Scouts in het verzet

Dick de Vries

Dirk (Dick) de Vries werd geboren op 10 juni 1915 in Koog aan de
Zaan. Voor de oorlog (1935) was hij lid van Scouting en technisch
employé van Fokker.
Dick zat in het verzet en was lid van de Stijkelgroep. De scouts Johan
Moret, Rein Renkema, Kees Wolzak en Dick de Vries zaten bij deze
verzetsgroep. Dick heeft met zijn medestrijders uit de Zaanstreek een
garage van de Duitse weermacht te Zaandam in brand gestoken,
waardoor de met roofgoederen tot vertrek gereedstaande auto’s
verbrandden; hij heeft een poging tot brandstichting in een fabriek te
Wormerveer gedaan, welke fabriek aan een in Duitse dienst staande NSB’er behoort; hij
heeft over werkzaamheden voor de Duitsers bij Fokker en andere fabrieken opgaven gedaan
die naar Engeland gezonden zijn; hij heeft bij Fokker aluminium voorraden vernield, het werk
gesaboteerd, gereedschappen vernietigd, belastingsproeven van materiaal doen mislukken –
althans verkeerd doen uitkomen; tekeningen van zweefvliegtuigen door Junkers te slepen
naar Engeland gezonden na ze bij Fokker te hebben ontvreemd; hij heeft aan Engeland
opgaven verstrekt over de Nederlandse en Duitse fabrieken die
vliegtuigonderdelen vervaardigden; hij heeft tenslotte te Wormer twee
Duitse Gestapo-agenten doodgeschoten en de lijken op een bootje in de
Wijdewormer gebracht en ze daar in het veen geduwd. Ook heeft hij
gedurende zes maanden tezamen met H. Ero en J.C. Thomas de twaalf
Engelsen die dichtbij Van Hinte te Wormer verstopt waren en van daaruit
spionage en sabotage pleegden, verzorgd en onderhouden.
Door verraad kwam een einde aan de
werkzaamheden van de Stijkelgroep. Dick werd op 28 april 1941
gearresteerd, ten huize van Van Hinte te Wormer gearresteerd. Heeft
negen maanden in het Oranjehotel in Scheveningen gezeten. Daar
deelde hij een cel met Jan Kalff, de burgemeester van Krommenie. Na
een showproces zijn de 32 leden van de Stijkelgroep op 4 juni 1943 in
Berlijn/Tegel werden gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Gemeentelijke
begraafplaats Westduin te Den Haag
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