Scouts in het verzet

Willem Vooys

Willem Vooys was voor de oorlog actief bij de Julianagroep in Katwijk.
Veel scouts van de Julianagroep waren in de oorlog actief met ondergronds werk, zoals Huib
van der Maaden, Jan Planjer, Aat Brouwer en Herman en Maarten Lugthart.
Willem Vooys was de plaatselijke leider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers (LO). Hij had ook onderduikers in huis, zoals Mr. J. Wieringa. Hij besloot om
een eigen plaatselijk illegaal blad uit te geven en koos Jan van Rijn, oud scout bij de
Julianagroep, als hoofdredacteur. Dit blad, ‘Het Baken’ verscheen in Katwijk tussen 1944 en
31 mei 1945. In eerste instantie werd het 3 maal per week uitgegeven en vanaf februari 1945
dagelijks, in een oplage van 400-2000. Redacteuren werden de gereformeerde predikant H.
van Tongeren, de bij Vooys ondergedoken mr. J. Wieringa en later ook C. Varkevisser,
directeur der Visserijschool. Nieuwsopnemer was Leen Bezemer, adj. commies politiebureau
en ook oud scout van de Julianagroep. Hoofd van de verspreidingsdienst was K. Klok, Ie
stuurman ter koopvaardij.
De woning van Jan van Rijn op Zeeweg 52 was het zenuwcentrum van “Het Baken”. Hier
zetelde de directie en werden de vergaderingen van de redactie gehouden. Het huis was een
van de weinige panden in Katwijk met elektriciteit, want dat werd illegaal afgetapt van de
gasfabriek. Willem Vooys regelde dat met elektricien Boot en dhr. Dijkdrent, de directeur van
de fabriek. Toen pogingen gedaan werden om de drukkerij op te sporen, moest de
stencilpost tot vier maal toe worden verplaatst. Na de bevrijding bleef “Het Baken” nog een
tijd bestaan op verzoek van de plaatselijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten
te Katwijk aan Zee, totdat de reguliere kranten weer zouden verschijnen. Er verscheen in die
tijd vrijwel dagelijks een nummer van de krant.
In het logboek van de Scoutinggroep wordt op 6 mei 1945 een melding gemaakt van het
bevrijdingsnummer van Het Baken, de Katwijkse illegale pers, die in de moeilijke perioden
van de bezettingstijd hun plicht wisten te doen. Goed zo, Jan van Rijn, Leen Bezemer en A.
Vooys. Het werk van de schipper is toch niet voor niets geweest.
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