Scouts in het verzet

Franciscus van Doorn

Franciscus Johannes Dirk van Doorn is geboren op 16 april 1919 in Woking (GB). Zijn
bijnaam was Bun. Hij had een oudere broer en zus. Hij was de zoon van Egbertus Johannes
van Doorn en Lilly Daisy Chessell-van Doorn. Zij trouwden op 21 september 1910 in Den
Haag.
Hij was in 1940 assistent verkennersleiding in Den Haag bij de Kimbell O Hara groep.
In de oorlog was hij actief in het verzet in Wassenaar. Tegen het eind van de oorlog was hij
actief bij Stootgroep 8 van het Strijdend Gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ze
betrokken de leegstaande villa De Hoogzit aan de Meijendelseweg 24. Daar oefenden ze
wat met hun wapens en wachtten gespannen verdere orders af. Enkele dagen vóór de
bevrijding een feit was, voltrok zich hier een minder plezierige gebeurtenis. Terwijl de groep
in het huis actief was met wapentraining, liep er een Duitse officier met een hond de tuin in,
met de bedoeling in het huis poolshoogte te nemen. Binnen beraadslaagden de mannen snel
wat ze moesten doen. De leider van de groep, F.J.D. van Doorn, gaf toen bevel de Duitse
militair te arresteren. Bij deze aanhouding pleegde de Oberleutnant verzet, waarop Van
Doorn met zijn pistool de officier neerschoot. Om ontdekking te voorkomen, moest de Duitser
direct begraven worden. Snel groeven de BS'ers in de tuin van Doornweg 1 een gat, legden
het lichaam er in en gooiden het dicht met zand. Toen ze daarmee klaar waren, realiseerde
de daarbij "aanwezige R. Büch zich: 'We zijn het identiteitsplaatje vergeten en hij heeft
misschien ook nog papieren bij zich.' Het lichaam werd weer opgegraven en de persoonlijke
bescheiden verwijderd. Deze werden opgestuurd naar het hoofdkwartier van de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten in Den Haag. Na de bevrijding is het lichaam overgebracht naar
de Nederlandse Hervormde Begraafplaats aan het Plein. De persoonlijke bescheiden zijn
nooit aangekomen. Onderzoek in de zomer van 1945 leverde niets op. Niemand van de
verzetsgroep kon zich een naam herinneren. Geen enkele instantie heeft een vermissing
aangemeld. Pogingen tot identificatie hebben niets opgeleverd. Het lichaam van de
onbekende Duitse militair is overgebracht naar IJsselstein (Limburg).
Franciscus ontving het Kruis van Verdienste als dienstplichtig soldaat van de geneeskundige
dienst; Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden
onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezetting,
ingedeeld bij verzetsgroepen te Wassenaar. In het bijzonder heeft hij in het tijdvak vlak voor
de bevrijding van Den Haag op beleidvolle en moedige wijze leiding gegeven aan zijn
onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Hij trouwde in 1959 met Christine Buchanan.
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