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oude verzetsfilm
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Inleiding
Vrij kort na de oorlog is er voor en door het voormalige verzet
een film gemaakt, met de titel ‘Tien regels slechts’ (een verwijzing naar een gedicht van A. den Doolaard). Deze film liet zien
hoe het ondergrondse werk werd verricht, want dit gevaarlijke werk had steeds in het diepste geheim moeten plaatsvinden.
Door de film kwam er meer bekendheid met het verzetswerk.
Bovendien is het van groot belang geweest dat de film zo snel
mogelijk na de oorlog is gemaakt. Want toen zagen de locaties
er nog hetzelfde uit als in de oorlog. Ook hebben er verschillende verzetsmensen aan de film meegewerkt. Hierdoor is een
belangrijk stuk geschiedenis vastgelegd.
In de film zijn duidelijk diverse belangrijke acties weergegeven,
die in de oorlog in deze regio hebben plaatsgevonden. Aan deze
acties ging echter een hele organisatie vooraf, die niet in de film
te zien is. Een voorbeeld hiervan is de voorbereiding en uitvoering van een bevrijdingsactie, waarbij Joden werden bevrijd uit
de cellen van het politiebureau te Zeist.
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Bevrijding van 10 Joden
uit het politiebureau te Zeist
In het politiebureau te Zeist werden in januari 1945 10 Joden gevangen
gehouden. Toen het verzet erachter kwam dat de SD de Joden mee zou
nemen naar elders, moest er snel gehandeld worden. Het was inmiddels bij het verzet bekend dat de SD de gevangenen in de ochtend van
23 januari zou ophalen. De waarnemend Commissaris van Politie Goorhuis stond aan de goede kant, daarom overlegden de verzetsmensen
Piet van den Top en Ed Beumer met hem. Hierdoor wisten ze precies in
welke cellen de gevangen zich bevonden.
Er waren voor de actie twee ondergedoken politiemensen (marechaussee) met hun uniform en dienstwapen beschikbaar. Dit waren Henny
Idenburg en Arie de Groot. Ook was er een Duitse deserteur, Rudi Beeskow, die als SD’er moest optreden. Verder nog iemand met een Duits
uniform, namelijk Jan van Stroomenbergh uit Driebergen. Bovendien
zouden de mannen van de Zeister verzetsgroep zich verdekt opstellen
in de buurt van het politiebureau, voor het geval er extra hulp nodig
zou zijn.
De genoemde Ed Beumer was een student en had tekentalent. Hij
maakte een vals schriftelijk bevel om de gevangenen over te dragen.
Dit formulier kreeg uiteraard een vals SD-stempel.
Het was bekend dat er bij garage Furster Duitse legerwagens, in hoofdzaak vrachtwagens, werden gerepareerd. De verzetsman Ries van
Schaik kende enkele monteurs van dat bedrijf. Ze kwamen overeen om
van een rijklare vrachtwagen een raampje te laten barsten. Dit gebeurde door het raam vast te zetten en daarna met geweld aan te draaien.
De auto moest vervolgens naar carrosseriebedrijf Niemeijer voor een
nieuw raampje. Met Niemeijer kwam men overeen dat deze wagen gehaald zou worden omdat er zogenaamd Duitse politieborden op moesten komen. Dit ging allemaal volgens plan.

stopte dus even na zes uur de Duitse legerwagen voor het politiebureau, volgens plan. Tijdens deze bevrijding waren de gevangenen nog
in de veronderstelling dat ze geëxecuteerd zouden worden. Toen de
gevangenen vernamen dat ze vrij waren, waren ze natuurlijk uitzinnig
van vreugde!
Vanaf het punt waar de bevrijde Joden uit de vrachtwagen waren gekomen, werden ze begeleid door vijf mensen met een bakfiets. Met
die bakfiets wilden ze de indruk wekken dat ze op voedseltocht waren.
Voor alle Joden werd een onderduikadres geregeld en zo hebben ze
de oorlog overleefd. De Duitse auto werd na de actie snel weer teruggebracht. Voor de politie in Zeist had de actie geen gevolgen, want
de dienstdoende agenten hadden alles wat
er in het valse bevel
stond opgevolgd. De
verzetsmensen
hadden ook het afgiftebewijs getekend. Dat de
papieren vals waren,
konden de agenten
ook niet weten!

Overval op het
gemeentehuis te Lopik

Henny Idenburg was een ervaren chauffeur. Zodoende beschikte het
verzet op 23 januari over een Duitse vrachtwagen met chauffeur.
In die periode eindigde de spertijd om zes uur ’s morgens. Op 23 januari

In de film wordt ook aandacht besteed aan de overval op een gemeentehuis. Deze overval vond plaats op 31 januari 1944 in Lopik. De opnames van de reconstructie konden nog worden gemaakt in het oude
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. De medewerkers aan deze film zijn
bekende ambtenaren uit die tijd. Zo herkennen we Jan Bunnik, die
optreedt als burgemeester; Piet Vink, de latere gemeentesecretaris; Gerard Hoogendoorn en de dames Rie Hoogendoorn en Dora Strien.
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Wapendroppings
en andere gebeurtenissen
Ook van de wapendroppings in de streek zijn in de film reconstructies
gemaakt. Hierover wordt op de tentoonstelling deskundige toelichting
gegeven door Job Vermeulen. Hij gaat onder meer in op de radiocontacten en lichtsignalen. Hierbij toont hij het materiaal zoals dat destijds gebruikt is. Andere activiteiten in de film zijn bijvoorbeeld wapeninstructies. Hierbij is Maarten Verhey in actie te zien.
De film bevindt zich in de collectie van het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid. De film is na jaren ongebruikt te zijn weer zover mogelijk hersteld en van commentaar voorzien. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief van het Smalfilmmuseum (nummer 2 van 2004).
Deze nieuwsbrief is op internet terug te vinden.

U kunt de film ook
bestellen bij het archief
van Beeld en Geluid
• Ga naar http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx
•	In de zoekbalk vult u in: ‘reconstructie van het verzet’. Klik vervolgens op ‘zoek’.
•	Het eerste zoekresultaat is het juiste. Klik bij dit resultaat op het
winkelwagentje aan de rechterkant.
•	U krijgt nu een scherm te zien over de kosten. Hierbij kunt nu de film
in de winkelwagen plaatsen. De kosten volgens de site van Beeld
en Geluid bedragen, voor particulier gebruik, € 29,95. Daarbij komt
€ 2,95 verzendkosten.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met
Beeld en Geluid, telefoonnummer: 035-6775555 of
e-mail: klantcontactcentrum@beeldengeluid.nl
U kunt hierbij onderstaande gegevens vermelden.
Programmatitel: RECONSTRUCTIE VAN HET VERZET
Begintijd: 00:01:59
Eindtijd: 00:40:14
Tijdsduur: 00:38:15
Bestandsnaam:
RECONSTRUCTIE-HRE00027B50_119000_2414000.mxf
	Samenvatting: Documentaire amateurfilm over het gewapend verzet
en actieve sabotage gedurende 1940 - 1945 in de provincie Utrecht,
de Betuwe en Bommelwaard.
	Tweede deel is een reconstructie van het Leeuwarder Verzet in de
periode 1944 - 1945 door Eppie Bultsma. oa beelden van de PTT en
Koeriers, Prins Bernhard die zelf vliegt en Prinses Juliana in Leeuwarden. Gerestaureerd in 1992.
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De
Stichting Jaarsveld OorlogsGedenkteken
stelt zich ten doel:
het levend houden van de geschiedenis
van de Tweede Wereldoorlog
in de Lopikerwaard.
Als u ons wilt steunen,
dan kunt u een gift overmaken
op rekeningnummer NL 92 RABO 0110775988
t.n.v. st. jaarsv.oorloggedenk.

