Scouts in het verzet

Charley Tijdgat

Charles (Charley) Johannes Tijdgat is geboren op 3 januari 1904 te Groningen. Charles is in
1929 getrouwd met Sjoukje Hollander. Hij was marconist van beroep.
In 1918 wordt hij verkenner bij de groene troep, groep 4 de Voermangroep, een jaar na
de oprichting. Paul Voerman was hopman bij deze groep en Wolter Wolters werd
oubaas. Later wordt ook Charley Oubaas bij de groep. In 1939, als het Nederlandse leger
mobiliseert, wordt groepsleider en hopman Geert Tekelenburg opgeroepen in militaire dienst.
Oûbaas Tijdgat wordt de nieuwe groepsleider.
In de oorlog werd hij actief in het verzet. In de zomer van 1942 was de Ordedienst begonnen
met het opbouwen van een landelijk radionet. Tijdgat was hoofdcommandant voor de
noordelijke provincies. Rond Charles wordt eind 1942 de Zendgroep Tijdgat gevormd, een
verzetsgroep te Groningen. Vanaf begin 1943 werd er berichten uitgewisseld met Londen en
vanaf mei 1943 werd het radionet ook gebruikt door de Raad van Verzet. Er werd vanaf
diverse plekken gezonden. Hij komt ook in contact met verzetsgroep Zwaantje, rond de
Delfzijlster huisarts Allard Oosterhuis. Oosterhuis bezit een rederij en zijn kustvaarders varen
op Stockholm in het neutrale Zweden. Met deze verbindingslijn (ook wel “De Zweedse Weg”
genoemd) werden behalve mensen ook spionagerapporten en andere documenten van en
naar Engeland verzonden. Charles helpt met het opzetten van een radioverbinding met
Engeland.
Mogelijk door verraad wordt de groep het Zwaantje opgerold en worden de leden opgepakt.
Ook Tijdgat wordt in september 1943 gearresteerd. Op 20 juni 1944 werden 49 leden van de
groep Zwaantje, op vier na, ter dood veroordeeld. De OD-ers Van Schendel (‘Ton’) en
Tijdgat (‘Fred’) werden in Utrecht op 28 juni 1944 berecht: ook zij kregen de doodstraf. Op 28
juli 1944 werden zij met nog meer veroordeelden achtereenvolgens overgebracht naar de
militaire gevangenis in Anrath bij Krefeld, naar Lüttringhausen en naar Hameln. De
telegrafisten hadden daarbij één voordeel: met morseseinen via de waterleiding konden ze
met elkaar in contact blijven en informatie uitwisselen. Dankzij de komst van de geallieerden
zijn de leden van verzetsgroep Zwaantje en de OD gelukkig niet terechtgesteld. Zij kwamen
als ”Auswechselmaterial” weer in Nederland terug.
Charles ontving na de oorlog het Kruis van Verdienste met als reden: onderhield als chefmarconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Londen.
Charles is overleden op 16 januari 1992.
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