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uitgeverij 'De Spieghel' op de Prinsengracht. Daar werd hij door ZIJn
vriendinnen Nell Knoop en Suzy van Hall opgevangen.
Er werd een chirurg bijgehaald, dr. B. A. Lubbers. Deze kon één kogel

verwijderen, maar de tweede die in de wervelkolom terechtgekomen was,
niet. Het ruggemerg was er geraakt en van der Veen merkte tot zijn peilloze
ontzetting dat niet alleen zijn benen verlamd raakten maar dat hij ook incon-
tinent en impotent geworden was. Wat had verder leven voor zin? Hij was
een wrak. Eén ding kon hij nog doen: van zijn ziekbed af aanwijzingen geven
voor het illegale werk aan ieder die hem op zijn duikadres bezocht waar hij
bleek en vermagerd op bed lag. 'Verlaat Amsterdam', werd hem aange-
raden. 'Zoek in elk geval een onbekend adres op.' Hij weigerde.
Aan verscheidenen van zijn medewerkers was het adres bij de uitgeverij

'De Spieghel' bekend. Een hunner die gearresteerd was, deed er, menend dat
het stellig niet langer als duikadres gebruikt werd, mededeling van aan een
celspion. Op 12 mei kwam de inval van de Sicherheitspolizei. Van der Veen
trachtte nog met inspanning van al zijn krachten te vluchten maar op zijn
armen steunend kwam hij slechts één verdieping hoger. Hij werd opgesloten
in de gevangenis waaruit hij nog geen twee weken tevoren makkers uit
het verzet had trachten te bevrijden.!

*

Op IO juni vond voor een SS- und Polizeigericht het proces plaats tegen van
der Veen en enkele anderen die, als Guermonprez (en de beeldhouwer
Johan Limpers), al vóór hem gearresteerd waren dan wel na 12mei in Duitse
handen waren gevallen. Een van die laatsten was Frans Duwaer. Het waren
er in totaal zeven die veroordeeld zouden worden. Zij zaten op die lode juni
al enige tijd samen in één cel. Die ochtend wist van der Veen een afscheids-

1Helene Suzanna van Hall, een van de twee directrices van 'De Spieghel': dr.
Jantine van Klooster, en een verpleegster werden mèt hem gearresteerd en toen de
arts de Clercq Zubli bij het duikadres twee dagen later op ziekenbezoek kwam,
werd ook hij 'ingerekend. Nell Knoop die veiligheidshalve steeds eerst opbelde
voor ze zich naar de Prinsengracht begaf, kreeg er op IS mei een Duitser aan de
telefoon en wist toen genoeg. De Clercq Zubli overleefde de concentratiekampen
Vught en Sachsenhausen. de verpleegster werd enkele maanden in Vught gevangen
gehouden, Helene Suzanna van Hall en dr. Jantine van Klooster kwamen in
Ravensbrück terecht; laatstgenoemde stierf daar, eerstgenoemde werd in Dachau
bevrijd.


