geboren Groningen 22 Maart 1914 Batal
jonoart3 bij Heg. 83. 
ONDEROFFICIEREN: 
Klaas Kµy~r, geboren Krommenie 28 Juli 912, Rottenfilhrer, 
fcurier l Compagnie Reg. 83. 
Arnold Matileuo Marinus Petera, geboren Amsterdam 28 Jan. 19ll... 
Uscha. 14e Compagnie Reg. 83. 
Ha.ris KämrAerer, Geboren Gratz, 4 Aug. 1921 Feldwebel 
2e cor11:pagnie Reg. 8.3. 
Louis J2µdly Groet, geboren Veenendaal 13 Sept. 1914 Oscha. 
2e cc~pagnie Reg. 83 
Abram Joban Rl.jksen. gebcren Rotterdam 29 Aug. 191.0. hulpfcuri~ 
l4e COlllpagnie Reg. 83 
Nicolaa.§. Wilhelmus Gieaekam. geboren Den Haag 24 Hei 1925 Uscha. 
14e compagnie Reg. 83 
Josephus Cornelis Lcuwera. gebcren Eindhoven 28 No~. 1906 fcurier 
2 e c or11pagnie Reg. 8 3. 
Gerardus .r: ~cobus. Wentzel. geboren Amsterdam 8 Oct. 1910 Uacha. 
2e Comp,11gnie Reg. 83. 





SOLDATE1'T: 
Adrigy,1ue Tcpo, geboren Breda l+ Ma.art 1901 ·stormman. 
14e Compp.gnie Reg. 83 
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Adrianus Jtra+1ciscus Petrus Pop.gebcren Nijkerk 21 Sept. 1921 
chaliffeur l4e Compagnie Reg. 83 
Ysbro.nd Leendert Mou.rik, geboren Poortugaal 1925 
grenadier l~e compagnie Reg. 83 
Jan Jacob vab Hoek. geboren Aillster dam 18 Mei 192l+ 
soldaat 2e Compagnie Reg. 83 
Kcenraad va.n Kagteel, geb~ren Utrecht, 2 Febr. 1920 
Instrumet1tmaker, hospi taalocldaat 2e Comp. Reg 83. 

VROUWEN: 
Wi.l.nelmin,a Theodora Gerardina BuxiJJJ& geboren Den Haag 28 Apr.10 
Wrouw vn.11 Groet. 
Mathilda overvliet 1 geboren AmsterdRm 25 April. 1909. 
vr~uw vn.n Wentzel. 
Geertruig_a Dal, geboren Arnhern •••••• 
An;üe ZielJloJ:s t • 

• Grc-otes 
X. YM EE.ÏÄ en anderen van wie de namen niet bekend zijn. 

DE MOORDEN TE LE.altSUM TEN TYDE VAN J)E 

CAPITULATIE•· 

In de dagen, die aan de capitulatie vcorafgingen, lag in Le?.rsun 
een edeelte trein van de 7e Compagnie van 83e reg. 
Commandant van de Duitoche H'scha Adcju' GrUnwald. 
Hij was een fel.J.e Nazi en fanatiek s•·s•er. Hlj had ooraprcnkelljk 
tot de lijfgarde van Hitler behoord en drceg om de linker beneden 
mouw va.u ~jn tuniek nog steeds een band, waarop dat stond ver
meld. 
Het troepje had nogal. gezworven. Ze hadden eerst een maand in 
Wagenin en gelegen, ze waren vertrol'"Jcen naar Bekl:eitom, naar 
Wolfheze, terug naar Bennekom, en daarna naar Veenendaal. 
Va..~ Veenendaal waren zij'overgeplaatst naar Leersum, daar hadden 
z]j cp groote bcerder~en gelegen, daat z~ paarden en gestolen 
koeien b1j zich hadden" Tegen het eind van April. waren zij gedurende 
één dag in Maarsbergen geweest. De volgende dag werden zij terug
gehaald naar Leersum. 
z~ werden toen onder~ebracht op drie huizen aa.n de Lomboklaan. 
Het meest zuidelijke had GrUnwald tot z~n bureaubestemd, daar 
werkten de s .s. Uscha Laurier, een Edenaar, als schrijver, de 
Uscha Karel Hendrik Gerard Jacobs was boekhouder (Rechnungs
f'Ührer) de soldaat Aal.zen Hofstra, een ewezen onderwijzer was 
hulp schrijver en de soldaat 1ii ar ten van der Velde deed daar dienst 
als ordcnnans. 

Bij het volgende huis, de Stroohoed, dat als .logies voor de ma.n
scb.a.ppen was ingericht, was ock de keuken. Daar werkte de kok 
Hutten, die W1J reeds kennen met z]jn groote gezin, met a.Ls helper 
Vermeeran, een haantje de vcorete, een grcote schreeuwer, die 
zichzelf erg moei vond en steeds groote zorg aa.n z~n kl.eeren be
oteedde. Bij voorkeur · droee h1J uniform van een ietwat afWljkende 
kleur, ter onderscheiding van zijn kameraden. 



Verder wao het een min of meer ongunstig type. Hlj had een manie 
o~ te schieten. Als h1j ergeno een paar patronen ken machtig 
wprden, dan scheet blj. Hlj stond overal. met zijn neus vccraa.n, mnar 
in de keuken ontbrak luj dikwljls. 
ZJ.jn vader was communist en toen zijn zeen bij de S .s. dienst nam, 
had h1j de jongeu het huis uitgejaagd. 
En deze moei verzorgde jongen met zijn blonde kuif en prachtige 
scheidin" had natuurlljk reet succes bij de meiden. 
Hij hicl.d er in Leersum zelfs twee op na, die blj in Ede had op
gepikt, dat teen een vergaarbak was van alLe drellen uit het 
ontruimde gebied. HP.t is zeer de vraag of deze meiden ooroprcn
kellj k uit Ede afkomstig waren. 
Hlj had deze meiden bij zien in Leersw.n onderdak gebracht en l.eefde 
bl.J.jkbaar r.aet beiden sa.men. 

Het derde huio was in gebruik als wapenkamer, hPt heette de 
Steiier, en lag op de hoek van de Burgemeester van den Bc:.chl.aan. 
Op de wapenkamer werkte P. H<5fl.er, vermoedelljk een Rljksdui tscer 
uit Roemenie. Hij was mank. ZJ.jn he:.i..pers waren Paul Paduch en 
vermoedelijk eek een Duitscher Schrier genoemd. 
Verder waren er nog enkele andere man!ichappen, paardenverzorssrs, 
e tenb.o.l.er a , enz. 

De volledilse lijst is als volgt: 

Adolf B.rünwald, geboren te Krems aan de Donau, l. Febr. 19 9, 

Karel. Hendrikus Geraruus ,racobg, geboren te Amster-dam 22 Maart 
1917, TJscha. 

Harm Vrie in.Pi. geboren ·vtesterbork, 10 Sept. 921+, soldaat-, c-or
spronkelijk boerenknecht. 

Wytze Bergsma., geboren Idaarderadeel. 21.J. Maart 1924, soldaat, 
1:3veneens oorspronkelJ.jk bcerenlmecht. 

Marten va.11 der Velde, gehoren Leeuwnrden 13 Aug. 1923, metaal
bewerker uit Harderwijk, s.s. man. 

Cornelis Anne Elize O{ferhaus, geboren Winschoten 21 April. 1903, 
va.u beroep" vertegenwc-crdiger" s.s.man. 

Herman Laurier,geboren Losser, 21.J. Aug. 1911, chauffeur, wenend 
Parkwes 55 Ede, s.suscha. 

C8.spa.r Beren,ds, t~eboren Ter Apel, Vla.chtwedde, 28 Mei 1925, van 
beroep loodgieter, s.s. sol.daat. Hlj was een der grcctste h<'even 
van deze tr'inafdeelini• 

Wilhelm Kriesels ,_ ge beren te Datteln, blj Dortmund, 8 Dec. J.911~ 
Nederlander, s.s. soldaat. 

Isidorus .roha nes Vermeeren, geboren Amsterdam 7 l~ei 1923, beroep 
electrisch lasscher, s.s. soldaat. 

Aalzen Hofstra~ geboren Irnsum, Rauwerderhem, 19 .Juli l.91, ondeP. 
w~ze~ te Zwolle, s.s. soldaat. 

Peter U8{ er. gegevens cnbekend. 

Paul Paducn en Schrier, idem. 

In de late avcnd van Vrijda lJ. M:ei 2+5 had de EngeJ.sche radio aan 
het ~ e,lerlandache vc..L.k bekend gemaakt, dat dA lui tsche troepen 
in West ntropa hadden gecapituleerd, met ingang van 5 Mei te 
8.00 iri de morgen. 
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In verband daarmee was dcor comr: anda.nt Stcrm aan de leden van 
de B.S. ta Leersum opgedragenr.i zier.!.. die ochtend te 9 uur ge
wapend te verzamelen bij het gebouw Move., iets ten Nccrdecsten 
van Leersum aan de Scherpenzeelsche weg gelegen. 
Daar zcu men nadere orders afwachten. 
z1.j meesten hun wapens zoc meenemen, dn.t het de nog in Leersum 
aanwezige Duit ~che militairen niet ken cp'\l!allen. 
De mannen kregen crder, NIET3 tegen de Duitsche ~ilita.iren op 
te treden. 
In de buur t lagen, behalve het enoemde treindetache:ment neg 
k eine onderdeelen van de Luftwaffe, vnn de Feldgendarmerie, enz 

GetrC tiW aan deze opdrac:r t liepen die mcrge tussche n acht uur 
en nalf negen de iI'oepscornrao.ndant van de B.S. W. Klaassen, met 
vier anderen naar Mova, het waren G. Reede, G.P.Putman, van 
Hattum en Schuurma.n. 

Het toeval. wilde, dat van de ana.ere kant .3 s.s.ers kwamen aan
wa.nà.elen , het waren Kriesel.s, Berende en Rutjea. 
De laatste was een enbeschofte vlegel, en hlj stel.de aan ztjn 
vrienden voor de 5 burgers aan te houden en raee te nemen naar 
de Str c- ohce<l, dan konden zlj daar aar daypelen veer hen schi.1..len. 
Van äe drie mannen had alleen Kriesels een pistco b~ zich, de 
anderen waren ongewapend. 
Kriesels en Berende voelden niet veel voor die enderneming, oaar 
Rutjes, die een agressieve kerel was, zette door. 
H1j gin naar de mannen toe en vroeg wat z]j gingen doen. Zij zei
der dat z~ ingen houthakken en dat z~ in hun zakken een paar 
bijlen en zagen hadden. 
HJj vroeg de P .B. s' waarop se iuurma.n en vm.1. Hattum wegl.iepen, 
zoo enaamd om de P.B.e te na en. 
Hutjes ireep toen de r ~volver VEln Krieoele uit diens tasch, 
zwaa ide er dreigend oee, en zei, dat die lui meemoesten. 
Krieselo wi~de er liever nc wat over praten, maar Rutjeo zei, 
dat net terrcristen waren en da~ ze meemoesten. 
Een ocgenblik gaven de B.s•era zich ·evangen, en liepen in de 
ric.nting van o.e Lomboklaru·· voor·- de anderen uit. 
Ma.ar Klttosen had gezien, dat slechts Rutjes was gewapend, en 
hlj voorzag erge dingen, als zij straks zouden merken, dat Zlj 
wapeno h1j zich hadden. 
Dus spraken zij af, zich te verweren, Klaasoen zei" J'a" en op 
het zel.fde moment draaiden zij or,1 en Klnassen greep Rutjes bij de 
keel. Zlj rolden over de grond, Berende reep de za.k met sten
guns, zonder te weten wat erin zat en vluchtte. 
Teen Rutjes Klaasoen een kap met de revplver cp het hccfd gaf, 
reep Reede de zakt wan.rin zljn karabijn zat en zender het ding 

uit t~ paYJcen, schoot hlj op Rutjes, die dood neerviel. 
Yu-ieaels greep het pistool van ede deode Hutjes en opreug achter 
een bccm,htj ocho0t op Klaassen, maar het wa en ketste. 
Klaassen zette ee1 handgranaat cp scher.i:1 , maar teen eek de 
vrienden te dicht bij de bcC'm stonden, wierp hij het ding in een 
andere richtir. g weg. Z.lj c1 twapenden Kr ieoe s en namen hem m0e 
naar l{cva, daar zcuden zlj her~ aan den con:.Landru.:.t overdragen, 
eu vra en, wat er met riem meest gebeurAn. 
(LatAr bleek, dat het wapen van Kriesels 0 Á 0 eladen was) 
Daar vru1 IIatturo en Sclluuruan waren gevlucht, L archeerden Klaasen 
Ree de e Putrnan. met h tm gevangene af. 

Onderwe l~al!l Lindemann zijn huis ui t.Locpen, hij had een mes in 
de nand en scllreeuwde, dat men Kriesels moest ontwapenen. 
De ze er zenuwachtige mannen verstonden het niet en dachten dat 
Linde{aan Put1nar.1. wilde aanvallen. Zij schoten op hem, maar mieten 
gelukkib, ö.cch de kegel slc-eg tegen de steenen en tref daaroy 
Putmeu.:. in het beell, dat daardeor er bloedde. 
H1j 2iet de avan en Kriesels daarop aan z~n vrienden over er 
sta1,1te het huis binnen van Staal, waar lllj zijn scheen en keus 
ui tdee a. en er werd een , okter opgebeld. 
Intus"chen was de gevluchte .Berends in de Lombcklaan terugge
kc-llieu, wnar h · alarm maakte en ruw. Grünwald meedeelde, dat de 
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terrcrist.en een aonvn1 deden, zij waren gewapend en hadden Rut
jes de.: c C.Besc J.Oten en hadden Kriese1s gevangen n1eegencme1.. 

De mannerJ. va.r.L de B.s. liepen, zoo snel. zij konden met hun gevan
ger. e naar de lC'ods Mova, maar toen zij daar kv1a.rnan zagen zlj tet 
hun och.rik, dat er Duitscllers in de lccda zaten. 
ZJ.j liepen er vlUi om heen, maar aa.n de achtPrzljde gekomen, kwam 
een J)Ui tsch onuercfficier naar bui ten. 
lilj zag, dnt de Du.itsche mil.itair de gevangene was vau een paar 
burgers, bJ.j nam zijn karabijn en schcc-t op hem, waarop Klaassen 
en Reede de vlucl t na.men en Krieoels aan <è Duitschers kon v ,r
telleil, wat hem -vas overkC'men. 

zoo- was dus Kriesels weer bevrijd, en r.i.1j verteld.e aan de Dui tsche 
mili taire1" wat hem was overkomen en dat Rutjeo was dc0dgeschcter" 

Mar telJ. vnn der Vel.de l.ag nog op zijn bed, toen hlj bui ten he orde 
schree~weL" Het was Grünwald, die alarm maakte. Hij riep, dat 
er een yartisa.nenoverval was. 
Var.. der Velde sprori zijn bed uit, kleedde-zich aa.n, nar zljn e
weer, hha1de op de wapenkamer nog een hanvo.l patrcnen en liep 
naar de plaats waar Rutj e s dcod 01; de grond l.a. • 
hij werd Geroepen dcor Grilnwald, d.ie met La.\ rier op pad was cm 
de oc:.iUl.di 8.L. te zceken. 
Zij gin en in een breed f :ont vocrwaarts il.l tJ.ocrdel]jke richting 
en teen :bJ.j uit een boschje kvram ( zie de teekenil.Li hiercnder) 
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kvvam hlj op h0t open terrein voor de lccda Mova.Hlj zag vror zich 
een drietal onbekende bur ers (het waren c. V8.lJ. Dljl-:, . G • .J.van 
Dijk en w. ~1elles, vcm de B.s. zij hadden pistolen bij zich en 
bovendien een pak, waari stenguns zaten, aj, waren op weg cm 
gevolg te geven aan de oproep om op Mova te ver acbljnen.) 
Grür"wald haa. hem op edragen iedere burger, die hem verdacht vccr
k\va.rn te foui J.leereli. 

• 
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et het geweer in de aonslai ging hlj naar hen toe en gelastte 
ûe har eten omhoog te steken, waaraan zij gehccrzaRmden. 
rÏlj wilde h1m P .B. • s controleeren en de hand in de binnenzak van 
een der mannen stekend, haalde hlj er een grcct AmerikaAnoch 
piotool uit, dat hlj voorl.cop1 in zijn laars stak, het wao gela
der. met 8 scherpe patronen. 
Grünwald was naderbij gekomen en fcuilleerde een der anderen, blJ 
wie hl~ eek een aeladen piet~ol aantrof. 
Laurier, die er ock bij ekcmen was, hurkte op de grcnd om te 
onderzoeken, wat het pak bevatte, dat ~:tJ blijkbaar hadden meege
voerd. Hlj • .aaakte .aet ope11 en vond er enkele stenguns in en cte
vulde patrconb.euders, benevens een aantal. mra.r.1.je Armbanden • 
.rui"t cp dat moment kwa.n van de andere kant Kriesela aanloopen, 
die blijkbaar bevrijd was. HJ.j vertelde dn.t hJj was gevAngen genomen 
en dat ze hem zijn wapen hadden afgencmen. 
Van der veidtaaf hem teen het Amerikaansche Ccltpistool., dat 
hlj juist had buitgemaakt.~ 
GrUnwalà vree aan Kriesels, of hlj die menschen kende en of dat 
misschie J. de lui waren, die hem hadden ea.rresteerd. 
lllj antwcC'rdde dat de mannen hem geheel onbekend warAn. 
Toen droeg Grünwald hem cp, de 3 mannen deed te schteten, als 
represaille veer het afmaken van zijn kazaeraad Rutjes en cmdat 
zij :ra~t wapens in bezit waren gegrepen. 
voer hem stonden de drie burgers in een van de daar aanwPzige 
kuilen, z~ stonden nog altijd met de handen omho~ • 
Nav,st b.el!l. stond GrUnwald met het geladen pistcol in d.e hand. 
Hlj vreesde, dat als J:uj weigerde de mannen te executeeren, Griln
wald hem zonder pardcn zou neerochieten en dus nalll hij het pis
tcol, dat van der Velde hem had gegeven en schoot op de mmmen, 
die daarop in de knil neerviel3n. 
Grtlnwald ging in de kuil en daar twee der r'lal'~1en neg teekenen 
van leven gaven, doodde hlj hen met een paar nekschcten. 
Zij gin en daarop naar huis terug en lieten de 3 docden liggen. 
Volgens van der Velde waren zij reeds veer het dccdschieten deer 
GrUnwald en Laurier iefouilleerd. 

Ofschocn de verschillende verklaringen van de getui en en de 
beklaagden niet in a le ondergeochikte punten kloppen, is dit 
tcch de juiste lezin van het verhaal, zceaJ.e het eek ia ge
ccnoto.tcerd door Aart Klc..:.i..> • A::_c dFt ' r weende, ( ~ie schets) en 
.rchannes 1',ranciscuo Hubertus Huloker, een eva.cue uit Aa.rden
hcu.t, die cp zijn terrein wat groente mocht verbou1;ven en daar 
van wat kwam omjden. 
Zlj otcnden sa.men in de oen.uur, die Vl.ak achter de cpstellir..s 
van Grt\nwald en Kriese.Ls was en ZlJ zagen hoe Krieaels de mannen 
dcc dschoot. 
Nadat de J)Uitschere waren heengegaan, gin en beiden b]j de kuil 
kljken en herkenden de lJ.jken, die door kogels waren docrzeefd. 

Grünwald en de anderen wandelden naar de Lomboklaa.n terug, waar 
zich intunochen een nieuw drama had afsespeeld. 
(Zie hiervoor de schets op de volgende bladzijde.) 
B~ de frunilie Pauw van Wieldrecht op buize Darthuizen te Leersl.ltl 
waren cndergedoken ubin Roosmale Nepveu, .Thr. Reinhard Wi lem 
de Beaufort, en Diederik Baron van Lynden. 
Zlj hadden elk een ruizaak, waarin Z1J hun wapei.s hadden gestopt 
en waren onderweg naar Mova. 
Zij waren n,ru:igehouden dço,r Verneeren, teen zij op het p\jnt P warei 
gekcmen en z:tJ kregen van hem opdracht deer te loepen naar huis 
,, het atroodak,,. 
Teen zlj daa.r aankwRmen, verscheen Hofotra, die hen gelaotte, 
de rugzakken af te doen en te laten zien, wat zij bij zich hadden 
Dit gebeurde op het punt A. 
Een der mannen deed de r \tszak af, cpende die en er kwam een 
autcl!.Latisch pistccl en een aantaJ. ha.ndira.naten te vcorschl.jn. 
Hofotra, die bij de zak gebukt zat sprong overeind en achoct met 
zij1 geweer , cp de man, en vrijwel op het zelfde moment deed eek 
Verweer en dit. Het olo.chtoffer viel dadelljk neer en bleef beweÎJ 
gi:tiilcos liggen. Vermoedelijk wao hlj onlfliddellljk dcod. 
De beide anderen maakten vo.n dit moment gebruik om te vluchten, 
de ee e rende naar het ncorden, de andere na.EU- het zuiden, waar 
hij iu het boscnje dekking zou kunnen vinden. 
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Op dat r.1cment kwa.L1. de r~anke H~fler uit de wapenkamer, hlj had een 
geweer bij zich en hlj scheet op de man, die hem als het ware 
te emoet rende, terWljl ~ermeeren hem met een pistool achterna 
neb.oot. De tweede man viel daardoor blj B. dood neer. 
Teen knalden een paar schoten en eek de derde was neergeschoten, 
vermoedelljk dcor een paar s.s.ers, die naar de Strcchoed terua
keerden en tegen wie de vluchtelin opliep. 
Dit is het v~rhaal van dé kok Hutten, die aan geen enkele ver
vo.1.si:r.Lg heeft deel encmen, en de feiten voor zijn ccgen zag ge
beuren, tervnjl bJ.j de betro.lçken militairen zeer eed kende. 
Zijn verk1A.ring wijkt in vele punten af va1; die van den jcurr1aJ.ist 
Post, die &egrepen was cm aardappelen te schil.1.en en vcrr de keu
ken stnande, alJ.es za gebeuràn. 
Post behoorde tet de B.S., hlj was cok die morgen naar Mova ge
gaan, maar was blijkbaar ongewapend en was daar in de buurt door 
de s .s. gegrepen en met verschillende anderen opgebracht naar 
de Strcohced. Daar waren zij vcorlccpig aan het schilJ.en van aard
appel.en gezet. 
voiaene Post dwon~ Veroeeren met zijn eweer dreigend de drie bur
g~rs hun ruazakken te openen en teen de eer ~te daaraan voldeed 
en de wapens voer den dag kwamen, scheet hij he • m cnmiddell.l.jk dcog. 
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De pereocn, die naar het noorden vluchtte, wPrd deer verschil
lenden nageochoten, en viel neer, terwijl Vermeeren naar het 
boschje liep en de derde neerschoot. 
Het dcet er zoo weinig toe. Juridisch is het niet uit te zcekP-n, 
daar de drie lijken na een tijdje zijn weggesleept en blj 0 engelegd. 
Men weet dus niet eens, wie bij A, wie bl,1 B en wie bl,1 C is neer
geschoten en men weet dus blijkbaar evenmin precies, wie in el.k 
van de drie gevallen de dader wac. 
Uit een historioch coapunt bezien constateeren wij alleen, dat de 
drie r.1a.nnen op de Lombokl.aai~ zijn gegrepen en deer Vermeoren, 
H~fler er1 Hofstra zijn neergeschoten. 



Op bevrijdingsdag drie· 
B.S.-ers vermoord 

Berucht S.S.•er gegrepen 
De rijkspolitie te Amsterdam heeft 

in Den Haag de 27-jarige gewezen 
S.S.'er I. J. Vermeeren gearresteerd. 
Deze Vermeeren wi t vóór de Kerst
dagen 1947 uit de mijnen te ontsnap
pen, waar hij werkte in afwachting 
van zijn berechting. In Leersum was 
hij een gevreesde figuur in de bezet
tingstijd. In zijn functie van soldaat 
van de S.S.-Freiwilliger Division 
Landstorm Holland heeft hij zich aan 
talrijke joden en illegale werkers ver• 
grepen, die hij martelde en beroofde. 
Op de dag van de bevrijding, 5 Mei 
1945, op het ogenblik, <lat generaal 
Blaskowitz de overgave der Dt~.tse 
legers in Nederland ondertekende, be
dreef hij zijn ergste misdaad. Op die 
dag hield hij met enkele andere S.S.
ers drie leden van de B. S. aan, die op 
weg waren met een zending wapens. 
Deze drie mannen, de 28-jarige Roos
malen Nepveu, D. J. Baron van Lijn
den en jhr. R. W. de Beaufort, wer
den zonder vorm van proces neerge
schoten. Kort daarna werd Vermeeren 
gearresteerd, maar in 1947 wist hij te 
ontsnappen en er werd voortdurend 
jacht op hem gemaakt. In tal van 
plaatsen van het land vond hij schuil
hoeken, maar de Rijkspolitie te Am
sterdam zat hem voortdurend· op de 
hielen. Drie maanden geleden had zij 
bijna succes. Het was bekend, dat 
Vermeeren in Eindhoven verstopt 
zat. Op het laatste moment ontving 
hij een waarschuwing en wist weder
om te ontsnappen. Hij trok nu naar 
Den Haag en vond daar werk :n een 
garage. Ook deze schuilplaats wisten 
de politiemannen tenslotte te ontdek
ken, door stelselmatig alle garages in 
Den Haag te bezoeken. Het was na
melijk bekend, dat Vermeeriln in het 
garagebedrijf werkte. Toen de politie• 
mannen gisteren de garage uinnen
kwamen trach e hij zich no? achter 
een auto te verstoppen, maar d•'Ze list 1 
slaagde niet. Hij wordt voor de offici~r 
van justitie te Amsterdam geleid. 
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lîaderhand i,.ebben de boeven cnder elkaar erover gepraat e zij 
pcchte11 cp hun he.l.dend.aden. 
En een humler, Vrieling, heeft verteJ.d, dat bJj de burger had 
dccdgeschcten, die de LombokJ.aan was over estoken" Dit is met 
eerJ. zeer 6rcote mate van waarsclJJ.jnlJ.jlr..heid van Rcosmale Nepveu 
geweest. 
En het is zeker, dat Hofstra, Vermeeren en Berends eek hebben 
.gescheten, terwijl. over R~fJ.er de meeningen verdeeld zijn. 

Het resultaat ia echter geweest, dat de mannen van de B.s. één 
s.s • ers Rutjes hebben doodgeschoten, en dat er onder de mannen 
van de B.s. zes sJ.achtoffers zl.jn geval.len. 
Natuurlljk wil.de de s.s. de schuJ.diien zoeken en daarom werden 
huiazcekingen verricht, die al ap~edig ontaarden in particu
liere rccftochten. 
Het eerste bezoek god Jacques Staal,~ was uit Belgie afkom
otii eri. woonde Op den Beri B J.82 te Leersum. · 
Om 9 uur in de morgen was Putman bij hem binnengestrompeld, ge
wond a3n een van zijn beenen. 
Neg vcordat er een dokter ken komen, werd het huis docr s.s.erR 
omsingeld. Zij vroegen of daar een terrorist was verborgen. 
Gedeeltelijk op een blcote voet, was Putma.n intusschen gevlucht, 
bJ.j werd nageschoten en werd cpnieuw in de beenen gPtrcffen maar 
toch ontkwam hlj. 
De s.s. haalde ordervnjl het heele huis onderst beven. Zij vonden 
niets I11aar wel een behccrlJ.jke partij levensmiddelen, drank en wijn. 
De vn.jn was door een wijnhandelaar uit Arnhem b1.j hem in veiligheid 
gebracht. 
Zij concludeerden dat hot bij Staal. een opslagplaats van de terro
ristelJ. was en dat EÜJ..es dus werd verbeurt veklaard. 
De huiozoeking duurde tot cngeveer elf uur. 
Zij gingen toen weg en kvvarnen tegen half twee terug. Zij hadden 
teen kar en paard bij zich. Onder de ë..an rezigen vond h1j Vermeeren 
terug, en ver crnr de manke Peter H~fl.er • en Herman Laurier. 
J)eze ~aatste eigende zich vier mccie japonnen van zljri vrouw tee• 
vier pnar scnoenen en een kornalijnen halsketting met gouden slet. 
Berende deed dienst als kcetoier. 
Zij laadden a.Lles op, l vensmiddelen, zooals veel fleoschen met 
Weck, rijst, thee, kcffie, ongeveer J.OO flesschen WJ..jn en 30 
fleoochen drank. 
blikjes visch, levertraan, toiletzeep, enz. 
Er wrrden verder lepe.la en verken meegenomen, toeu de heeJ.e 
dresseerkar vel. was, kwamen zij nog ruimte tekort, zij vulden neg 
een paar kisten, die ze achterop de fiets meenamen. 
Berend.s had zich een van de fJ..esschen , rank toegeeiaend, die 
stak uit zijn jaszak, te kena drenk~ ervan en bJj was al spoe
dig stomdronken. 
Later verantwoordde h1j zich, door te verte ~en, dat Staal. hem 
die fl.ench cognac zelf had ge even. Zl.J hadden een koffer deorge
keken en Staa .r:i.ad eze d, dat dit al.les klaar stond voor geval. 
zij moesten evacueeren. In die keffer wao een aangebrcken flesch 
co~nac. Berends vroeg of die dan eek bestemd was veer evacuatie, 
waarop Staal had gezegd, dat hlj die wel mocht hcuden. 
De anderen vraten en zepen onderwijl ook en teen ze weggingen, 
warer.:. ZlJ zoc dr,nken, da.t zij vergaten St("'~al ee te uemen, wat 
ze eerst van plan waren eweest. 

Een andere huiszoeking had plaats bij de electricien Lindeman. 
Zij zette1J. de man, Gerrit Jan Lindema.n, de zcon J.W.F.Lindeman, 
de evacué J. Kok en ' iena zwager, die teevallig juist op bezcek 
was bui ten teger .... de muur, de handen ,er den op de rug gebonden 
en zij werden door een S.8.er be~aakt. 
Vrielin wilden a.J.J..en dadelijk dd.odschie ten maar Laurier had 
daar een zin in. Vrieling sloeg de zoon zoo hard tegen het 
gezicht, dat het sigarettenpijpje in zijn keeJ. terecht kwam en 
slee de vader de bril. en twee tanden stuk. 
Btj Lindeman werd een bedrag van f 6000. gestolen. let wPrd door 
Laurier 1tieegenor.aen en teen bJ.j kort na de bevrijding in Amsterdam 

· werd earreatcerd, had mi daar nog f J. 700 van ever. 
Linderaa.n en zijn zeen en evacué werden meegencmen naar de Strcc
hced, waar een grcot nantaJ. ma1U1en bl.jeen varen gebracht. 
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ne s.s. •ers zeiden, dat zij a len naar Deern zouden worder.1. af e
vcerd e1.1. daar door het Stand ericht zcuden worden vercordeeld 
om te wcrdex docd esc eten als represaiL~e vpor de mocrd cp hun 
kar.o.er aad Ru tje s. 

On<]er de evangenen bevond zich cok Joseph Arena, geboren te 
Amsterdrun 28 Maart 188.3, vertegenwoordiger VAXl. een schcenen
be drljf r.iet zijn vrouw. 
Zij waren VP-le rn.aar.1.den lang veilig in Leersum ondergedoken ge
weest en hadden gehoord dat het Duitoche leger had gPcapitu
leerd. 
Hen vertelde at de Tommies door Leersum zouden trekken en dus 
Hadden Arons, die een sterk uitgesproken jcdentype had en zijn 
vrouw zich op straat begeven om de blijde intccht te zien. 
Zij waren helaas te vroeg en waren dadelljk docr de s.s. gegrepen. 
Arous, als jeod, meest het erger dan de anderen ontgelden, hlJ 
werd vreesellJk mishandeld. Reeds gedurende de tocht naA..r de Lcm
bci:J.aan was hlj met ko.Lven van gewerer:i. geslagen, zij hadden zijn 
aebi t stu.k~eslagen, de tanden waren door zl.jn lippen edrcngen. 
Hij had een groote buil cp het hoofd, het bloed liep langs zljn 
gezicht. Hlj werd zco in de lendenen getrapt, dat hlj een breuk 
kreeg, waarvan hij enkele maanden later werd geopereerd. 
H?fler drei gde hem b~ huize de steiger dood te schieten als 
hlj het waagde een lid te verroeren. 
Daar lagen nc- de l]jken van de 3 B.s•ers en Arcns met een paar 
anderen werden aangewezen cp zlj b~ elkaar te leggen. Ze mochten 
ze niet oplichten, ze moeten aan de brcekspi,j}:en over de grond 
werden eslaard. 

Teger.1. vier uur in de middag gingen allen op transport naar J)c-orn. 
De arme Arons kon bijna niet lcopen van pijn, maar het werd met 
sch"'p:peu en slagen voortgejaagd. 
De wijkzuster Elisabeth Anna VR.n wrerden kwam de stoet op de 
fiets achterop, zij bracht nog wat brood en kleeren veer de cn
gelukki en, die hals over kop uit hun .hl.lis waren ehaald of 
op straat eg.repen. 
TerWlJl zij een en ander met tcestemrning van èe s.s. uitàeelde, 
kwa.m~n er een paar Feldgendarmes op een motor met zljspa.n nan , 
ZlJ ain en vreeselljk tegen b.na.r te keer, dwongen haar met haar 
v.rerk op te hcuder.i. en gelastten haar achter aan de stoet mee te 
lee-pen naA..r Deern. 

Ei. toen wµrd de stcet achterop ereden deer Generaal Blaskowitz. 
V/lj weten , <iat dit de man was , die tet 1et bittere einde de cor
lc wilde vc-crtzetten en de rest van Hol..L.and onder water zetten. 
De geallieerden ha.dde"1 "em teen gedrei d, dat l.uj dan ale rcr
lcgsmisdadiger zou terechtsta[1n en hlj had daarop juiot in Wage
ningen ~e capitu~atie onderteekend. 
~ infcrrn.eerde wat er aA..?1 de hro!d was en toen de s.s. meedeelde • 
dat ze op weg .... mren met een troep burgers 1aar het Sta..l'ldgerecht 
i; ~ Dcorr.a., zei blj, dat de ccrlo was afgelco:pen, er was nu weer 
vrede, de burgers mee ten ongehinderd naar huis teru. keeren. 
De mar.nen van de s.s. keken er cp hun euo, zij wisten 1" g niets 
van de capitu atie en teen zij met de burgers in Leersum terug 
keerden vcerrm:r vreeselJ.jk uit. Hlj geleefde niet aan die vrede. 
Hadde1. zij van· die genera.al niet aeaiocht, dat bJj zich legiti
meerde? 
En toen b!;olcct · .. et kleine datacr.1.ement alo eex prettig einde 
aan de welbestede dag een vrcolljk feest te vieren. 
Het duurde niet lang, of allen waren stomdronken. De huit bij 
Staal was niet gering eweest. 
Ook de vier dreL~en vierden het feest mee. 
De vc- 1 ende mor en kwrun de ka ter , in de vcrm VR.n Keu ter , de 
opvolger van hun chef van. Helsdingen, die zcca.ls WJ.j zagen p 
een eiI,;fül la.ndmJ.jn had getrR.pt en de lucht in ao gev c en. 
Hlj vertelde hen, de..t de wapenstilstand was geteekend" 
ne Du.it"chers zouden a J.en na.ar bepaaJ.de punten mceter i arcl.i.ee-ren , 
waar z)j zich al.o kr1j ~sgevo.n enen zouden melden" 
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En de Hcllanders? 
De mannen, die onder al.u~r.L.ei schoone beloften voor hun vader
..._and hadden 1'evcchten tegen Russen en andere staatsvijand.en? 
Keuter had er t;een antwccrd cp. 
Zlj waren Hollanders, zij hadden tegen mm, eigen land g~vochten, 
zij waren min of meer vogelvrij, Zlj moesten m~ar zien, dat zlJ we~
kvva.clle1 • 
Dat was emakkelJ.jker ezegd gedaan. 
na oostgrens was af egrendeld door de ea_lieerden, je moest 
kna zijn om daar doorheen te glip J.; en en je in Dui tsch.land in 
veili hAid te '3te.L.1en, waar ze C'Ok niet op je zaten te wachten. 
Neen, Hollnnd was af e rendeld en ze zaten er leel1jk tusschen. 
Het was raerkwaardi hoe snel al die Hel andsche S .s. • Prs een 
burlerpak en een fiets hadden en hoe zij in alle richtinge1 uiteen
stove.u. 
Ze vergaten in de hàst zelfs gedee.lte~k hun buit mee te ne@en. 

A leen de vier hceren maakten zich niet bezcr d. Onder de buit 
was nog veel wat zij konden gebruiken, z]j pakten alles in keffer
tjes en r,1P.t hoog opgel.aden fietsen reden zij vrcclljk naar Ede 
teru. 
Ze zoud.en in ,;laato van a.e gevluchte Duitschers wel een Tormny aroi 

·de nao.k olaan. 

Helaas is dit l.n.atste bewaarheid. Ik was in die dagen _plaatne
ll.jk couuaandant v& de B.8. in Ede. Wij hadden lJ.jsten RfingeJ..egd 
van de meiden . die gere el.d met de Dui tscher s liepen. 
Zij werden onvPrwijld nA. de bevrijding gegrepen en hun haren werden 
kortgenipt. Het was ten dee.le een kleine wraakcefenini, maar 
vcornl'..!llel.Ljk wac het de bedoeling, hen kenbaar te maken tegencver 
de En·eLschen, daar een cntstell•ed roet deel van deze meiden 
bemnet was. 
Toen werd mij door de En elschen meegedeeJ.d , dat men die maat
rP-gel niet wenschte. Ik hoorde het van de b 1 ütenvracht en J.iet 
IDJjt1 order onmiddellijk uitvoeren, VC'ordat ik een schrifteli:jke 
bevesti.;i" kree". 
Een deel van de meiden werden in :b.et deJ.inquentenkMn.p opgenomen. 
En tot imjn ergernis hcorde ik, dat de Tommies in dit kamp dcor
dr('ugen , er meiden uithaal.den, ~rmee op stap gil1gen en ze midden 
in de nacht we 0 r aflever den. 



Veer de à.ocu.mentatie van de deserteurs kan neg volgende b]j
la e <lienen: 
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r/ss FHEIW •. GRU-:N.RGT 83 Lst.Vdl 
Abt.IIb Ll. 

Btl.Gef.Gt. 9-4-45 

Betr.versetzu.ngen 
BeZUi: He * .Befehl J..l/ 44- Ziffer 6 

An das 
s.s.Feld Ersatz Btl. 
Hee eveen. 

An ie e.nd überreic.nt dam I Btl.R t 83 die abgcr,cl...lossenen 
Perocnalakten für die nachatehend au:f\·efüh.rten Män er, welche 
n.n.ch obizen Bezu, dcrt versetzt werden sind. 

Fru..ü enf .Lilc:r tiai;e über 8 Wocher~ 

l.s.s.Gren.Kersten Peter lj.l0.18. 2 Kp. 
2. ,, .moekoek Herman 2. 9.17. ,, 
3 " Keek Vl]jbe l.J.2. 3 " 
4 O.;ren Kuik AJ.bertu.s .5.2.09 " 
5s.S.Gren. Lrui eveen Hendrikus 14.7.07 
6s .s .Rottf .Leeu.wenotein Johan .3 .10 • . 14 
7 S.B.Gret .v.Lccn Adel:f'Us 29.8 • .lO 

2 Kp 

8 " Hattljs WiJ..J.eui 22.1.13 
9 " Nieuwlcerk Marinus l9 • .lO.l5 
10 " Neer Harrll 26.3.24 
11 " Ocaterhof Albert 8.2.20 
l.2 " Oesterhcf Mar ius 17.10.24 
13 ,, dem Ouden Marinus 18. 7 .2.3 
14. ,, Poestra Baukel.4.3.10 
1? ,, la Rcndelle Philippus 9 • .1..L.20 
16 » Rctncf Peter 24.6.07 
17 " Roefs Leendert 16 .12 .18 
18 ,, Schilder Hendrik 15.3.19 
19 " v.Velzen Ccrnelie 9.12.04 
20 " v.Velzen Theunis 5.4-.26 
21 " Ver lee Piet lj • .1.L.19 
22 ,, Vei t .rohnnnea 26 .4.00 
23 ,, Vuur .race buo J.9 .2 .26 
24 " v.Weeghel Hendrikus 9.1.02 
25SS.0Gren van Wel ïheodoruo 29.3.lB 
26 S .s<.-ren './iersmA. Marinua 22 .12 .20 
27 " WirsinQ; Christiaan 10.1.13 
28 " V/1jthof Marinus 6 .2 .14 
29 " Drenth Vlljndelt 16.3.23 
30 " Basveer Johanr.1.f?s 13.1+.05 
,31 " v.d. Wolf Pieter 1,3.l~.LL 
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" Stab / I 32 " LLevers Lucn.s 28.7.05 

.33 ss.strm Gulpen Johannes 28.12.25 

.34 SS O"ren Bethurne George 3.6.26 
1 KP • 

" 35 " Kuiper Harm B. 1 .22 
.36ss.Gre11. JansPn Gerrit 2 · .7.20 " 
.37. " Ka tee Johannes 4. 7 .2 J.. " 

" 

38 " Kcenders Gerrit 5.1.13 " 
39 " Pa.8 achen Gerrit 6 .12 .15 " 
lf.O ,, . Berendsen Oud Lammers Jan 3.J.. 1.2? " 
l+l " v .d.Beri Karl 4.l+.24. " 
42 " Ko enen Willem 26 .2 .27 " 
43 " SeuntJe rn Pierre 29.3.25 " 
1+4 " Gerri tsen Jacob 2 .12 .19 " 
45 " LP.nzen Mathias 28.5.15 " 
lJ-6. ,, Serpenti JeM 14.11.15 " 
4-7 " Slcterdijk Hielke 20 .l"01+ " 
lUJ " Steel Willem 2.5.20 " 
>+, ,, v.d.Vlc-et Jchrumes 20.12.21 " 
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50. s.A.Greh~ 
51 " 52 ,, 
5.3 " 54 " 55 ,, 
56 ss Strm 
57 ss. Gren. 
58 ,, 
59 " 60 " 61. " 62 ,, 
63 " 6~ s.s Ogren 
65 ss. Gren. 
66 ,, 
67 ,, 
68 ,, 
69 ss.strm 
70 SS.Gren. 

Verhoef Ccrne11s 30.1.24 
van W~he Alb~rt~s 16.9.21 
Jurriens Jchonnes 2~ • .3.21 
Ro~st AlP.xa.nder 2?.8.27 
Verpci.len Corn"'lia ll.l.01 
Zwiers Luntje 10.11.21 
Tieben Heinrich 8.l.L.08 
Beuk Johannes 26.5.11 
I siier v✓ilhelmua 2 .j. 2j 
Kleekrunp Antoon 3 • .3.1.3 
Klaasen Srunuel 29.2.20 
v :n Stein Peter 26.11.19 
Stoelas Anthonie 27.5.20 
de Witt J hannes 12.7.2~ 
Visser Heinrich 10.11.25 
Kt.etschmar Lcuia 19.8.18 
van Schaik Marinus 5. 7 .13 
v.d.Pflug Tjeerd 29.12.22 
Steen Jacobus 8.10.19 
Derksen Johannes 7.4.99 
WcJ.venne Martinus 2.3.95 

Fischer 

s.s.Hauptsturm:führPr und 
stellv.Btl.Kd. 
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B.B. Ik nar~ de nchr~fwijze over, zooal.s deze in de brief voorkomt. 
Hier en daar wijkt h.ij af van de schrijfwijze in andere □tukken zee
als Tjeerd Pflug en Tteerd Ploeg. Stoelas en Stoelers. 

B. 

---· --
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NOG )ï:Ji'...NS HET V ERRA.AD .i.~ DE .t10LLANJ)ESCHE S. S • 

( ) 

Op b z 143 gaf ik even een kort verslag van dit verraad. Ik had 
het uitgebreider beschreven in de Kronlek ,van E e, en dit boek 
kwam zoowel iu handen van een van de Laru1en, die dit verrnad had 
meegel!laakt als van den recherc .1.eur Holwerda, die de zaak atc>r 
in onderzoek .Y.reeg en niet ken begr~pen, hoe ik zee precieA op 
cl .... heogete was en zelfs brieven aan de ouders vermeldde, die dese 
ncei t .1.adden ontvangen. 
Dank zij Holwerda heb ik .J..ater een zeer uitgebreid verslag gekregen, 
waard ·· or ik dit hoofdstukje thans vel.ledig k, 1 rnake:r.1e 

De faz ilie Bakker te DeJ.fzljl. was zeer an ti-Dui tsch. 
De zeen was in Oot. 42 door .l:J.et a.rheidsbure ;.u na.ngewezen om in 
Dui tsch a.nd te gaan werken. Hl.j kwarA ter echt in een mun..:.. tiefabriek 
te Lichtenau b~ Kassel. 
Hlj is ncoit met ver.lof thuis geweest en pas in Dec. 44 kreger.i zij 
bericht, dat hlj terug was in Nederland en geteekend had blj de s.s. 
Pas e.J.1derhalf jaar na het einde van de oer log ver:r amen z]j, dat 
hun zeen Albert in Wageningen was gefusil.Leerd. 
De deer rru..j vermelde brlef hadden zij nocit cntvru gen. B ljkbaar 
had de 'brief tot na de oorlog gezwcrven en was toen cnderschppt 
deor de P. O.D. 

Bremer, wonend aan de Valkenweg 2 Apel.deern was ccranunist. HlJ ad 
zijn zcc11 eek in die zin opgevoed.In het najP~ar V:'an 942 was ook 
uj deer het Arbeidsbureau opgegeven vcor werk in Duitsch.la.nd en 

hJJ was evenals Bakker in dezel.fde munitiefabriek terecht gekomen. 
Kremer stak zijn meening niet onder stoel.en of hanken en schreef 
er C1Jenl~1'. over aan zijn zcon, term.jl luj hem waflXschuwde, in 
Dui tscl'.1. and zijn oogen gced open te b.Ç,uden. 
Tet zijn schrik iloorde hlj in de winter 44/45 dat hlj zijn zcon ver
moedelijk niet zoû. terugzien, da.at deze in Hoogeveen bij de s.s. 
zat,• te e;elljk met zljn jongere broer. 
Bremer fietste naar Hoogeveen, maar kon geen conto.et met zijn zeoi.i 
krijgen, la ter hoor de blj dat het troepje was dcorgezc:nden. 

Van San te , wenend in Rotterdam had een zoen lfondricus. Hlj was 
in 1943 docr het Arbeidsbureau naar Dui tschJ..a.nd gestuurd. HlJ was 
daar gevJ.uch t en gegrepen. lIJ.j kwam ter echt i:r. Zuid Dui tschlarld. 
In l' et najaar van 44 kregen de ouders een brief van 1em uit Echten 
( bij Hoogeveen) Hijzelf schreef niet, maar de vader kreeg bezoek 
van eeu man in burgerkleeren. ( Van Goch) Hlj bracht een 1c· ein 
briefje mee van de zoen, met de vraag aan den brenger, zijn herloge 
mee te geven. Zl.j hGorden +;oen pas dat huH zoon b1j de S .s. was. 
Hlj schreef aan de zoon maar de brief lara.m a.J.s onbestelbaar terug. 
Op 8 Maart 45 schreef hlj een brief' aan zljn meisje, Ati Prr-nk, 
waarin hJj zei, dat r.llj in de moeilijkheden zat. Het meisje had mem 
te veren al eens opgezocht blj Luten te Ruinen, waar de jcugen was 
ingekwartierd. Hlj had toen met Luten al gesproken over desertie 
maar deze was er niet op i gegaan. ( Luten staat bekend ale 
prc;.Duitach) 
De vader had 5 kinderen gehad, 4 waren gestorven, alleen Henk was 
over, mnar na de oorlog kwnm hlj niet terug en de vader dacht, dat 
l:uj naar Duitschl and was ~eruggekeerd om daar te werken. 

Snoek, te Amsterdam had een zoon, die door l'et Arbeidsbureau werd 
gep aatst op de bovengenoemde munitiefabriek in Duitschl,md. 
Hl.~ is noci t met verlof t lUis geweest, we schreef hlj geregeld brie
ven De .Laatste was 26 J)ec. 44 uit Hoogeveen, ver:oeldend dat hlj 
nu de w1iform va.n de s.s. droeg. Hlj was er zeer welgemoed onder, 
en W1.Ade uit over het vele eten dat hlj }:reeg en over het prettige 
kerstfeest, dat z1j hadden gevierd. 
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Hoe kwam het dat deze 4 jongens, die niet Duitscigezind en aller
minst militair angelegd waren, b]j de s.s. terecht kwamen? 
Na de slag b]j Arnhem besloot men de Hol.1.andsche s.s. die daar 
vrij grcote verliezen had ge.1.eden, uit te breiden. 
Er zcu ee1 hrigade (later Divisie) werden gevormd onder Kchlroser, 
bestaande uit de regir.aenten 83 en 84. 
1,'taar de iefh.ebbery om dienst te 1;ernen was beneden peil en er 
werden ronselaars gestuurd naA.r Dui tscl land, die daar een gingen 
praten r et de jongens, die het gPva.arlljke werk moesten deen in de 
mlni tiefabrieken, die te.Lkena onder het m.oor dend vuur van de 
R.A.F. lagen. 
Begin December 44 verscheen daar een zekere Visser uit Utrecht. 
Hlj ken de ~ongens aan een betere en vei iger baan l elpen, zij kcr -
der4 :riaa.r Nederland teruggaan en bv een op eiding krijgen bij de 
pc i tie, of ge nruikt worden vcor de bewaking van r agazijnen • 
bruge;eri en spoorwegen en ook voer bewaking van distrihutiekan
tcrer.i.. 
De jongens hadden er geen vertrouwen i , zeiden, dat het atuur
l~k voor de s.s. was en dar zij er niet aan dachten dA.arvocr te 
tee kenen. 
Hlj bezm,oer hen echter, dat dit niets met de S.t~. te maken had 
en daarop hadden ZlJ er wel coren naar. Het werk in Duitschla.nd, 
het leven in de barakken stond hen tegen. 
Zij gingen :naar Kassel om gekeurd te werden, zij teekenden een ver
klaring e11 gingen naar Hoogeveen. 
Da.ar bemerkten zij pas, dat zlj ertusnchen waren genome1" . Hun pro
teste24 hielpen niet. Zij hadden geteckend ( vc gens somraige jongens 
had men enkele zinnen in het stuk oper..gAlaten en pas ingew l.d 
nadat zij hadden geteekend) en alo zij n1J dienatweigerden, vielen 
zij onder de zeer strenge oorlogswetten. Zij hadden de keus om te 
geheerzr.i.aen of in het concentratie.kamp te verb.l.ljven. tot de 
kr1jgsra.ad ver der over hen had beschikt. 

okkend kozen zlJ het eerste. 

Het 81.t-e Regiment s]tjond onder Kolonel Lippert en in Februari kreeg 
hJ.j cpdracht om met zijn troep een stelling in de Betuwe te be
zetten lcopend VNJ. Heteren tot Kesteren. Er moesten daar ver
schillende k eine steunpunten werden bezet. De bezetting werd nu 
en da.t afge ost, het gros van de compagnieën ag in Wageningen. 
De steunpunten lagen ruim 500 muit e.Lkaa.r. 
De 4 bcvengenoemde jongens kwaraen allen terecht bij de 7e Ccmpag
nie onder de Nederlander Hel.sdingen, die wordt gesclülderd a ... s 
een grcote ploert.Zijn vaöer was indert1jd géraht van l4et hotP, l 
,, Be ach van Bre dm1il.s" te Bussum. 
En zee vinden we h•n in Maart 45 samen ir.. een zelfde steunpunt 
ir1 de Betuwe aan de Linge geleger,i. 

~ greep stond onder bevel van een Unteracharfilhrer genaamd 
wa.Lter Christian Resler. Was hlj eigenlijk Neder ander? Hij was 
geboren in Fernanbuco ( BraziJ.ie) als cnecht kind van een Ooe
tenr1jksche moeder. Hij zegt, dat zijn vader ResJ.er heette en 
Nr.> derlander was. Later ging het gezin naar Nederland en reeds 
op 1 Ja.nuari 1941. ging Resler dienstnemen bij de S .s. als j cmgen 
van 17 jaar. Hij werd in J)ec. 44 overgeplaatst blj het 84e Regiment 
en verhuisde daarmee van Hoogeveen naar Wageningen • 
Hlj werd cor.irnandat van een Gruppe in de e Zug van de ·7e Ccmpagnie. 
zee kwam hlJ ' terecht in het steunpunt aan de Lirge. 

Ondercomroandant was Karel André, oorspronkelijk kantoorbediende, 
WC'nend Ueuve sche pad 1je Ede. Hl.J was " Sturmr.aa.nn" bij de S .s. 
zcci,vel Resler a. s Andre zaten daar in e·en soort vanJ onderkomen. 
Zij lagen vlak tegenover de geal ieerden en de 4 bovengenoemde 
jcnger4s • Aaldert Hilbra.t1dinus Aaltinus Bremer• BArend Snoeck, 
Hendrikus van Santen en Albert Baldcer, <lie nu schoon genoeg hadden 
van 1l'3t dienen bij de Hollandsche s.s. besloten ervan dcC'r te 
gaan. Maar dat kon alleen als zi.j Ree er en André van kant maakten 
en probeerden eek de andere mruU1en van de groep op hun hand te 
krijgen. 
Een van hen was T eo Steinen uit Stamprooy.Zij polsten hem, en 
was bereid mee te deen. De zesde was Sikker ( of Siecker) uit 
Hoogeveen. z~ bes oten deze man te vermC'orden as h1j van z~n 
dagell.jksche arbeid, het eten halen met een ka.no, terugkwam. 
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Zij ko11den dan de ka.no gebruii:en om naar de overkant te varen, 
zich bij de geal~ieerden te me den, en aan de geal ieerden te ver
tellen, dat het steunpunt niet bezet was. 
Deze konden het dan gehruiken om ongezien in de Duitsche li.ie 
dcor te dringen ( de steunpunten lagen op onderl~_nge tusschenru.im
ten vau globaal 500 m) 
Zij konden dan later volhouden, dat de geal.lieerclen hen hadden ge
va.ngen genomen en .net steunpunt hadden bezet, waarbij de ccrnmanda.nt, 
·e crJ dercorJl!landant en een mm1 we.ren gesneuveld. 

En zee kozen ziJ 8 1'Iaa.rt vcor de dag van deze onderneming. 
Real.er en Andre sliepen, en Sikker kwam met z1jn kano aanvaren. 
Wat er precies is gebeurd is niet na te gaan. De~ jongens zl.jn 
gefusilleerd en zoowel. Steinen als Sikker zijn onvindbaar. We 
moeten dus afgaan op de verk aringen van Resler en André. 
De vermoedelijke g n11g van zaken is als vo gt geweest: Steinen had 
op het laatste moment niet de moed om mee te doen en teen Sil{ker 
met het eten kwam, zei hJ.j, dat hlj door de anderen zcu worden af
gemaakt. Sikker trok 0~11D.iddellljk Zljn pistool, en riep " Handen 
omhcog,,. 
WaaroL'.l de 4 jo11gens toen niet naar hun wapens hebben gegrepen is 
mij een raadsel. Lieten z1.i zich door die eene man ontwapenen? 
Hes er w ~rd door Wijnen of Sikker wakker gemnakt met de boodschap 
dat er ri1uiterij was en zij her.1 wilden vermoorden. 
Resler schopte André wakker en vertelde het hem. 
Resler en André verhoorden hen ter plaatse, daarop gingen z1J 
naar de compagnies commandopost, waar de schrijver Laurier dadelJ.jk 
een schriftelljk rappprt opmaakte. 

Helsdingen kan hierover niet worden gel oord, drie weken na het 
gebaarde trapte b.1J bl.j het loopen va.neen pa.trcuille op een and
Ulljn, die daar dcor de Duitscners ze f was aangebracht. Van der 
Roest, die neL1 vergezeJ.fàe ging zwaar gewend naar het Lazareth. 

Intusschen waren de ~ schuldigen op het cor.1pagnieebureau gebracht. 
Te gelljkertljd was het beric.nt äoorgegeven aan de vataljonscomman
dant Zieg er en de regimentscomraandant Kolonel Lippert. 

Lippert gelastte een standgericht samen te stellen, het bestond 
uit: 
Li:pper t als Oberète Gerichtsherr. 
Tcegevoegd, Ccrnrnanda.nt IIe Bataljon Ziegler. 
verdediger: Luitenant Hommes. 
Aanklager: Hauptscharfilh.rer Warnecke. (gesecundeerd deer van Hels

dingen) 
De ad.,junda.nt van Zieg ... er. 

De aanklager Warnecke vond het noodig hen nog eens te verhoeren 
( samen r.a.et Einenkel) en hen op beestachtige 1Janier te mishandelen. 
Twee der lljken aa,dden b~ het opgraven een geheel verbrWzeld gebit 
en onderkaak en volgens een ooggetuige waren z]j bij de executie 
onherkenbaar, met gezwollen gezichten. Zij hadden slechts een 
openhangend heml aan, een militaire broek en schoenen zonder veters. 
Hun Lichruaen waren bont en bauw van de striemen. 

Het was een moèi?lqke taak vcor· de meester in de rechten .ran Rudolf 
Hommes, die bij het regiment was ingedeeld als 2e luitenant, hoofd 
van Afd. VI, betrouwbaarheid van de troep. 
Teen Warnecke hem de bekentenissen had laten zien, ging hJ.j naar 
Lippert en stelde hem voor deze zaak te verwijzen naar het Divisie 
FelctgAricht. 
Het was imm~rs uit de stukken zonneklaar geb eken , dat ZlJ tegen 
hun zin voor de s.s. waren geronseld, wellicht waren hun stukken 
daarvoor zelfs vervalscht. Hoe kon men van hen trouw vervmchten 
aan de Dui tsche zaak? Hoe verwachten, dat zlj daàelJJks k:~aar zouden 
staan daarvoor hun leven op te offeren? 
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Lippert hoorde hem een 00genb . ik sto verbaasd aan. Toen 1cnd hlj 
zich voortdurend meer op, hlj was b:ujkbaar niet van plan zich in 
een dergelijke zie kundige puzzle te verdiepen, de lui hadden hun 
leven verbeurd. 
Hl.j als Ober ste .]erichtsherr was alleen in staat een cor deel uit 
te spreken, hJ.j had in dit special.e geval. bovendien de plicht om 
hard in te grijpen, en een vcorbeeld te stellen, daar er blijkbaar 
meer a.nti-Dui tsche e.iementen in ZJJn troep zaten. 
Hier was geen tijd vcor juridische haarkl.overJ.jen. 
Hc1mnes zweeg, v Prder spreken kon zijn woede tegen de i+ jongens 
slechts aanwakkeren. 

Hormnes bes cot te wachten tot h1j z]Jn pleidooi moest houden. 
Teen legde hlj uit, dat de jongens zel.f eigenlijk niet voldoende 
verhoerd waren, men hadANnm,EN over hun misdrijf ondervraagd. 
Zij moesten PERSOONLYK over allerlei dingen verhoord. 
Bcvendien waren z1J niet al en gel.ijk sch1..tldig. De een had de aannà.ag 
beraaznd, anderen hadden meegedaan, een vierde had ervan eeweten en 
gezwegen. Een vijfde had er ook van geweten en op et laatste moment 
het geval. ruchtbaar gemaakt. 
H1j prcbeerde nog eens sterk de nadruk te ~eggen op de geestelWke 
nco d , waarin deze jongens hadden verkeerd, hlj trachtte het te 
~ .nstrueeren tot een geval van " noodweer.,, 
Lippert vergunde hem nauwel.ljks de tijd uit te spreken. 
Zcuder iemand verder iets te vragen. sprak hlj het vonnis uit en 
veroC'rdeelde al ... e vier, om te werden doodgeschoten. 
D0 5e, die zijn kameraden had verraden, ging vrijuit. 

Hlj gelastte, dat het vonnis onmiàde lijk ten uitvoer zcu worden 
gP-legd. lfljzel.f wil.de daarbij tegenwoordig z]jn en zou de troep 
teve1.1.s toespreken. 

Jcha.n van der Roest, een Ho.Llander, die bij de S .s. dienst d.eed, 
was die ochtend juist van patroui le teruggekeerd, toen hlj van 
de sergeant r11ajoor GrQnwa.ld opdna.cht kreeg met de i+ jongens nA.ar 
Amerongen af te marcheeren. Hij moest ze bre !gen op het stafkvvar
tier van Lippert. 
Hij voegde er echter bij: laar je zult wel niet zoo gek zijn, dat 
heelP- eind te lcopen. BlJ.jkbaa.r bedoe de hl.j, dat van der Roest z• 
onderweg maar moest doodschieten, dan was men van de heel.e zaak 
af. 
Terwijl. van de Roest even naar de jongens keek, die bont en b auw 
waren gesl.agen door Warnecke, kwam Grilnwald al met het bericht, 
dat de tocht niet doorging, Li_ppert zou zelf naar Wageningen komen. 
Ik vermel.d dit al.echts om aan te toonen, hoe ernstig Lippe~t de 
tcestand cordeelde. 

Dê jongens ,,;erden door va.u der noest r;ebracht naar het Scheep
vaartkundig aboratorium. ))e heele troep liep, eigenl.ljk zonder 
geco~aandeerd te z~n mee. 
Daar kwam ook Lippert met zij 1 auto aanrijden. 
HJ.j hieJ.d opgewonden een toespraak tot de troep. 
Een van de slachtoffers, vermoedelJ.jk va.n Santen, vroeg of h1j nog 
een verzoek mocht doen? 
Lippe~t vroeg wat het was. Hlj wiide nog graag een sigaret rooken. 
Lippert werd woedend: Honden, willen ju lie rocken, je zult wat 
anders kr1jgent 

A~les was zoo overhaast gegaan, dat er zelf geen vuurpe oton was 
aangewezen. Lippert pikte er de Oberscharfilhrer Jonas uit en 
gelastte hem 12 man aan te mjzen voor het vuurpelctcn. 
Bit was eenvoudig, daar al.Le 11a.nnen steeds met een geladen geweer 
rondlie Jen. 

Een paar minuten ater stonden de ~ m..cm opgesteld tegencver de 
4 jorigens. Er klcnken bevelen, een salvo, ze stortten neer. 
Grünwald gelastte van ó er Roest aan de mannen neg een genadeschot 
te geven. Een voor een draaide hlj de lljken cm en gaf ze eensi.ehot 
in de nek met zijn pistool.. 
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Lippert stapte in en reed weg. 
Er was zelfs geen dokter aanwezig geweest om te cnder :· ceken cf de 
o.Loohoffers werkelijk dood waren. 
Een paar man bleven achter om een kuil. te graven, daar gingen 
de 4- jongens in, zocals ze daar op de plaats la.gen. 

Het is niet altl.)d gemakkelijk om uit de over evende boeven van de 
s.s. de -waarheid te halen. 
van der Ro e st zegt, dat van der Linden de 2 eerste jongena het 
genadeschot heeft gegeven en dat hlj daarop van GrUnwald order 
kreeg de twee andere t 0 nemen. 
Verder verteJ.t hlj dat hlj zich twee mannen van het vuurpeloton h "' r
innert, nl" Walter Gerards een jongen uit Ede en Johannes Overbeek 
transp crtarheider uit Bergen op Zcom. 
Doch Overbeek verklaart, dat hlj samen met Gerarda die dag naar 
Ede waren gestuurd om op de heide te zoeken naar munitie• die 
van de slag hij Arnhem was overgebleven. ( onvvaaracrujnlljk na 6 maan
den) en dat zJ.j va.:n de geheele e.x.ecutie niets hebben gezien. 
&Avonds terugkeerend, had van der Roest l.1.er.i verteld, dat hlj de 
4- gevangenen et nekschot had gegeven. 
En Overbeek voegde er nog het volgende b]j: 
Het is I1lJj bekend, dat van der Roest in .. et huis te Bennekom, 
waar wij het laatst zijn gelegerd , ·eweeat, een grocte partlj tafel
zilver heeft verstopt, die hlJ :had verzameld in de .1.eegst['.,ruide 
huizen. Hl.) zei toen tegen Gerards en Overlrnek: Vlie er var" or. s 
na de 0C"rlcg 0 1, erschiet, ka.n het daar gaan halen. 

Neen, het is niet altJ..)d geu1akke1J.jk de "'Taarheid te destilJ.eeren 
uit al die tegenstr~dige mededeeLingen en die bescluldigingen 
over en weer. Het moge voor de rechter een puzzle zijn, voor de 
hiotorie is dit geval zoo duidellj1i:: mcgell;jk. 

--- . --·-• 



NOG EElHGE ~,!OORDEN IN IIRT SPEHGEBI1m. 

Op blz l~5 en volgende z~n ve~schillende geva.len verroe d, waarbij 
invrcners van deze streek op beeatac.kl.tige i,vi.jze zijn a.fger.aaakt in 
het spergebied. 
Even wi ik het Duitsche stn.nd_punt belichten, zooals het door 
Lippert wordt uitgelegd. 
Het was •bekend, dat i,, het Spersebied voortdurend werd gespicn
neerd, Dat was te begrijpen, daar in die streek voortdurend ver
sterki:tJ.g~n werden aangebracht en het de genl:i..ieerden alleo waard 
was, da:l.rvan op de hoogte te zijn, ter wi le van hun arti.Llerie
vuur en een eventueele latere R:ljnovergn..L16• 
Daaro ..1 waren langs de grens van het verboden gebied borden ge
plaatst 111et waarschuwingen, die aan duidel1jkk"l.eid niets te Yrnnschen 
ever lieten. 
In het begin was bepaa d, dat de Ho.Lla:nders, die toch dit terrein 
rnoest,:r.1. betreden omdat ze voor de O.T. aan de versterki11gen moes
ten werke1+, voorzien r. oesten zijn vr"n een groene armband en een 
Ausweis. 
l~aA.r zelfs daar!Jlee werd ger..noei d. 
Een man bleef e1:?11 dag tnuis van werken, simuleerde ziekte of dC'rk 
onder en een ander wande de net spergebied birn en, vccrzien van 
de valache Aunweis en de grcene armband. 
Daarom werd .Later bepaald,. dat de .werkers aan de rand van het 
verboden terre-in werden opgewacht docr Dui tsche L1i i tairen, die 
nen naar ilun plA.ats van beste1.1ming brachten. 
DAAr werden zij deer de toezichthcu.dera b~eengehcuden en na aflccp 
van het werk, werden zJ.j op dezel:."de wijze weer naar huis gebracht. 
Als verder onder bJ.jzcndere omstandigheden R.an een burger vergun
ning werd verleend, om let terrein te betreden, gebeurde dit steeds 
met 1nili tair escorte. 
Het was dus uitgeolote11, dat iemand verder in dit terrein kon 
wc-rde1.1. aangetroffen. 
stuitte r,1en dus cp ier.mnd, die daar rond.Liep, dan was het een 
spion en had iuj zijn leven verbeurd. 
l..ippP,rt en zJ.jn ondergescnikten i.noesten verder dubbel waakzaan zijn 
want het regiment Hcllandsche s.s. vmarcver JU,j r et ccrnrnandc had 
~'ras veer 11et grootste deel anti-Du.i tsch, ze waren cp bedriegl1.jke 
wijze gercnaeld. 
Waa!'c.m ... iepen zij da.u niet allen naar de gea.L.ieerden ever, tC'en 
z~ aan hei, front zaten? 
Om twee rP.denen. 
Ten <:?ers te ,v-isten zij, dat overal onder de m:u-1schappen lui vnn de 
Gestnyc zaten en ten tveede ging uet praatje, dat Hel anders, 
die in Dlütsche uniform door de geal ieerden werden eegrepe 1, 
dadelijk werden neergeschoten in plaats van lcr1jgsgevangen te wor
den gewaakt. 
Maar a.iles :nJ elkaar was er voor de Dui tsche commandanten dubbel 
aanlei<iing om op hun hoede te zijn. 

Ma.ar er was nog een factor. Fei telljk had Lippert n.l es overgenomen 
van net Regi1aent Fallschirrajiiger, dat onder dezeifde omstandigheden 
daar had gelegen. Doch de mannen van dit regiment waren soepeler 
geweest. En dit had het 1 ood.Lottige gevclg gehA.d, dat zlj een 
ccgje <iicüt hadden gedaan, ale iemand eens het spergebied betra 
om nog een voer hori te hal.en uit zijn verlaten boerderij, of om 
een paar 10.eu:,elen of eetgerei te halen uit de net s1iC'ed cntruimde 
woning. 
W:u1.t de bevcJ..lcing was daaraan gewend gnrn.akt. De Duitschera maak
ten wel, s +,renge bepalingen, ma.ar in de praktijk vie dat wel mee. 
De bewo J.ers van de streek begrepen niet, dat er nu een crrananda.nt 
was gekome_i, met wien niet te prfl.ten viel. 
En Lippert had bovendien alle ge!1eentebestu.ren .laten men<iee .... en, 
dat het nu --rnst was. ( Zie de belrnn&.an.king cp blz 148.) 
Een van zij 1 :ndergeschikten was geschroklcen van a ... die bevelen. 
het was lu.ite:nant Hornraes, de ra.all, die juiot op dit alles raoeot 
toezien. 



En nJ.j had onder shnn da aan de en der c orornanda.n te11 1a ten we ten• dat 
raen de bur.:s,ers, ~üo ze werden gegrepen, niet 1.1oest afmaken, maar 
veer l.1.eJ.1 gelt:~iden. 
Toen ;.ras Ziegler, Ccmrnandant van het !Ie Bata.l.jou naar LippBrt 
gelocpen en had g ~vraagd, wat r.uj eigen ijk z1.jn orders waren. 
Lip~F3rt was woedend geworden ever dit eige1u.aa.cntige optreden 
van Hormnes en het heeft eeu naartje gencll'-' fü ii , of n1j had nen voer 
de krWgsraad gebracht. 
Hol.Illlles werd o:runi ddell.jijk van zijn functie ent.neven en de nP.velen 
moesten op de . eest letter.u.jke en strenge Wl.jze 1Jorden dccrgevcer<i. 
En zcoiets moet men nu eens voorzetten aR.n een Duitscher, die 
oteeds neeft gelAArd: » Befehl ist Befeh~.» 
Teen Zingerle en z1jn manschap pen een paar 1.J.alen mannen in het 
spergebied hndden opgepakt en naar Lippert hadden gebrnch t, zei 
h1j tegen Zingerle, dat hlj zic:1 die r.a.oPite KOn sparen. 
De be1elen waren duidelijk genoeg, : Wie zonder band en Ausweis 
in het spergebied werd arugetrcffen, had z~n leven verbeurd. 
Daar,aee b·:moefde Lippert zelf niet meer te \i'TOrden lastig gevallen. 
Teen Li::_) .. ert hierc-1Ter later werd n.angeva.llen, i.uuners, hlj hnd 
niet het recht ora zJ.jn macht op ondergeschikten over te dragen, 
antw,:-cr dde iuj, dat tn.en de weerden van Zing8rle verkeerd had uit
gelegd. Z1.jn ccrrunandopcst was i n 11et h .is van Hoogda.Len in .t.l.et 
buurtscao.p Vreew1jk onder Rnenen. Die- p ~a n.ts uoeot geneim blijven 
en daar11.een mocnt niemaud worden gestuurd. 
Gevangenen beheerden dus te worden gezonden naar 21,jn stnfcc-L1pag
nie te Remmerstein • 

• • • • • • • 

A. het geval <ie Jong- Pos. 
Op 18 Febrl.1-5 kwam de s.s. ~oldaat Hendrik van Burken in de h1mrt 
van de c ornrnand :post van Zinger le. 
Hlj hoade deze vree selljk teke')r gaan tegen twee hurgers. Hij zei, ciat 
het s1,>ionnen waren, die h1.j had gevangen gencnen. 
H1j gelastte de 2 :nannen te brengen no.ar de Stnfcor pn.gnie vn.n 
Lippert en gelastte de s.s. so.Ldaat Df.amn, die eek in de bu.urt 
WEts, rnet van Burlgeu mee te gaan. 
ZJ.j brn.ch ten de beide gevangenen naar de woning bij Re:.:.mers teil: , 
waar Lippert verblijf hield. 
EigenlJ.jk was dit een toe val, zij waren op v;eg naar Rernrnerstein, 
maar bij het passeeren va.n een vila stond Lippert voor de deur en 
vroeg, 7at ze r et de twee bur gers gingen deen. 
Lipp ert en Fernau. verhoorden de gevru1gP-nen, het du.urde geen twee 
minuten, toen smoesde Liypert iets tegen Fernau, vmarop deze 
aan van Burken en Daams opdracht gaf, met de mannen af te mar
cheerer~, hij vc gè.e hen. 
Zij v0lgden een zandweg en teen con11nnnd0erde Fernau, dat ze links 

·moestei1 afslaan, het 1'"..reupelhcut in. 
Daarop ccininnndeerde Fernau: Ferti ,g ma.chen. 
Beide mannen hadden een Dui tsche karabijn, ·:iet scherp gelo.den. 
Teen riep Fernau de :.:..:iannen toe halt te hcuden. 
En vervolgens cci.run.a.ndeerde h1j de soldaten te vuren. 
Beide 'm1nnen vie en neer, in het hcof<l getroffen. 
Fernau ge.lastte 11en toen een schop te halen om de mam en ter 
plaatse te begraven. Maar hij riep Danr.an terug or.1 een van de ge
vangenen, die nog .Leefde net genadeschct te aeve1 • 
.Nadat z1j een schep _,.adden gehaald, werden de twee s .... aC1.Ltoffers 
begrave. 
Nan.r n.n.nw.L.]zingen van Daam□ werden zij 17 Oct. 4-5 opgegraven en 
geidentificeerd. Het waren: 
'.Jl'P-Uni s de Jong, geboren Rhenen 5 Mei 1916, tay1.jtwever en 
Albertus Pos, geboren Zeist 10 Juli 19.l.8, · eiden ongehuwd. 

N.B. Fernau verontschuldigt zich, dat de .:...1rumen prcl)eerden te 
cntvluchten, en dat h1j de soldaten daaro1a liet sc11ieten. 
Daams er.1. van Barken verklaren, dat het een vccropgezette exe
cutie W[1,o en de sJ.ac11toffers geen enkele poging tot cntvJ.uchting 
hebben ~edaé'ui. 
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:B. Het geval. Spies. 

Heinrich Spies werkte voor de 0.1'. Hlj was een joneen uit VPenenda.nl. 
Op lB Fl'3br. ging h1j als Gewocn ijl:: op pad, • ..ij vms op de fiets en 
zou naar 11et werkobj et te ,iageningen gaan. Hlj meent da··.rblj rJ.jder 
over de Cu:neraweg, die spergebied ·ras. 
Daar de nieuwe cornraandant Lippert strenge orders had uit 1-_;egeven, 
verzaJ.aP.lclm.1 de werkers zich blj hotel ,, La Montag.1e " en gingen 
daar op onrier lei 1ling van een lî. S .J).A.P ru1 naar lu.jH werk. 
zco Jeb~ur de het ook cp die cc.i:l. tend en na het bereiken vax1 de 
Cunera.weg, kreeg ~ ,iea een lekke band. 
Hlj reed naar lmis terug, repar Jerde de 'hand en ging daarop in 
zijn eentje de ru1deren weer achterna. 

Op die 11or ,:en stond de s.s. man Heijnen oy post bij het bureau van 
de 7e compagnie. Schultz was voor een cursus na.ar Du.itsch.:..a:nd, 
lui tenant .rente :aerger nam het commando waar. 
Ong~veer om 8 uur kwam de troep rumen van de o. T. vccrh1.j. 
Te kwa ·t over negen k\va.rn een jongen van 18 jaar in zijn eentje 
aanfietsen. Dit werd gezien door de eec tieccL1ma.nna.n t, de Un ter
scharfilhr~r Sever1jnse. 
Hlj üeld de jongen staande , deze vertel.de ne.l wat er was r;ebeurd. 
Hlj vrce6 z1j11 papieren en zei: ,, Ga ma.ar eens r.1eeu. 
Hij ging r1et de jongen na.ar binnen en de papieren werden geccntrc
leerd door de Spies Kaozberg. 

Over l etgeen daarna geheurde i1ai1gt eenige geheimzinnigheid. 
Heinen w:,rtelt llet vcl.gende: 
Een tijdje later, misscnier waren er ? minuten verlo0pen, kwo.rn de 
jcngen we0r na.ar buiten en na.r.1 zijn fiets. SeverJ.jnse liep achter 
hem A-an. Luitenant Berger zei: Laat he1n raaar garu:1! 
Ssver1,jnse en de jongen .1.iepen een Gi::: d je, waarop sevPr1.jnoe zei: 
" Je kunt gaan, rnn.ar denk erom, dat het niet weer gebeurt, anders 
kom je er zoo niet af.,, 
De jongen stapte O:J zijn fiets, Severijnse nn.m zijn pi stee en scheet 
hein var1 ac 1ter neer. De j · ngen vie va11 z1j11 fiets, Sever1jnoe keek 
even nn.n.r hem en ging toen weg. 
HJ.;j ginf; toen 11n.ar de 1~euken en gelaotte acu1 een paar ma.nr en, de 
jonge~- te begrn.ven. Vc.J..gens H""1jnen waren dit de Leeuw en K C'C's
ter1.0an. 

qe Leeuw· gn.at raet dit v ~r.nn.a.1. accoord. Hlj werd deer Sever1jnse 
uit de keuken ge.l1aald. Deze wees hem een p e.k, ongeveer 90 m 
verder. De.Ar lng in een tuintje onder een appelbcn.1 een jcngeL. 
H1;j had '3en scnccne bccrd aan en l::eurig gekru de haren, blijkbaar 
had .tll.j zien I1etjeo aangekleed, cudat het znndag was. Maar veer 
het ,,erk dreeg .hlj verder een overall. 
Hlj had een za.1-;:je :.1et b'rcéd bij zic1 ... 
J)e kogel was d~cr de nek binneneedrcngen en aan r et strC'ttenhoC'fd 
uitgeko:1en. Hlj was dood. 
de L~euw zegt, dat het verhaa van He1jnen gedee .... te.L1jk ,efantsseerd 
is, want dat luj van af zijn post de plaats van cie 1.1is11n.ad niet 
kon 3iPn. 

Berger, rQ..rheerd .t.1.eeft op vers cl i.J..len<ie t1jdntipyen gellee ver sc1 il
lende verklaringen afgegeven. In de ee11e ver <:J.aring zegt ruj, dat 
Sever1Jrrne :i1e • .1 de ar Te statie mellcll.àe, da.t bJ.j de papieren uakeek en 
niet i:r1 orde bevond, dat de uitdruJrJcelijke orders J.uidden, dat 
ieoer in het spergebied moest zijn vcorzien van een groene bro1d 
en een deugde.ilj}c: Ausweis , zee niet dan moest .t:iij cnmiddeJ.llJk wor
den dc-cdgeschoten. En ctaarcm had Berger aan Severljnse gezegd: De 
man 1aoet oruJ1idde.1.J.ljk ter p.Laatse werden dC'odgesc 1oten. 

In een ander verhoor zegt hlj: Severijnse brncht een arreotruit bij 
Kaszberg. Deze keek de papieren in en vond ze onvcllP-dig. 
Ik heo de papieren niet ingezien. Ook zei Kaszberg niet, wat er 
o.a.n mnnkeerde. De jongen deed een heel verhanl van de lekke band, 
ik heb dat verder niet gecontrcleerd. 
Kaozberg belde ondermjl Nn.mnann op en zei, dat een jongen zender 
geldige papieren in :net spergebied was aangetroffen. 
:Nauma.nn telefcneerde dadelijk terug: Doodse lieten. 
Ik heb die order laten uitvoeren.· 
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a. Het geval An.rtsen. 

Pieter Aartse, geboren te Rhenen 24 Oct. 1881.j., Evert Aartse, 
geboren te Kesteren 13 Dec. 1918 en Jan Dirk Aartae, geboren 
Rhenen 21 April 1927. 
Het waren de oom · en twee zcons van J. Aa.rtse. 
o "geveer 21 Februari ( niemand n.erirmert zich de juiste datum), 
waren zij uit Veenendaal, waar ZJ.j waren geëvacueerd, naar Rhenen 
gegaan om uit hun n.uis, dat zij overhaast hadden r,1oeten verlaten 
neg v;a.t aardappelen te nalen. 

J;e mannen werden gearresteerd en voor Fernau gebracht. DP.-Ze had 
blijkbaar geen zin zien met de executie te belasten en ging m et 
de mannen naar de stafccmpagnie waar ruj Hor.ar.aas aantrof. 
Hlj vertelde hez.a, dat de .rna.rmen s-onder behocrl1jl-:: hemjs in het oper
gehied waren aangetroffen en dat zij volgens de u.i tdrukkeltjl:e be
velen van. Lippert moesten worden doodgeschoten. 
vclgens hem was Hor.ames de man, die dat verder moest cpknappen. 
Hclllllles, hoorend wat er aan de h8.'1:ld was, stelde hem vcor de rammen 
vrij te' .Laten, ze waren immers in net gehee niet schuldig. 
Maar Fernau weigerde. En eveneens weigerde Hor.ar.nes, zich met de 
executie te be asten. 
Fernau keel: rond en toen hij de ocl:l.rljver Pannekoek naar buiten 
zag kcwe:i: , gelastte hlj .nem, enke mannen van de picniersectie 
te ne"l.en. 
Fernau was zeer nervel.l.s, Hommes kreeg de indruK, dat hlj 1et met 
tegenzin deed en tcch niet de meed had de heve.len van Lippert te 
sabcteeren. 
Pal..nekoek was intusschen naar cè pionier sectie gegnau, de ccmmEU1-
da.nt Zwarts was afwezig naar de spies Naumrum gaf hem 6 Oekrainers 
mee. 
Met deze . !annen keerde hl.i naar Rertl.l.1erstein terug, en meldde zich 
bl.j Fernau. In de pcrtiek stonden drie burgers cmder bewaking van 
een soldaat. 
Fernau gelastte hem deze drie uannen mee te nemen en deed te 
schietè1:1- Hl.J gaf hem de plaats op, waar het moest gebeuren. 
Par..nekcek bracht de 1J.annen naar de bewuste pl.aats, stelde ze 
naast elkaar op, en plaatste de 6 Oekra.inera da.ar tegenover. 
Hlj gaf bevel te vuren en de drie ma11nen viààen neer. 
Hlj ging erheen en zag dat een hunner nog niet doc-d was. 
Hl.j droeg toen de Hottenfililser Hegel, een van de Oe1"..rainers op, 
hem het genadeschot te geven. 

Hcmrnes was in de grootste zenu IV'spanni:ng wegge loepen. Wat ken hl.) 
doen cm het te verhinderen? Hlj zag geen ui tkor.ast. Sa ,en met 
Fernau gillg hij naar de plaats waar de r.1annen waren dcodgeachoten. 
Howra.es droeg Pa1mekcek cp, alle vccrwerpen te ver za.me en die 
tot indentificatie van de lijken kenden dienen en die bJ.j r'1em in 
te leveren, daarna. zijn de slachtoffers ter plaatse begraven. 

Na de capitulatie heeft Pa.rmekoek de plaats aangewezen en zijn 
de lijken opgegraven. 

---- -
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n. Het geval Hoogenka.mp. 

Hendrik l3raalaaa.n behoor de tet de Hollandsche S .s. en was met de 
anderen in Hhenen terecht gekomen. 
In een van de aatste dagen van Februari ( de juiste datum ia 
niet bekend) had r:uj twee posten uitgezet Greljner en Deusing, cm 
de cmgeving vo.n het k:i rartier te bewaken. 
Een deel der 1.1.uizen was onbewoond, de burgers waren ge~vacueerd. 
Een vai. de pcste1J. berichtte hem toen, dat in een van de cntr1.ümde 
huizer" een rna.n zat. 
Samen met de posten ging luj naar de woning en vcnd daar, zittend 
op een otoel een man, Hoce;enkamp geneeten. Hij was .3; a l+O j a ar 
cud. 
Hij bracht de r.1an naar Zingerle, die he ra opdroeg hem ver cler te 
brengen naar Lipper t. 
Hlj nam de man mee, maar Liplrt wo.a niet aanwezig en hJj droeg de 
man over aan de Nachrichtentroepen, die daar tegenover huisden. 
Hccgenk011...p is van dit moment af verdwenen. 
l3ruakma.n is weggegaan, nadat h.lj hem had afgeleverd. 
Alle nasporingen zijn vruchte.Loos geweest. 
Overal in de buurt van dat punt is gezocht, het .... everde niets op 
dcch het is duidel:tjlc, dat HocgenkEUap daar is verr.1oord en dat z1.jn 
lijk neg ergens in de grond aar.1.wezig is. 

E. Het geval Laurens FrancHemont en A ida Hendrika Mozes. 

Franchement vras van bP. roep stoker in Amsterdam, hlJ was geboren 
12 Dec. 1899 • 
Alida Hendrika Mczes was geboren te Arnsterdam 15 Juli 1921, z~ 
was de vrruw van J. de Waal. 
])eer hrnger gedreven was het tweetal uit Amsterdam de beer op
gegaan 0m op de Veluwe wat eten ~e verzEUüelen. 

O:p P-en nacht in het laatst van FebrHari ( de juiste datur.1 is niet 
bekend •. ) stemden de s.s.maunen Deusink en l.re1,jnsbergen op post 
cm de omgeving van net k ,rartier te hewa.k:en. 
Tet hun verbazing zagen z~ uit de schoorsteen van een van de 
ontruimde wen ·.ugen rook komen. 
z~ rappcrteerden het aan Zingerle. 
De z e gel.astte ~1en een onderzoek in te ste.L.Len. In het hHis vonden 
zl.j de r1an en de vrouw. Zij vrcegen wat z1j daar deden. 
Zij a:ntwcordden dat !6l.j op zoele naar le \,·enar.aiddelen warer1 en t,conden 
een zak, waarin een en n.nder was bijeengebracht. 
Meljnsber gen ging daarop naar de Oberschartuhrer, Deusing bewaakte 
verder de gevangenen. 
Even la.ter verscheen Zine;erle r:iet Pljnenhurg en Braakman. 
Hij stuurde JÎ!sing en :Me1jnsbereen weer naar hun yost terug. 
?.in gerle gelaotte Braakman de gevangenen te cndervragen. 
Tegel1Jk controleerde hij hun papieren. Het e enige wat .t.1.u"1 ten 

a~te ken worden gelegd was, dat ze in het spere;ebied tereclt 
gekome11 waren. 
Daarop gingen Zingerle en Braakma.11 even achter het huis lojken. 
J)adellj~c J~amen zij terug, Zingerle zei, dat Brankman de r, an noest 
meer.i.eraen, hlj zou zicü met de vrcuw bel.asten. 
PJ.jnenburg ging r.Jet Zingerle mee. 
Reeds bij zJ.jn eerste onderzoek achter het huis, had Zingerle 2 
aar dappelku.ilen gezien en tegen l3raakrnan gezegd; WJ.jzend cp een 
van de kuilen: ,, Hier konn'.lt das Weib.,, 
Braakman nam de rn.au mee naar de andere kuil en aan de rand ge
komen, ge astte hij hem te bulcken. Daarop Schod: Braakman hem r:iet 
Zljn 9 mm pistcol door het achterhoofd. Zonder eenig geluid viel 
äe man op de rand van de .Y.:tül. 
Zingerle ging r.Jet de vrcuw naar de andere kuil. Z1.j was erg zehuw
a.chtig en Zingerle e;af haar ·met het pistocl een nekschot. ze 
viel dadelijk doe d neer. 
Toen drceg hJj aan Pi:jnenburg en Braalana.n op, de 2 l1j}::en in de 
kuiler~ te begraven. 

Na de cayitulatie zijn beide lJ.jken opgegraven, het was in de tuin 
van van der Laan en deze dee~de aan de politie mede, dat .ruj hHn 
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vergu:u.uing had gegeven de aar da.ppelten uit zijn .tmis te halen, er 
is dus geen sprake van p.L1mdering. 
Hun eenige fout v,ras, dat zij zonder de dcor de Dui tscher s geëischte 
papieren in het apereehied werden aangetroffen. 

F. Het ge.val. van de Wetering en de twee van Vlaanu.erens. 

De 3e Compagnie• Ie bata.Ljon regir~ nt 84 J.ag in de Betuwe in de 
vccrste lijn. Ccrn.r:iandant van de compagnie was Walter Wittkamp, 
die van beroep architect in Bilthoven was geweeot. 
De bata.Ljcnsccmr..!andant was Bartsch, die ons cok bekend is uit de 
Slag b1_ Arnher.1. 
Onder de bevelen van deze compagnie stond oclc een detacneuent 
van de 14-e (zware) compagnie, een ander deel .Lag cnder Zingerle 
in Rhenen. 
De compaguie beatcnd vcor b.et grrotste deel uit 0ekrB.lPiners. 
De aectiecc:wr.aa.ndarJ.t was Horch, die met zijn andere patrC'ui.i.lemaru en 
Riege en . Bmirne zooveel. burgers heeft he ..... pen doodschieten. 

Op 4 Maart meldde Horch aan Wi ttkamp, dat luj in een huis in het 
syergP.bied 3 burgers had gearresteerd. 
Zij waren s.Lechts i11 het bezit van een bew1Js,je, afgegeven deer een 
Hclla.ncische s.s• er, Jansen genaam.d. Het was echter niet rechtgel
dig om het terrein te betreden. 
B]j fcuilleerime bl.eek dat een van de rna.nneai,n een boksbeuge.J.. bij 
zien nad, verder waren zij ongewapend. 
Denkend, dat de burgers we.L verdere in ichtingen zcudei: kunnen 
geven zend ruj hen door naar den bata.i.jonscommanda.nt Bartoch. 
Dit gebeurde deer Rottenfilhrer Hozeroans. 
Nadat de rna.nnen waren afgel.llarcheerd, belde .t.uj Bartsch op, wie1.i.s 
ce.1.rJ:r1andcnost .L g tusschen Lienden en Kesteren. 
B1j Wi ttkarnp ._ zat bl.ljkba.ar de l:andstormer de Man• die uit 
de Betuwe afkomstig was en ner:i dadelJ.jlc vertelde, dat de tvv,re 
van Vlaanderens a.J..s ccrnrnu.nisten bekend stondeu en dat ze al eer
der als gi.jzelaare hadden gevangen gezeten. ( ik weet niet of 
hier iets van waar is) 
Daa,rna kreeg hlj Bartsch ze.Lf aru: de te.Lefocn, die her. vroeg• 
wa.arc1-1 hij de lui nlet dade 1jk had laten dcodochieten. Hij ant
wcor dde, dat dit niet was gebeurd, daar zij een pasje b1j zich 
hadden van de J)uitsche wachtpost en verder ter ondervragi11g. 
Er werd nog een paar malen over en weer getelefcneerd en da.arcp 
besliste Bartsch, dat ruJ de gevangenen niet wil.de zien en dat 
Wittkamp moest zorgen ze te .Laten dccdschieten. 

Wittkamp 1.1.eeft toen dê Man uitgestuurd om Hozernand met deze 
crder te achterna.J..en. 

De .l..]jken ztju later in de uiter 1 raard gevc1.den en uit stukken 
doek, die nog in en r'ndom de oogholten zaten b1.eek duidell.jk, 
dat zij geblinddoekt waren dcodgeschoten. 
Geme..kohalve had Hozemans echter gerapporteerd, <iat de L'.lfi.nnen 
plotseling :tanga de dijk naar beneden waren gehold en hl.j ze "op 
de vlucht had neergeschoten.,, 
Hczema.ns had wel de noeite genomen de llj}:en te fouilleeren 9 het 
bracb.t twr-, e hcrloges en ruim f .3000 aan contanten "1'• 
Hczema.ns was op ztjn tocht vergezeld door de Oe1'",.rainer Ebinal, em 
vclkoduitscher. 

En zee waren lrrederik van de Wetering, geboren Zalt Bommel 28 
Augustus 9i8 • Wi.l..Ler.1 van Vlaanderen , geboren te Echteld 22 Dêc. 
J.896 en zijn neef Wi.LJ.em van V .La.anderen• geboren te Echteld 14 
0ctober 1910 vermoord. 

Zij waren raet groote speed geëvacueerd, zij hadden wel het grootste 
àee..i van het vee kunnen redden, maar het veevceder hadden zij 
moeten achterlaten. En zco besloten de mannen om uit .net huis 
van w. van Vl.aanderen te Kesteren nog eer voer hcci te gaan halen. 
Zij hadden van een· s.s. soldaat een bewijs je gekregen dat zij kenden 
gaan. En met dit bevnjsje waren zij ongehrnderd de Duitsche vracht
post gepasseerd. J)aardocr rekenden zlj rrop, dat zij de tocht vei
lig konden deen. 

--= 
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G. Het geval Aalbers. 

Dit is reeds besproken o J blz 14-9 en bo.ve:ndien reeds in DeeJ. I 
(Ede) b z 1+38. Het gebeurde op l.3 Maart lP+. 

H. Het geval Ter Haar. 

Wi l.em Ter Haar was een jongen uit Wageninge:nt gebcren a daar 
17 Mei 192.L. 
Hij wao geëvacueerd naar Veenendaal en werkte van daar uit vcor 
de o.T. Daar het er.a tegen de bc(st stuitte veer d.e Duitschere 
te mc-ete11 werkent b eef ruj dikwljls t.r.1.uis. 
En zco was ruj cok op ll+ Maart 45 th1üs gebleven, maar daarna 
besloct hlj in zijn eentje naar Waeeningen te gaan em daar in run 
huis een waschwringer te halen, die men b1.j de evacuati e had mceten 
achterlaten. 

Hlj is nooit teruggekcrnen en er is niet hekend wat er met nem is 
geveurd. Doch bij r"e t opgraven van de J.ijke11 van Auperle, Verstegen, 
en Lccys, kwam uit dezelfde kuil: ook het J.J.jk van Wil.1.em ter Haar 
te voorscrnjn. Allen waren vc.Lgena verKlaring van et.en lijkschouwer 
Dr. Vincent Winkler-Prins van het leven beroofd door een schot 
in.de horst en in het noofd. 

I. Het geval Auperle. 

Dit ia reeds besproken op blz J.49 en bovendien in Deel I (Ede) 
blz 438. Het had pl·tats ongeveer op 15 Maart. 

J. Het geval Looys en Verstegen. 
HE"t ie reeds besproken op blz. 150 en bovendien in Deel I (Ede) 
cp blz. 1+38. Het had verr:ioedelljk op ongeveer 20 Maart p aats. 

K. H~t geval Gerards. 
liet io reeds bespr0ken op blz 150 en cok in Deel I (Ede) b- z 438. 

L. Het geval Lea.nder. 

Hij is bll.jkb ,.ar gearresteerd docr de patrcuil.Le van Horc.t.J.. Zij 
brachten hem naar de Lange Steeg naar de boerder].j van Hendrik 
van Steeubergen. 
Hij was daar gel.Jk met de expediteur Tollen_Jl,ar u.it Bennekcmn. 
Hlj zat in een sen.uurtje en had gernakkeJ.1Jk kunnen cntvlucnten. 
Blijkbaar durfde h]j dat 11iet. 
Op een "Cge.nb.1.i,( haalde ricrcü 1 em d .nr weg en nn..'" JJ.em r:iee de 
zandweg in. Daar hebben zij her:1 dc-c<igeschc-ten. 
A.C.Leai"der werkte in Vh'.geningen voor dA o.T. maar c-_p e Pansch
dag .n.aa. uj vrij. Die zcndagmcrgen ging hlj op pact. cm r. e k te rm en 
bij Breunissen aan de Bornseweg or.1.der Wageniugen. 
Hlj is daarvan niet teruggekeerd. 
Zljr. lijk is 13 Juni >+5 teruggevcnden in een eer.u:.-iansgat aan de 
Bcrnsc.r.1.e steeg onder Bermekcm. 
Hij werd dade~J.jk geidentificeerd door brieven, die .nij in z].jn 
portefeuilJ.e nad van de Rljksverze1ceringbank • .H.lj had twee lege 
flesschen bij zich, b.ujkbaar is hij gearresteerd op weg naar 
Breu:r.1.issen. 

!.t. Het gGval van Jan P.ndrik Jansen. 

Op zondag 25 l'.ltaart 4-5 bevonden de tuirnnan Jan J3eukhof en Jan 
Hendrik J°l'l.nsen zich op de bcet'derij van deze :i..aatste aan de 
Vierracrgenweg onder Bennekom. 
ZJ.j waren hezig c1n een voer hoci te nalen voer het vee van Jannen 
Z1.j waren eigenlijk in Ede geëvacueerd, mn.ar z.e hadden dril zend 
behoefte aan veevoeder en hadden hP.o~oten üC'"ie en bieten te 
hale11. 
T ,rwlj ze be~~ig wA.ren werder.1. zij aangerc ,"'pen c'lcor een paf\.!' s .s •ers, 
waarv-ru1 de eene een platte pet op nad. B8UY-JlOf gil g naar 1 en toe. 
Zij eischten zijn pai)ieren te zien en bevcnden deze iH orde. 
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î3eu1"..hcf zei• dat Janoen deze:L.fde .i,->apieren had, r.:rn.ar daarmee na.ruen 
zij geen gencege:n. Hlj illC'lest zelf veer den dag kc1.1en. 
Blljkb:'1.ar 11n.d .l.lJJ ge Jn .i:)a.i:) __ eren en hlj werd gearresteerd. 
HJ.j ,.,verd mee enomen en Beukücf l.i.ocrde nie t s meer van hem. 

Op J.8 M~i 4-5 waren llartinu.s van Steenhergen en zijn lcnecht, bezig 
in een ·weide aan de nieuw aage.Le g de weg an Bennekor-1 naRr Wagenin
gen, 
Teen ontriekten :, e naast de nieuwe weg i11 de sl"et een verl'wcgine 
van stroc en nn.rde. 
Ze wilden de sleet cprui1aen en ontdekten onder de narde riet .LLjk 
van ee i. nn.ü. 
De prlltieagent Klein, gewaarsc:r.1.uwd , gil g erheen :i. et nru nen vnn 
het noode Kr,üs te JJ:de. 
Zij haalden :i: et 1jk uit de sleet, en Dr. Kan hield de l 11knc~~C'UTTing . 
Er 7are11 v ~rsclü lenrie wenden in de hartstreek. 
Op het .11jk vonden zij een portefeuille, een a.nkerbüpmes en ver
scrüllenc'le andere vcorv;erp :"n. 
De v00.c verpen werden getoond aan Adriaantje va 1 Kreel, de vrou,7 
van .Jn.rrnen, die ze nerkende a s het eigendor.:i van ho.a.Jt ver rl reuen 
man. Ook de 1c.LeecJingstukken k.i..Cpten, de identiteit van hAt ..:..1jk 
was danr1.aee vastgesteld. 

Uit de ~,uj ter b , scnikJd 1 g staande processen verbn.a ..... lcon ik de 
hier vorenstna.nde uitbrei ding ontleenen betreffentte de meer den 
in net sperBebied. 
Het is vcor de recherche een 1noeiza.me t ~.ak ge,:reeot, al die ver
hocreu c.f te neuen. EL stee i1 s spraken de bekJ.aagde.n e .J.kaar weer 
tegen, wo.n t zoo gewillig a.is zlj vmren gevrne st, C'n □ chu .... cii gen deod 
te scrüeten op last vn.n een ))ui tnche Ccimnru1da.n t, zoo onw ..:. lJ.ig 
war e:u z1jn , dit at er te be l:e1...11en. 
En als we prcbeeren aan de 1and van nl die gegevens dieper op 
de zakeu in te gaan, dan stn.at achter dit alles stee ds de per
sccn va.n Lippe:bt. 
Er _ ehben twPe regi1 enten naast elkaar ge .... egeu, net g.3 e en het 
82.j.e•, Kr{).fft ;:,n Lippert. 
En alle w.corden hehben p.Ln.ats gehad in het reg~_.r1ent vnn Lippl!rJtt. 
Dit geeft te denken. dat we de hoofdschuldige niet hccgerop be
hoeven te zoeken in de persoon van Kohlrcser, die trcuwens alle 
scnuld op Lippert afschuift. 
En wanneer we al deze sCiJ.ulfHge11, de .... n.ger e per scnen een voor 
een nel"..ijken, dan . vinden we s.Lech ts eeu paar uisdadiger s, die met 
genoegen dit werK deden, die de 01 geJ.ukkigen acu.t ervë.l.gden, zec
a..Ls een jager achter 1.i.et wiJ..d zit. Z]j greyen nen, weten n dat ze 
moree o.L1sc11u .... <1ig waren, mn.ar dat ze vo gens de let+;er vru de wet, 
meenten werden gedccd. En ter wi .... J.e van dit sadistiscne ei:n et, te 
racge::n docden, grepen zij .!'].en. Het waren de Oekrainers Hcrch, Riege 
en Smirne en de Nederlanders Kocy-1a1 s en Bev8r1jnse ""'- èi(""""l~e. . 
Doch al dle anderen volgden de beveleu slaafs cp, zij trn;ch-'-,ten 
hun geweten tet zwijgen te brengen met liet argunent, dat a s zij 
weigerden te genoorzruaen, zij met de ru1deren zcuden zijn afgemaakt. 
Maar tlj gericcrza&7den met weerzin. Fernau was zeer z13nwrmcJJ.tig, 
trnch tte het over te dragen cp Hcmmeo, Bartsch wilde de gevru -
genen niet zien, Wi ttJrnmp moest ze maar .Laten arm.aken. 
En als we de verklaringen van de schutters zelf deer efl8"i\ dan 
hebben zij dn.arna het soms zee op hun zenm7en g ermd, é at z1j ervm::. 
moesten 11:ca.i-:en terwij.L nnderen nELCnten "cHt ·., reen niet hebben kun
nen slapen. 
Als we dat beseffen. dan wordt in onze ccgen Lippert des te :ceer 
sch:uldig. Wi ... .J.ens en wetens neeft r.uj cnscl.l.u.Ldige mannen .Laten ve:e
mcordei.1,, ülj •vas een cnbeun.erscilte bruut i L die dagen. die geen 
tegenspraak duldde en die aJ..leen al b1j uet zien vru.i. een €;evangene 
in woede ci·J.tstak. Nierannà van zijn onàergeoc1.1.ikten durfde hem te 
dwarsbcoma1hEn rnj run.akte daarciccr zijn ondergeocl'.l.ikter tet mcorde
no.ars. 

-------
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DE 13Alfält00F TE RHEHEN • 

In het begin vau decor cg wao in Rhenen noe een bl.Jkantccr vnn 
de Rctterdrunsche bank geventigd. Het sebouw h.eschikte over een 
kluis, die zeer sterk geccno-trueerd wao. 
Te-en c,i:., 22 October Rhenen werd c;eëvacueerd, ncntten vernchi ..... lende 
inwcners het veiliger, hun kostbaar.r.1.eden in de kluis vru1 de 
Rctterda.rnsche bank cp te bergen, dan die op hun ongewisse tccht 
mee te nemen. 
Bcveudien hnd men slechto een hoogst beperkte aadruir.1te cp de 
fiets, handwagen of dergelijk vervoermiddel, paarden en wagens 
waren reeds la:ng d.cor de Dui tsc.r1.ers gevorderd eve1 alo de veer tui
gen met motortractie. 
En men ken t,cch niet bontmantels, schi.J..derljen, tafelzi ver enz 
mee emen. De bescnikbare rui:mte was dringend nocdig veer wat 
kleeren, cndergced, en dekens. 

Op 4 December kreeg de Directie vergum i 1g om in Hnenen het 
gel.d. en de adminstratieve stukken weg te .tJ.a.J..en. 

ToP,n men heer de t dat de bezet-t,ero op enl.:ele andere plaatnen de 
banken w.et sprinezniá.de.l.en hadden geopend en de inhoud hadden 
gestclen, werd op 28 December en op 1+ Januari aan verschL.lende 
pers<'nen, cnder J.eidir::..g van de Dit.eteur van de B,nk vergtmcî, 
naar R.r.Lenen te kernen en hun particu.liere bezi tti11ge11 weg te 
na en. 
Steeds heeft de .Pel.tl Gendarmerie daarbJ.j een loyale rol ge opee d. 

Op 12 ]'ebruari noorde de Directeur, dat rne:n geprobeerd had het 
ge,.1.eele gebcuw in de luc.r.1.t te l.aten vliegen cm zie .1. van de eigen
dcmmen meester te t1a.ken. 

Op 14 Februari ging hij erheen, sa.ren raet Lartin, cor.1r.1andant van 
d-"' Fe.ld Gendarmerie.Het geb0uw stond op instorten, men had b 1jk
baar eek geprobeerd de kluis te fcrceeren, maar dit was niet 
geluktt de kluis was intact. 

Zecal.s wij weten kwam de staf van 84-e Reg. cp 3 Februari in Rhenen 
aan, cm de taak van de FaJ..lscnirmjäger ever te nerrien. 
In de periode va 13-18 Febr. kwamen de onderdeelen van het re
giment ter plaatse. 

Al.s wij deze gegevens ccmbineeren, komer vij tet de conclusie dat 
de Fa.1..1.sc.1:J.irrnjäger, al.vorens te verdwijnen hebben gpprcbeerd cle 
zaak te bArcoven, doc.l'l zender resultaat. 

Van .Ll+ FAbr. af wao de S.H. zoo streng, dat het uitgesloten vras 
in Rhenen verder naar de k.Luis te gRan YJ..iken. · 

Bij de bevrijding bleek, dat de kluis met een sru,jbrander was ge
opend, er was een gat in gebrand va.n bijna 50 c~. middellijn en 
men wa~ doC'r dit gat gekropen en had ae safe vclleclig eeg ge
stcle11. 

Een van de meest gedupeerden was de in~enieur L.A • .B.Ncllent die 
even VC'Or de evacuatie al. zijn kostbaar :.t..oden daar i1, veiJ..igheid 
had gebracht. 

OrL de scrm.Ldigen te vinden, zljn zeer velen verh.ccrd, die aan
wijzingen gaven, maar het is o :unoge.i.J.jk geweest, hen te Etchterhalent 
er was te veel tijd verlcopen. De Dui tscners hadde2i alle tijd ee
had het ger oef de naar hun -La.net te oturen en de .Lager en, die b]j 
de capituJ.atie in Harskam.p terecht .kwamen, hadden hun gestolen 
goed blJ de Canàdeesche bewal~ers geruild tegen eetwaren en oiga
rette1.L. 
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zender het ,juridiGChe bevfljs te 1:unnen leveren, ben ik cvertuigd dat 
het vc- gende relaas de histcri11che waarheid het me.-st nabij kcmt. 

Cornelis Kraan, een van de ·mcnteur.s van <le O.T. werkte in Veenen
daal. naar kwam Hieland, vrage1 c..i (,en onijn.pparaat. Het wao daar 
niet atuJ.wezig e .1. Y.raan verwees 1J.":L1 1 aar de Dienststel.Le van de O.T. 
waar men vreJ. zee• n ding nad. De S .P. man ( Organisatin1 Speer) ~1. 

Ccnibee giug r.iet hen. mee. 
Zij nebben d[l,ar een srujapparaat en twee zuurstoff eoschen cehaa d 
waarmee ze naar de Rotterdarasclie Bru: ... k ginge:i: • 
Het opeubrai den was gebeurd op .Last van e11 in tegernvc<'rdigheid 
van Lippstt. Daarbij waren eek tegen ,c-cr<lig Naumann , de tandarts 
Ige en de Lagerfûhrer Wenzel. 
Er zouden eek een paar soldaten van de Ho .La.udoche s.s. b1j z1.jn 
geweest , h1J noemt Kees Jager, een soldaat die David werd ~encemd 
e een Rndere uie NielantJ. cf Niewcld heette. 
Hij had een mcci ccllier in handen van die Nielaucl gezien in Hars
kamp. David had een stuk cf wat goudei: ril gen en Jager had hem 
eens een gouden ring met brillru tjes laten zien. 

Vogel, een Sa.nitäter van de s.s. wao toegevoegd aan Ig"'l• Hij kwam 
dagelJ.jl:s met hern in aanraking eu zij lagen sa.c1en op Rem.1-.1erstein. 
Op een dag, begin ,raar t 45 l:wa.r.u Igel cp de kru:-o.er, hlj had een bo J.t
mon tel, een. hcc-p nieuwe da.r.ueoja.pom1en en .Lakens en sJ.copen bij zich. 
Hlj gaf er wat vau aan Vcgel, :an.ar stuurde de rest naE\.r zl.jr.i. gezin 
in Hru ... nover. Een paar dagen later vertelde Ige.L nen , dat Lippert 
zco'n grcote hu.it nad birmenge.rw,alà, dat rui nier.1ru:.10. er iets vru:1 
had gegeven en da.t rnj zijn chauffeur van de Po.l. had cpgedrfl.gen, 
dat l:J.aar Dui t□ c.t.i.land te brengen. Een .Jaar Du.i tschers waren meege
gaan. 

Vn:n de Pol, ondervraagd, bekende dat hlj als chauffeur van Li1ipert 
ongeveer half Maart bij hem werd g'° roepen. Hl.] moest met de auto 
onder ge.leide van 2 Dtlitoche sc.ldaten 15 n. 20 po.ketten en dC'czen 
en 2 hn.ndkcffers naar Grcnil gen breü~en. . 
Op die pa.ketten stonrt met inkt de ne.wen geocureven van Lippe1·t, 
Nn.tu1r..:n.L1 en Ige .... De 2 □ C' daten 1-:regen extra V"erlcf naru- Dtütsch
land en filOeo ten de paketten verder bezcrge11. 

Jager, verhoord weet natuurl1jl~ vn.11 nieto, maar Krann hcudt vel, 
dat Jager ilem het i.i.ee.Le re:n.as vm1 de ban}'-...roof neeft ve:·teld erbij 
voegend, dn.t .ruj zooveel b::u1l-:papier had, dat i.LLj er zijn " d~rriere " 
mee afveegde. 

En Lippert, Naumann en Igel'/ Z1j weten vm1 niets, dat spreekt van
zelf. 

Th.A.Boeree. 
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