
DE OVERVAL IN 'GELOOF EN VRIJHEID'

dat het ook in het voornemen lag, die eerste bijeenkomst door andere te laten
volgen waarvoor personen uit de niet vertegenwoordigde delen des lands
uitgenodigd zouden worden; Scheps die in Rotterdam niet aanwezig was
(hij was toen nog een principiële tegenstander van liquidaties), kende in
vrijwel alle delen des lands socialisten die, naar vertrouwd werd, tot mede-
werking bereid zouden zijn.

De bijeenkomst in Rotterdam was verraden, vermoedelijk door een
vrouwelijke kennis van de Krops. Er was bericht van gegeven aan de Rot-
terdamse gemeentepolitie. Om half twaalf verschenen vijf 'foute' reeher-
cheurs bij het gebouw 'Geloof en Vrijheid'. Twee drongen naar binnen. Zij
begonnen de deelnemers aan de bijeenkomst te fouilleren. Valse pb'skwamen
bij hen voor de dag, bovendien bleken enkelen hunner pakken met exem-
plaren van Vrij Nederland meegenomen te hebben die zij ter distributie aan
andere aanwezigen hadden willen geven. Hamelink besefte dat zijn arrestatie
voor de deur stond. Toen een der rechercheurs hem wilde gaan fouilleren,
trok hij zijn revolver, riep 'Jongens, valt aan!' - en-viel dood neer, in het hart
getroffen door een politiekogel. Ee~ algemene vecht- en schietpartij ontstond.
Twee aanwezigen, onder wie van Emmen Riedel, ontkwamen in de verwar-
ring, twee anderen (de sociaal-democraten T. van Est en E. Zwitser) werden, als
Hamelink, dodelijk getroffen, en mr. Krop en ir. Cox raakten zwaar gewond.
De rechercheurs gedroegen zich aldus mr. Krop, 'als dolle beesten ... Zo
werd ik zelf in het straatvuil gelegd, waarbij de wens werd uitgesproken dat
een flinke infectie de .ernstige wonden dodelijk zou maken." .

De overlevenden (zij hadden het werkelijke doel van hun samenkomst
kunnen verzwijgen) werden veroordeeld in het Vrij Nederland-proces dat in
januari' 44 gehouden werd en zaten tot het einde van de oorlog gevangen,
ds. Krop Sr werd een jaar lang in arrest gehouden.

*

Op 14 oktober '42 (dezelfde dag waarop de groep-Hamelirik in Amsterdam
vergaderde) was de eerste overval op een' distributiekantoor een succes
geworden: in Joure, en negen dagen later, op de zjste, lukte de tweede: in
W onunels, even ten zuiden van Franeker. De eerste was georganiseerd door

1 F. J- Krop Jr in a.v., p" 47.
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