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januari een mijnenveger had doen kapseizen; nu stonden er drie op het
program en de eerste nieuwe poging zou over twee dagen, op 9 maart,
ondernomen worden. 'Anton' zei dat hij hem aan de modernste explosieven
kon helpen. Dat aanbod was Pahud hoogst welkom. Er werd de afspraak
gemaakt dat hij 'Anton' in de middag van.o maart in Rotterdam opnieuw
zou ontmoeten.
Van der Waals haastte zich, Schreieder rapport uit te brengen. Natuurlijk

moest de nieuwe aanslag voorkomen en moest dus Pahud voordien ge-
arresteerd worden, maar niet deze alleen. Het was Schreieder ook om de
leden van diens groep te doen.
Hij vond er een oplossing voor. Hij liet een huis aan de Heemraadsingel

in Rotterdam bezetten, bracht daar een grote hoeveelheid Engelse explo-
sieven naar toe (uit de voorraden van het Englandspiel), en toen Pahud op die
ode maart 'Anton' ontmoette, zei deze dat hij Pahud de begeerde sabotage-
middelen kon tonen. Pahud ging mee naar de Heemraadsingel, was enthou-
siast over wat hij daar te zien kreeg en beloofde dat hij, zodra het donker
was, met zes leden van zijn groep terug zou komen. Uiteindelijk verschenen
er, met Pahud, maar drie; zij werden in het pand aan de Heemraadsingel
besprongen en gearresteerd. De drie anderen die op enige afstand bij een
telefooncel stonden te wachten, werden in de duisternis benaderd door drie
'SD'ers' die ongeveer de lengte hadden van hun drie makkers die zich naar
de Heemraadsingel begeven hadden. Onverhoeds gingen de 'SD'ers' tot de
arrestatie over. Een vechtpartij ontstond; één van de leden van de groep
ontkwam.
Mèt de vijf gevangengenomen leden van zijn groep werd Willem Theo-

door Pahud de Mortanges in mei 1943 gefusilleerd; hij was toen een-en-
twintig jaar.

*

Wij komen nu tot een groep die sterke bindingen had met de illegale CPN
maar toch niet, gelijk het 'Militair Contact' of de Nederlandse Volksmilitie,
als onderdeel van de CPN beschouwd mag worden: de groep CS-6.
De oorsprong van deze groep moeten wij bij een aantal jeugdige Amster-

damse studenten zoeken: Hans Katan, Leo Frijda (een zoon van de Amster-
damse hoogleraar H. Frijda die als enige op principiële gronden geweigerd
had, lid van de Joodse Raad te worden) en de gebroeders Gideon Willem en
Jan Karel Boissevain. De Boissevainswoonden bij hun ouders op het adres
Corellistraat 6 - vandaar 'CS-6'. Er kwam op dat adres in de loop van '42
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