
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.

De Delfzijlster huisarts Allard Oosterhuis bezit in de jaren veer-
tig ook een rederij. Zijn kustvaarders varen op Stockholm in 
het neutrale Zweden en behalve de normale vracht verschepen 
zij een aantal Engelandvaarders. Reden voor de Nederlandse 
consul-generaal in Stockholm, A.M. de Jong, om in 1942 con-
tact op te nemen met Oosterhuis om hem te vragen ook spio-
nagegegevens het land in en uit te smokkelen. Verzetsgroep 
Zwaantje gaat van start.
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De telegrafi sten van verzetsgroep Zwaantje

Zwaantje
De zo ontstane verbindingslijn werd ook wel “De 
Zweedse Weg” genoemd. Hierlangs werden 
behalve mensen ook spionagerapporten en andere 
documenten van en naar Engeland verzonden, die 
zo’n 10 dagen onderweg waren. Op een gegeven 
moment ontving de groep Zwaantje, genoemd naar 
het café waar Oosterhuis zijn contacten ontmoette, 
vanuit Engeland een kleine zendontvanger met de 
codenaam ‘De Soto’.
Verzetsgroep Zwaantje beschikte niet over een tele-
grafi st en schakelde daarom Harm Koning (schuil-
naam ‘Prins’) in, leraar aan de zeevaartschool in 
Delfzijl. ‘Prins’ probeerde vanuit zijn huis in Delfzijl 
met Engeland in verbinding te komen, maar kreeg 
geen contact. Uiteindelijk riep hij de Middelstumer 
radiozendamateur en verbindingsman Dirk Rustema, 
(‘Joop’) van de Ordedienst (OD) te hulp. De OD 
was één van de grootste verzetsorganisaties in 
Nederland.

Het balletje gaat rollen…
‘Joop’ waarschuwde Charles Tijdgat (‘Fred’) uit 
Groningen en via hem werd Ton Van Schendel 
(‘Ton’) erbij gehaald, PTT-ambtenaar in Den Haag 
en lid van de kopgroep radio van de OD. Omdat 
‘Prins’ dacht dat het zendvermogen niet toereikend 
was, werd een nieuwe zender gebouwd om hem te 
helpen bij een nieuwe poging. Het bij de Engelse 
‘De Soto’-apparaat behorende zendplan en de toe 
te passen code waren al in het bezit van ‘Prins’. 

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar eemsdelta@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

Hij werd wel gewaarschuwd dat het gevaarlijk was 
steeds vanaf dezelfde plek te blijven zenden.
Via een gesmokkelde brief werd aan de Nederland-
se autoriteiten in Londen gevraagd om te bevestigen 
dat apparatuur en code van hen afkomstig waren, 
door Radio Oranje de codezin “Geen knollen voor 
citroenen” uit te laten zenden. Toen 10 dagen later 
Radio-Oranje aankondigde: “Hier volgt een belang-
rijk bericht: geen knollen voor citroenen,” wisten ze 
dat de bron betrouwbaar was.
De verbinding kwam tot stand en de berichtenwis-
seling met Engeland werd geleidelijk omvangrijker 
want ‘Prins’ verzond ook berichten van de Chef-Staf 
van de OD, naar de Nederlandse regering in Lon-
den. Van Schendel deed dat liever zelf, maar ‘Prins’ 
wilde de versleutelcode niet afstaan. De berichten 
moesten dus ongecodeerd van Den Haag naar Delf-
zijl en terug worden gebracht, wat een extra risico 
betekende. Het lukte ‘Joop’, die ‘Prins’ wel eens 
hielp bij het (de)coderen, toch om de code te ach-
terhalen, waarna ‘Ton’ en dus de OD, zelfstandig 
aan de slag kon. ‘Ton’ reisde met een zendontvan-
ger door het hele land, zodat hij maar kort van elk 
zendadres gebruik hoefde te maken. Het transport 
van de zender was, ook voor een PTT-ambtenaar, 
een riskante onderneming die soms bijna fout ging.

..en ligt weer stil
Mogelijk door verraad werd ‘Prins’ getraceerd  en 
eind juni 1943 opgepakt. Twee dagen later werden 
ook dokter Oosterhuis, twee kapiteins en een mede-

werker van de rederij gearresteerd, waarna enkele 
weken later ook ‘Joop’ aan de beurt was. 
Op 20 juni 1944 werden 49 leden van de groep 
Zwaantje, waaronder dokter Oosterhuis, leraar 
Koning en de kapiteins Dijkstra, Roossien en Wester, 
op vier na ter dood veroordeeld. Dirk Rustema 
(‘Joop’) behoorde tot die laatste vier.
De OD-ers werden in Utrecht op 28 juni 1944 be-
recht: Van Schendel (‘Ton’) en Tijdgat (‘Fred’) kregen 
de doodstraf, anderen moesten tien tot vijftien jaar 
naar het tuchthuis. Op 28 juli 1944 werden zij met 
nog meer veroordeelden achtereenvolgens overge-
bracht naar de militaire gevangenis in Anrath bij 
Krefeld, naar Lüttringhausen en naar Hameln. De 
telegrafi sten hadden daarbij één voordeel: met mor-
seseinen via de waterleiding konden ze met elkaar 
in contact blijven en informatie uitwisselen.
Dankzij de komst van de geallieerden zijn de leden 
van verzetsgroep Zwaantje en de OD gelukkig niet 
terechtgesteld. Zij kwamen als ”Auswechselmaterial” 
weer in Nederland terug. 
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 Replica van een zendontvanger uit de ver- Replica van een zendontvanger uit de ver-
zameling van wijlen J. Wolthuis, gemaakt door 
G.F. Wolthuis. Het is niet bekend welk type 
zender de ‘De Soto’ is geweest.


