


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 scherming van de bevolking tegen onjuis-te berichtgeving'. Vrije nieuwsgaring enpersvrijheid waren daarmee verdwenen.Daarop begonnen al snel de eerste illegalebladen te verschijnen: 'Vrij Nederland'inaugustus 1940, 'De Waarheid' in novem-ber 1940 en 'Het Parool' in februari 1941.In het verzuilde Nederland vormde lang-zamerhand elke groep haar eigen spreek-buis. In verzetskringen ving Jansen echterop dat men van katholieke zijde maar zoweinig hoorde. In die periode en in dieomgeving had dat iets weg van een ver-wijt, een motie van wantrouwen. Jansentrok het zich als katholiek persoonlijk aanen nam zich voor hierin verandering tebrengen. Geheel alleen begon hij te wer-ken aan de samenstelling van zo'n katho-liek verzetsblad. In een verduisterd ka-mertje in het gemeentehuis stencildeJansen zijn opwekkingen tot verzet en zoverscheen nog in 1941 de allereerste afle-vering van 'Christofoor'. De symboliekvan St. Christofoor (Christoffel) deChristus-drager, de heilige die Christusondanks

diens almaar toenemende ge-wicht veilig over een gevaarlijke rivier konbrengen, leek hem toepasselijk voor dezeroerige oorlogsperiode. 'Christofoor' wilde een blad voor katho-lieken zijn, was althans in eerste instantievoor hen bedoeld, en moest dus een in ka-tholieke kringen gebruikelijke en herken-bare vorm krijgen. Daarom werd kapelaanTh. ten Hage om een toepasselijk mottogevraagd, een tekst die katholieken zouaanspreken en die de geest van de tijd zouweergeven. Vandaar de latijnse tekstChristus Vincit! Christus Regnat! ChristusImperat! ( Christus overwinne!, Christusregere!, Christus heerse!) op de voorpagi-na. Natuurlijk moest dit in het geheim ge-beuren. Maar tekenend voor de houdingvan het gemeentepersoneel en Jansensvertrouwen in hen is wel dat ook zijn col-lega's Van Pienbroek en Ubels betrokkenwaren. Van Pienbroek hielp bij het sten- den, waarop Jansen het simpelweg falsifi-ceerde door het stempel van de comman-dant na te maken met behulp van eendoorgesneden aardappel. Hierna kwamHartings geregeld langs om nieuwe for-mulieren te halen

voor anderen. Omdat Jansen bij de Distributiediensteenvoudig toegang had tot bonnen werdhij al snel benaderd om extra bonnen vooronder-duikers. In de kluis lagen stapelsbonnen, maar die werden wel regelmatiggecontroleerd. Toch leverde Jansenprompt, omdat hij bedacht dat een greepuit de onderste laag het eerste jaar tochniet opgemerkt zou worden. Deze activiteiten brachten Jansen incontact met Jaap des Tombe uit de JanWillem Frisostraat, commandant van deOrdedienst (OD) in Utrecht. Een gemeen-teambtenaar was natuurlijk interessantvoor de OD, hij kon immers achter deschermen kijken! Alle informatie omtrentDuitse activiteiten waarop Jansen maarbeslag kon leggen werd nu doorgegevenaan de OD via een contactadres, de slage-rij van Kees van Zijl in de Benschopper-straat. Tot op dat moment had Jansen steedsop eigen houtje gehandeld. Niemand wistvan zijn activiteiten. Ook op het gemeen-tehuis had hij niemand in vertrouwen ge-nomen, hoewel iedereen daar absoluutbetrouwbaar was en er onderling openover de bezetting werd ge-sproken. Zekeris

dat ook ambtenaar Van Pienbroek ver-zet pleegde, hoewel zij daarover geen con-tact onderhielden. Van Pienbroek zouJansen later wel assisteren bij de produc-tie en verspreiding van diens verzetsblad.Door zijn contact met de OD werd Jansennu steeds meer opgenomen in het georga-niseerde verzet. Christofoor De Duitsers waren al meteen in mei1940 begonnen met de 'gelijk-schakeling'van de Nederlandse pers. In juli 1940volgde een verbod op het beluisteren vaneen aantal buitenlandse zenders, 'ter be- 292










