
IN MEMORIAM. 

Overgenomen uit" De Zwerver ". 
Weekblad der GOIWN, en LO, -LKP, -Stichting. 
Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland. Landelijke org. voor hulp aan 
onderduikers. Landelijke knokploegen. 
17 December 1948. 

Cornelis Gerrit Wiegers. 
Onderluitenant Koninklijke Marechaussee te Finsterwolde. 
Geb.7 December 1894 te Groningen 
Gef, 8 April 1945 te Anloo. 

Wiegers was actief medewerker van de LO. Zijn werk in deze organisatie bestond uit 
het overbrengen van onderduikers, financiële zorg voor onderduikers en het 
verschaffen van distributiebescheiden. In dit verband heeft Wiegers ontzaglijk veel 
werk verricht, zoveel, dat hij het grootste gedeelte van zijn beschikbare tijd aan dit 
werk besteedde, zodat gerust gezegd kan worden dat hij alleen in zijn vrije tijd bij de 
politie was. 
Voor dit werk was hij dan ook de meeste nachten in de weer, er waren maar weinig 
nachten dat hij thuis was. Hij was waarnemend Districtscommandant te Finsterwolde 
der O.D. later BS. 
Hij was medewerker bij de Binnenlandse inlichtingendienst. Deze dienst had tot taak 
verschillende militaire gegevens te verzamelen (opstellingen afweergeschut, 
verschillende batterijen, zoeklichten en andere militaire objecten) welke inlichtingen 
dan naar de geallieerden werden over geseind. Wiegers was ingedeeld bij de Groep 
MARX. 
Ook had Wiegers een leidende functie bij het afwerpen van wapens door geallieerde 
vliegers. In dezelfde tijd dat hij gearresteerd werd, werd een zending wapens verwacht, 
welk in de omgeving van het Midwolderbos zou worden afgeworpen. Het radiosein 
dat deze zending zou worden afgeworpen, werd iedere dag verwacht. 
Wiegers had voor de ontvangst van deze seinen de beschikking over een plaatstroom 
radio-ontvangtoestel met accu. 
Op 20 februari 1945 werd hij door de SD. gearresteerd. De arrestatie kwam zeer 
onverwachts. Vier SD.-ers in burgerkleding met een auto, voorzien van het provinciale 
kenteken verrichten de arrestatie. Op het eerste gezicht maakten auto en inzittenden de 
indruk van economische controleurs. Hierdoor heeft Wiegers zich vermoedelijk ook 
laten misleiden anders had hij nog wel de gelegenheid gehad om te ontkomen. 
Huiszoeking in de woning van Wiegers is niet verricht. 
Dank zij deze gunstige omstandigheid kon men hem niets ten laste leggen. Ondanks de 
veelheid van zware verhoren op het beruchte Scholtenshuis liet hij niets los. 
Wiegers is een man geweest van grote bekwaamheid en is moedig zijn weg gegaan, 
welbewust, overtuigd van de grote gevaren, die hem bedreigden. 
Wij, die hem zo goed hebben gekend, zullen hem als een der groten uit het verzet met 
grote eerbied en hoogachting gedenken. 
Voor Koningin en Vaderland heeft hij gewerkt en zijn leven gegeven. Hij kon met 
recht in zijn vaandel voeren: Moed, Beleid en Trouw. 


