
Kees Bauer 

KP-UTRECHT EN BETUWE 

Groot en sterk rijst de Domkerk uit het hart van Utrecht. Hoog klimt haar toren naar 
Hollands luchten, als een symbool van het onvergankelijke. De branding van het leven 
heeft eeuwenlang aan zijn voet geruist, geslachten zijn gekomen en gegaan, oorlogen en 
tijden van welvaart hebben elkaar afgewisseld, liefde en haat bepaald en het rhythme van 
het altijd driftig leven, dat aan zijn zware muren klopte. Ver ziet hij naar het Oosten, 
waar eeuwen en eeuwen geleden de Franken woonden en waar nu op de hoge zandgronden 
de dorpen liggen in de bossen en heidevelden; naar het Westen, waar eens de Friezen 
huisden en waar nu de boeren hun koeien weiden op de lage gronden. Veel heeft hij gezien 
en de les, die de historie tekende in het aanvloeien en wegebben van het gebeuren, heeft hij 
geleerd. Hij heeft begrepen, dat in de droefheid om het einde reeds de vreugde van een 
nieuw begin doorklinkt en dat in deze vreugde weer de droefheid van het einde is verklankt. 

Ja, groot en sterk rijst de Domkerk uit het hart van Utrecht. Zij is het centrum van de 
provincie, wijder nog, van geheel Nederland. De stad, die zich langs singels en grachten, 
in arbeiderswijken en ruime villaparken om haar heen heeft uitgestrekt, heeft niet het 
oude vertrouwde van Amsterdam, niet de hooghartige rust van Den Haag, niet de grauwe 
stoerheid van Rotterdam. Op Zondagochtend is zij doods en nuchter en slechts het gelui 
van haar kerkklokken roept de mensen op straat, zwijgend en strak. Des avonds na elf uur 
wordt zij al weer slaperig en een uur later glanst onder het licht van de straatlampen 
verlaten het diepzwarte asfalt langs Neude en Vreeburg. Zo is de stad,zo zijn de dorpen en 
steden in de provincie. Maar Noord en Zuid en Oost en West vinden elkaar in deze vierde 
stad van het land langs de grillige lijnen van de spoor- en verkeerswegen en met de uit
breiding van haar gebouwen houdt de vergroting van de roem der Jaarbeurs gelijke tred. 
En de mensen? 
Zij missen· het sprankelende, het joviale van de Zuiderling. De stoere, onbuigzame wil 
van de Noorderling is hun vreemd. Zij vormen geen volk, één in wil, één in geloof, één in 
wezen. Sommigen zijn Katholiek, sommigen Protestants, sommigen zonder geloof. Nuchter 
en stijf zijn de mensen in Holland, zegt men. Hoe zullen zij zich weten opgenomen in de 
machtige gang der geschiedenis? Hoe zullen zij voelen, dat ook in hen de historie ieder 
ogenblik op een keerpunt kan staan? Maar de toren van de Dom, hoog oprijzend boven 
Stad en Sticht, weet het. Hij heeft gezien, hoe de mensen in Utrecht leven en werken. Hoe 
deze kleine provincie in verzet kwam, toen vijf jaren lang de Maliebaan een broeinest van 
Duitse bureaux en diensten was ·en Mussert er zijn hoofdkwartier had gevestigd. Hoe dat 
verzet oplaaide als in droge zomers het vuur in de bossen en heiden, plotseling en onweer
staanbaar, soms bijna gedoofd, maar dan, onzichtbaar smeulend onder de grond, zich 
verder vretend om ineens weer razend los te barsten, tot het zich tenslotte verenigt tot één 
onbedwingbare vuurzee. 
Eerst waren het vonken: 
In 1940 wordt in Zeist een man gearresteerd, omdat hij de piloot van een neergeschoten 
Engels vliegtuig hulp heeft verleend; aan het einde van datzelfde jaar wordt de "Oranje
wacht", een illegale organisatie, die ook in andere provincies vertakkingen heeft, op 
gerold; op 6 Augustus 1942 "steelt" een ambtenaar van het gemeentehuis in Wouden
berg 250 persoonsbewijzen met toebehoren; op 24 September 1942 wordt ontdekt, dat 
een ambtenaar van het gemeentehuis in Zeist 60 persoonsbewijzen "verduisterd" heeft. 
Dan begint het te branden: 
De Oranje Vrijbuiters hebben de eerste bonkaarten voor de LO-beurs gekraakt en Cary 
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(Catharinus Stompt) komt in de eerste helft van 1943 met hen tot een overeenkomst: de 
bonkaarten krijgt hij, Utrecht heeft ze nodig. Ergens aan de uitloper van de Utrechtse 
heuvelrug bij Amerongen hebben zich een paar mannen ingegraven. Zij leven liever in 
een hol onder de grond, dan zich te melden voor de terugvoering in krijgsgevangenschap. 
Zij vormen de kern, waaromheen later de ploeg Veenendaal zich zal kristalliseren. 
Uit Twente komt Jan de Groot (Freerk Postmus t): grillig verspreid lagen de contacten, 

Freerk Postmus 
(]an de Groot) 

Ging 18-8-'44 bij schiet
partij op door SD bezet 
adres in ,?,eist, op onderzoek 
uit en werd bij ontdekking 

op de vlucht gearr. 

die een verzetter door het land deden zwerven. Utrecht wordt het tweede 
werkterrein van Jan de Groot. 
In Soest ziet een groep mannen, die onderduikers verzorgen, geen 
kans het grote tekort aan bonkaarten anders op te heffen, dan door 
het kraken van een distributiekantoor. En de geschiedenis van de ploeg 
Soest begint. Het wordt '44. Steeds feller wordt de strijd. Na elke slag 
van de SD rechten ruggen zich strakker, ballen vuisten zich harder. 
De ploeg van Jan de Groot verdwijnt naar Twente, maar Frits zet het 
werk voort. Soest wordt uit elkaar geslagen, maar Van Buren (Johannes 
van Zanten t) heeft in de Betuwe nog mannen. In de stad Utrecht 
vinden groepjes en enkelingen elkaar en uit dit conglomeraat maken 
zich telkenmale groepjes los - aanvankelijk zonder enige voorkeur 
voor benamingen als KP en RvV - die liquidaties verrichten, distri
butiekantoren en bevolkingsregisters kraken. 
In Lopik krijgt Cor, die daar is ondergedoken, contact met de ploeg van 
Bertus (Leendert M. Valstar t) uit Zuid-Holland en hij leert er Maarten 
en Paul (Hendrik H. v.d. Brink t) kennen. Dat betekent nieuwe KP

act1vite1t, nu ten Westen en Zuid-Westen van de stad Utrecht. Steeds nauwer wordt het 
contact tussen deze ploegen. Losstaande groepen en groepjes trekken zij tot zich. Tot 
de dag komt, waarop allen zich voor de eindstrijd verzamelen in het grote verband van 
de Binnenlandse Strijdkrachten. Zwaar en moeilijk wordt deze slotfase in de KP-geschie
denis van het KP-gewest Utrecht, maar de reeds zo zwaar gehavende vlag wordt gedragen 
tot de bevrijding. Daarvóór echter ligt een stuk geschiedenis en de toren van de Dom in 
Utrecht, hoog wijzend naar de hemel, heeft het gezien. 
De Oranje Vrijbuiters, die door verraad vielen in de duinen bij Scheveningen ... 
Jan de Groot, die uit Twente kwam ... 
De drie mannen in het hol bij Overberg-Amerongen ... 
Het kantoortje van de waterleiding te Soest, waar uit de bonkaartennood een nieuwe ploeg 
werd geboren ... 
Van Buren, die in de Betuwe de motor van het verzet was ... 
Frits, die in Utrecht bleef, toen de gehavende resten van de ploeg van Jan de Groot naar 
Twente terugtrokken ... 
Cor, die in Lopik onderdook en later provinciaal KP-leider zou worden ... 
En de mannen in de stad Utrecht, die zich niet zozeer bekommerden om benamingenals 
KP en RvV ... 

Toen op 28 Juni '43 het uitreikingslokaal van de distributiedienst te Renswoude en -
geheel los daarvan - een distributietransport onder Rhenen met succes werden overvallen, 
betekende dit de inzet van een geregelde KP-activiteit in de provincie Utrecht en de Be
tuwe. 
De eerste overval, die 810 kaarten opleverde, opende een lange rij van succesvolle operaties 
van de Veenendaalse ploeg, terwijl de tweede - hier beliep de buit 150 kaarten - welis
waar een "eenmanskraak" was, maar toch met de geschiedenis van de genoemde ploeg 
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verbonden is, daar de "dader", een OD'er, later tot een nauwe samenwerking met die 
ploeg overging. De geboorte van een specifieke Utrechtse KP te stellen op deze datum 
betekent geenszins een kleineren van het werk van de Oranje Vrijbuiters onder leiding van 
Peters (Klaas Postma t), die reeds maanden eerder van zich hadden doen spreken. Het 
belang van hun optreden drukt echter niet zozeer op de ontwikkeling van de KP in de 
provincie Utrecht, dan wel op de landelijke geschiedenis van de KP. Zeker, deze groep 
allround verzetters, die bijvoorbeeld reeds lang Joden verzorgde en spionnage verrichtte, 
had belangrijke contacten in Utrecht, maar de relaties met Arie (Hilbert van Dijk t) en 
Jacques (Izaäk v.d. Horst t) van de Top gaven hun werk een meer landelijk karakter, 
terwijl het verraad, waardoor een groot deel der Oranje Vrijbuiters werd opgerold, de 
ontwikkeling van deze ploeg remde en afbrak, eer zij een belangrijke rol in de LKP zou 
kunnen gaan spelen. Op 20 Juli '43 werden, onmiddellijk na een overval op het distributie
kantoor te Huizen, die onder auspiciën van de LO werd uitgevoerd door de Oranje Vrij
buiters in samenwerking met een studentengroep, vier der overvallers gearresteerd en 
op 26 Augustus '43 volgde een reeks arrestaties in Utrecht, waarbij een groot gedeelte der 
Oranje Vrijbuiters werd gepakt; op 29 Februari '44 werden zij in de duinen bij Scheve
ningen gefusilleerd. Vast staat echter, dat in Utrecht bv. reeds een overeenkomst. bestond 
met Cary van de LO, waarbij was bepaald, dat de laatste door de Oranje Vrijbuiters van 
gekraakte bonkaarten zou worden voorzien. Hoewel deze samenwerking niet onderschat 
mag worden, zal zij dus hoogstens beschouwd kunnen worden als een voorspel tot de 
Utrechtse KP-activiteit, temeer, daar de Oranje Vrijbuiters nooit een overval hebben 
gepleegd binnen de grenzen van deze provincie. 

Zo hecht en gesloten als het ploegverband van de KP-Veenendaal in het laatste oorlogsjaar 
was, zo los en open was het ten tijde van de hiervoor genoemde overval op Renswoude. 
De centrale figuur was toen zonder twijfel Daan, die als schietmeester in de mijnen over 
een behoorlijke ervaring op het gebied van springstoffen beschikte en die met zijn 42 jaren 
als één van de oudste actieve deelnemers aan het Utrechtse KP-verzet beschouwd kan wor
den. Reeds in '40 stencilde en verspreidde hij illegale kranten en door dit werk leerde hij 
verschillende mensen kennen. Op een goede dag kwam hij in aanraking met twee oud
militairen, die geweigerd hadden zich opnieuw in kr�jgsgevangenschap te laten voeren en 
zich nu schuil hielden in een oude stelling van het Nederlandse leger in de Grebbelinie. 
Daan's kennismaking met deze twee mannen, die niet van plan waren het einde van de 
oorlog lijdelijk af te wachten, leidde tot een samenwerking, die zich voor het eerst demon
streerde in de reeds genoemde overval te Renswoude. Wat later voegde zich George, ook 
een oud-militair, bij hen, en toen tenslotte een jongen, die familie op één der boerderijen 
in de buurt had wonen, de mannen ontdekte en zich, hoewel hij nog slechts 1 7 jaar was, 
bij hen aansloot, was de kern van de ploeg Veenendaal aanwezig. Het bleef echter voor
lopig bij een geslaagde overval op een distributietransport onder Scherpenzeel op 30 Augus
tus '43, want in het begin van October werd Daan gearresteerd. 

Inmiddels had zich in de omgeving van Soest eveneens KP-activiteit ontwikkeld. Het 
kantoortje van de waterleiding aldaar was reeds sinds begin '43 het centrale punt van een 
groepje jonge mannen, die onderduikers verzorgden. Enkelen waren bij dit waterleiding
bedrijf werkzaam en door de gunstige ligging bij het stationnetje van Soest, was het kan
toortje een ideaal trefpunt voor de verschillende medewerkers geworden. De bonkaarten 
betrokken zij o.a. van een LO-medewerker uit Utrecht, die echter op 26 Augustus '43, 
tezamen met de Oranje Vrijbuiters, te Utrecht werd gearresteerd. De bonkaartenvoor
ziening van de Soester groep liep hierdoor ernstig gevaar en een der medewerkers stelde 
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voor een distributiekantoor te kraken. Daardoor zou de groep zelf in haar behoeften kunnen 
voorzien. Via een paar contacten in de Betuwe, die èn voor "Trouw" werkten èn in ver
binding stonden met de LO te Arnhem, kon men al spoedig beschikken over inlichtingen 
betreffende het distributiekantoor te Geldermalsen. Op 9 September '43 werd de operatie 
met succes uitgevoerd. Behalve het directe voordeel in de vorm van ruim 7 .000 bonkaarten, 
leverde deze kraak ook nog een paar waardevolle relaties op. De voorbereidingen waren nl. 
getroffen door een man, die in de verzetsgeschiedenis van de Betuwe een zeer belangrijke 
rol heeft gespeeld: Van Buren. De belangrijkheid van deze ontmoeting komt misschien 
wel het duidelijkst tot uiting in het hoge percentage overvallen, dat door de Soester ploeg 
later in de Betuwe is gepleegd. 
De tweede h;nnismaking was die met Bob, die samen met enkele anderen door de Betuwse 
organisatoren voor deze kraak "geronseld" was en er ook aan deel nam. Hierdoor ontstond 
het eerste contact van Bob met het KP-werk in de provincie Utrecht. Het was ook door 
zijn toedoen, dat de Soester ploeg-'- die zich in de eerste tijd RvV noemde-zich later bij de 
LKP aansloot. 
Deze aanvankelijke R v V-neiging was niet geheel toevallig, daar sommige relaties van de 
ploeg in die richting wezen. Zo werd bv. een gedeelte van de buit van Geldermalsen door 
bemiddeling van een der deelnemers aan de R v V overgedragen. 
Kort daarop zou Bob kennis maken met een andere ploeg in de provincie Utrecht. Eind 
September '43 vond nl. ten huize van een LO-medewerker te Veenendaal een vergadering 
plaats, waarop de samenwerking van de in wording zijnde Landelijke KP met Jan de 
Groot tot stand kwam. De ploeg van Jan de Groot was in Twente ontstaan en is altijd een 
Twentse ploeg gebleven, maar het typische van deze ploeg is, dat zij, Twents van origine 
dus, zulke nauwe betrekkingen heeft onderhouden met de provincie Utrecht, een toestand, 
die door verschillende factoren - niet in het minst het voorhanden zijn van uitstekende 
relaties - werd begunstigd en die de ploeg een eigen stempel op het KP-werk in deze 
provincie heeft doen drukken. Toen deze ploeg op 24 September '43 een overval op het 
gemeentehuis te Amerongen had gepleegd, vond naar aanleiding hiervan de bovengenoem
de vergadering plaats. Bij die gelegenheid werd besloten, dat Jan de Groot in landelijk 
verband zou gaan werken. Aanvankelijk was de ploeg min of meer geadopteerd door enige 
plaatselijke LO-afdelingen, die voor wapens, benzine en auto's zouden zorgen. De gekraak
te bonkaarten zouden dan aan de LO-groepen van deze plaatsen ten goede komen. Inder
daad is de buit van Amerongen geheel door dit rayon verwerkt, maar toen een van de 
LO-leiders door verschillende omstandigheden genoodzaakt was onder te duiken, werd 
het contact losser. Toch bleef een zekere samenwerking tussen Jan de Groot en 
de LO-Veenendaal gehandhaafd. Veenendaal had bv. ook KP-relaties in Ede, waar
door indien nodig, mensen aan Jan de Groot geleend konden worden: hulp en steun, 
ondanks het feit, dat de ploeg hun, onder meer door het eclipseren van genoemde LO
leider en niet in het minst door de opneming in landelijk verband, min of meer was ont
groeid. 

In minder dan een half jaar tijds had zich in de provincie Utrecht een KP-activiteit 
ontwikkeld, die reeds een belangrijke episode aan de geschiedenis van het :Utrechtse verzet 
had toegevoegd. In Veenendaal was een ploeg ontstaan en in dezelfde omgeving had Jan 
de Groot zich met zijn Twentse ploeg gevestigd. Maar binnen enkele maanden was deze 
toestand veranderd: de ploeg Veenendaal door de arrestatie van haar leider lam geslagen 
en Jan de Groot opgenomen in landelijk verband, de enge begrenzing van een LO-district 
a.h.w. doorbrekend. In dezelfde tijd schakelde een verzorgingsgroep in Soest om van LO
op KP-werk.
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TVilhelmus van Doorn 
(Wim Krul) 

R oelqf van Ginkel 
(Roef) 

Contact KP. 

Willem v. d. Flierl 
Contact KP. 

Sander de Kleuver 

Beiden gearresteerd 8-12-'44 len huize van Van 
Gin kei, vermoedelijk ten gevolge van het vinden van 

diens adres bij andere arrestatie. 

Beiden gearresteerd 7-3-'45 ten gevolge van verraad, 
ten huize van v. d. Fliert. 

Willem Koene 
(Wim) 

Op 7-5-'45 gesn. in be
vrijdingsgevecht met SS, 
die niet wilde capituleren. 

(;ijsbert 1·. d. Burg!
Huisz•esting KP. 

Cornelis Koetsie, 
Contact KP. 

Op 23-1-'44 werd Kappie 
Hommerson t thuis gearr. 
op aanw. van een medewer
ker, die bij zijn arr. de SD 
zijn diensten aanbood en n.b. 
later zelf ook werdgef. Koet
,·ier, die op onderzoek uit
ging, werd ook door deze 
man aangewezen en gean. 

(:erard Lage11 1·eii 
Contact KP. 

]anus v. d. Loosdrecht 
(Jos) 

Gearr. 26-3-'45 verm. t.g.1· 
l'erraad. 

Xander Lagerweii 

Deze 3 personen zijn gearresteerd 16/17-12-'H. Nadat de Duitsers op hel 
terrf'in van Lagerweij een wapenvoorraad hadden ontdekt, volgde huiszoeking 

en arrestatie. 

Albertus N. den Ouden 
( Ab de ]ong) 

Gearr. 22-11-'43 in Den 
Haag t.g.v. verraad van 
blonde Annie, in Luctor el 
Emergo binnengedrongen. 

Gerrit H. Esz•dd 
(Coen) 

KP-sab. ploeg Amero11.�e11. 
Eind Jan. '45gecrosseddoo, 
de Betuwe, een ha(f jaa, 
later dood in een weiland 
bij Dodewaard gevonden. 

Cornelis van Hardeveld 
Contact KP. 

Gearr. 26-3-'45 l.g.,•. 
doorslaan geMngenr. 

Jacob van Wijngaarden 
Gearr. 29-3-'45 in Epst 
bij huisz. door !r111rfwacht. 

]an Braam 
( Piet) 

AP-sab. ploeg ,lmerijo111I. 
Voorheen: OD. 

Op 2.'i-4-' 4.5 door 1•erraad in 
BS-post overvallen. In 111111r-

5!,euecht gedood. 

Tenzij anders vermeld behoorden de bovenstaande pt>rsonen tot dt' KP-Ve<'nendaal. 
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In October '43 had de LO een zeer zware slag moeten incasseren, toen in Hoorn een aantal 
leidende figuren werd gearresteerd. Hieronder bevond zich ook Cary en het was op aandrang 
van zijn Zeister vrienden, dat gezocht werd naar een mogelijkheid om hem en zijn lot
genoten te bevrijden. Via LO-kanalen bereikte dit planJan de Groot en op 13December'43 
was de volledige Twentse ploeg, versterkt met enkele Utrechtenaren, ten huize van Grote 
Kees in Doorn-een LO'er, die reeds eerder metJande Groothad kennisgemaakt-samen
gekomen om voorbereidingen te treffen voor de bevrijding van de Hoornse arrestanten. 
Hoewel de ploeg nu bestond uit tien man, was zij voor deze operatie lang niet sterk genoeg 
en zo gebeurde het, dat ook andere ploegen en KP'ers in de provincie die dag gealarmeerd 
waren om op het eerste sein naar Amsterdam te trekken. Niettegenstaande de overval 
nooit werd uitgevoerd - laat in de avond kwam uit Amsterdam telefonisch het bericht, 
dat de gevangenen reeds naar Scheveningen waren overgebracht - leverde deze enerve
rende bijeenkomst, die duurde van 9 uur 's ochtends tot laat in de nacht, in zoverre winst 
op, dat op die dag een hecht ploegverband groeide en de ploeg als vanzelf een toeziend 
voogd accepteerde in de gedaante van Grote Kees. Dat deze langdurige, onder grote span
ning doorgebrachte vergadering de mannen de gelegenheid had gegeven zich op elkaar 
in te stellen, blijkt wel uit het feit, dat de volgende morgen om vijf uur allen naar Overijse! 
vertrokken, waar nog diezelfde avond het distributiekantoor van Hardenberg werd 
gekraakt. Behalve de 14.500 bonkaarten - een voor die tijd groot aantal - was het succes 
ook van een niet te onderschatten psychologisch belang, daar de ontmoedigende teleur
stelling van de mislukte bevrijdingspogingen onmiddellijk werd verdrongen door een nieuwe 
spanning en de vreugde om het welslagen van de distributiekraak. 
Dan volgt een periode van intense activiteit. Wat in dat tweede halfjaar van '43 in de 
provincie Utrecht en de Betuwe aan gewapend verzet was gegroeid, begon zich te krista11i
seren tot harde, weerbare kernen. Vele tegenwerkende krachten, zoals arrestaties, het 
gebrek aan routine, het tekort aan mensen, het ontbreken van goede contacten op de 
distributiekantoren en gemeentehuizen, hadden hun invloed laten gelden op de ontwikke
ling van de KP's, maar door de slagen en moeilijkheden harder geworden, groeiend tegen 
de verdrukking, opereerden in de provincie een paar ploegen, die volkomen voor haar taak 
berekend waren. Dat bewijst het hoge percentage overvallen. Buiten het hiervoor reeds 
genoemde distributiekantoor Geldermalsen, kraakte de Soester ploeg op 27 November '43 
het gemeentehuis te Maartensdijk; op 1 December het distributiekantoor te Ochten; 
op 23 December het gemeentehuis te Kesteren en op 28 December het gemeentehuis te 
Ochten. 
En in de ploeg van Jan de Groot werd het tempo tot een bijna waanzinnige hoogte op
gevoerd: 
29 November: 

7 December: 
13 December: 

14 December: 
22 December: 

6 Januari: 
7 Januari: 

10 Januari: 
11 Januari: 
19 Januari: 
24 Januari: 
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overval transport administratie arbeidsbureau Ommen; 
overval transport administratie arbeidsbureau Goor; 
voorbereiding bevrijding 14 arrestanten van Hoorn uit transport - niet 
uitgevoerd; 
overval distributiekantoor Hardenberg; 
overval postauto Gorinchem; 
,,inbeslagname" auto van NSB-burgemeester te Den Ham; 
overval bevolkingsregister Borne; 
overval bevolkingsregister De Bilt; 
overval bevolkingsregister Langbroek; 
overval gemeentehuis Wijk bij Duurstede - mislukt; 
overval gemeentehuis Wierden - mislukt; in dezelfde nacht overval be
volkingsregister Den Ham; 



Theodoor Alberts 
(Theo) 

c;ean. 31-8-'44 in A'dam 
door het vinden van zijn 

adres hij andere arr. 

Johannes M. Altena 
( Joop) 

Hermanus A. M. Benschop 
(Herman) 

Gearr. 27-2-'45 op door 
SD bezet adres. 

Johannes Been 
(Govert) 

Christiaan J. ten Boom 
(Kik) 

Tevens: KP-Hilversum. 
Gearr. 18-8-'44 op verga
deradres in Zeist. Oorzaak 

onbekend. 

Johannes G. van Maurik 
(Jan) 

Op 16-4-'45 bij autotransport van wapens en mumt1e door Engelse jager 
beschoten, waarbij de lading explodeerde en de drie mannen omkwamen. 

Johannes H. W. Si/jade 
(Jo) 

Gerrit van Stokkum 
( Sjors) 

Gearresteerd :ZS-l-'45. Werden bij sab. actie op 
hf'terdaad betrapt. Bij ontvluchtingspoging gedood 

Wilhelmus G. de Boer 
(Wim) 

Tevens: KP-Enschede. 
.Gearr. 10-10-'44 in Vleu

ten bij BS-actie. 

Hendrik Eding 
Contactadres KP. 

Gearr. 26-6-' 44 bij huis
:::oeking door landwach 1. 

Verm. verraad. 

Seerp Postma 
( Witte Dirk) 

Geall. operator. 
Gearr. 22-11-'44 bij over
val K.v.K.-Utrecht. Zie 

pag. 518. 

Rob Loggers 
(Rob) 

Tevens: KP-Enscherle. 
Gearr. 12-10-'44 door te

veel bekendheid. 

Dez<' 15 pnsorn·n hf'hoorden tot de KP-Utrecht. 

Jacob Vos 
Contactadres KP. 

Gearr. 22-11-'44 t.g.v. 
overval K.v.K.-Utrecht. 

Zie pag . .518. 

Gerrit H. Reisiger 
(Gerrit de Wit) 
Geal/. operator. 

Gearr. 27-12-'44 in Zeist 
na peiling van zender. 

Karel F. N. Te111pelma11 
( Nico) 

Gearr. 10-10-'44 door te
;·eel bekendheid. 
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30-31 Jan.:

2 Februari: 
19 Februari: 

voorbereiding bevrijding gearresteerde "Tromv" -medewerker 
uitgevoerd; 
overval gemeentehuis Mijdrecht - mislukt; 
poging bevrijding lid van de ploeg uit kamp Amersfoort. 

niet 

De laatste poging mislukte. Een met jenever en geld omgekochte bewaker zou bij die 
poging de gevangene 's avonds over het prikkeldraad helpen en twee man van de ploeg, 
Henk Visser (Jan H. Heerdink) en Dirk, moesten hem dan buiten het draad opvangen. 
Er ging op onverklaarbare wijze iets mis en Henk Visser, die voor de ingang van het kamp 
verdekt stond opgesteld, werd gearresteerd. Drie SS'ers reden met hem in een auto naar 
de plaats, waar Dirk stond te wachten. Zij zetten hem in het volle licht van de koplampen 
en twee man sprongen uit de auto en kwamen op hem af. Toen ze hem zeiden, dat hij 
gearresteerd was, deed hij zeer verwonderd, plaatste kalm zijn fiets tegen een boom, trok 
rustig een handschoen uit en greep toen met een snelle beweging zijn pistool. Hij schoot de 
beide SS'ers neer, waarop de derde, die met Henk Visser achterin de wagen zat, dwars 
door de voorruit op Dirk schoot. Dirk loste een schot in de richting, waar hij de vuurstraal 
had gezien en de getroffen SS'er kroop jammerend uit de wagen, over de weg en verborg 
zich in een greppel. Henk maakte zich uit de voeten, maar van diens arrestatie wist Dirk 
niets en hij zag hem ook niet ontsnappen. Intussen bleek het nodig te zijn een van de neer
geschoten SS'ers, die weer aggressieve bewegingen maakte, nog enkele schoten te geven. 
Toen vluchtte Dirk, want dit alles speelde zich af op de grote straatweg, die buiten het 
kamp loopt. De volgende dag ontmoetten Dirk en Henk elkaar in Amersfoort. Later vond 
Dirk een afgeplatte, loden revolverkogel in zijn kleren; hij was afgeketst op een blikken 
doosje in zijn vestzak ... 

Omstreeks Februari '44 vonden over de gehele linie belangrijke veranderingen plaats. 
Daarvóór sloeg de Soester ploeg nog éénmaal een prachtige slag, waardoor de gehele ille
galiteit van een grote moeilijkheid werd verlost. Met de uitreiking van de Tweede Distri
butiestamkaart, die een groot gevaar voor de verzorging van de onderduikers dreigde te 
worden, ging nl. het plakken van een contrölezegel op het persoonsbewijs gepaard. Zonder 
dit zegel was het PB niet geldig meer, en het was daarom ook geen wonder, dat de Duitsers 
aan deze zegels de grootste waarde hechtten, de aanmaak ervan in het buitenland plaats 
deden vinden en de zegels zorgvuldig lieten bewaken. Met medew:erking van een goed
willende ambtenaar lukte het de Soester ploeg op 25 Januari '44, midden op de dag, uit 
het distributiekantoor te Tilburg 105.000 controlezegels en bovendien 705 persoonsbewijzen 
te kraken. Met één slag was het probleem van de contrölezegel uit de weg geruimd! 
Het zou de laatste kraak van de Soester ploeg zijn. In het begin van '44 was Edith, een 
koerierster van de R v V in Soest, door de SD gearresteerd en al spoedig bleek, dat zij zich 
voor het SD-karretje had laten spannen, althans behoorlijk had doorgeslagen. Dat de SD 
haar als verraadster - en de SD' er Oehlschlägel haar als lief je! - voor zich had weten te 
winnen, bleek maanden later, toen zij weer op vrije voeten was. Zij wist het vertrouwen 
van het CB der LO te winnen, werd secretaresse van het CB, en verried na enige tijd al de 
haar bekende adressen ... 1)
Tengevolge van haar arrestatie in Januari '44 waren in Soest reeds enkele leden van de 
Soester ploeg ondergedoken, maar dit voorkwam niet, dat medio Februari vier man werden 
gearresteerd; één wist door het neerschieten van twee SD'ers te ontkomen. Vóór die tijd, 
op 11 Januari, had een ander ploeglid reeds een SS'er, die hem op straat wilde aanhouden, 
neergeschoten. Naar aanleiding van al deze gebeurtenissen hield een Standgericht, onder 
1) Zie pag. 94 e.v.
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Willem Lengton 
(Wim) 

Leider KP-Soest. 
Gearr. 13-2-'44 in A'frt 
op slaapadres. Zie tekst. 

Gerrit Frederiks 
Gearr. 11/12-2-'44 t.g.1·. 

arrestatie Edith. 

Hendrik A. Romp 
Contact KP. 

Tevens: Groep Packard. 
Gearr. 24-1-'45 in A'dam 
i.v.m. het oprollen van

clandestiene zender. 

Hans L. Senff 
Koerier-KP. 

Gearr. 12-2-'44 t.g.v. arr. 
Edith. 

Deze 5 personen behoorden tot de KP-Soest. 

Rut v. Veenendaal 
{Liet) 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 11-2-'44 in Utr. 

t.g.v. arrestatie Edith.

leiding van Oehlschlägel, in het gemeentehuis van Soest op 15 Februari een zitting, waarbij 
verschillende "communistische elementen", zoals het heette, ter dood werden veroordeeld. 
Van de gearresteerde Soester KP'ers wist één door een hardnekkige ontkenning van het 
hem ten laste gelegde aan de doodstraf te ontkomen; een tweede, Liet (Rut van Veenendaal t) 
werd op 16 Februari met nog enkele bij dit proces ter dood veroordeelden - die echter 
met de groep Soest niets te maken hadden - te Overveen gefusilleerd, terwijl de beide 
anderen in een concentratiekamp omkwamen. De leider van de ploeg, Wim (Wil1em 
Lengton t), werd elders op tragische wijze het slachtoffer van dit verraad. Op 13 Februari 
'44 was hij gaan slapen in het verlaten huis van een ondergedoken officier. De naam 
van deze officier kwam voor in een zakboekje, dat de SD op een gearresteerde verzetsman 
vond. Deze fingeerde geen nader adres te kennen, waarop men de telefoongids raadpleegde. 
Hierin kwam echter een oud adres voor, doch de nieuwe bewoners verwezen de SD 
naar de huidige woning van de officier. De SD kwam juist in de nacht, toen Wim, 
volkomen uitgeput, daar lag te slapen. De Duitsers stonden al voor zijn bed, toen hij 
wakker werd; men vond een pistool op hem. Op 13 April '44 werd hij te Scheveningen 
gefusilleerd, 26 jaar oud ... Dat was het einde van de Soester ploeg in Utrecht. 
In overleg met Bob weken de overige leden van de ploeg uit naar Friesland. De afspraak 
was, dat zij, indien het nodig mocht zijn, terug zouden komen. Omstreeks Augustus '44 
gebeurde dit inderdaad. Zij vestigden zich toen in Nijkerk op de Veluwe en opereerden 
voor de rest van de oorlog in deze omgeving. (Zie KP-Veluwe.) 

Onmiddellijk viel Van Buren, die, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, een van de belang
rijkste contacten in de Betuwe van de Soester ploeg vormde, met een andere ploeg in. Als 
organisator van het verzet in een groot gedeelte van de Betuwe, beschikte hij reeds over 
voldoende geschikte mannen om een ploeg te kunnen vormen. Toen de Soester ploeg uit
viel, ging hij de voorkomende KP-werkzaamheden verrichten; voor deze 32-jarige uit
voerder van de Nederlandse Heide Mij. - vader van vijf kinderen -- met zijn rusteloze 
enthousiaste geest, moet dit KP-werk wel het meest voldoening gevende van zijn veefzijdige 
verzetsactiviteit zijn geweest. 

Ook in de andere sectoren vernieuwde zich het front. In Februari werd door de ploeg van 
Jan de Groot een actie voorbereid, waarbij in één nacht zeven grote opslagplaatsen van de 
NAD, verspreid over geheel Nederland, in vlammen zouden opgaan. Daartoe bestond o.m. 
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contact met een onderhopman van de NAD, die op 20 Februari onder zeer bezwarende 
omstandigheden werd gearresteerd. Daarmede was dit groots opgezette plan van de baan. 

Het hoge tempo, waarin de ploeg de laatste maanden onafgebroken 
had gewerkt, liet zich nu voelen en Bob verbood alle activiteit. 
Aan de jeugdige Jan de Groot bv. waren de gebeurtenissen niet zonder 
meer voorbijgegaan. Hij was een tengere, niet al te grote jongen van 
22 jaar, een landbouwer uit Friesland, die met zijn haast branie-achtige 
durf als KP'er zeer waardevol was, maar als leider van een ploeg te 
weinig bezadigd, te· jong was. De in die tijd tussen hem en Frits, een 
Utrechts lid van de ploeg, optredende spanningen, moeten zeer zeker 
mede gezien worden in het licht van die zenuwslopende maanden om
streeks de jaarwisseling. 
Deze spanningen leidden bij het mislukken van de NAD-actie tot een 

Johannes van Zanten breuk tussen Jan de Groot en Frits, de 24-jarige handelsreiziger, een 
(Van Buren) energieke figuur, die in zijn optreden en "flux de paroles" zijn beroep 

Leid. KP-Betuwe. 1 · d Gearr. 22-11-'44 bij over- nog a eens verne . 
val op K.v.K.-Utrecht. Op 6 Maart '44 had Frjts een onderhoud met Bob en h�j verkreeg van 

Zie pag. 518· deze laatste toestemming tot het samenstellen van een specifiek Utrechtse 
ploeg. Einde Maart vond in een winkel te Utrecht de officiële installatie van deze nieuwe 
ploeg plaats. Zo ontstond de KP-Frits; de activiteit van de KP-Jan de Groot in de 
provincie Utrecht was hiermede ten einde. 

Twee overvallen op distributiekantoren, een te Lopik op 31 Januari '44 en een te IJsselstein 
op 14 Maart, duidden op een verbreding van het KP-front. De voorgeschiedenis begint 
met Cor, die in het begin van '43 in contact kwam met de LO te Utrecht en aanvankelijk 
in dat verband werkte. In de zomer van '43 deed hij met een medewerker een poging om 
een gevangene uit een Wehrmachtskazerne te bevrijden. Deze poging mislukte en toen kort 
daarop de medewerker werd gearresteerd, moest Cor onderduiken. Hij kwam op 1 Sep
tember '43 terecht in Lopik, waar hij enkele nieuwe vrienden vond en in contact kwam met 
de ploeg van Bertus (Leendert M. Valstar t) uit Zuid-Holland. Tegen het ein:de van '43 be
raamden Cor en de anderen een overval op het distributiekantoor van Lopik. De overval werd 
op 31 Januari '44 uitgevoerd en door deze kraak ontstond een zeer nauwe samenwerking van 
Cor en zijn vrienden met de ploeg van Bertus. Daar deze samenwerking practisch als een op
neming beschouwd kan worden, zijn hier alleen de in Utrecht gepleegde overvallen op Lopik 
en IJsselstein genoemd; de totale geschiedenis van deze ploeg vindt haar plaats in de historie 
van de Zuidhollandse KP. De persoon van Cor keert echter later in de KP-geschiedenis 
van Utrecht op een leidende plaats terug. 

In nog een sector van het KP-front wijzigden zich de omstandigheden, nl. bij de Veenen
daalse ploeg. Na de arrestatie van haar leider Daan in October '43 was de ploeg in twee 
delen uiteengevallen. 
De weg van de twee broers Ben en Kappie (Albertus A. G. Hommerson t), die de ene 
helft vormden, liep via een mislukte poging om Daan uit de Koepel te Arnhem te bevrijden 
naar Noord-Holland, waar zij in aanraking kwamen met de ploeg van Joep (Jacobus J. 
Heydra t), die hoofdzakelijk in de Zaanstreek werkte. Zij pleegden in dit verband enkele 
overvallen, doch bijna de gehele groep, w.o. Kappie, werd op 22 Januari '44 gearresteerd 
en op 22 Februari d.a.v. gefusilleerd. Juist vóór de arrestaties was de ploeg bezig contact te 
zoeken met de LKP, teneinde opgenomen te worden in landelijk verband. Daartoe was 
een onderhoud met De Haas (Fritz G. M. Conijn t) in Alkmaar gearrangeerd, welk onderhoud 
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echter door de arrestatie van de groep niet kon plaats hebben. Ben spon de draad verder, 
maakte kennis met Fritz Conijn en enkele andere verzetters uit Alkmaar en deze combinatie 
- waaruit later de Noordhollandse ploeg van Fritz Conijn zou groeien - trok het spoor
weer naar Utrecht, waar op 14 Februari '44 het distributiekantoor te Houten en op 30 Maart
dat te Jutphaas werden overvallen. En hier keerde dit spoor op zijn uitgangspunt terug,
want Ben ging weer werken in de Veenendaalse ploeg, die intussen tot nieuw leven was
gekomen. De andere - grootste - helft van die ploeg was na Daan's arrestatie een tijdlang
op non-actief geweest. Na enige tijd werden door de LO-Veenendaal pogingen gedaan om
een KP te vormen, die zou bestaan uit de resten van de Veenendaalse KP en mensen uit
Ede. De LO-Veenendaal had reeds contact met de KP-Veenendaal - zij had mede-ge
profiteerd van de overvallen op Renswoude en Scherpenzeel -- en na het losser worden van
de verbindingen met Jan de Groot en de arrestatie van Daan, wilde men trachten uit de
nog voorhanden zijnde relaties een ploeg op te bouwen. Jan de Groot die bij de voorbe
sprekingen aanwezig was, verklaarde, dat de leden van een KP niet van de voorbereidingen
voor een kraak behoefden te weten. Dat veroorzaakte verschil van mening, doch tenslotte
kwam men toch tot overeenstemming: er werden twee mannen resp. als leider en waar
nemend leider benoemd en tegen de tweede helft van Januari '44 zou in een onderhoud
met Bob deze nieuwe ploeg aan de Top-LKP gepresenteerd worden worden. Door het
mislukken van een aanslag op de SD-agent Stap te Putten viel de ploeg echter uit elkaar.
En toen, na een tijd van gedwongen rust, van herbeginnen en mislukken, bevrijdde om
streeks 20 Februari '44 de kern van de oude Veenendaalse KP haar leider Daan uit Vught.
En juist in deze tijd keerde Ben uit Noord-Holland terug.

De Soester ploeg werd uitgeschakeld, maar Van Buren vormdeindeBetuweeennieuwe ploeg; 
Frits maakte zich los vanJ an de Groot en stelde een eigen KP samen, terwijl de ploeg van Jan 
de Groot naar Twente ging; in de Zuid-Westhoek van de provincie begon de KP-activiteit 
van Cor en zijn vrienden en ontstond een nauwe samenwerking tussen hen en de Zuid
hollandse ploeg van Bertus; de KP-Veenendaal ging door een moeilijke tijd, maar zij 
bevrijdde haar leider Daan uit Vught en begon opnieuw. Zo was weer een gesloten 
KP-linie ontstaan, die, optrekkend naar de bevrijding, met groter intensiteit dan ooit 
tevoren de distributiekantoren en -transporten, de gemeentehuizen en postkantoren 
bewerkte. 

En niet alleen de hierboven genoemde doelen werden aangevallen. Na de overval op een 
PTT-transport bij Woudenberg, waarbij de buit f 4.000.- bedroeg, en een 800 bonkaarten 
opleverende aanslag op een distributietransport onder Terschuur, resp. op 7 en 30 Maart, 
werd op 14 April '44 een van de succesvolste en meest voldoening gevende operaties van de 
Veenendaalse ploeg uitgevoerd, de "coup" van de Schoonhovense Courant, om in stijl 
van de ploeg te blijven. Want werd in KP-kringen algemeen gesproken van een "kraak", 
in het Veenendaalse ploegjargon heette een overval een "coup". Op genoemde datum in 
April bezette de ploeg op klaarlichte dag de drukkerij van de Schoonhovense Courant, 
dwong het personeel tot doorwerken en plaatste een aantal verzetsartikelen in het op de 
pers staande nummer. ,,Nu draaien de persen voor het verzet", juichte een der deelnemers 
en in een royale oplage werd deze wel zeer buitengewone uitgave van de Schoonhovense 
Courant op normale wijze - de "fraude" was op het eerste gezicht niet te zien - onder 
de lezers verspreid. 
Steeds driester werd het optreden van de KP's. Frits en zijn mannen liquideerden een 
gevaarlijk individu, k_raakten bijna 14.000 bonkaarten uit het gemeentehuis van Mijdrecht 
en pleegden in acht dagen tijds een mislukte en een gelukte overval op het gemeentehuis van 
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Maartensdijk, resp. de derde en vierde overval in deze plaats; de eerste was reeds in '43 
door de Soester ploeg uitgevoerd, terwijl op 8 Januari '44 enkele LO'ers even op KP
terrein kwamen, door op het postkantoor 8.400 bonkaarten buit te maken. 
Van Buren kraakte op 1 April ruim 4.000 bonkaarten in Mourik en verzekerde zich van 
de medewerking van een politie-ambtenaar. Toen de kraak ontdekt werd, en men deze 
politieman alarmeerde, scheepte hij de brengers van de "onheilstijding" af met de opmer
king, dat hij niet gediend was van 1 April-moppen! 
Op 11 Mei assisteerden Frits en zijn mannen bij de overval op de strafgevangenis "De 
Koepel" te Arnhem, waaruit Frits de Zwerver en een Twents LO'er werden bevrijd. Doch 
ook het Huis van Bewaring te Arnhem werd herhaalde malen aangevallen. Zo assisteerde 
Van Buren met zijn ploeg bij een overval op 29 Mei '44. Deze mislukte echter, evenals twee 
in Juni ondernomen pogingen, waaraan o.m. door de ploeg van Frits werd deelgenomen. 
Op 17 Juni had deze ploeg meer succes, toen Dolf van de LO-Zuid-Holland uit het Stads
en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, waar hij als gewonde SD-arrestant onder politie
bewaking werd verpleegd, werd weggehaald, zij het dan niet zonder wapengeweld. 
In de Betuwe had het er veel van weg, dat Van Buren een jacht op posttransporten geopend 
had: drie overvallen, één in Tiel en twee in de buurt van Kesteren, leverden hem gezamen
lijk bijna 23.000 bonkaarten op. En als een roofvogel op zijn horst, telkens uitschietend 
naar een prooi, zat de Veenendaalse ploeg in de Gelderse vallei: een postbode te Wouden
berg, een distributietransport bij Terschuur, het distributiekantoor van Jutphaas - dat 
daarmee voor de tweede maal gekraakt werd -, een distributietransport bij Amerongen, 
het distributiekantoor te \Vijk bij Duurstede; het zijn slechts enkele namen uit een lange 
rij van acties. De verhoging van deze activiteit ging in sommige ploegen met een uit
breiding van het ledental gepaard. Veenendaal bv. was tamelijk expansief en zocht naars
tiglijk naar geschikte krachten om die in het "vak" op te leiden. Bij elke actie gingen dan 
een paar van deze nieuwelingen mee, als het ware om de vuurdoop te ondergaan. Zodoende 
kon men op den duur beschikken over een flinke groep, waarvan iedere man metterdaad 
had bewezen, dat hij het werk aankon. Zelfs in de BS-tijd is deze stoottroep - zoals ze 
werd genoemd - zuiver gebleven en waren haar leden de mensen, die het werk deden. 
De echte, oude KP is als massieve kern in het BS-district Veenendaal gehandhaafd; zulks 
in tegenstelling tot andere ploegen, die in de laatste oorlogswinter min of meer waren gede
centraliseerd, omdat haar leden functies in de BS bekleedden. 

Ook bij de andere ploegen was soms een uitbreiding te bespeuren, was het niet in ledental, 
dan toch wat betreft de aard der werkzaamheden: de voorbereidingen tot militaire acties 
in overleg en samenwerking met anderen, die zich op sabotagewerk gingen toeleggen. De 
voorgeschiedenis hiervan begint in de eerste maanden van '44, toen in KP-kringen het 
besef groeide, dat er met het oog op de komende invasie aandacht besteed moest worden 
aan militaire acties. Grote Kees sprak hierover met Henk Visser, de rechterhand en plaats
vervanger van Jan de Groot, waarna deze beiden met Bob en nog enkele anderen een 
bespreking hadden om de Top-KP over deze plannen te polsen. In afwachting van het 
bericht van de Top, begon men reeds met het laten vervaardigen van de zgn. derailleurs, 
apparaten om treinen te doen ontsporen. Intussen was Frank (Johannes A.v. Bijnen t), de 
latere Landelijk Sabotage Commandant, reeds enige tijd districtsleider van de LO te 
Driebergen, en daar Doorn onder hem ressorteerde, kwam hij regelmatig in aanraking met 
Grote Kees. Toen deze laatste Frank eens iets vertelde van de sabotage-plannen, was Frank 
onmiddellijk geestdriftig en verzocht, indien de gelegenheid zich daartoe voordeed, ook 
hem te laten medewerken. Hierop volgden verschillende vergaderingen, waarop de plannen 
nader werden besproken en uitgewerkt. Het aantal medewerkers breidde zich intussen 
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Machiel Balk 
( Mach) 

Pieter J. ter Beek 
(Piet) 

Tevens: pl. leid. 
LO-Bilthoven. 

Beiden: KP-sab. ploeg Bilthoven. Gearresteerd 
9-11-'44. Werden bij sabotage actie op heterdaad
betrapt. Balk in vuurgevecht dodelijk gewond.

Hendrik H. v. d. Brink 
( Paul-Vianen) 

KP-Lopik. 

Johannes Groenhuijse 
(Joop) 

Op 15-2-'45 bij overval op 
een Duits kwartier gedood. 

Cornelis M. J. M. Burger 
(Kees) 

Ploeg Siem ( Z,eisl). 
Tevens: RvV, Nieuwsbode. 
Gearr. 28-1-'44 in Utrecht 
door provocatie van SD' er 

Dijkema. 

Gijsbert Vonk 
Op 15-2-'45 bij overval op 
Duits kwartier dodelijk 
gewond. Later overleden. Gearr. 15-1-'45 op door 

SD bezet adres. Bij ontvl. 
poging gedood. Deze 2 personen behoorden tot de KP-sabotage 

ploeg Driebergen. 

Anton Kröner 
(Toon) 

KP-sabotageploeg Maarn. 
Gearr. 14-2-'45 t.g.v. ver
raad van een zwarthande-

laar. 

Hendrik van Brenk 
KP-sab. ploeg Maarssen. 
Gearr. 7-12-'44 bij straat; 
contróle landwacht. Was in 

bezit van vuurwapen. 

Anthonie v. d. Hoek 
KP-sab. ploeg Maarssen. 

Voorheen: OD. 
Gearr. 19-3-'45 in Ter 
Aar bij huiszoeking t.g.v. 

andere arr. 

Fritz 0. van Hattem 
Gearr. 6-9-'44. 

Werd bij sabotage actie op 
heterdaad betrapt. Dezelfde 

dag ?ef. 

Bertus M. van Schaik 
(Oom Ries) 

Na bevrijding overleden aan 
ziekte verm. t.g.v. verzets

werk. 

Beiden: KP-sab. ploeg Zeist. 

Johannes de Jong 
(Joop) 

Contactman KP - Jan de 
Groot/Henk Visser. 

Gearr. 20-2-'44 t.g.v. and. 
arrestatie. 

Minne Bouma 
( Kees) 

Jacob Jongejan 
(Kees) 

KP-Jan de Groot/Henk 
Visser. 

Gearr. 25-10-'43t.g.v. arr. 
koerierster, waarop inval op 
haar adres volgde, waar 
Jongejan ondergedoken was. 

Hendrik C. Manten 
(Grote Henk) 

Beiden: sabotageploeg Westbroek. Op 5-5-'45 bij 
bevrijdingsgevechten op beestachtige wijze ver

moord. 
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steeds verder uit. Uit de plannen groeide de BVG-gedachte (Burgerlijke Verzets Groepen), 
welke gedachte door Frank omschreven was in een aantal richtlijnen, die in de practijk 
uitgevoerd, hierop neerkwamen, dat overal in het land kleine groepen van ten hoogste 
vijf man en een commandant zouden worden gevormd, welke groepen de lichte sabotage, 
zoals het versperren van wegen, het omhakken van bomen en het verwijderen van 
Duitse verkeersborden ter hand zouden nemen. De BVG's zouden hoofdzakelijk bestaan 
uit LO'ers, en fungeren als hulptroepen van de KP. Deze opzet is in de provincie Utrecht, 
in vergelijking met andere delen van het land, zeer goed geslaagd. De omstandigheden 
waren dan ook gunstig: de initiatiefnemers hadden de provincie Utrecht als werkterrein, 
waarop zij onmiddellijk aan de gang konden gaan; hier en daar waren - geheel zelfstan
dig - reeds groepen gevormd, of bestonden er plannen in die richting; en tenslotte was de 
LO-Top nog niet voldoende op de hoogte van de zich ontwikkelende BVG-organisatie, 
om de LO'ers te weerhouden hieraan hun volle ·medewerking te verlenen, daar anders 
het LO-werk in gedrang zou komen. 

Zo was dan de situatie omstreeks April-Mei '44: 
De ploeg van Frits, die hoofdzakelijk in het Oosten van de provincie opereerde en in de 
persoon van Bob rechtstreeks contact had met de Top-KP. De activiteit van Cor c.s., welke 
beschouwd kan worden als behorende tot de ploeg van Bertus uit Zuid-Holland en 
via laatstgenoemde in verbinding stond met de Top. Zij hadden voornamelijk het Wes
ten en Zuid-Westen van de provincie als werkterrein, hun activiteit in andere provincies 
buiten beschouwing gelaten. 
De ploeg van Van Buren, optredend in de Betuwe, en zeer sterk op Arnhem georiënteerd. 
Ook zij had contact met Bob. 
De ploeg van Daan, of de Veenendaalse ploeg, die de Veluwezoom bestreek. Hoewel zij 
n.auw met de plaatselijke LO te Veenendaal samenwerkte, was zij in die tijd nog niet aan
gesloten bij de LKP. Dit zou echter niet lang daarna geschieden.
En tenslotte had zich, onder invloed van de verwachte invasie, in KP-kringen een voor de
KP nieuwe sabotage-activiteit ontwikkeld, terwijl deze activiteit ook doorliep in LO-gele
deren.

Onder deze omstandigheden ging de KP in de provincie Utrecht de zomer van '44 in. Een 
zomer, die het zojuist gegeven beeld totaal zou wijzigen. Hoewel onderhevig aan vele in
vloeden en veranderingen, was van medio '43 af nog steeds een aantal ploegen in actie 
geweest, min of meer gesloten kernen, die hun eigen bestaan voerden en op allerlei gebied 
hun eigen typische kenmerken hadden. Enkele voorbeelden mogen dit verduidelijken. 
Daar was om te beginnen het grote verschil in levensbeschouwing: de ploeg van Jan de 
Groot bv. was zo goed als geheel gereformeerd, terwijl de ploeg Veenendaal een sterk 
socialistische inslag had. In de na-zomer van '44 onstond er een conflict tussen de leden 
van deze ploeg en de leider Daan, die communist wa�. De gezagsopvatting, voortkomende 
uit de socialistische en communistische levensbeschouwingen, bleken ook ten opzichte van 
de verhoudingen in de ploeg dermate te verschillen, dat Daan op democratische wijze werd 
vervangen door George, een 27-jarige consulent lichamelijke opvoeding bij het onderwijs. 
Een ander typisch kenmerk was de wijze van ontstaan: Soest schakelde als groep over van 
het LO- op het KP-werk, Frits daarentegen koos stuk voor stuk zijn mannen en vormde zó 
een ploeg. 
Dan de interne organisatie: Jan de Groot ontving eenmaal per maand van Bob een bepaald 
bedrag en gaf daarvan zijn mensen op onregelmatige tijden een zekere vergoeding, terwijl 
hij hun dan ook een extra-bonkaart of wat rantsoenbonnen verstrekte - Frits verdeelde 
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de huishoudelijke aangelegenheden over zijn ploegleden: één man zorgde voor de wapens, 
een ander beheerde de financiën en de rantsoenbonnen, een derde was belast met het zoeken 
van contacten op distributiekantoren en bevolkingsregisters enz. Daarenboven werd door 
de ploeg van Frits eenmaal per drie à vier weken een vergadering belegd, waarop zaken 
van de meest uiteenlopende aard werden besproken en een ieder met zijn moeilijkheden 
- van welke aard die ook mochten zijn - kon komen. En zo hadden alle ploegen hun
eigen sfeer, die zij niet konden missen, omdat ze de jongens aan elkaar bond, omdat daar
door een groep werkelijk "ploeg" werd.

Toen kwam de zomer van '44, een zomer, waarin verschillende van de bestaande ploegen, 
de enkele reeds opgerichte BVG's èn vele zelfstandige werkers hun plaats vonden in een 
steeds vaster wordend verband, waardoor hun afzondering meer en meer doorbroken werd. 
Maar de eerste slag was voor de SD ... 
Een lid van Frits' ploeg, Hans, een gedeserteerde Duitse militair, die in het verzet reeds 
zeer waardevol werk had verricht, werd tijdens de uitgebreide arrestaties in Den Haag 
op 19Juni '44 gearresteerd. Door zich bereid te verklaren de rol van provocateur te spelen, 
werd hij door de SD losgelaten, een kapitale blunder, want Hans waarschuwde prompt 
zijn vrienden en allen doken op 26 Juni onder. Het was plan, dat de gehele ploeg zo spoedig 
mogelijk naar de Veluwe zou verhuizen, waarheen ook Grote Kees, eveneens tengevolge 
van Hans' arrestatie, was vertrokken. Op 26 Juni ontruimde de KP-Frits haar adressen, 
maar op de avond van diezelfde dag werden Frits en zijn assistent Bart in Utrecht gearres
teerd in een huis, waar de landwacht juist op dat ogenblik een inval deed ... Dit betekende 
het einde van de ploeg; haar leden waren naar aanleiding van de gebeurtenissen met Hans 
her en der ondergedoken en door de arrestatie van Frits en Bart was nu alle contact tussen 
hen verbroken. 
De uitgebreide plannen van anderen om Frits en Bart uit het politiebureau te bevrijden, 
moesten o.a. door gebrek aan medewerking van de zijde van de politie, worden opgegeven. 
Een politie-inspecteur, wie men voorstelde om mede te werken en dan onder te duiken, 
stelde Frank bv. de vraag: ,,En wat moet er dan van m'n hondje worden?" ... 
Na de arrestatie van Frits en Bart, kreeg Cor van de Top-LKP de opdracht in de provincie 
Utrecht het BVG- en KP-werk te coördineren. Onder zijn leiding werden toen in de gehele 
provincie nieuwe BVG's gevormd, de bestaande ingeschakeld,terwijl ook al wat KP was 
zoveel mogelijk in dit allesomvattende verband werd bijeengebracht onder een provinciale 
KP-leiding. In deze tijd viel bv. ook de definitieve aansluiting van de Veenendaalse KP. 
Zo verliepen .de maanden Juli en Augustus; grote organisatorische activiteit en overvallen 
alom. Het distributiekantoor in Utrecht o.a. werd op 28 Augustus '44 door Cor en één van 
zijn vrienden, dank zij de medewerking van een opperluitenant van politie, voor ruim 
48.000 bonkaarten en 285.200 rantsoenbonnen lichter gemaakt. 

Toen Dolle Dinsdag kwam, bewezen de BVG's haar bestaansrecht. Op zeer veel plaatsen 
in de provincie werd het spoor- en wegverkeer gesaboteerd. Kleine bruggen werden open
gebroken of opgeblazen. De wegen werden bestrooid met spijkers en spijkerplankjes; in 
sommige plaatsen werden zelfs de NSB-burgemeesters gearresteerd, zoals in Wijk bij Duur
stede, dat een dag lang zo goed als bevrijd is geweest. Daar werden de veerponten over de 
Lek gekapt en op drift gebracht; de burgemeester werd gevangen genomen en weggevoerd 
en de BVG vertoonde zich gewapend op straat. Maar niet alleen te Wijk bij Duurstede, 
ook in andere plaatsen wist men in de wilde terugtocht van de Duitsers nog meer verwarring 
te stichten. 
Met de geschiedenis van de KP is die der BVG onlosmakelijk verbonden. De BVG kan 
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daarom, hoezeer ook de meningen over haar verdeeld zijn en hoe sommigen ook met ge
ringschatting over haar mogen spreken, in de provinciale KP-geschiedenis van Utrecht 
niet verwaarloosd worden. Met de BVG was een nieuw elementgekomen in het KP-werk; 
rondom de enkele "zwervende" groepen waren kleine, aan hun plaats gebonden groepjes 
gevormd. Dit element: het aan een plaats gebondene, zou zich na 5 September steeds 
duidelijker gaan aftekenen in de vorming van plaatselijke- en districtscommando's; dit alles 
gevoegd in het grote verband van de Binnenlandse Strijdkrachten. 

In de tweede helft van September '44 kwam er voor het verzet in de provincie Utrecht een 
tweehoofdige leiding tot stand: de OD'er Scholberg als provinciaal commandant voor de 
combinatie OD-RvV en Cor als provinciaal commandant KP. De oude tegenstelling liet 
zich echter ook hier gelden. Cor beweerde, dat de OD-RvV slechts een papieren organisatie 
was, een kwalificatie, die deze groepering natuurlijk niet beaamde. Er werden pogingen 
tot bemiddeling aangewend, maar een overeenstemming werd niet bereikt. De moeilijk
heden bestonden echter niet alleen uit een te lage waardering van elkaars capaciteiten, 
maar ook in de practijk werd de tegenstelling doorgetrokken. Toen nl. voor de stad Utrecht 
een commandant benoemd moest worden, droegen beide partijen een candidaat voor, 
maar de een kon de candidaat van de ander niet accepteren. 
In de eerste helft van October kwam van de Delta in Amsterdam de order Stoottroepen en 
Bewakingstroepen te vormen, waarbij Cor tot Gewestelijk Commandant Stoottroepen 
en Scholberg tot Gewestelijk Commandant Bewakingstroepen werd benoemd. De wrijvin
gen tussen deze twee bleven echter bestaan. Na moeizame besprekingen werd met in
stemming van beide partijen tenslotte besloten: de OD'er Van Breukelen (Ir A. F. U. 
Krikke t), die aan de ene zijde door zijn OD-afkomst en aan de andere door zijn KP
mentaliteit voldoende vertrouwen genoot, aan de Delta in Amsterdam voor te stellen als 
Gewestelijk Commandant BS. Onder hem zouden Scholberg en Cor resp. in de functies 
van Gewestelijk Commandant Bewakingstroepen en Gewestelijk Commandant Stoot
troepen optreden. Cor zou tevens als plaatsvervanger van Van Breukelen fungeren. Am
sterdam ging met dit voorstel accoord en benoemde Van Breukelen tot Gewestelijk 
Commandant BS. Toen men in de eerste helft van November tot overeenstemming kwam 
omtrent de benoeming van een stadscommandant voor Utrecht, betekende dit het einde 
van vele moeilijkheden. 
Behalve op het brede BS-front, was er intussen ook in de smallere KP-sector van ontwikke
ling sprake. Na de September-activiteit van de BVG en de KP was er een gewestelijk 
KP-commando samengesteld, dat bestond uit een drietal KP'ers: t.w. Cor, Gewestelijk 
Commandant Stoottroepen, Frits, de vroegere KP-leider en Bart, zijn assistent, èn uit een 
drietal LO'ers: Ruurd, provinciaal leider LO-Utrecht, Zwarte Dirk, diens assistent, 
en Bob (Gerrit \.'Vestdijk t), LO-leider van de stad Utrecht. Frits en Bart waren nl. op 
23 September met een groot aantal andere gevangenen door een vergissing van de Duit
sers uit de gevangenis aan de Weteringschans te Amsterdam ontslagen met de medede
ling, dat zij plaats moesten maken voor terroristen ... ! Dit KP-commando zetelde in 
een kantoortje in de stad Utrecht. Men beschikte hier over enkele operators, die begin 
Augustus in de Wieringermeer waren gedropt en op 10 October in Utrecht arriveerden. 
De werkzaamheden van de KP hadden nu, als overal elders, een semi-militair kàrakter 
gekregen, hoewel op 15 September '44 vier KP'ers uit de stad een "ouderwetse" KP-daad 
verrichtten toen zij, voorzien van verouderde en slecht-vervalste legitimatiebewijzen, als 
SD'ers een huis, waar de Duitsers zojuist een overval hadden gedaan, binnengingen. De

vijf landwachters, door de Duitsers achtergelaten om de daar gearresteerde OD-kwartier
commandant te bewaken, geloofden echter met SD te maken te hebben. Zij droegen èn 
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Johannes G. v. d. Ende 
(Jan) 

Theodorus A. Klever Pzn. 
(Theo) 

Jan A. van Ieperen 
Tevens: Pl. leid. LO. 

Hendrik Sattler 
(Jan,Z,wol) 

Jasper van Ieperen 
(Jas) 

Hermanus A. A. Struik 
(Piet Maas) 

Adrianus A. Klever Pzn, 
( Arie) 

Adrianus P. van Vliet 

Adrianus C. Klever 

Oene J. E. Steenbeek 
Contactman KP-Lopik. 

Tevens: OD. 
Gearr. 4-10-'44 t.g.v. het 
vinden van een briefje bij 
and. arr., waarin zijn adres 

vermeld was. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-sab. ploeg Benschop. Theodorus A. Klever en Hermanus 
A. /\. Struik sneuvelden op 13-12'45 in een vuurgevecht; de overigen werden gearresteerd en enkele dagen later gefusilleerd.

Abrahan Colijn 
Droppingploeg Harmelen. 

Op 31-3-'45 bij schiet
partij na dropping in 

Snelrewaard gedood. 

Floris J. Oskam 
Wapendepot van dropping

ploeg Alphen. 
Gearr. 3-1-'45 in Apel
doorn bij huiszoeking op 

logeeradres. 

Jan R. J. Jetten 
Droppingploeg Mijdrecht. 
Gesn. 5-5-'45 in bevrij

dingsgevecht. 

Johannes Mijwaart 
Droppingploeg Mijdrecht. 

Jacobus de Ronde 
Droppingploeg Mijdrecht. 

Gearresteerd 23-4-'45. Aangehouden met wapen
transport. Dezelfde dag gefusilleerd. 
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de arrestant èn de in het huis gevonden zeer belangrijke papieren, waarin nota bene tussen 
de 22 en 2400 namen en adressen vermeld stonden, aan de KP'ers over, die zonder een 
enkel schot gelost te hebben, bçdankten en wegreden. Deze honderden adressen in SD
handen zouden een ramp betekend hebben. 
Daar waren voorts de droppings, die ten Noorden en ten Noord-Westen van de stad 
Utrecht plaats vonden. Een interessante bijzonderheid is, dat in October '44 de geallieer
den gevraagd werd ten behoeve van een ernstige zieke een hoeveelheid penicilline te 
droppen, hetgeen promt geschiedde! 
Daar was het vervoer en de distributie van de afgeworpen wapens en daar was ook de 
grote spoorwegsabotage-actie, waarvoor een speciale dropping van springstoffen plaats 
vond; de vele' voorbereidingen vonden haar bekroning op 8 November, toen des avonds 
om acht uur in de gehele provincie de ontploffingen weerklonken. 
In de Betuwe, grenzend aan het bevrijde Brabant, waren het natuurlijk de crossings, die 
de aandacht gingen vragen. De aanzienlijk versterkte ploeg van Van Buren schakelde over 
op dit werk. Op 11 September had zij nog een posttransport onder Kesteren overvallen, 
één van de laatste distributie-overvallen in het KP-gewest Utrecht. Toen kwamen de 
luchtlandingen en kort daarna brachten enkele leden van de ploeg een veertiental parachu
tisten over de vVaal naar bevrijd gebied. Er kwam een geallieerd operator over, die de 
verbindingen met de geallieerden zou organiseren. Door dit crossingswerk werd de ploeg 
van Van Buren met verschillende medewerkers uitgebreid - ten opzichte van het overige 
gedeelte van het KP-gewest Utrecht bleef de Betuwe een tamelijk geïsoleerde positie in
nemen. Slechts door middel van koeriersters en koeriers bestond er een periodiek contact 
met het gewestelijk commando in Utrecht. 

Na vele moeilijkheden was men dus gekomen tot een gewestelijke BS-leiding, die aller 
instemming had; de KP had haar werk omgeschakeld op sabotage, droppings en crossings. 
Maar op 22 November '44, toen de toestand steeds stabieler werd en de organisatie van 
de BS zich door de kinderziekten had heengeworsteld, overviel de SD uit Apeldoorn, 
die door een arrestatie een draad in handen had gekregen en deze steeds verder afspon, 
de Kamer van Koophandel in Utrecht, waar juist een vergadering zou beginnen. Een 
groot aantal aanwezigen werd gearresteerd, alsmede Jacob Vos ( t), de man, aan wiens 
adres de bezoekers van de vergadering zich eerst moesten melden, en diens vrouw . .. 
Toen de arrestaties in de Kamer van Koophandel het grootste gedeelte van het gewestelijk 
commando wegvaagden, was er opnieuw een reorganisatie nodig geworden. Siem, een in 
KP- en RvV-kringen goed bekende figuur, die zeker aller vertrouwen genoot, werd bereid 
gevonden tijdelijk het gewestelijk commando op zich te nemen. Zijn illegale loopbaan 
hangt ten nauwste samen met de verzetsgeschiedenis van de stad Utrecht, een geschiedenis, 
die zeer moeilijk samen te vatten is en eigenlijk buiten de historie van de KP valt, daar tot 
de zomer van '44 de stad Utrecht geen eigen KP had. Dat wil echter niet zeggen, dat er 
van KP-activiteit geen sprake was. Het gewapend verzet in de stad Utrecht werd van '43 
af gevoerd door verschillende kleine groepen, soms enkelingen, die bij bepaalde gelegen
heden wel met elkaar samenwerkten, maar aan de andere kant toch weer vrij zelfstandig waren. 
Daar was dan o.a. de ploeg, waarin Siem een leidende rol speelde. Deze ploeg, waarin ook 
Jan de Groot na de ontbinding van zijn ploeg in Utrecht werkte, was op de RvV georiën
teerd, terwijl er ook samenwerking met andere organisaties bestond. Zij verrichtte verschil
lende liquidaties en kraakte enkele distributiekantoren, zoals Herveld en Heteren in de 
Betuwe. Vóór medio Augustus '44 was deze ploeg niet opgenomen in KP-verband. Toen 
echter omstreeks deze tijd de provinciale KP-leiding werd ingesteld, schaarden Siem en 
zijn mannen zich hierachter. 
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Het was deze Siem, die na de arrestaties in de Kamer van Koophandel op 22 November '44 
op zich nam tijdelijk de functie van gewestelijk commandant BS te bekleden. Utrecht 
kreeg hiermede een commandant van 34 jaar oud, die in het normale leven gemeente-op
zichter was, een tengere, onopvallende figuur, in wiens ogen achter de brilleglazen soms 
de humor oplichtte; een man, die wel eens een wat te groot vertrouwen en geloof in andere 
mensen had, maar die fel en ondernemend in zijn verzet was. 
Daar bij bovengenoemde arrestaties ook de gewestelijke KP-leiding uit elkaar was geslagen, 
verzocht Siem aan Ad, een KP'er uit de stad Utrecht, die sinds de zomer van '44 deel 
uitmaakte van Siem's ploeg, het provinciale KP-leiderschap op zich te nemen. 
Ruim een maand bleef deze toestand bestaan. Omstreeks Kerstmis '44 werd Siem door 
Amsterdam definitief tot gewestelijk commandant BS benoemd, terwijl Ad aan Frits, die 
de arrestaties in de Kamer van Koophandel op het nippertje ontsprongen was en enige tijd 
rust gehouden had, verzocht, de organisatie en leiding van het KP- en sabotagewerk in het 
gewest van hem over te nemen. 
In de eerste dagen van '45 kwam z9 weer een gewestelijk commando BS tot stand, waarin 
was opgenomen een gewestelijk commando sabotagetroepen. Deze sabotagetroepen omvat
ten de in elke plaats en elk BS-district gevormde sabotage- of knokploegen. Natuurlijk werd 
het aantal KP'ers op deze manier vele malen vergroot, maar herhaaldelijk is gebleken, 
dat het ook in die tijd mogelijk was met nieuw mensenmateriaal ploegen op te bouwen, 
die een bewonderingswaardige, rusteloze activiteit aan de dag legden. Waarschijnlijk heeft 
dit inbrengen van nieuw bloed stimulerend gewerkt, want bij sommige KP'ers die als 
zodanig de jaren '43 en '44 hadden meegemaakt, vertoonde zich omstreeks September '44 
een zekere matheid; de KP-recruten wierpen zich echter toen in de strijd met een élan, dat 
de provincie Utrecht een uitstekende naam deed verwerven op het gebied van sabotage 
en overvallen in de laatste oorlogswinter. Het is ondoenlijk van alle plaatselijke ploegen 
een afzonderllijke beschrijving te geven. Hier kunnen slechts enkele succesvolle operaties 
spreken, in de wetenschap, dat de verrichte werkzaamheden het vermelde vele tientallen 
malen overtreffen. De resultaten, die nu geboekt werden, konden niet meer geteld worden 
in bonkaarten en persoonsbewijzen, maar werden berekend naar de verwoesting, die werd 
aangericht en naar het onmiddellijk zichtbaar resultaat: de stagnatie van de Duitse oorlogs
machine. 
Toch bleven ook de bevolkingsregisters niet gespaard: omstreeks de jaarwisseling '44-'45 
sneuvelden er ongeveer 15, voornamelijk in het gebied ten Noord-Westen van Utrecht. 
Deze acties, die door verschillende plaatselijke ploegen werden uitgevoerd, voorkwamen, 
dat de Duitsers deze bevolkingsregisters ten behoeve van hun totale arbeidsinzet zouden 
exploiteren. Maar ook de 180.000 liter benzine en olie, die op 3 Februari '45 in vlammen 
opging en waarvoor het geallieerde hoofdkwartier een felicitatie zond; de sluizen bij Wijk 
bij Duurstede, die niet wilden, zoals bij de inundatieplannen van de Duitsers te pas kwam; 
de schepen, die in de Eem zonken, om de Duitse schepen met munitie en fourage de door
gang te beletten; het ketelhuis. en de machinekamer van de Jaffafabriek te Utrecht, die op 
een avond opgeblazen werden; de tien Joden, die in Februari '45 door de Zeister ploeg 
- de gewestelijke commandant Siem was hierbij zelf tegenwoordig; het oude KP-hart
deed even alle verhoudingen vergeten - uit het politiebureau aldaar werden bevrijd;
het was allemaal het werk van de sabotageploegen, de KP's in BS-verband.

Zwaar en moeilijk was die laatste oorlogswinter, toen de enkeling, die met een defect 
pistool een distributiekantoor overviel, had plaatsgemaakt voor groepen jonge kerels, die 
met stens en zware Remingtonpistolen 's nachts langs de wegen trokken: kilo's springstof 
in hun broekzak en een handvol slagpijpjes achteloos in de zak van hun jas; die op klaar-
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lichte dag een tijdbom in een Duitse auto lieten glijden. Ook van hen zijn er gevallen. Ook 
hun namen staan ergens in de geschiedenis met de namen van hen, die zijn voorgegaan. 
Herman en Toon 1) en alle anderen, die op fort De Bilt werdenneergemaaid doordeDuitse
machinegeweren ... 
Joop en Govert en Jan 2), die met de laatste vracht munitie en springstof, afkomstig van de
laatste dropping, door een Engelse jager werden gemitrailleerd en uit elkaar werdèn 
gereten ... 
André en Kleine Henk en Teus en Lange Piet 3), die door de landwacht met hun voeten 
achter een auto werden gebonden en zo honderden meters werden meegesleept ... 4)
De negen, die op de "Zwarte Dinsdag van Benschop", toen verraad de Duitse wagens -
volgeladen met SD'ers en SS'ers - de weg had gewezen, in een vuurgevecht sneuvelden 
of enkele dagen later werden gefusilleerd ... 
De mannen, die op een donkere avond door een Duitse wacht op een spoorlijn werden 
betrapt en neergeknald . . . 
De parachutist, die op een nacht uit een vliegtuig sprong en verdronk in een veenplas, 
verward in zijn parachute ... 
Maar hoog boven Stad en Sticht rijst de toren van de Dom. In hem staan de dank en de 
troost, staat wat blijft na nood en dood, als een plechtige verzekering tegen Hollands 
luchten. 

1) Herman (Hermanus A. M. Benschop t), Toon (Anton Kröner t).
2) Joop (Johannes M. Altena t), Govert (Johannes Beent), Jan (Johannes G. van Maurik t).
3) André (Hendrikus E. Doosjen t), Kleine Henk (Hendrik A. Knipschild t), Teus (Teunis 0. Oudhoft), Lange Piet

(Peter S. M. Stellaard t). 
4) Zie pag. 241 en 244.
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