Scouts in het verzet

Frits Jordens

Frits Herbert Jordens (ook wel Lordens) is geboren in Arnhem op 21
juni 1919. Frits kampeerde tijdens zijn jeugd veel op landgoed Eerde bij
Ommen en was bekend met de familie Van Pallandt en Titus Leeser.
Hij was lid van de Arnhemsche Hockeyclub, net als Hans en Bert
Kuik. Er is geen informatie of Frits ook scout was, maar zijn
kampeeractiviteiten in Ommen maken dat wel logisch.
Aan het begin van de bezetting was Jordens rechtenstudent aan de
Utrechtse universiteit. In 1942 eisten de machthebbers de
namenregisters van alle studenten aan deze universiteit op. Deze
registers dreigden gebruikt te worden voor tewerkstellingen in Duitsland en daarop stak
Jordens met enkele anderen in de nacht van 12 op 13 december 1942 de administratie in het
Academiegebouw in brand. Jordens voerde tevens andere verzetsdaden uit zoals werk met
zijn vriendin Anne Maclaine Pont voor het Utrechts Kindercomité. Jordens was actief in
Eerde met het onderbrengen van Joodse kinderen en hielp bij de ontsnapping van
neergekomen piloten. Hij was bevriend Paul Terwindt uit Arnhem en betrok hem bij zijn
verzetsactiviteiten.
Het Kindercomité werd in de zomer van 1942 opgezet door Jan Meulenbelt en Rut Matthijsen. Enkele
honderden Amsterdamse kinderen konden via deze organisatie en de Amsterdamse Studentengroep
door het gehele land onderduiken. Tot het Kindercomité behoorden vooral ongehuwde Utrechtse
studenten van de - door de bezetter gesloten - universiteit. Enkele personen bij naam die hiertoe
behoorden of ermee in verband stonden waren Piet Meerburg, Geert Lubberhuizen, Frits Iordens en
Annie de Waard. Naast de circa 400 kinderen die konden onderduiken, wist men ook enkele
volwassenen onder te brengen. Om nadien de kinderen weer op te kunnen sporen werd een minutieuze
administratie bijgehouden die veilig was ondergebracht in het rooms-katholieke Aartsbisschoppelijk
Paleis van aartsbisschop Johannes de Jong aan de Utrechtse Maliebaan.
Enkele kinderen zijn uiteindelijk toch opgepakt, een aantal leden van het Kindercomité is omgekomen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De naam voor deze groep is pas na de Tweede Wereldoorlog
ontstaan.

Op 2 maart 1944 werd Jordens in het Belgische Hasselt ontdekt toen hij piloten wegbracht
en hij werd bij zijn vluchtpoging doodgeschoten.
Na de oorlog werd Jordens op verzoek van zijn vrouw en
met toestemming van de betreffende autoriteiten,
herbegraven op Eerde, waar hij altijd graag verbleef. Titus
Leeser, de tijdens de oorlog op Eerde woonde, beitelde in
de plaat op de keisteen die op het graf staat, de laatste twee
regels van het sonnet: "Le dormeur du val" (de slaper in het
dal) van de Franse dichter Jean Nicolas Arthur Rimbaud
(1854-1891). Deze luidden: Hij slaapt rustig in de zon, de
hand op de borst; hij heeft rode gaten aan de rechterzijde".
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In het Academiegebouw van de Utrechtse Universiteit werd in 1950 een gedenkteken voor
omgekomen studenten onthuld met daarop onder meer de vermelding van Frits Jordens.
Zijn vriendin overleed in 1969.
Aan Frits Herbert Jordens (1919-1943) en Anna Maclaine Pont (1916-1969) is donderdag 2
september 2021 postuum de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.
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