Scouts in het verzet

Frits Huysman

Mr. Carel Frédéric (Frits) Herman Huysman werd op 6 maart 1892 te
Utrecht geboren. Hij was de zoon van Albertus Huijsman (18531922) en Alida Maria Frederika (Lida) de Wit (18651912). Frits kwam op 2 augustus 1919 vanuit Utrecht in Zwolle
wonen. Hij was van beroep advocaat en procureur. Bovendien was
hij werkzaam als secretaris van de voogdijraad.
Hij was de eerste hopman van de later naar hem genoemde groep.
Mr. Huysman wordt steevast als hopman aangesproken, zelfs door
degenen die dicht bij hem staan. De Scoutinggroep was voor
hopman Huysman belangrijker dan zijn privé leven. In de twintiger
jaren van de vorige eeuw, kreeg de groep via Hopman Huijsman de
beschikking over een tweede blokhut in Heino, gebouwd op grond van de familie Huijsman.
Tijdens de bezetting ´verkoopt´ Huijsman de blokhut aan zijn broer, om deze uit handen te
houden van de bezetter. Dit in verband met het feit dat Scouting door de bezetter verboden
werd. In de tweede wereldoorlog heeft er onder andere een Engelse piloot ondergedoken
gezeten in de blokhut.
Frits begon al direct na de bezetting met verzet. Nadat in het eerste oorlogsjaar diverse
verzetsgroepen die ontstaan waren, opgerold waren door de vijand, fuseerden een aantal
groepen in het voorjaar van 1941 tot de OD. In Bilthoven was een verzetsgroepje actief dat
via allerlei contacten in verbinding stond met groepen elders in het land. Een aantal leden
had een militair of marine verleden en ook via de padvinderij waren er contacten. De in
Utrecht wonende Tjamko Bootsma, tweede stuurman, werkte wegens gebrek aan werk bij
het KNMI in de Bilt. Hij had contacten met mensen die de eerste spionnen uit Engeland
onderdak gaven. Tjamko stond nog steeds in contact met oude vrienden bij Scouting in
Zwolle. Ook in de kringen van de Nederlandse padvinders werd er al vroeg aan verzet
gedaan. Scouts hadden via het ‘spel van verkennen’ geleerd om de omgeving in kaart te
brengen en wegen te vinden om informatie door te geven. De Zwolse groep stond weer in
verbinding met mensen in Oost Nederland. Tjamko kende ‘Oom Frits’ als familievriend. Frits
Huysman had door zijn werk bij de Voogdijraad en de Winterhulp/Nederlandse Volksdienst
een uitstekende dekmantel om te reizen. Frits wilde ook iets als goed Nederlander tegenover
zijn ‘verplichte’ werk voor de Winterhulp stellen.
Een andere bekende van Bootsma was Martinus (Ties) Cornelis Cavaljé, de zoon van de
oud voogdijraadvoorzitter Cavaljé. Hij was inmiddels hulppredikant in Hees bij Nijmegen
maar was in zijn jeugd lid van de Huysmangroep in Zwolle. Daarnaast was de gereformeerde
hoofdonderwijzer Arend Diederik Zweers betrokken. Naast deze bestond het Oost
Nederlandse netwerk, dat zich het Oranjevendel noemde, nog uit 10 personen. Elk van hen
had zijn eigen gebied om te spioneren. Ze zorgden er met andere voor dat berichten naar
Engeland verzonden werden, onder andere met zendamateurs. Daarnaast hielden ze zich
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bezig met het vervoer van neergeschoten geallieerde piloten. Ze waren ongetraind en
kregen weinig hulp uit Engeland. Uiteindelijk werden ze opgerold.
Huijsman werd opgepakt op 16 oktober 1941. Na zijn arrestatie werd Frits eerst naar Utrecht
gebracht en van daar naar het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd daar uitgebreid
verhoord maar gaf niet toe. In het Oranjehotel kwam hij er achter dat Zweers en Cavaljé in
januari 1942 waren gearresteerd. Tjamko was een dag of 14 voor Frits gearresteerd en zat
ook in het Oranjehotel. Uiteindelijk bleek dat verraders het netwerk hadden geïnfiltreerd
waarna het was opgerold. Omdat het Oranjehotel te vol werd, werden een deel van de
gevangenen naar Maastricht getransporteerd. Naast Frits en Tjamko was ook Antoine (Tony)
Pierre Marie Fauchey (1918-1942) hierbij. Hij was aspirant wachtmeester bij de cavalerie en
actief scout.
In Maastricht werden de gevangenen opgesloten in
het Minnebroedersklooster aan de Tongersestraat.
Daar vond ook het spionage proces plaats. Op 22
april 1942 werd het vonnis geveld. Van de 33
verzetslieden die terecht stonden werden er 25 ter
dood veroordeeld waaronder Tony Fauchey. Vier
verdachten werden vrijgesproken en 4 werden tot
levenslange tuchthuisstraf. Dit gold voor Frits en
Tjamko. Tony zat in de cel naast Frits. Hij wilde graag
als volwaardig scout worden opgeleid. Frits
installeerde hem en ‘zo is hij toch met de belofte
gefusilleerd’, zei Frits na de oorlog. Op 9 mei werden
de ter dood veroordeelden op de trein naar Duitsland
gezet en kwamen zondag aan in het
concentratiekamp Sachsenhausen bij Oranienburg.
De volgende ochtend werden ze gefusilleerd.
Frits kwam uiteindelijk terecht in de gevangenis in Kleef waar hij aan het werk gezet werd en
later in Keulen. Daar ontmoete hij een Duitse hopman die tegen Hitlers verordening in 1937
toch de Wereld Jamboree bezocht had. Hij vertelde Frits dat de Keulse Scouting in
oorlogstijd was gegroeid met enkele duizenden jongeren. Volgens Frits het bewijs van de
kracht van Scouting. Hierna ging Frits naar het Tuchthuis Rheinbach. Tjamko zat hier al
gevangen en beiden ontmoetten elkaar hier weer. Hij kwam hierna nog in diverse andere
gevangenissen terecht en verzwakte erg. Uiteindelijk kwam hij terecht in Straubing en omdat
de geallieerden in aantocht waren gingen de gevangen te voet richting Dachau. Uiteindelijk
werden ze bevrijd.
Na de oorlog verbleef hij eerst enige tijd in Haarlem, waar hij van de doorgestane
ontberingen hoopte te herstellen. Toen Frits weer in Zwolle kwam werd er een groots defilé
voor hem georganiseerd. Ook werd er een speciaal lied voor hem geschreven door een van
zijn scouts van het eerste uur. Door de grootte toeloop van kinderen en jongeren die scout
wilden worden, werden er naast de Huijsmangroep nog vier troepen opgericht die waren
aangesloten bij de NCVP. De kleuren van deze groepen waren gelijk aan die van de
Huijsmangroep en de leiding kwam uit de stam van de Huysmangroep. Twee groepen
kregen de naam van Frits’ gesneuvelde medegevangenen. Martinus Cavaljé als lid van het
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Oranjevendel en oud lid van de Huijsmangroep en Tony Fauchey die in Maastricht berecht
was. Na de oorlog kreeg Frits een betrekking in Den Haag en moest verhuizen. Hij werd ere
hopman van zijn groep.
Na de oorlog kon de Huysmangroep weer gebruik maken van hun vertrouwde tweede huis.
De broer van Huijsman, Albertus Dithmar
Huijsman, gaf het onderkomen weer ter
beschikking voor de activiteiten van de
Huysmangroep.
Hij trouwde op 7 mei 1951 net Hetty Luden.
Hopman Huysman overleed op 24 april 1954 en is
begraven in Harderwijk.
Meer informatie
Overlijden-hopman-huysman - Scouting Huysmangroep III
Geschiedenis blokhut - Scouting Huysmangroep III
Geschiedenis - Scouting Huysmangroep III
Harderwijk - Begraafplaats Oostergaarde - - graf 312477 (online-begraafplaatsen.nl)
Jaap Hagedoorn schrijft boek over Frits Huijsman | De Swollenaer | Nieuws uit Zwolle en
omstreken
ZWOLLE HOPMAN „HUYS" WEER BEHOUDEN TERUG. - Netwerk
Oorlogsbronnen
Trouw » 23 jul 1945 - Art. 11 | Delpher
Weest Paraat mei 1954
Interview in “De Gong” padvindersweekblad voor het District Zwolle 21
juli 1945
Jeugdwerk is mijn levenskeuze: het leven van Frits Huijsman (18921954) / Jaap Hagedoorn 2019, Uitgegeven ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van scouting Huijsmangroep III.
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