
CHRISTIAAH .TOHAlDIES Boal 

geboren : 2? mei 1920 
Ala Padvinder e1nstal4•erd: 2 Juli 1932, biJ de derde HilT raumae Groep 
(Heideparkgroep h door Hopman Ka&JIIIl. 

rna A. P. L.- .P.L. Tan de patrou11le •ne Eekhoorna• 
In 1938 V. T. b1J de "Goo1acbe ZwerTera• , daar naderband Ploegle14er. 
Tot in oorlog (18 augustua 1944) gevangen genaaen door de Duitaera te Ze1; 

weg na 1111ga1e arbeid, weggevoerd naar Dui taland en ni t meer terugge
k rd. 

Korte omschr1Jv1ng van de illegale werkzaamheden van 
K I K ten B o o x, tiJdens de oor1ogJaren, 

Gedret'en door aen voor hem zo typiache drang naar eer11Jkb id en vr1Jheid. 
et end ui t en eslacht, dat al van 1933 a:r het ba:rbaar e optreden T&n ~ 
Nazi t gen de Joden had leren kennen, n bezield t de war P&dT1nder1 

men tali t 1 t he eft Kik van het begin at "alle voorkomende werkaamhede • 
v rricbt, ' 
Aanvankel1Jk b stond dit uit bet v rBpreiden van ill gale lectuur, 
Maar al spoedig wordt dit : apionage, overvallen op di~tr1but1 bur aux, 
wap ntransport n, hulp aan onderduikers en piloten. 
Klk kon z1ch als scholier van de Utr ohtse M. T.s . moe111Jk vinden in het 
onderwiJs dat d kop in het zand stak en zich van de oorlog eb uren ni t1 
aantrok. ~ n anti-duits versJ in de gang aangeplakt aa d aanleiding to· 
Kik's verwiJdering van de school. 
Klk voorz g l po dig de noodzaak van goede oefening in het gevaarvolle 
w rk. In en biJ hun blokhut traind hiJ een groep voortrekker in wapen
hand 1, Judo n nachteliJke verkenningen. 

t ziJn ~ 3gherhe1ts Dienst legetimatie hee:ft hiJ o.a. op 23 october 
194~ versobill nde gearreeteerde Nederlanders uit het eportpark gehaald. 
ZiJn spionag groep "Phylax" hee:ft, na ik na de oorlog van bevoegd ins tan· 
ties vernam, uitstekend gewerkt tot het moment van ziJn arrestatie . 
Li~fst deed Klk geen beroep op and ren ala hiJ zel:f het werk kon opkanpp J 

Joden, die hiJ eenmaal had geholpen, blee:f hiJ tot het eind verzqrgen. 
Ben overval biJ een beruchte S . D.agent deed Klk zelf met slecht i'n med · 
werkster. H t overbrengen van grote hoeveelheden bonkaart n en geld liet 
hiJ niet aan anderen oT r ( ik heb zulke beste papieren) 
Hoe belangrijk K•k 's verdiensten op andere terreinen ook zijn gew est , 
h t aociale erk trok hem het meest. 
H1J trok zich h t lot van vrienden, die gearresteerd waren zo sterk aan, 
dat dit hem p ychisch en physiek eterk heeft ondermiJnd n hem uiteindeli~ 
r1jp maakt voor de arrestat1e, die toch nog een toevallige greep van 

de duit ers as. 
Kik re1sd v e1: naar Enschede met geld voor onderduikers, naar ~·rtesland 
voor K,P. werk, naar de Veluwe met zendapparatuur, naar Limburg om Joden tt 
verzorgen. Maar hi j reisde bijna altijd alleen("waarom meer mensen r1sico' 

te la ten nemen 11 
) 

Voor e n piloot, die hi J tijdeliJk in de blokhut had ondergebracht, scb&r· 
relde hiJ engelse s i garetten op : die jongens moeten het goed biJ ons hebbt 
Kik was een typisch voorbeeld van een bezi eld, krachti g , jeugdi g enthou
ia , dat ondanke alle teleurstellingen aan het ideaal vasthield. 

Kik organiseerde tot 23 april 1944 elk jaar een St!Jorisbi jeenkomst, 
symbool van de internationale broederschap. 
Klk had veel vrienden onder alle lagen der bevolking, en dat niet alleen 
door z1Jn vrolijke grinnik, maar ook door zijn ernstig woord . 

G.v. 



On thul l i ng s traatnaamborg Ten Booms traat i n i l ve r s um - 3 mei 1957 
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I k benoorde t o t een afdel i ng milita1 r~~J di e · u~t _,_ d e u rl~hting ~am 
Hilve r sum binnenkwamen en een van de eerste i l.ver s ummeers, die we 
ontmoetten , was i k i n padv i nde r suni fo rm en op een motor, kwiek en 
acti ef. 
Da a rna l ee rde i k hem kennen a l s i emand me t karak t e r en g eZDnd ver
stand . ij kon ernst i g zijn en ook r euze vrolijk , was mu zikaa l, zo
wel. als ruig , ko rtom een uitmunt end padv inde r. z6 een, waa rvan je 
er een pa a r dozijn zou will en h ebben . 
In he t voe t sp~o~ van zi jn fam i l i e , heeft Ki k na de i nval van de Duit
s ers de conse qu enti es aanvaar d van zi jn hoge i deal en . 
Een in de gang aangeplakt anti-duit s ve r s jes was aanle i ding t ot zijn 
verwijdering van de Utrecht se M.T.S. 
Ki k s illegal e activitei t en omvat ten spionage , ov e rvallen op distri
butiebureaux, apent r anspo rt en, hulp aan onde r duikers en geallieerde 
p iloten. I n en bij de blokhut bij de go lfvelden oefende hij andere 
voortrekkers in judo, wap enhandel,BN na chtelij k e verkenn ingen enz. 
Die blokhut, s i ndsdi en Be t Behouden Huys geneemd , is voor velen een 
veil.ige schuilp l.aa t s geblek en en Ki ks naam is er onverbreke lijk aan 
verbonden. • 
Met zijn valse legitimatiebewi. js van de beruchte Sicherheitsdienst 
deed Kik het gevaaalij ks t e e r k , mees t a l alleen,om ande ren nietjaan ____ __ 
gevaar bloot te stellen. Hij bra cht g rote hoeveelheden jonnodig 
b6nkaarten en g rot e sommen ge l ds ov e r voor onderduikers. Hij reisee 
naar de Veluwe met radiozendapparatuur, naa r Limburg om Joden te ver-
20rgen, naar Friesland voor een K(nokploeg ) 0 verval). 
Een van de l aa tste k e ren dat i k ~ik sprak , as tijdens een kort be
zoek in mijn woning om een revolver af te halen, di e ik t e pakken had 
kunnen krijgen. Hij a s toen bijna 24 jaar en i emand, die de gevolgen 
van zijn opvattingen en idealen volledig had aanvaa rd. 
Hij was diep-ernstig ge s temd vanwege de weinig r ooskleurige toestand, 
maar toch nog als in een flits bevrijdend, jongensachtig blij met de 
~ele bereikte resultaten. 
Ye spraken slechts kort met elkaa r en nauwelijs over zijn eigenlijke 
verzetswerk. Maa r hoe sterk heb ik het toen gevoeld dat Kik zich daa r
toe geroepen wist en bereid was tot het einde trouw te blijven. Niet 
in eigen kracht en voor eigen eer, maar in de kracht van God en tot 
zegen van anderenl 

e eerste en die bijna laatste ontmoetingen zijn karakteristieke mo-
• ntopnamen uit het leven van een jongeman, afkomstig uit een fam111e, 
waarYan door toedoen van de duitsers in enkele jaren leden bet leven 
••rloren, terwijl nog anderen gevangen gezeten hebben. 

pname : een le•enslust1ge, vlotte vent, die niettemin wi st wat hiJ 
n et je d1g entho e z1jn idealen koesterde. 

2l al'l, die d.Jn le•en 'Yei1 had voor anderen op grond van 
die hiJ a1s en nagestre e~d had. 

aar later el1Jkerw1 gesproken b1j toe-
'Yen. 
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