Mijn verantwoording.
Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd, na vijf maanden bevrijding. Rede uitgesproken
door W. van Dok ter gelegenheid van zijn aftreden als wethouder van Beverwijk.
Opgedragen aan de honderd prominente burgers, die hem begin 1943 hebben verzocht als
wethouder aan te blijven, ook onder N.S.B. bestuur. 20 blz.
Burgemeester H.J.J. Scholtens van Beverwijk was tijdens de oorlogsjaren door de Duitse
bezetter geïnterneerd in St. Michielsgestel voor de duur van anderhalf jaar. Dit gebeurde
met een aantal andere prominente Nederlanders. Zij werden als gijzelaars vastgehouden.
De heer van Dok was wethouder van Beverwijk en bleef tijdens de afwezigheid van
Burgemeester Scholtens, aan als locoburgemeester tot de komst van de NSB burgemeester
van Grunsven. Na de komst van van Grunsven bleef hij op verzoek van 100 prominente
burgers van Beverwijk, aan als wethouder. De heer van Dok heeft veel illegaal werk
verricht en stond vanaf 1942 via jonkheer Sandberg in verbinding met N.S.F., N.C. en L.O.
voor het verstrekken van financiële hulp, levensmiddelenbonnen en het onderbrengen van
personen welke door de SD of Wehrmacht werden gezocht. Bovendien verschafte de heer
van Dok aan de jonkheer waardevolle gegevens en kaarten voor de Secret Service.
Het Nationaal Steun Fonds (NSF) was in de Tweede Wereldoorlog een verzetsorganisatie
die behulpzaam was bij het financieren van de illegaliteit in Nederland. Het fonds werd
ook wel de financierder van het verzet genoemd.
Het Nationaal Comité van Verzet (NC) was een verzetsorganisatie tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De groep is nooit officieel opgericht en dus ook nooit ontbonden.
De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) was tussen medio 1942 en mei
1945 een Nederlandse verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog.
De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (NSB) was een Nederlandse politieke
partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan. De NSB was op nationaalsocialistische leest
geschoeid en fungeerde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog als collaboratiepartij.
De Sicherheitsdienst (SD) evolueerde tussen 1931 en 1945 van een bescheiden
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP)-inlichtingendienst tot de
staatsinlichtingendienst van nazi-Duitsland met 51 hoofdafdelingen en 519 regionale
afdelingen, enkele duizenden agenten en enkele tienduizenden informanten.

