
DE ILLEGALITEIT

Kort voor de inval in zijn eigen woning had Hamelink, weer via Scheps,
in Den Haag de emeritus-predikant ds. F. J. Krop Sr kunnen ontmoeten.
Krop (van zijn vooroorlogse actie naar aanleiding van de kerkvervolging in
de Sowjet-Unie maakten-wij melding in hoofdstuk 2 van ons vorige deel)
had jarenlang in Rotterdam gestaan waar zijn gemeente in de Eerste Pijn-
ackerstraat een eigen wijkgebouw bezat, 'Geloof en Vrijheid' geheten. Met
zijn zoon mr. F. J. Krop [r die in Rotterdam woonde, behoorde ds. Krop
tot de actiefste verspreiders van Vrij Nederland. Vader en zoon kwamen
evenwel in augustus' 42, vermoedelijk naa~ aanleiding van de eerste Joden-
transporten uit Den Haag (18 en 22 augustus), tot de overtuiging, 'dat het zo
niet langer ging. Uit de incidentele persoonsbewijzenvervalsing, hulp aan
onderduikers en verspreiding van krantjes diende een machtig actief verzet te
groeien.'! Dat denkbeeld werd aan van Randwijk en zijn mederedacteuren
van Vrij Nederland voorgelegd, maar het vond bij hen geen instemming:
geforceerde groei, zo werd gemeend, zou de illegaliteit alleen maar aan
groter gevaren blootstellen. De Krops en een aantal mensen die dachten als
zij, vonden evenwel bij Hamelink, die zij korte tijd later voor het eerst
ontmoetten, gehoor en hier vloeide uit voort dat op woensdag 14 oktober in
Amsterdam ten huize van van Kerwich Verschuur een bespreking plaats-
vond, waar 'in principe besloten (werd), het actieve verzet bedrijfsgewijze te
organiseren, de Nederlandse collaborateurs die sleutelposities innemen, te
liquideren en langzamerhand grote landelijke stakingen voor te bereiden. In
de eerste plaats werd hierbij gedacht aan de algemene spoorwegstaking.T
Er waren nog meer punten: de hulp aan de Joden moest, zo meende men,
beter gecoördineerd worden, men diende maatregelen te treffen 'om
Nederlanders die weigerden in Duitsland te werken, het bestaan hier moge-
lijk te maken', en wat de liquidaties betrof: daar was' een eendrachtig samen-
werkende knokploeg' voor nodig." Dat alles moest nader uitgewerkt worden.
Men diende ook anderen in die plannen in te wijden. Daartoe werd op
zondag 18 oktober, vier dagen later dus, een bespreking belegd in het
gebouw 'Geloof en Vrijheid' te Rotterdam. 's Morgens om 10 uur opende
Hamelink de bespreking. Er waren, afgezien van hem, tien aanwezigen,
onder hen van Ketwich Verschuur, mr. Krop en mr. van Emmen Riedel.
Van de zeven overigen waren zes sociaal-democraten uit Rotterdam, Den
Haag, Beverwijk en Amersfoort, allen relaties van Scheps; de zevende was
een ingenieur uit Beverwijk, R. Cox. De bedoeling was dat zij man voor
man 'werkgroepen' (plaatselijke comité's) zouden vormen, en wij nemen aan
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