
In te rvieuw: de Heer H. Wiersroa (illeè. II ICoos ll , Wietse) iiidderbuurt 49,

Boskoop. op De cerLber 1949.

Het eerste contact met Friegland, kwarn tot

stand in De cember 1943. In Leeuwarden

een bespreking gehouden, waarbij aanv;ezic

l•varen: Krijn van der Helm, Gea Le cr: noc cnige

ande ren. niuin standplaats zou Sneek 
worden.

In Holland wilde men mij ook in Landelijk

ve rband opnesnen en vroeg men mij ('waarom ea

je naar Frie eland ll .

In Sneek werd ik toegevoegd aan de 
C.

Sj . Vlierstna in Joure was een neef 
mij.

Zij werd. verzocht hier de E.P. te 
organiseren

net Sneek ale Centrale. Successievelijk

v;erden I s opgebouwd in Sneek,

Eoudurn, Echtenerbrug en Joure. Do re 
was

dat deze groepen bestonden uit û—C-7 man.

v.•erden zoveel mogelijk politiemannen i za opge—

nomen, omdat dit werk het :f-eest overeensv.z'.s
rn

met hun opleidinc. Ale C0Lrunonda.nt werd i euiand

aa.rzgev;ezen met een kalm karakter.

Het ideaal we.s dat elke over een e igea

autc 0e schikte, waa.rdoor deze zich snel zou

kunnen verplaatsen.
Als de ene volledig klaar vyras, met

de opbouw van een tweede

iict was moeilijk aan v.apens te komen.

voor stonden verschillende v;egen open. Zo we 2'

er wel eens een landwachter ontwapend, maar

dit leverde mee stal niet meer op dan zo t n

lange spuit. Wij hadden behoe f te aan vuist—

vuu rwapens.
Zo hoorde ik- op een goede dag, dat de Burge—

mee ster van Hinde lopen, die L.O • contact

was, in het bezit was van een splinternieuw
Waltherpistool. Deze werd hem ll untfykmanne ll .
Later zat ik eens bij hem en vertelde hij mij
lit t is raar, maar ik had zo t n mooi Walther—

naar het is spoorloos Ik heb toer,
natuurlijk maar niets verteld. Wij waren voor
de auto t s in het bezit van nagemaakte papiere
varÀ een Dui tse inBtanti% waamee door de D.

in—be werden" sichergestell

Ik zel had een wagen gedekt met papieren vari

de Lìij verkeersinspectie.

Wij r:ea.kten eens een tocht met de wagen van

Jou re naar Sneek zonder papieren. Langs de

nieuwe v;eg stond een Duitse patrouille Liet

een wagen, die panne had. Wij dachten da t s

Wij werden inderdaad aangehouden, maar zij

vroegen ons alleen of zij gesleept mochten

v:orden.bit hebben wij gedaan. De vtag•er, werd

naar garage de Jager gereden, waar wij ook

onze vagen pla cli ten te stallen.

Later sprak de cotmandant van de pa trouille

zijn verwondering uit over die gekke

Iètnder t.l , waarvan hij mag n iets begrecp, v:ar.

wij aanvaardden geen beloning, noch de Jager



be teling voor de reparatie, omdat die Oij zich

zelf dacht : Il hce eerder zij weg zijn, des tc

r ik het he u il .

De K. P. stond ten dienste van .de L.(). maar was

overigens geheel zelfstandig georganiseerd. In

Scharnegoutuca zat nog de ploeg van Ree

die er echter weinig voor voelde zich in

breder verband te laten inschakelen. Dit v;as

een oude croep en voelde zich opperbest ir. hear

vrije bestaan.

Bij de O. D. benoemde Àeijer de Districteconunan-

dan ten. Deze Dic.•'n benoemden v;ecr de Gemeente

cotû.ûLandanten, evenals de Dol 's, maar dit ce-

schiedde weer met instemming van de G. C. 1.

Er v.raren veel Genieenteconzr.andanten, die vrij-

vel geheel passief waren gebleven en als lei —

ders moeilijk door de K.P. konden worden geac-
cepteerd. EO v;as de Gemeente cornmandant van

Sneek Winsernius, wat aan de voorzichtige
kant en werd. eigenlijk wat op dood spoor gezet
In latere tijd zijn nog als afzonderlijke for-
üEtie, de tergeuzen ll te noemen, maar deze
zijn nooit actief geworden. Dit bleven orŒa—
nisa tiec op papier. Ook op het Snelcertneer zat
zo t n groèp.

Wij hadden altijd veel medewerking van de
goede politie, met name van de waterpolitie,
en niet te verge ten van de Telefooncentrale
in District Sneek. Ei er hield men er eeri heel
handig eysbeem op na. Wij hadden clandestiene
telefoonc.ansluitingen. later, wij zeggen dat e r
2G clande s tiene aansluitingen waren.

V,ras men op een of andere manier gealarmeerd,
dan hoefde maar een bepaald nutiL'11er t.
draaien en dan deed het toestel niets meer,

tegelijkertijd werden ook alle ande re
clande stiehe aansluitingen geblokkeerd .
De P. T.T. had dit voor zijn eicen veiligheid
uitgevonden, daar er geen clande s tiene aarx—

tingen mochten bestaan, maar 21e teen was
dit een pracht van een alarmsysteem zodat bij
weigering alle andere contacten direct begrepen
dat er iets loos 1110e st zijn.

In het Iaa tst werden de E.S. verbindingen

tussen Sneek en het hoofdkwartier in Wirdum
onde Èhouden door "Zwarte Tiny , die dagelijks
heen en weer reisde tussen Sneek en Wirdum en
soms stond te huilen van koude en nattigheid,
me.er de volgende dag was zij weer klaar.

moet bewonderibŒ hebben, voor vat deze meisjes
hebben gepre steerd, want zij waren steeds bij

de weg, soms alleen maar met een fles melk
als camouflage bij zich.

De bereidheid onder de isoeren om onderduikers
OF te neL.nen was geweldig. Daarover niets da.n
10f.



Ei j de Duitsers had nien ook zijn contacten

voor inlichtingen. mar zorgde Piet Beeksrna

voor. Dire cte hulp had men van een onder-

officier 'IPeterll die mee deed aan de overval

eop de gevangenis. Hij kon als Dui tser uit-

l.. stekend bulderen en de mensen (llansehv;anzenll,)

als dat zo te pas kwam.
Di a de brug in de nieuwe weg Joure—Sneek moest

('6 {Zee.... men na spertij d altijd een wachtwoord hebben

om te kunnen passeren. zorgde "Pe ter"

altijd voor.

In Heeg waren illegale contecten, twee bakkers.
De ene heet Groen; en terder politie de Jong.
In St. Nicolaasga de veearts: een

rŒ1ar steeds tot alle hulp bereid. Zo stond
hij voor bepaalde karweitjes zijn wagen en
ook wel zijn wapen af. Dit va s juist de grief
die de K. P. wel eens tegen andere
hadden, die di kwijla niet bereid waren hun
v;e.penx, dat toch op non—actief v,ras af tc s tea LI
In Oudega ( Gatze de Groot.


