
Andries van Wij nbergen ?
vermoord bij'Nooitgedacht'
JanH. Kompagnie

Op 25 oktober 1944 rijdt een paard met wagen op een sukkeldraf vanaf de

Provinciale Weg richting Moordrecht langs de Ringvaart. Op de bok een jongeman

van 19 jaar, die met vaste hand leidt. Hij, Piet van der Bas, kijkt ernstig, is zich

bewust van de beladen opdracht die hij uitvoert. Op de kaasbrik achter hem ligt,

toegedekt, het stoffelijk overschot van de man die hij en zijn vader de avond

"r1'óor dood hebben aangetroffen. HU lag in de berm, nabij hun boerderij, doodge-

schoten. Zehebben het lichaam mee naar binnen genomen, verzorgd en opgebaard

in de stal. Nu wordt het lijk in opdracht van de bezetter getransporteerd naar de

begraafplaats in Moordrecht.
In de bocht van Ringdijk en Ringvaart ligt de boerderij van de familie Balvert.

Achter het raam van boerderij Sorgvliet staat de 28-jarige Han. Hij is het die de

avond ervoor in koelen bloede met pistoolschoten een einde heeft gemaakt aan het

leven van Andries Samuel van Wijnbergen. Menner, paard en brik trekken lang-

zaaÍn aan hem voorbij, ronden kalm de bocht. Met koele interesse, wijdbeens,

strak in het SD-uniform, volgt Balvert het tafereel.

Onderzoek
Andries Samuel van Wijnbergen is een joodse man, zooÍr van Abraham van Wrjnbergen

(1847-1929) en Hendrica van Dantzig (IB4B-I925) Andries werd op 13 december

1BB5 in Schoonhoven geboren. Op 17 juli 1935 trouwde hrl met de niet-joodse

Carolina Julia Adriana Hamerslag, die dan 3I laar oud is. Tên gevolge van dit gemengde

huwehlk was hrl gevnjwaard gebleven van transport naar een doorgangs- of vernieti-

gingskamp. Helaas voor hem , zin vrouw en dochter ging het in oktober 1944 toch nog

mis. Hrl liet zrln leven niet in Westerbork, Auschwrtz of een ander kamp maar door de

moordenaarshand van een landgenoot.
Op drie momenten is politio-
neel onde rzoek gedaan naar
de liquidatie van Van
Wrlnbergen en de betrokken-
heid daarbrl van Balvert. Dat
was op 25 oktober 1944, de
dag nadat de dramatische
gebeurtenis plaatsvond, ver-
volgens vrij snel na beëindi-
ging van de oorlog (4 augus-
tus 1945) en ten slotte korte
trjd voordat het proces tegen
hoofdverdachte Han Balvert
begon, op 27 september
1947.
Niet verwonderhlk en ook
niet ongebruikehjk is dat
getuigenverklaringen elkaar
soms op onderdelen tegen-Boerderij Sorgtliet anno 2007. Foto: auteur.
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spreken. De overeenkomsten in de verklaringen van
de ondervraagden overtreffen evenwel ruimschoots de
onderlinge verschillen, zodat toch een betrouwbaar
beeld kan worden verkregen van de wqze waarop het
leven van Andries van Wijnbergen is beeindigd.

Moordrecht
Herman de Lange is opperwachtmeesteÍ-postcom-
mandant van de marechaussee in Moordrecht. Het is
dinsdag 24 oktober \944, kwart over B 's avonds,
buiten is het donker. De Lange doet thuis wat bureau-
werk als er onverwacht bezoek komt. Het is aI na
spertud, wie kan dat ztln? HU kr;kt op en ziet daÍ-hel
Han Balvert is, zooÍt van het dorp, in dienst getreden
van de Duitsers en sinds een maand berucht als de
Schrik van Gouda. Balvert deelt kort en goed mee dat
een manspersoon br.1 een poging tot ontvluchting is
doodgeschoten en dat het lqk zich in de nabSheid
bevindt van de boerderil van Jasper van der Bas aan
de Provinciale Weg, die toen nog Ringdr.lk heette. H5
yraagL De Lange ervoor Íe zorgon dat het h;k wordt
weggehaald. De Lange yraagt om wie het gaat. Balvert
zegt dat nret te weten.
Herman de Lange seint daarop anderen in. Dirk van den Dool, wachtmeesler der mare-
chaussee, die gestationeerd is in Capelle aan den lJssel maar tr.;deh.1k te Moordrecht is
gedetacheerd, koml [er assistentie naar hem toe. In gezelschap van de arts J.D. van
Westendorp uit Moordrecht begeven de drie mannen ztch naar de aangeduide plaats.
Na enig zoeken ontdekken ze rn de grasberm het bebloede en nog warme 15k van een
hun onbekende man, die op zqn buik hgt. Ze zoeken in zr;n zakken, vinden papieren
en stellen zr;n identiteit vast: Andries Samuel van Wr.lnbergen, accountant, wonend aan
de Fluwelensingel nummer 32 te Gouda. Hr.1 is 58 jaar oud. Het lichaam wordt in
beslag genomen en met behulp van vader en zoon Van der Bas voorlopig overgebracht
naar boerderij 'Nooitgedacht' van Jasper van der Bas, landbouwer aan de Ringdrlk C
nummer 28 in Moordrecht (later is dit gebied tot het territorium van Gouda gaan beho-
ren).
De Lange belt vervolgens de politie van Gouda anvïaagt aan de dienstdoende agent de
familie Van Wijnbergen van de tragische gebeurtenis op de hoogte te stellen.
De volgende dag, woensdag 25 oktober 1944, is het lichaam door zoon Piet van der Bas
en onder toezicht van De Lange overgebracht naar de Algemene Begraafplaats in
Moordrecht, alwaar Van Westendorp, de arts, het onderzoekt. Hierbr; bhJkt dat in het
rechterbovenbeen een schotwond is te zren, alsmede aan de rechterzqkant van de neus,
terwql het linkeroog blnnenwaarts stuk is. Ook in het achterhoofd, aan de linkerzijde,
is een schotwond te zten. Na de h.lkschouwing geeft de officier van Justitie toestemming
tot het begraven van Van Wr.lnbergen, die daarop ter beschikking van zr1n familie wordt
gesteld.
í)n Lat li.hoo- zr.ln enkele voorwerpen gevonden: een gouden trouwring, twee bankbil-v  
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jetten van 10 gulden, één van 2 gulden en één van2 gulden 50, alsmede fl. I,l4 aan
kleingeld . Deze persoonh.lke bezittingen worden aan de weduwe overhandigd.
De liquidatie heeft plaatsgevonden vlakbq de boerderij waar de 19-jarige Piet van der
Bas, zoon van Jasper van der Bas, woont. Opperwachtmeester De Lange praat korl met
hem. Van der Bas jr. vertelt aan De Lange dat hrj op dinsdag24 oktober1944 om B uur

Andries Samuel van Wijnbergen (7885-1944)
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Boerderij 'Nooitgedacht', vroeger aan de Ringdíjh in Moordrecht, nu de

Provinciale Weg ín Gouda. Foto: auteur

's avonds achter het woonhuis
stond. Hq hoorde dat twee keer
in serie werd geschoten, op
korte afstand van de boerderij,
maar h! had geen idee wat dat
te betekenen had. Over het bin-
nenhaien van het h1k, de veÍzor-
ging en opbaring ervan wordt
niets vastgelegd. En ook wordt
niet genoemd, dat hrj het
lichaam naar Moordrecht heeft
vervoerd, met paard en brik en -

gedurende enkele minuten -

onder het toeziend oog van Van
Wrlnbergens mooïdenaar.

Kanaal- of Ringdijh
Tot zover de directe versiagleg-
ging, daags na het gebeurde.
Vele vragen, vooral betreffende

het waarom, worden niet beantwoord. Er is natuurir.lk geen sprake van dat hoofdver-

dachte Han Balvert, die volop de protectie van de Duitsers geniet, op dat moment door

de Nederlandse politie ^an eer. verhoor onderworpen kan worden.

Die situatie ligt grondig anders als de oorlog voorbrj is. Het eerdere onderzoek van 25

oktober 1944 wordt uitgebreid overgedaan op 4 augustus 1945. Het bekende drietal

van de Goudse Politieke Opsporingsdienst, WC. Bql de Vroe, S. Schaap en R.P

Dijsselhoff, duiken in de zaak. Ztl praten met politieman H. de Lange, dokter Van

Westendorp, P van der Bas, G.T. en E.M. van Rhr;n, aiien te Moordrecht, en met D.

Broer en C.J.A. van Wr.lnbergen-Hamerslag, die in Gouda wonen. Tên slotte wordt ook

gesproken met H. Hommes en F Bahlo, beiden in dienst van de Duitsers, en natuurlijk

met de hoofdverdachte, J.C. Balvert. Hun getuigenissen tezamen geven een indringend

beeld van wat er voorafging aan de moord op Andries van Wrjnbergen.

Als eerste is Herman de Lange aan de beurt. Hij is in iB95 geboren in het Overijsselse

Avereest en woont nu op het adres Dorpsstraat K 55 in Moordrecht. Zijn functie is

opperwachtmeester der marechaussee. De Lange vertelt nog eens, met kleine nuancerin-

gen en toevoegingen, het verhaal dat ook is vastgelegd in het proces-verbaal van 25

oktober 1944.
'In de avond van Dinsdag}4 October 1944 te omstreeks B.15 uur verscheen aan mijn

woning de mrl bekende S.D.-man Balvert. Het was reeds donker. In die trjd moest men

krachtens de toenmalige wettelijke bepalingen om B uur des avonds binnen zijn. Toen

ik Balvert opendeed, had ik het licht in de gang aan. Ik heb hem niet binnen laten

komen. Het licht uit de gang viel naar buiten en daardoor zag ik, dat Balvert met een

auto was gekomen. Hrj was in S.D.-uniform. Hq zei tegen mr1. "Zeg de Lange, er is een

man doodgeschoten br1 een poging tot ontvluchten op de Kanaaldrlk HU ligt op de

berm aan de kant van het Kanaal voorbij de woning van Jasper de Bas. Zorg dat hrj daar

weg komt'. De Lange zret tn de auto nog een persoon in SD-uniform en neemt waar dat

die inzittende aan de linkerzijde van zl1n gezicht een litteken heeft en tevens dat dat

gezrcht grof pokdalig is. (Met deze persoon wordt, zo zaI blijken, SD-militat Frttz Bahlo

bedoeld). Voordat De Lange naar de plaats gaat waar het lgk moet liggen, belt hrl de

Sicherheitsdienst aan de Ridder van Catsweg op. Daar zegt mon van niets te weten. Hq

deelt ten slotte nog mee dat het h.1k in de grasberm van de Ringdilk (in de volksmond
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Kanaaldr;k genoemd) lag, 'ongeveer B à 10 meter van de rqweg ter rechterztlde daarvan
te rekenen in de richting Rotterdam en ongeveer tegenover het K.B.0.voetbalterrein
Hulzen'. Kogels heeft hrj niet gevonden, hoewel hij er grondig naar heeft gezocht.

Geen licht
Na De Lange worden de dokter en de boerenzoon verhoord. Jacobus Didericus van
Westendorp, 57 jaar oud nu, verklaart: 'Op Dinsdag 24 October 1944 des n.m. te 9 uur
ben ik door de veldwachter De Lange geïoepen br; het h.1k van een mij onbekend mans-
persoon, die op de Ringdqk te Moordrecht in de grasberm lag, juist tegenover het voet-
baiveld K.B.O. aan de zl1de van het KanaaI. Het hjk lag ongeveer 2 à 3 meter van de
weg'. Vervolgens beschnlft hr1 waar de kogels het lichaam hebben getroffen. 'Verder ver-
toonde het hoofd aan de achterztlde een drietal kogeigaten. Deze verwondingen hebben
de dood veroorzaakt'. Het lichaam was nog warm. Van Wrlnbergen kon dan ook Iniet

langer dan hoogstens 3 kwartier dood geweest zrln'.
Ook Piet van der Bas doet zijn eerdere getuigenis gestand. 'Op Dinsdag 24 October
L944 des avonds te omstreeks 20 1,4 [kwart over B] uur bevond" ik m4 buiten in de
onmiddeiir.lke nabrjheid van oÍrze boerderq. Op dat tqdstip hoorde ik plotseling 7 à B
schoten kort op elkaar. Eerst 4 en na eeyr zeer korte pauze nog een paar. Het geluid
kwam uit de richting Ringdqk en wel om en nabrj het voetbalveld van K.B.O., hetwelk
aan de Ringdr.lk gelegen is. Kort na de schoten hoorde ik een auto aanslaan. Het moet
een niet aI te zware motoï geweest zlln aan het geluid te oordelen. De auto reed weg in
de richting Gouda. De auto voerde geen licht'.
Ook een andere landbouwer wordt gehoord. Het betreft boer Van Rhr.1n, die wellicht
meer van de moord op Wr.lnbergen af weet, doordat h5 korte tr.1d enkele leden van de
familie Balvert in huis heeft genomen. Georgius Theodorus van Rh5n, van lB7B, woont
aan de Moordrechtse Tiendeweg nummer 4. ZIjn verklaring is interessant: 'Medio

December 1944 heb ik onderdak verschaft aan de moeder van Hans Balvert, alsmede
twee zoons en een dochter met kind vanhaar. Op een dezer dagen in December 1944
kwam de bekende Hans Balvert, de S.D.-man, zlln moeder te mijnen huize opzoeken'.
Han, door \àn Rhrln Hans genoemd, zit tijdens dat l:ezoek op zr1n praatstoel. Zo vertelt
hq ook over de moord op Van Wr.lnbergen. 'lk heb de Jood Wrlnbergen doodgeschoten
en wel op de navolgende wrJze Wijnbergen en Ik zaten samen in een auto en
Wr.lnbergen moest onderweg even wateren. Ik wilde Wrlnbergen toen uit de auto halen.
Wij nberg en v er zelte zich
hiertegen en gal mij een
klap. Daarop heb ik hem
met geweld uit de auto
gehaald en op de berm
van de verkeersweg, rich-
ting Rotterdam, ter hoogte
van de boerderij van Van
der Bas neergeschotenr.

Fietspad langs de Provinciale
Weg, gehruist door de uitrit
yan het pad naar boerderij
'Nooitgedacht. Een hleine tien

meter naar linhs in de oplopen-

de berm aan de oyerhant (nabij

het P -bord) is Van Wijnbergen

do o dges choten. F oto : auteur
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Niet alleen Van Rhijn hoort dir aan, dat doet ook zijn dochter-Elisabeth Maria, dte 24

jaar oud is". Zll bevestigt de lezing van haar vader en voegt er alleen aan toe dat bq de

iiquidatie nog een functionaris van de Sicherheitsdienst aaÍrwezrgwas.

Vreemd is dat Van Wijnbergen kennelqk eerst te kennen geeft dat hr1 moet plassen-en

zich vervolgens f.el veizetals Balvert hám uit de auto wil halen. Dat vonden de onder-

vïagers ookl 'Onmiddellijk hierop hebben wij, verbalisanten, beide laatstgenoemde

getíigen G.Th. van Rhrln en E.M. van Rhrln, gewezerr op het onlogische van hun ver-

fturiàg speciaal wat hei wateren betreft en het daarbrj gepleegde verzet-, echter beiden

p.rriró.iden brl de verklaring aan ons afgelegd'. Vader en dochter bleven dus bij hun

óorspronkelijke versie van het gebeurde.

'Apollo'

Mocht er eerst nog sprak e zrJnvan twr;fel over de schuldyraagbetreffende de moord op

van wijnbergen, íoát het optreden van Han Balvert zelf wordt onomstotelijk duideliik

wie de dader van deze liquidatie was.

Kruidenier Daan Broer, gàboortig in Moordrecht, is 38 jaar oud. HrJ woonde naderhand

in het huis nummer 4,rátt de KÈlweg in Gouda. Als hij door Bijl de Vroe en collega's

wordt gehoord gebeurt dat in het intórneringskamp van de Kaarsenfabriek, ook kamp

'Apollo; g.rruu-á, alwaar hij vastgehouden wordt. Broer: 'Een paar weken, nadat de

;oàa wiinbergen binnen d. g.-ánte Moordrecht doodgeschoten was, kwam de Balvert

,"rg"t"id,rruri..., persoon ln Duits uniform, leeftijd 40 iaat,.een bril op en een verdacht

g")rrht(wr1, verbaiisanten, verklaren dat dit volgens de beschrijving de landwachter

froogeln]dáotn geweesr moer zijn, die inmiddels doodgeschoten is) aan mijn woning'

rk híd iuist de .áfeho,-,der Compier br3 mrl in_de- huiskamer en liet Balvert en de mij

onbekáde persoon, die bij hem was, ook in de huiskamer komen' Beide personen ver-

keerden een weinig onder àrankinvloed. in de loop van het gesprek vertelde Balvert: "Ik

heb een feest gehaá UrJ a. S.D. te Rotterdam en toen heeft een van mijn superieur." "-tU

een complimÀt g"*uákr, dat ik met één schot de Jood Wrlnbergen op 20 meter afstand

heb dooàges.hotËrr". En: "WU (...) hebben Wijnbergen tussen Moordrecht en

Nieuwerkerk uit laten stappen om hem een plasje te laten doen en toen heb ik hem

neergeschoten." lk kreeg iterk de indruk dat Baivert prat op zqn daad ging' De persoon,

die met de Balvert samen was, zer niets, doch lachte alleen maar''

De SD'er Hendrilt Hommes

Hendrik Hommes, geboren in Leeuwarden op 6 maart lB9B, voormalig onderluitenant

der marechaussee, Ë a. tweede persoon die is gedetineerd in kamp 'Apollo' en door het

recherchetrio wordt ondervruugd,.In 1941 werkt hrl al in Gouda. Hr; wordt adjudant

van marechausseecommandant N. Martr.lnse in de rang van onderluitenant.

Zijn ondelvragers informeren bij hem wat hij. weet over de moord op Andries v-an

W4rrb"rgen. 'lk kan mij herinnereln', zo vertelt Hommes, 'dat de jood Van Wijnbergen

op"rekeíe dag in de twáede helft van de maand October 1944, de juiste dag_en datum

en trldstip *..t ik niet meer, door enige leden van de landwacht te Gouda als arrestant

op de Diànststelle der S.D. werd gebracht'. Hr3 is toen door de chef van de SD, Rennen,

vàrhoord geworden. Homme, *ur bll dat verhoor niet aanwezrg en weet dan ook niet

waarover Van Wijnbergen verhoord is geworden noch waarvan hrJ werd verdacht. Een

der personen, diË van"Wrlnbergen bij àe SD-Dienststelle hadden gebracht, was land-

*u.ht., Hoogendoorn uii nodàgraven. Bij het verhoor van Van Wr;nbe1gen 1s -
Hoogendoorn wel aanw "t g g"i"est, evenals Fritz Bahlo, een Duitser die ook br; de

Sicherheitsdienst werkte. Van Wr;nbergen is anderhalf uur lang verhoord geworden. De

landwachters, die hem hadden gebracht, namen hem ook weer mee, maar Hommes

weet niet waar naar toe; hij verÁoedt evenwel dat dal- naar het gebouw van de
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Landwacht aan de Oosthaven te Goudrr .uas.
Enige dagen later, de juiste dag cn datum weet Hommes niet meer (maar het is de 24e
oktober, slechts een dag na Van Wr;nbergens aanhouding), komt hrj om ongeveer 7 uur
's avonds op de Dienststelle in gesprek met de SD-mannen Bahlo en Balvert HU vraagt
aan Bahlo en Balvert met hem een kaartje te leggen. Bahlo zegt daarop dat dat niet
mogeirjk is en hr.1 vertelt ook waarom niet: 'Wij, Balvert en ik moeten hedenavond nog
op transport naaï Rotterdam, met de Jood Wr.lnbergen'. Bahlo en Balvert drinken vervol-
gens nog enkele glaasjes jenever, maken de auto rqklaar en vertrekken daarmee om
ongeveer half B. Hommes bhJft alleen op de Dienststelle achter.
Om ongeveer 9 uur die avond gaat de telefoon. Aan de lqn de opperwachtmeester-post-
commandant der marechaussee, De Lange, uit Moordrecht. De Lange deelt aan Hommes
het volgende mee: 'Ik heb op de Rr.lksweg te Moordrecht het h.1k gevonden van Van
Wr.lnbergen uit Gouda. Ik ben zojuist van de plaats, waar ik het ilk heb gevonden,
teruggekomen'. Meer zegLDe Lange er niet over. Hommes antwoordt dat hr; de mede-
deling heeft genoteerd en het door zaI geven Hr.; schnlft inderdaad de boodschap van
De Lange op een stuk papier.
Diezelfde avond, om circa half 12, komen Bahlo en Balvert weer op de Dienststelle
terug. Beiden zryn merkbaar onder invloed van alcohol. Bi.lna onmiddelhlk kukt Balvert
naar de door Hommes gemaakte notities over de binnengekomen telefoongesprekken.
Balvert vraagt hem: 'Heeft De Lange uit Moordrecht opgebeld over het vinden van het
lijk?'. Hommes reageert ietwat kregelig met: rDat zie 1e toch', en wijst op de door hem
gemaakte notitie. Balvert noch Bahlo heeft toen verder die avond gesproken over Van
Wr.ynbergen of wat zrJ die avond hebben uitgevoerd.
De volgende dag, 25 oktober 1944.'s Avonds bevindt Hommes zich opnieuw op de
Dienststelle tn gezelschap van Bahlo en Balvert. Bahlo en Balvert krijgen wat onenigheid
over het jenevergebruik. Balvert verwijt daarop Bahlo tr;dens die wooldenwisseling aut
hrl laf is en voegt eraan toe: rToen die jood terugkwam, moest ik hem nog in zijn pens
schieten'. Hommes begrqpt onmiddelh.lk, dat deze opmerking van Balvert betrekking
heeft op Van Wr.lnbergen, die de vorige avond door De Lange dood was gevonden.
Hommes concludeert daaruit dat Balvert Van Wijnbergen heeft doodgeschoten.

v 2
Het ligt voor de hand dat ook Balvert zelf en Bahlo worden gehoord. Frits Bahlo,
afkomstig uit Gosslar en Oberscharfuhrer br.; de SS, werkte nog maar enkele weken in
Gouda toen het voorval met Van W5nbergen plaatsvond. De ondervraging vindt na de
oorlog plaats in het Huis van Bewaring te Rotterdam , waar hq gevan gen zir. Bahlo ver-
klaart: 'Eind October 1944, de juiste dag en datum kan ik U niet meer noemen, kregen
in de avond Balvert en ik opdracht van HauptscharfUhrer Rennen, de jood Van
Wr.lnbergen van het gebouw van de Landwacht af te halen en naar Rotterdam per auto
over te brengen. Van Wgnbergen werd verdacht van illegaal werk. Des avonds van die
dag te omstreeks B uur reden wr; in de richting Moordrecht en wel over de grote weg
naar Ro[terdam. De naam daarvan kan ik niet zeggen. Ik zaï, met- Van Wijnbergen ach-
terin de auto. De Balvert reed de wagen. Op een gegeven ogenblik stopte de Balvert de
auto, omdat hr3 naar hr1 zet, wateren moest. Daar ik dat ook moest, zerde ik tegen
Balvert eerst te willen gaan.Ik verliet de auto en liep naar het voor mij links van de weg
gelegen nlwielpad. Nadat ik gewaterd had, bleef ik nog even met een mij onbekende
Duitse soldaat staan praten, die op dat moment op een rijwiel over genoemd nlwielpad
kwam aanrijden uit de richting van Rotterdam. Op dat moment ging een Y 2 de lucht
in. Ik had dit nog nooit ge^en en schrok van het geraas en de daarmee gepaard gaande
lichtverschr.lnselen. Ik riep in de richting van de auto: 'Achtung Fliegerangriff'. Toen ik
met de soldaat stond te praten, hoorde ik de Balvert met Van Wr;nbergen op opgewon-
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Gezícht vanaf het fietspad langs de Provinciale Weg op boerderij 'Nooitgedacht'

anno 2007; deboerderij ligt zo'n 200 meter landinwaarts. Foto: auteur.

den toon spreken.
Nadat ik geroepen had
"Fliegerangriff' hoorde
ik plotsehng2 of 3 maal
schieten en kort daarop
weer een vuurstoot. Ik
heb de Balvert niet Van
WSnbergen horen aan-
roepen, dat hrl staan
moest bhlven of dat hrl
anders zou schieten. Ik
ben toen naar de Balvert
toegelopen en zag in
zijn nabr.lheid Van
Wrlnbergen dood in de
grasberm ter rechter
zrlde van de weg in de
richting Rotterdam lig-
gen. Waar hi; precies
getroffen was, heb ik
niet waargenomen. Ik
ben van mening,

ofschoon ik dat niet bewr.lzenkan, dat de Balvert van Rennen in het geheim opdracht

heeft gekregen Van Wrlnbergen onderweg neer te schieten. Ik leid dat af. uit het weg-

brengén naár Rotterdam, wat toch zeker niet nodig was. Ikzelf heb niet geschoten en

kon áat ook niet doen, omdat de auto mij in de weg stond. Gezien heb ik niet, dat het

de Balvert was, die schoot.Ik zagslechts het vuurverschijnsel komende vanuit de rich-

ting waar hrj stond. Even daarna toonde hU *U 2 pistolen, waarvan de magaz4nen ieeg

*ui.rr. De Balverr verteld"e mr.1 beiden op Van Wijnbergen leeggeschoten te hebben. Of

de magazrlnen geheel gevuld waren, weet ik niet. Ik wil nog aan mrjn verklaring toevoe-

ger,, dát aL Salvert ,n.ètntulen tegen mrJ gezegd heeft, dat hij in Griekenland gewend

was mensen op Vorenomschreven wrJze uit de weg te ruimen'.

Een korte, kralhtige én overtuigende verklaring van de enige ooggetuige van het drama.

Alles wijst in de rióhting van Han Balvert als moordonaar van Andries van Wrlnbergen.

Maar welke versie geeft hr.lzelf?
Balvert: 'Eind October I94+, de juiste dag en datum kan ik U niet meer noemen, is de

jood Van Wrlnbergen, woonachtig aan de Fluwelensingel te Gouda door de Landwacht

gearresteerdln verband met illegaal werk. Voor verhoor is Wijnbergen naar het

S.O.gebouw aan de Ridder van Catsweg te Gouda overgebracht, alwaar hr; werd ver-

hooá door Hauptscharfuhrer Rennen. De volgende dag des avonds te omstreeks half

acht kregen OberscharfUhrer Bahlo en ik opdracht \/an Wijnbergen, die voordien met

Rennen íurr" had gehad, per auto naar Rotterdam over te brengen. Te B uur die avond

gingen wr; per autó naar Rotterdam .Ik zat aan het stuuï. Wg reden over de Ringdqk

Éinn.n de gemeente Moordrecht ter hoogte van de woning van de landbouwer

Van der Bas.
Op dat tijdstip zei Bahlo:
"Stop eens even, want ik moet wateren." Ik stopte de auto. Op hetzelfde moment ging

..n V 2 de luchr in met veel geraas en vergezeld van vuurverschijnselen. Onmiddellijk

deed ik de lichten uit van de auto, daar ik een vliegeraanval verwachtte. Ik werd hierin

nog gesrerkt d.oor Bahlo, die riep: "Fliegerangriff'. Alle drie hebben wij onmiddellijk de

uuáietluten. Bahlo liep naar de kant van de weg aan de zrlde van het aldaar gelegen
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rqwielpad. Over dit nlwielpad kwam juist een Duits soldaat per n;wiel aanrijden,
komende uit de richting Rotterdam. Met die soldaat ging hij staan praten. Van
Wr.lnbergen en ik verlieten de wagen ter rechter ztlde en wel Van Wr;nbergen door het
achterportier en ik door het voorportier omdat ik de wagen bestuurde. Tóen Van
Wr;nbergen de wagen verlaten had, liep hrl de ter plaatse aanwezrge grasberm ter rech-
ter zl1de van de weg in. Onmiddelh3k riep ik: "Bh.1f s[aan of ik schier". Toen Wqnbergen
10 meter van mii af was en niet staan bleef, heb ik geschoten met mijn FN.pistool 9
mm kort. In totaal heb ik 5 maal op Van WgnbergÀ geschoren. Eersi Z maàIop een
afstand van l0 meter en toen 3 maaI, op een afstand van 6 meter, omdat ik op h.- to.-
liep. Wrlnbergen viel voorover in de grasberm neer. Ik heb toen gezien, dat hrj geen
levenstekenen meer gaf en cons[ateerde dat ik hem in zr1n hoofd en rug had geraakt.
Daarop ben ik met Bahlo weer in de auto gestapt en ben naar de veldwachter de Lange
gegaarr, alwaar ik vertelde, dat er een lgk in de grasberm van de RingdSk te Moordrecht
lag. Daarop ztjn we naar het S.D.gebouw aan de Ridder van Carsweg re Gouda gereden,
waar Bahlo melding van het voorval aan Rennen gedaan heeft. Rennen heeft een en
ander aan de S.D. te Rotterdam doorgegeven'.
Het rs duidelqk: Balvert heeft willens en wetens Van Wqnbergen het leven benomen.
Deze heeft geen enkele kans gehad het er levend af te brengen, ook al was de aanklacht
tegen hem ('verdacht van illegaal werk') nog zo vaag. Zeer waarschr.lnh.lk is de liquidarie
inderdaad, zoals Bahlo suggereerde , reeds afgesproken met Rennen, met wie Van
Wqnbergen eerder al een botsing had gehad. Volgens Balvert was het een landwachter
die Van Wr.lnbergen had gearresteerd. Of de Bodegraafse landwachter Adam
Hoogendoorn hiermee van doen heeft gehad, is niet bekend.

Moord in opdracht
In 1947 wordt Han Balvert nog een keer verhoord over de zaak-Yan Wqnbergen. Op 27
september, enige tgd voordaL z\n proces begint, spreken de rechercheurs Wepster en
Dqsselhoff opnieuw met hem in de Strafgevangenis te Rotterdam. Balvert herhaalt gro-
tendeels zijn eerdere verklaring maar geeft toch hier en daar saillante aanvullingen. in
het kort: Van WSnbergen is door de Landwacht gearresteerd in verband mer iilegaal
werk (dat was dan zeer waarschijnh.lk op 23 oktober, 's avonds laat). Wordt voor ver-
hoor, af te nemen Rennen, overgebracht naar het SD-gebouw aan de Ridder van
Catsweg rn Gouda. De volgende dag, 24 oktober 1944, 's avonds tussen half acht en
acht uur, krqgen Bahlo en Balvert van Rennen opdracht om Wr.lnbergen te fusilleren in
de polder onder de gemeente Moordrecht. Dit moet speciaal in Moordrecht gebeuren,
omdat aldaar m ar één politieman gestationeerd is en het zodoende niet zo gauw
bekend zaI worden dat de SD hierin de hand heeft. Rennen heeft even tevoren ruzle mer
Van Wr.lnbergen.
In deze verklaring geeft Balvert dus onomwonden toe dat het van meet af aan de bedoe-
ling is geweest Van Wr.lnbergen te liquideren. H5 geeft nu tevens aan waaÍom dat in
Moordrecht en niet op Gouds grondgebied moesr gebeuren.
Balvert vervolgt: samen met Bahlo is hrl Van Wr;nbergen bq de Landwachr te Gouda,
alwaar h5 zich in arrest bevond, gaan halen. Met ziin àrieèn riiden 7-e rn de Mercedes
over de hoofdweg Gouda - notr.iàu- "àr. o,t"àrJt';hr'Gat;;;';. provinciale weg).
on Ào-o "'on r"ssen de Julianasluis en het spoorwegstation in Moordrecht, ter hoo[tev y  u L - L  v v ! ó r  L q

van de boerderq van Van der Bas, stoppen ze. Rennen had dus al bepaald dat Balveri
Van Wr.inbergen dood zou moeten schieten Dit was een zogenaamd 'Dienstbefehl',

waaraart hq zich niet kon onttrekken. Bahlo achtte hq daartoe niet in staat, omdat deze
weer dronken was.
Bahlo en Balvert laten Van Wr.lnbergen uitstappen. Balvert zegt dan tegen zijn arrestant:
'Wr.1nbergen, je weel wat er aan de hand is'. Van Wrlnbergen geeft Balvert de indruk dat
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hrj van Rennen al heeft vernomen wat hem te
wachten staat. Balvert: 'Toen ik tegen Wr;nbergen
sprak, stond hU op 3 à 4 meter afstand tegenover
mij. Daarop haalde ik een pistool voor de dag,
richtte op z4n borst en schoot. Wijnbergen viel
op de grond. Ik liep op hem toe en gaf hem
enkele genadeschoten in zrjn hoofd. Op bevel
van Rennen, moesten wrj het hlk iaten liggen en
bU de politie te Moordrecht aangifte gaan doen,
dat er langs de hoofdweg Gouda - Rotterdam,
even voorbrl het viaduct een hjk lag'. Dat doen
ze. Daarna rijden ze terug naar Gouda. 's Avonds
heeft Rennen de SD te Rotterdam gebeld en
medegedeeld, dat Van Wijnbergen bij een poging
tot ontvluchten doodgeschoten was.
Zo simpel is het dus gegaan, ervan uitgaande dat

Balvert hier de waarheid spreekt. Van W5nbergen wordt beschuldigd van illegaal werk
(onduideluk bluft wat dat dan is geweest en vooral: wie dit heeft verraden aan de SD),

hij krijgt onenigheid met SD-commandant Rennen die vervolgens Balvert opdracht geeft

Van Wrjnbergen uit de weg te ruimen. Van het vluchtpogingsverhaal blgft ten slotte ook

niets over als Balvert inderdaad op de borst van zlln slachtoffer heeft gericht en gescho-

ten.

De weduwe spreeht
Carolina Julia Adriana Hamerslag, tijdens de iiquidatie van \/an Wrlnbergen 40 jaar oud,

is de echtgenote van Andries van Wrjnbergen. Het paar woont aan de Fluwelensingel op

nummeï 32 en heeft een dochtertje van acht jaar, Andrea genaamd.
Van Wijnbergen-Hamerslag vertelt over die traumatische dagen in oktober 1944:'In de

nacht van Maandag23 October 1944 te 11 3,4 lkwart voor 12] uur werd er aan mUn

woning gebeld. MrJr man Andries Samuel van Wrjnbergen heeft toen de voordeur van

oÍrze woning geopend. Wrj lagen reeds te bed. Op dat moment kwamen er 5 of 6 leden,

het juiste aantal weet ik niet, van de Landwacht de woning binnen. Een der landwach-

ters, blqkbaar de commandant, deed het woord. Hrl gaf te kennen dat hq opdracht had

mUn man te arresteÍen. Van wie of van welke instantie die opdracht tot arrestatie uit-

ging, zei dre Landwachter niet, en evenmin wat mUn man ten laste gelegd werd. MUt

man vroeg nog de naam van de landwachter, die had medegedeeld, dat hr; gearresteerd

moest worden. Bedoelde landwachter voldeed echter niet aan dit verzoek. De landwach-

ters deden tegelijkertr;d een huiszoeking in mUn woning, die echter geen resultaat ople-

verde. Daarna namen zg mgn man mede, waarheen weet ik niet. Die nacht ben ik in

mUn woning gebleven'. De ontreddering is groot, zonder opgaaf van reden wordt de

echtgenoot en vader gearresteerd en weggevoerd.
Een nieuwe dag, dinsdag 24 oktober 1944, breekt aan. Carolina van Wrjnbergen gaat op

onderzoek uit: 'De volgende dag ben ik naar het gebouw van de S.D. gegaan, doch ben

daar zeer onheus ontvangen en kon ik niets gewaar worden'. Op de avond van die dag,

zo zal bhjken, wordt haar man vermoord.
Een dag later ontmoet- ze de moorderraar van haar man. 'Op Woensdag25 October ver-

scheen de Balvert met een Duitser in mUn woning en nam diverse goederen mede. Ik

wist op dat moment reeds, dat mr;n man doodgeschoten was door middel van de politie

te Moordrecht. Balvert zer. "Je man was een terrorist. Hrj heeft het bekend. WU hadden

hem eerder moeten doodschieten. Hrl heeft onze Fuhrer beledigd. Ook heeft hij degeen,

die hem verhoorde, in zijn gezicht geslagen. Ik ben lid van de S.D. Ik maak korte met-
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ten met je.Je mag bhj
zrln datje er zo af komt.
Wij zijn hier nog de
baas". Daarna verdween
hr.1 met medeneming
van 5 koffers gel.uld
met goederen uil mun
woning'. Het is zeer de
vïaag of Van Wrjnbergen
werkelijk zijn verhoor-
der heeft geslagen.
Afgezren varr zr1n zacht-
aardige karakter was hij,
zeker als joodse arres-
tant, bepaald niet in de
positie een agressieve
houding tegenover zijn
ondervÍagers aan te
nemen. Feit is dat na
zijn arrestatie geen men-
sen uit de illegaliteit z5n
aangehouden, waaruit
mag bh.1ken, dat, indien
hr.1 al dergelijke namen
kende, hr.1 deze niet
heeft genoemd.
Behalve moorden doet Balvert dus ook aan roven. En nog laat hij de weduwe niet met
rust. rDe volgende dag ldonderdag 26 oktober] kwam hrj weer terug en schreef de
inboedel op. Op Vrqdag 27 October 1944 kwam hU -U sommeren, dat ik de volgende
dag uit mun woning moest zrjn. in verband met de begrafenis van mUn man stond hr.1
mr.1 echter toe, dat ik Maandag d.a.v. de woning moest ontruimen. Toch kwam hrt op
zalerdag 28 October 1944 te 12.50 uur des middags en sommeerde mq, dat ik om 5
uur de woning verlaten moest, waaÍaarr ik gevolg heb gegeven'.
Op die zar-erdag raakt Carolina van Wr;nbergen-Hamerslag, nadat ze eerder haar man
verloor, ook haar huis aan de Fluwelensingel kw5t.
Andries Samuel van Wrjnbergen wordt op diezelfde zaterdagbegraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Vorstmanstraat, in een huurgraf op rrj T, met het grafnummer 19.
Naderhand wordt het lichaam van Van Wqnbergen op verzoek van de familie opgegra-
ven en gecremeerd.
Baivert haalt vervolgens diverse vriendinnen van hem in het huis van Van Wijnbergen
en trakteert hen royaal op spullen, die eigendom zljnvan de familie Van Wr;nbergen-
Hamerslag.
Tijdens de rechtsgang ontkent Han Balvert op zeker ogenblik dat hrl Andries van
Wrjnbergen (en Frits Stolk) heeft doodgeschoten. De rechter hecht hieraan echrer geen
enkele waarde en veroordeelt Balvert vanwege deze twee moorden tot levenslang, een
straf die in beroep wordt omgezet in twintig jaar. Als Balvert in totaal veeftien-en-een-
half laar in gevangenschap heeft doorgebracht komt hr.1 in november 1959 weer op vnle
voeten. Hr; vestigtzich daarop in Oberhausen, alwaar hi.l in 2000 overlijdt. Van spijt,
wroeging of berouw heeft hq nooit ook maar enige last gehad.

De nummers 32, 33, 34 en 35 aan de Fluwelensingel anno 2007. Op 32 woonde
Andries van wijnbergen, op 35 siebrand Smit, het latere hoofd van de Politiehe
Opsporingsdienst. F oto : auteur.
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De dóèhter

tïï'f,:ïï.x""uf"*'"
Andries van Wrjnbergen
en Carolina Hamerslag.

t,l;,'ITr:oii^,ï'íu
geelt zij enige achter-
grondinformatie over
ha.ar olders en.de tragi-
sche gebeurtenis van
oktober 1g+4. Sinds het

begin van de jaren 1930
had Van Wijnbergen een

accoun lantsbedrij f aan

de Fluwelensingel 32.

i,ïffi[1""fr*ïu,i,.r,.
eoía en"maakte deel uit

De stal wqarín

Foto: auteir.

van de gemeenreraad.van Gouda. Vanwege zr;n joods-zijn werd hij in 1940 door de

Duitse Ë.r.,,., van zijn functie als gemeànte,raadslid onthe"ven.- 
,

Bij de arresratie ,rur-, vul wijnbergef; in.oktober L944 vond dg.st.f ..:h.,iï3ï:trt"

.á potkuchel br.; hem thuii hutt*rt ooide resten van illegale b-taadjt

Sich! rheirsdiensi il ó;. rkzaamheefi gemaakt is onofigehelderá gebleven. .De
;;;"t:gt"g van die blaadjes, zo vertelt 2"1írcr,was overigóns wel erg onzorgvuldig.

Eep uÏn á. bur.r, had zllfs eens een blaadje, dat nog half uit de brievenbus stak.

;;;; ;il; ;;J;*J, - ,ioraig werd "rbírorgd z; kan van wsnbergen ook zijn

verraden.
Door zijn conracren meL de illegaliteir werd Van Wijnbergen zo alsnog slachtoffer

;; à. 
'r,aziterreu 

r. Zrlnutgl-* en B-jarige dochterqe werden uit hun huis gezet

door de Duitsers, d.ie er zelf hun intrek in namen. Gedurende d.e laatste oo-1lo8s;

maanden vonden moeder en dochtel T"t moeite elders een onderkomen. Van de

Goudse illegaliteit ontvingen ze voedsel' _
In een monáehnge toelicË[ing vertelt Andrea van Wr.;nbeïg:n dat er in de middag

;;;; zl. oL,oËe, ul een inial brj haar thuis is gewáest. Éuut vader had toen \ll-
"." ""a"rduiken maar heefr dar niur gedaan, hi; bleef br; vrouw en kind. Diezelfde

iïïif::t?*ï:iru;zin geschïeven over haar ouders zo zouhaar moeder als non
,.rr.r."J n?u,- a. boerde'.1 van,laspei van der Bas z'n ge'aan om afscheia va1 n11
man te nemen. Dat is volgens haar absoluut niet gebeurd, HogEuiL is een tante van,

haar, zus van haar moedei, die verpleegster en.diacones was, daar geweest, mogehjk

in gezelschap van de arts Ján Bik, àok ó*dut die pérsonen zich gedurendè spe rti jd

over straat mochten begeven.

Èr;;;*u, au, in coudírn dy Tlteedewereldoorlogwerd gesuggereerd dat haar vader

eei relatie met de Duitsers had gehad..Hel was weliswaar een misverstand en de

zaak.is volledig rechtgezet, 
TT{pUn 

deed het wel. 
was her eenNa de moord óp haaiuader hebben zrln móordenaars heL li jk, 'als,

il"d,;h,;;g;iaren. Jan B1k was een áo* 
1ur,.haar 

en *.rá later haar voogd;die is

naar her lichàm *..á. krlken. Mensen in de d.irecre omgeving van de plaats des

onheils hebben her lichaam in hun huis gehaald. Die - [ot voor kort anonieme -

lt-

Van Wijnbergen opgebaard heeft gelegen
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mensen is ze alti. ld'enorm dankbaar geweest. Onlangs heeft Andrea dan eindehlk

haar vader zo hefdevol in de stal van 'Nooitgedacht' heeft verzorgd en opgebaard. ln
oktober 1944waszi1 acht jaar oud, hij 19. Nu, ruim 63 Jaar na de gebèurLenii, ont-
moetten ze elkaar. Eindeh.lk kon zr3 haái dànk uitspiàken vóói àltés wat hil en zqn
vader belangeloos voor haar váder hàddèn gédaáÀ.
Frapp.anq.Í$.'We}dát.hàáránop.eêf.káaspIánkup#b.aar
omdat de vader van Van Wijnbergen een kaashandel heeft gehad.
Na de liquidatie van Van Wijnbergen is haar moeder nog teruggeweest in het huis
aan de Fluwelensingel om wát zakèn te ràgetèn . Daàr óntmóerte ie Hàn BaLvert. Z"e

Aan Balver[ vroeg ze toestemmiÀg enkelè iaken uit het huis meé f. *ógà" nemen.
Dat mocht, indien ztj maar dat goedkope schilderij liet hàngen, want 3uist dat vond
hf ,een;,praahti$ kUnstwerk,
ommoetÍn$ i. ái#eit spee[uên hêitigê Wak$evbelens door haàr heen, waàrààn
ze evenwel op geen manier uiting heeft gegeven

De hulpverlener
Piet van def ,Bas káa 2ich hCIr áXlcmaál fiqg levÊn:dig
vbCIf dê gêê$[ halên, tang $efe ên,is híj vanwege rijn
huwêtljk naai Srotwuk Verhutsd; áar tl{,ooír$a abht

oud, is nu 82, maar de hennneringen slaan in zr;n
geheugen gegrift. Ook op ztln vaderJasper, die in
tp,g+ is oveflêflên; hbefr de tiá$schU,gabêurrefiís van
ddsigdb diêpe indïuk $umáakt1 ffE fiCIr vaq dêr,.,Bás

Hêt iE ná áchrên; op iê aVond ván:dÊ ?4e oktobor,:
1944. Piet gaat naar buiten om te plassen Hr.1 kr.1kt
om ztch hêen, gêfiiÊt áit altfid ván het donkere uitl
spansei; de impbsanrê rv'êidsheid váft he{ lafidsnh p
en de absoiute stilte. De boerdenl ligt zo'n tweehon-
derd meter landinwaarts en is door middel van een
Weg$etjq vef on ên rnet,.de Fi VinCiale ,,' ,,,, ,,

Fid!Jí.,uyw:,;d9|r,as;,,,nm$thfi$i:,Yii
Foto: auteur.

Piet naar de geluiden die van de straalkant op hem afkomen. Een auto starL, rijdt
áilieiuir de,oprrjlaan in, keer,t ó ênveÍdfnË if de rlchËifg:.van Gb.Udá; Opfíeiw,
volledlse strlle.
Een uur later komt de polit ie Er l igr een trlk áàn het bàgin uun de opnjlaan, ro

vader Jàsper In de berm tussen Provinciale Weg en Ringvaart, tegenover het vóet-
balveld van Voetbalctub KBO Hulzén, dat naast 

'Nóóiigedàcht' 
ligt, wóidr iÀdèidaad

her lgk van àen man aangètroffen. Vàder en zooÀ hálen een laddéi óp van de boer

s[ááH "s 
ftê**eeriig *Uate*

staat een kaastafel, want Neelde "un aer Bàs, de móàdái uàn Èièt, berèidt káás
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rEryndei worden dicht tegenrèlkaàr schraag;es'geièt,,óm de. táfel,te vériràvigèn. D.,,
::, plank met daaÍoP :de o"eiledene wordt vèríoÏgéns op de kaa:ttàfàl gèplaarsr 

'Zo "'

'wó ia i ' . á fgedek t . .meteen Iakèn , 'Ándr ies .vahwI |h6à igànop 'gêbaárd ' ' ' : ' ' ' ' ' : '
Dè toigende ochtend komt::dê w.èduwe''\/an W,{nbói[en, die,, zo dênkt:van,dàr:rar,,

;fl f"ïï*ï3ii1ffi ,1'ï,iïJ*i#:#'#ïr?:ffi ilYli;f,*J,lïi;*ï:ï:,
iï*::ï#ffi ïti;ïrff ';5J'ï"ïïr,i:nÍïË;*li,#ï;r:1i'*J'fl Hil#,:;:ii'
*",ar,.t-n1, Vader en zóon ttifuf.." ziih diiir..r,eï iii,gitd^un,iËrug uit:,aà.ïtut cétrlel'
àlleen nàemt zr; áfr.n*id ya1huui êihr!*' oót, , Muá. Ëi; 4á'#,il ,uF;.À;"*otg ,i;ii 

"

, di a.i nás ooi< niet:uir dàt Èet à."'u;,aere vior.rw áà" aà' Èchtgêno-te ir g*-iu.rr, ái.

: !:fffi i:'3t5iïli:g;iïL?Hïï f ï; Ji:ííïi'.il n;;- . . ;J in;n.n",.,, ; r 0.,,1,.
Í:ïii.:ïïi:ï:;;àÍ,ïl'1ffi liï:m,aï:,*ï#,ï'J]*ï##Ë;-#il1ïíJ,ïïJ',,
3J"if il?:*m,u';ffi;ï:*Jïi'áïtrff ï#l;ff l;X"ffi i:ri#J!
onder.noqmalitel 

_1- l_li"\en rnetikaze3 worden"iqeebiachr, óoidt ,rr, de plank mer

iïlf Tl:ftï,ïï,Yi:,ïïii:l'ruru:kïïffi ïf :'';'l'ï;l#m:ïH:tf;il*;n;ïÍu'n
1ïïilf:l*#,i"ïïf,iïi:Jï:ï';iï:*'"t;iffi ",i:ï;*5:Hf;*"*:lï,ï

: ::ïï:,F'ih1ïixi:ïïjË.iffiïH,ï'#i:iiffii; ï,ïï"àïns pas
Middelweg en bereikt al snel de begraafplaats, Helïs een gebeunênis geweest die hrl

: nooillal vergéten,,hoê óud hll ook wó,rdt, Gelukkig heáft hli nu de,hand nog,kun-
nen drukkàn:van Aodtea, de dochtet,'"u" Andries,S?muei van Wtptbergen .n
Caroïina van Wijnbergen-Hamerslag., , : ,, ,

'
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Met dank aan

Andrea van Wijnbergen, Piet van der Bas, Marinus van der Bas, Elly Timmerman, Coretta Wijbrans en
familieleden van Han Balvert.

Deze bljdrage over Andries Samuel van Wrlnbergen is een hoofdstuk uit een publicatie over Han
Balvert die - vermoedelqk - medio 2009 verschijnt.

Jan H. Kompagnie is hoofdredactzur van de Tidinge.


