
DE GROEP cs-6

medische werk alléén beviel hem niet; het contact met de jeugdige Amster-
dammers van de groep CS-6 was hem zeer welkom: jongens die wat
durfden!

Wij hebben van de activiteit van de groep CS-6 in de vroege fase van haar
bestaan geen duidelijk beeld. De groep verzamelde militaire inlichtingen en
het is denkbaar dat deze later via Kastein doorgegeven werden aan Kees
Dutilh die zich ook al sterk tot het communisme aangetrokken voelde en
met wie Kastein, gelijk reeds vermeld, samenwerkte. Er is in die vroege fase
door CS-6 ook sabotage gepleegd, 0.111. aan opslagplaatsen van radio-
toestellen uit Joods bezit, en in '42 zijn, met name toen de Jodendeportaties
uit Amsterdam begonnen, pogingen ondernomen, treinen tot ontsporing te
brengen. Bij de eerder genoemde actie tegen de lijnen Amsterdam-Amers-
foort en Amsterdam-Utrecht in de nacht van 14 op IS maart '43 was CS-6
betrokken en dezelfde groep trachtte enige tijd later brand te stichten in de
Hollandse Schouwburg. Voordien evenwel was zij ook nog een geheel
andere doelstelling gaan nastreven: het liquideren van vooraanstaande
NSB'ers en andere prominente helpers van de vijand. Kastein was daar een
groot voorstander van. Wij komen er in de tweede helft van dit deel op
"terug.

CPN

Toen wij in ons vorige deel de CPN behandelden, hebben wij onderstreept
dat deze als illegale organisatie met inachtneming van strikte veiligheids-
maatregelen opgebouwd was en dat zij mede daardoor een aanzienlijke acti-
viteit ontplooien kon. Speciaal gold dat ook voor de sabotage-organisatie,
het 'Militair Contact'. Dit 'MC' was krachtens besluit van het driemanschap
dat de illegale CPN leidde (Paul de Groot, Lou Jansen, Jan Dieters), in de
herfst van '41 opgericht. Het werd geleid door Jan Hendrik van Gilse, die
als naaste medewerkers Gerben Wagenaar, Max Meyer en Jan Schouten
(een assistent van de Landbouwhogeschool te Wageningen) aangetrokken
had. Eind' 41 en begin' 42 slaagde de Sicherheitspolizei er in, enkele tientallen
leden van het MC te arresteren. In het algemeen vond trouwens een felle
jacht op communisten plaats; onze schatting was dat van de ca. tweeduizend
communisren waarmee de illegale CPN in de zomer en herfst van '40 van
wal gestoken was, in de zomer van '42 al meer dan duizend gearresteerd
waren.

Naast het MC kwam in de loop van '42 nog een tweede op daadwerkelijk
verzet gerichte communistische organisatie tot stand met als voornaamste
centrum niet Amsterdam, maar Rotterdam. Dat was de Nederlandse Volks-
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