Verzetsgroepen
De groep Sturm
Behalve de Goese OD-groepen van Daan Kloosterman (62 mensen) en Piet Quant (dertig mensen)
had je in Goes ook nog de OD-groep van Jan G. Sturm ('S') met ongeveer twintig leden. Hij
'beheerde' dertig onderduikers. Sturm had ook een distributiepunt voor Vrij Nederland. In zijn huis
achter de boekwinkel voerde hij belangrijke besprekingen met de Zeeuwse verbindingsofficieren
Piet de Kam en Cor Antheunisse. Zijn vrouw, D. Sturm-Noteboom, ving regelmatig landelijke ODkoeriers in hun huis op. Sturm is in Tjimahi (lndonesië) tijdens de 'politionele acties' om het leven
gekomen.
Partizanen
In Zuid-Nederland kwam ook de Partizanen Actie Nederland (PAN) voor. De Partizanen op NoordBeveland zouden nog voor veel vuurwerk gaan zorgen. Ook Zeeuws-Vlaanderen kende Partizanen
en in Goes zat evenzo een kleine groep. Die groep ging een beetje zijn eigen gang. Een van hen
was de 17-jarige Goese scholier E. Boudeling. Hij pleegde in een Duits uniform gestoken samen
met zijn schoolvriend sabotage. Later vertrok hij naar Zwitserland. Vechtend in het
Vreemdelingenlegioen verloor hij in september 1943 in Noord-Afrika het leven.
De groep Laport
Bankier Jan Laport te Goes wilde zijn groep ('de gereformeerde groep van Laport') graag klein
houden: maximaal tien man. Veel gereformeerde verzetsmensen waren dus geen lid van deze
groep, maar van de OD. De belangrijkste leden van de groep Laport waren het echtpaar Jiskoot en
ds. Wim van der Vegt. De groep van Laport had via ds. Jan uit Sprang-Capelle contact met de
landelijke Beurs van de LO.: En indirect had deze groep contact met de Beurs via Rien Jiskoot, die
verbindingsman was tussen de groep van Laport en de groep van De Roo. Het huis van Jiskoot was
het epicentrum van veel activiteiten van deze groep. Maar ook het huis van Laport, waar bankzaken
voor het verzet werden geregeld, was van groot belang. Om ongewenste bezoekers af te schrikken,
hing er op hun deur dan ook de mededeling: Scharlach - ist sehr ansteckend (Roodvonk - is zeer
besmettelijk).
De groep De Roo
In Goes was er ook een 'algemene groep' (niet gereformeerd) van oud-wethouder Anthonie de Roo
( 'Van Dam'), die rechtstreeks verbonden was aan de landelijke Beurs van de LO. Actief in de groep
De Roo waren Sam Buijs, Job van Melle ('Veldhoen'), Johan van Melle, radiocommandant Ronald
van Dijk en de echtparen Hartstra en Barendse. De heer Hartstra was de leraar Engels van mijn
vader op de Rijks-HBS in Goes, Job van Melle was boekhouder bij het accountantsbureau van De
Roo en woonde nog in zijn ouderlijk huis bij hun bakkerij aan de Opril Grote Markt te Goes, Verder
waren de koeriers Koos Lou en Co van Dijke aan de groep verbonden. Karel van Spronsen, die
later onder het pseudoniem Rudolf van Reest het stuk over Zeeland in HGG (Het Grote Gebod)
heeft geschreven, was lid van een van de twee Goese groepen die alleen LO-werk deden, dus of
de groep van Laport of die van De Roo.
De groep Van Beest
Al in de zomer van 1940 ontmoetten de 37-jarige Fons van Beest en de 28-jarige onderwijzer Piet
Bouwense uit Oostkapelle elkaar en vonden dat ze 'iets moesten doen'. Sabotageacties leek hen
zinloos en gevaarlijk, en hulp aan onderduikers was nog nauwelijks nodig. Ze besloten Duitse
stellingen en de voorbereidingen van de Duitse invasievloot voor Engeland in kaart te brengen en
te fotograferen. Bouwense was actief geweest in de padvinderij en het turnen en uit dat netwerk
rekruteerde hij groepsleden. Het zenuwcentrum lag aan de Veerseweg in Middelburg, waar de
echtparen Sturm- de Pagter en Van Beest woonden.
Jaap Brasser tekende - net als mijn vader Jaap later in 1944 zou doen - de militaire situatie bij
Westkapelle. Het zwaartepunt van het verzamelen van inlichtingen lag op Walcheren, maar ook van
de Zeeuws-Vlaamse kust zijn foto's gemaakt. Jo Merk had een fotozaak en ontwikkelde alle foto's.
David Joziasse - die later meedeed met de overval op het distributiekantoor in Sint Laurens - was

ook tijdelijk verbonden aan de groep. Maar hij vond het te gevaarlijk dat Van Beest lijsten met
medewerkers bijhield en stapte uit de groep. Van Beest zei echter dat hij slecht was in het onthouden
van namen.
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