Scouts in het verzet

Fritjof Dudok van Heel

Fritjof Dudok van Heel is op 19 april 1918 geboren in Semarang,
NOI. Zijn vader was administrateur van een suikerfabriek in de buurt
van Kendal, ten westen van Semarang. Het gezin keerde na de
crash van 1929 naar Europa terug en vestigde zich in 1932 in
Bussum. In de zomer van 1938 behaalde Fritjof zijn diploma HBS-B
aan het Christelijk Lyceum in Bussum. In zijn vrije tijd was hij actief
bij Scouting, de Arrowe-groep aan de Meerweg.
Aanvankelijk was hij vrijgesteld van militaire dienst vanwege
‘broederdienst’, maar die vrijstelling kwam te vervallen. Vanaf 10
oktober 1938 was hij in actieve dienst, per 2 januari 1939 bij het 1e
Regiment Huzaren. Hij werd geplaatst op het depot van de cavalerie in Amersfoort. Als
kornet was hij in de meidagen van 1940 commandant van het 3e peloton van het 3e
eskadron van het 4e regiment Huzaren. Dat was gelegerd in Winssen, iets ten westen van
Nijmegen in Gelderland.
Na de capitulatie ging hij het verzet in. Fritjof vertelde bijna nooit iets over zijn activiteiten in
het verzet. Uit veiligheidsredenen natuurlijk. Soms was hij dagen weg. Zijn verloofde, Bé der
Kinderen is achter Fritjofs activiteiten gekomen door zelf onderzoek te doen na de oorlog.
Fritjof maakte deel uit van de Ordedienst (OD), die aan het begin van de oorlog was
ontstaan. De baas was Johan Schimmelpenninck, die een "voorlopig bewind" wilde dat na de
oorlog de orde en rust in ons land moest bewaren. Schimmelpenninck had voor
besprekingen leiders en voor zijn beveiliging adjudanten nodig, die tevens als koerier konden
optreden. Fritjof werd door een andere leider, Doggen, gevraagd om bij de OD te komen.
Hij werd als koerier in Limburg en Gelderland ingezet. Later als koerier in de noordelijke
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De Duitsers wisten vrijwel niets van het bestaan
van de OD af. Ook niet dat deze een eventuele Engelse invasie zou gaan ondersteunen.
Door stom toeval werd het bestaan ontdekt toen de Duitsers op zoek waren naar illegale
bladen. Dit gebeurde in maart 1942 en al snel werden zo'n 130 leden van de OD
gearresteerd. Vijfentachtig van hen werden verhoord tijdens
het eerste OD-proces, dat van maart tot november duurde.
Nadat Schimmelpenninck ook was gearresteerd, kwamen
Fritjof en enkele anderen bijeen om over de toekomst van de
OD te praten. Besloten werd, dat de OD zou blijven
voortbestaan, ondanks de vele arrestaties. In mei 1942 nam
Fritjof de documenten (het archief) van de OD over om ze te
gaan ordenen. Op 14 juli 1942 liep hij met zijn
werkzaamheden voor de OD tegen de lamp. Hij werd
gearresteerd en kwam in de gevangenis van Scheveningen.
Daarna heeft hij nog in gevangenissen in Amersfoort, Vught en
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Utrecht gezeten. De behandeling in de gevangenissen was vreselijk.
Hij schreef over zijn belevenissen naar zijn verloofde. Brieven
schrijven naar buiten was verboden, maar Fritjof stopte piepkleine
briefjes aan de binnenkant van zijn pyjama, in de band. Deze briefjes
werden geschreven op sigarettenvloeitjes. De briefjes werden buiten
de gevangenis door vrouwen in de wasserij uit de band gehaald en
kwamen vervolgens bij zijn verloofde Bé der Kinderen. De Duitsers
hadden er nooit iets van gemerkt.
Op 15 maart 1943 begon in Haaren het zogenoemde Tweede ODproces waar Dudok van Heel met 99 anderen werd aangeklaagd. Op
27 april werden 21 van de aangeklaagden ter dood veroordeeld. Ze werden naar het Huis
van Bewaring in Utrecht gebracht. Daarna was het afwachten.
Zestien mannen werden op 29 juli 1943 op de Leusderheide gefusilleerd, onder wie Johan
Schimmelpenninck en Fritjof Dudok van Heel.
Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.
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