Scouts in het verzet

Theo van Veenendaal

Theodorus (Theo) Johannes van Veenendaal wordt geboren op 10 januari 1922 in Utrecht.
Zijn ouders waren timmerman Johannes Hendrikus van Veenendaal (1892-1967) en
Elizabeth van Boom (1897-1977). Ze trouwden in mei 1920 in Utrecht en kregen samen acht
kinderen. De broers Jo, Theo en Kees gingen na de lagere school naar de Ambachtsschool.
Theo en Kees werden timmerman, maar Jo had meer interesse in techniek en werd
elektricien.
Theo heeft zich samen met zijn broers Jo en Kees aangesloten bij Scouting. Mogelijk dat ze
lid waren van de Charles de Foucauld Groep, Groep 8 N.P.V. Deze katholieke groep was in
1928 opgericht door Willem Froger. Hij werd hier ook de eerste groepsleider.
Willem Froger werd later kapelaan in Heerle,
Brabant en bleef actief binnen de Katholieke
Verkenners. Hij besloot in de oorlog om een
vakantieboerderij voor stadkinderen te starten, zijn
oog viel op boerderij Nieuw Moerbeek. De
bedoeling was dat kinderen uit de grote steden, die
honger leden, hier twee week konden aansterken.
Hij stelde Toon van Oers in april 1942 aan als
beheerder. Oers kreeg al snel versterking door
assistenten die Froger in eerste instantie vond binnen de Katholieke verkenners. Jan van der
Pluijm kwam in het najaar 1942 in Moerbeek en werd als landbouwkundig ingenieur
‘essentieel voor de voedselvoorziening’. Froger regelde de papieren. Van der Pluijm was een
van de eerste die zo aan de Arbeitseinsatz ontkwam. Toen de broers van Veenendaal
achttien werden, wilden ze niet voor de Arbeidsinzet naar Duitsland gestuurd worden en
doken ze onder op boerderij bij kapelaan Froger, net als Jan van Nassau, een scout uit
Roosendaal.
Jo assisteerde hier een aalmoezenier die leiding gaf aan 20 jongens uit de grote steden, die
daar kwamen om aan te sterken. Jo bleek een geboren leider te zijn. De eerste jaren waren
het vooral verkenners die met verzonnen functies als landarbeider of boer aan het werken in
de Duitse munitie en wapenindustrie wisten te ontkomen. Naar schatting 1500 kinderen
wisten daarnaast in Nieuw Moerbeek op krachten te komen. Froger en zijn vaste Moerbeek
groep van 10 tot 15 man was niet alleen actief op de boerderij. Ze zorgden voor
schuilgelegenheid in het dorp, legden een illegale telefoonnet aan en zorgden en direct na
de bevrijding voor dat er weer stroom kwam in het dorp. Froger hield zich daarnaast bezig
met spionage voor de geallieerden. Met de telefoonlijn stond hij in verbinding met mensen
achter de frontlinie. Jo van Veenendaal had daar naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd.
Hiermee gaven ze o.a. de coördinaten door aan de geallieerden van het hoofdkwartier van
de Duitsers in Heerle. Na een beschieting daarvan, waren de Duitsers gevlucht. In het
hoofdkwartier vond men toen een kaart met daarop alle posities van de Duitse troepen in
Brabant. Theo van Veenendaal heeft die kaart om zijn lijf gebonden en, gekleed in een
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boerenoveral, naar het verzet in Breda gebracht. Die heeft de kaart vervolgens aan Generaal
Demsey gegeven.
Na de bevrijding van Heerle op 29 oktober 1944 melden Jo en Theo zich als vrijwilligers bij
de Prinses Irene Brigade en worden vanaf april 1945 ingezet bij het vormen van een
bruggenhoofd over de Maas bij Hedel. Kees ging bij het Rode Kruis. "Als we alle drie
sneuvelen, overleeft moeder 't niet," was het commentaar van Jo.
Op 26 april bevinden de broers zich samen met een Engelse militair in een schuttersput als
ze onder vuur worden genomen. Theo en de Engelsman raken gewond, waarna Jo met witte
vlag in de hand tevoorschijn komt om hulp te halen. Op de weg terug wordt hij door twee
Duitsers neergeschoten. Theo weet nog net een handgranaat naar de Duitse militairen te
gooien, zodat het gewonde drietal het hospitaal kan bereiken. Daar bezwijkt Jo de volgende
dag aan zijn verwondingen.
Theo overlijdt op 24 december 2010 in Melbourne, Australië.
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