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KP-GRONINGEN 

Nauwer dan in de meeste andere provincies is de ontwikkeling der KP in Groningen ver
weven met de geschiedenis van de duikorganisaties. Er was daar - en zeker in de periode 
vóór April '44 - geen zelfstandige provinciaal georganiseerde KP naast de bestaande duik
organisaties, doch er waren uitsluitend verzorgingsgroepen; en overvallen, kraken, bevrij
dingen en liquidaties gingen van daaruit. Waar de ontwikkeling dier groepen in de LO
geschiedenis beschreven werd, kan hier worden volstaan met een kort overzicht. 

Omstreeks Mei ' 43 zetelde in de stad Groningen de kern van de groep Kroon ( aanvankelijk 
,,organisatie Frits" - naar Frits de Zwerver -- genaamd en later: ,,Nulgroep'' geheten), 
die toen juist gereed was gekomen met de contactenspreiding door heel de provincie. Met 
haar samen werkte de PO (Politieke Organisatie), die door voorlichting vele onderduikers 
deed toevloeien. In Bedum en omgeving werkte een aantal personen, hoewel met dezelfde 
intenties als de groep Kroon, geheel los daarvan en eveneens met contacten door de provin
cie en daarbuiten. Voorts werkten nog voor onderduikersverzorging de groep Brune-Willy 
en de groep Slochteren 1).
Deze vijf groepen werkten aanvankelijk zelfstandig, geheel los van en naast elkaar, al was 
het in de contactenspreiding geen zeldzaamheid, dat iemand zowel medewerker van de ene 
groep als van de andere was. Alleen de groep Kroon behoorde vanaf het begin tot het 
LO-verband. 
Tot het voorjaar van 1943 was men er in Groningen in geslaagd op weinig gerucht
makende wijze in de behoeften te voorzien, al werden de moeilijkheden van maand tot 
maand groter. De Meistaking bracht daarin een verandering. Zij werd door de Gro
ninger met grote felheid uitgevoerd en van Duitse zijde was een golf van terreur het ant
woord. Bloeddronken moordcommando's overvielen de stille dorpen en hielden er huis 
als beesten. Het effect daarvan was anders dan de Duitsers verwacht hadden. Voorvallen 
als in het dorp Marum, waar zeventien onschuldigen werden vermoord, onder wie een 
jongen van dertien jaar, een vader van drie en zestig jaar en zijn drie zoons, wekten 
ontsteltenis, verontwaardiging, verzetsgeest. Die nog gesluimerd hadden in trage passiviteit 
werden wakker geschud en begrepen eindelijk wat er gaande was. Die verzet gepredikt 
hadden vanaf het eerste uur, vonden nu gehoor bij velen, die tot dan toe doof 
waren geweest voor hun woord. Met tientallen tegelijk kwamen zij zich melden, de 
onderduikers, in goed vertrouwen op de in geheimzinnigheid gehulde "ondergrondse", 
die hun deze weg gewezen had. De nog zwakke organisaties moesten deze stroom 
opvangen. Zij mochten niemand aan hun lot overlaten. Maar de opgave leek te machtig. 
Wel had de grotere nood en de algemene confrontatie met de wrede werkelijkheid een 
grotere bereidheid tot helpen en huisvesten tot gevolg gehad. Doch de met sprongen stijgende 
behoefte aan distributiebescheiden leverde onoverkomelijk schijnende moeilijkheden op. 
De ambtenaren op de distributiekantoren, die medewerking verleenden, waren gegaan tot 
de uiterste grenzen hunner mogelijkheden en sommigen hadden die grenzen zelfs verre 
overschreden. Zo dreigde op het distributiekantoor te Langweer (Fr.) hierdoor een ambte
naar, relatie van de Bedumer verzorgingsgroep, in grote moeilijkheden te komen. Tot dien 
had er in zulke gevallen niets anders opgezeten dan onderduiken met medeneming van 
zoveel mogelijk bescheiden. Dat betekende veelal tevens het verloren gaan van een goede 
bron voor de toekomst. 
De gr��Bedum zocht daarom naar een andere uitweg. En zo gebeurde het, dat op 4 Juni 
1) Zie pag. 146.
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'43 Daan en Koos (de gebroeders Pieter en Jacob P. Gootjes t), zoons van een predikant 
te Baflo, met enkele anderen een overval op het distributiekantoor pleegden. De mede
werker was meteen uit de moeilijkheden en er was een buit van ca. 800 inlegvellen en 
5000 bonkaarten. Het was de eerste bonnenkraak van het Groninger verzet, de eerste ook, 
waarvan de buit, dank zij de inmenging van Frits de Zwerver, die er de lucht van had ge
kregen, voor een groot deel naar de landelijke Beurs der LO ging. 
De gevolgen hiervan waren van het grootste belang. 
Allereerst doordat men met de voor drie distributieperioden geldende bonkaarten even 
vooruit kon. Voorts dat men ook andere groepen helpen kon, waardoor nuttige nieuwe 
contacten konden worden gelegd, welke in de volgende maanden leidden tot een federatief 
samengaan van de verschillende reeds genoemde verzorgingsgroepen op het Groninger 
platteland met enkele in de zomer van '43 opgekomen nieuwe regionale duikorganisaties. 
Deze federatie, het PC (Provinciale Comité), bestreek evenals de groep Kroon, die eerst 
in het najaar tot de federatie toe zou treden, de gehele provincie. Maar er was meer. Dit feit 
werd voor de LO aanleiding om contact te gaan zoeken met kraakploegen en te streven 
naar de bundeling en de organisatie daarvan, zoals die tenslotte in de LKP tot stand werd 
gebracht. En bovenal: het voorbeeld lokte tot navolging. Heel het illegale Groningen hoorde 
van de stunt te Langweer. Men zag daarin de mogelijkheid om de groeiende moeilijk
heden de baas te worden. En er ging voor velen een diepe bekoring van uit. Het verzor
gingswerk was goed, het was mooi en het was nuttig, maar het was zo stil, het leek geen 
antwoord op de gewelddaden van de vijand. Zo'n overval, dat was een antwoord, dat was 
een slag midden in dat gehate gezicht. En geen dwaze, nutteloze slag, waarvoor onschul
digen moesten boeten. Het was een volkomen verantwoorde daad. Hier was dan eindelijk 
een mogelijkheid om te voldoen aan dat elementaire mannelijke verlangen zich te weer te 
stellen tegen onrecht, geweld, terreur. Het optreden van de vijand in de voorafgaande 
jaren was één bewust tarten en honen geweest; hij wilde het volk vernederen tot in het slijk, 
opdat het zijn zelfrespect verliezen zou en zich willoos gewonnen geven. En de pijn van die 
vernedering wekte een hongerige drift terug te slaan, de kluisters te verbreken en het juk 
af te schudden, rechtop te staan en te vechten, al ware het totterdood. 
Slechts omwille van de anderen, omwille van het algemene belang had men moeten dulden, 
zich verbeten en gewacht op een kans. En plotseling was zij daar. 
In Langweer hebben ze het distributiekantoor overvallen ... 1) 
Men kreeg de kaarten; ze waren van hand tot hand gegaan. Maar ze stamden uit de handen 
van die onbekende jongens, die ze waren gaan halen. Dat kunnen wij ook, was de gedachte. 
En dat moeten we ook als we gaten willen stoppen. Men schafte zich een wapen aan: een 
pistool, een gummistok. En reeds was er een tweede KP geboren: de KP van Remco 
(Reint A. Dijkema t) uit Groningen. Een bonkaarten transport bij Balk werd overvallen. 
Dit was de weg; zó moest het gaan. De jongens leefden erin. Niet langer wachten, maar 
doen ... doen ... doen ... Het maakte zo blij en zo dankbaar -- zij voelden zich weer 
vrije mannen, die vechten mochten en vechten konden voor hun land en hun volk. Ha -
dit was leven. 
Ja, het was leven, maar dicht bij de dreigende dood. Piet Brinkman (Pieter E. Hut t), één 
der deelnemers aan de kraak te Langweer, was de eerste uit de jonge KP-kring die sneuvel
de. Op 5 Augustus '43 werd hij bij zijn arrestatie door een SD'er neergeschoten, als gevolg 
van verraad. Zijn dood maakte een diepe indruk op de anderen. Het sneuvelen van een 
makker en bovenal het sneuvelen van de eerste, is altijd een felle aanslag op het moreel. 
Tot dan toe is de gedachte aan de dood altijd overheerst door het bewustzijn van het 
leven, dat zo sterk is en zo vol zelfvertrouwen. Het vallen van een makker bewijst plotseling 
1) Zie pag. 37.
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de broosheid van dit leven; het brengt die verre dood eensklaps nabij. He.t lijkt een per
soonlijke waarschuwing, die tot nadenken stemt en in dit nadenken is allereerst aarzeling 
en vrees. Zo verging het ook deze jonge KP'ers. Maar dit werk moest gedaan worden. Zij 
voelden zich hiertoe geroepen en konden noch wilden deze roeping, die naar veler gevoelen 
immers van God kwam, verloochenen. De gevallen makker was die roeping trouw gebleven 
tot in de dood. Van die gedachte ging kracht uit en bemoediging. De ledige plaats werd 
ingenomen door een ander en het ging voorwaarts. Nieuwe overvallen 
werden gepleegd, ze volgden elkander op in een tempo, dat de SD op 
het berucht geworden Scholtenshuis aan de rand van razernij bracht. 
0, die SD en, erger nog, hun handlangers, die vervloekte verraders 
van eigen volk, wier botte eerzucht sterker sprak dan hun vaderlandse 
plicht. Keer op keer kruisten deze landgenoten, die op verraad, pro
vocatie en mensenjacht uit waren, de wegen van" de KP. Er was slechts 
één middel tot verdediging tegen dit vreselijke gèvaar: de radicale ver
wijdering. Medema (Mei '43), luitenant Klavers (21 September '43), 
Fergonet (27 October '43), luitenant Elzinga (31 December '43), luite
nant Keyer (22 April '44), zij vielen. Zij werden gedood, omdat zij een 
gevaar vormden voor honderden anderen, die voor het recht van ons 
volk streden. En toch viel juist dit doden de meesten zo zwaar, zo on
noemelijk zwaar. De verrader mocht een beest schijnen, een verdorven 

Pieter E. Hut 
( Piet Brinkman) 

sujet, maar hij was een mens. Zo'n mens doden in een opwelling of in een gevecht, dat was 
nog iets anders dan hem uit de weg te ruimen volgens opdracht en plan, koel en welover
wogen. Een levensdraad doorsnijden, die in Gods handen berust - het is iets verschrikkelijks. 
Maar wat dan? De makkers zien vallen onder het verraad? De rouw aanzien der treuren
den, de vernietiging van het werk, de nood van tallozen en de triomf van het kwaad? 
Remco heeft gestreden en gebeden eer hij kon overgaan tot zulk een daad. Hij wilde zijn 
plicht doen en de verrader doden, die een verschrikkelijk gevaar was voor het Groninger 
verzet. Toen hij na enkele pogingen de kans kreeg, kon hij het niet, hij, de KP'er voor wie 
niets te zwaar was, de erkende leider, wiens houding bij elkeen respect afdwong. Hij kon 
het niet omdat hij, zoals hij zeide, de man de gelegenheid zou ontnemen zich te bekeren. 
Tenslotte deed hij het toch, omdat hij wist, dat het gebeuren moest en omdat, wanneer hij 
het niet deed, een van zijn jongere makkers met de verantwoordelijkheid zou worden 
belast. Hij deed het, maar de gewetensspanning was zo sterk geweest, dat hij de dag daarna 
ziek in bed moest blijven, kapot van doorgestane emoties. 
Maar weer was een verraadmogelijkheid bezworen, de Groninger illegaliteit werd op de 
oudejaarsdag van '43 verlost van een zijner ergste belagers. De kansen voor verraderlijke 
overvallen van de SD waren weer verminderd, al bleef de dreiging duren. 
En het werk ging voort in een tempo, dat steeds hoger werd opgevoerd: 

17-1-'44: overval gemeentehuis Kantens (mislukt),
24-1-'44: aanslag op SD-agent,
27-1-'44: herhaalde overval gemeentehuis Kantens,
29-1-'44: overval DK Zuidbroek,
1-2-'44: overval Robaver, Wildervank (voor distr. bescheiden),
2-2-'44: overval g,meentehuis Stedum (mislukt),
5-2-'44: overval gemeentehuis Termunten,

11-2-'44: vuurgevecht met SD te Middelstum,
14-2-'44: in overleg met de illegaliteit duikt gemeentesecretaris van Aduard onder met

medeneming van BR en PB's, 
20-2-'44: overval gemeentehuis Hoogezand (mislukt).
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Zoals vermeld, werd op 24Januari '44 een aanslag gepleegd op een SD-agent te Groningen. 
De man werd zwaar gewond maar bleef in leven. Dit noodzaakte enkele KP'ers tijdelijk 
van het toneel te verdwijnen. Dit feit en de omstandigheid dat de gebroeders Daan en Koos, 
die zich niet konden verenigen met de huns inziens te ver door gevoerde organisatie in het 
Provinciale Comité en zich meer en meer losmaakten van de groep Bedum, bracht een 
voo rlopig einde aan de felle activiteit, welke deze groep gedurende meer dan een half jaar 
had ontplooid. 
En weer deed het verraad zijn vernietigend werk. Op 11 Februari '44 trof het Gronings 
verzet een zware slag door het sneuvelen van Daan en Koos in een vuurgevecht te Middel
stum. Om reden van persoonlijke aard had een inwoner van Middelstum een Duitse 
instantie in kennis gesteld van de verblijfplaats van deze beide KP'ers. Ten huize van 
Klaas Bos (t) te Middelstum werden zij plotseling overvallen door de SD. Van overgave 
wilden zij niet weten. Liever dan levend in handen der SD-beulen te vallen en dan wellicht 
huns ondanks voor de martelingen bezwijken en hun vrienden verraden, verkozen zij met 
de wapens in de vuist te sterven. Zij verwondden de bevelvoerende SD-officier, waarop de 
vijand aanvankelijk terugweek. Biddend bereidden zij zich voor op het einde, onder het 
vuur van de Duitsers, die het huis omsingeld hadden. Een ontvluchtingspoging mislukte 
doordat Koos in een been getroffen werd en op een weiland moest blijven liggen. Zijn 
oudere broer wilde hem niet in de steek laten. Een uur lang verdedigden zij zich nog 
tegen de vijand, terwijl zij de papieren verbrandden, die hun makkers konden schaden. 
Tenslotte vielen zij onder het mitrailleurvuur van een uit Groningen te hulp geroepen 
afdeling van twintig Duitse soldaten. Met de armen over elkaar heen geslagen, waren deze 
broers: Daan, de student in de medicijnen, en Koos, de distributieambtenaar, die samen 
waren geweest in de strijd, ook samen in de dood. 
Klaas Bos zelf werd op de stoep van zijn huis neergeschoten en overleed de volgende dag 
in het ziekenhuis. ,,De jongens geven hun leven; ik geef hun brood en een bed", had hij 
eens gezegd. Op die donkere Februaridag gaf hij het laatste wat hij had. Mevrouw Trijntje 
B0s-Terpstra ( t) werd weggevoerd naar een concentratiekamp om niet meer terug te keren. 
Maar het vuur was niet meer te doven, tegenslagen noch mislukkingen konden de KP'ers 
weerhouden. Een overval te Hoogezand mislukte, die te Loppersup1 mislukte voor de 
tweede maal. Haren werd weer een succes, Eenrum leverde ruim 3.600 bonkaarten op, 
Wehe ruim 12.000 bonkaarten, 45.000 rantsoenen en het bevolkingsregister. 
De strijd werd voortgezet. 

OPBOUW EN ORGANISATIE 

Vanaf het begin schortte het de KP-Groningen aan een goede organisatie. Allereerst waren 
er geen vaste KP.:verbanden zoals elders. Er waren enkele leidende figuren, nauw verbon
den aan de verschillende verzorgingsgroepen, die zich al naar gelang van plaats en om
standigheden voor elke actie hun medewerkers kozen. Men sprak wel van de KP-Bedum 
of Middelstum, van de KP-Remco, de KP-Slochteren, maar de medewerkers zaten nu 
eeris in deze dan in gene combinatie. Herhaalde pogingen tot coördinatie, zowel van de• 
Top-LKP als van binnenuit, waren mislukt, ten dele omdat inmenging van buiten de 
provincie niet gaarne werd gezien en voorts door overmacht, zoals verraad en arrestaties. 

In September '43 waren Jacques (Izaäk v.d. Horst t) en Arie (Hilbert van Dijkt) van de 
Top-LKP naar Groningen gekomen om bij de rayonleider van de groep Kroon op bunde
ling aan te dringen. De wil was er goed, maar deze groep had toen te weinig invloed op de 
in Groningen werkende knokploegen. Ongeveer tezelfder tijd waren besprekingen gevoerd 
met een Trouwcontact, dat merkwaardigerwijze namens de RvV-Amsterdam een uitge-
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Reint A. Dijkema 
(Remco) 

Prov. leid. KP-Gron. 
Gearr. 4-6-'44. ,Zie pag. 

427 en 428. 

Meindert E. Veldman 
(Benno) 

Prov. leid. KP-Gron. 
Gearr. 27-7-'44 door ver
raad Gé Bleeker. ,?,ie pag. 

430. 

Hendrik Ridder 
( Henk de Vries) 

Prov. leid. KP-Gron. 
Gearr. 18-10-'44. ,Zie pag. 

432. 

Gepko Hahn 
(Sep) 

KP-Wim. 
Gearr. 3-6-'44 t.g.v. and. 

arr. ,?,ie pag. 426. 

Klaas R. Wol(ier 
( Sjoerd) 

KP-Slochteren. 
Gearr. 23-5-'44. ,Zie pag. 

426. 
Bij ontvl. poging gewond. 
In gevangenschap door rug
schot verlamd en overleden. 

werkt plan voor het gewapend verzet op tafel bracht. Over de technische waarde van dit 
plan was men het wel eens, maar de daarin opgesloten liggende autoriteit van de RvV kon 
men niet aanvaarden. Ook in ander opzicht liet de situatie organisatorisch nog te wensen 
over. Naast de LO-groep Kroon bestonden immers de plattelandsorganisaties, verenigd 
in het Provinciale Comité. De KP-Remco werkte samen met de eerste, de KP-Bedum met 
de laatste groepering. 
Dit bracht een onnuttige verdeling der krachten met zich mede. Bovendien, al droeg men 
elkaar in principe een goed hart toe, in de practijk konden er tussen beide organisaties, 
die elk voor zich van hun bestaansrecht overtuigd waren, licht wrijvingspunten ontstaan. 
In September '43 werd op advies van de LO-Top besloten tot samengaan op federatieve 
basis. Spoedig ging men toen ook trachten meer lijn te brengen in de activiteit der knok
ploegen. Het was nl. in buitenorganisatorisch verband wel gebleken, dat hier en daar plan
nen bestonden voor niet altijd even verantwoorde acties. Als deel der organisatie-Kroon 
werd daarom een afdeling Gewapend Verzet gevormd, welke alle knokploegen zou dienen 
te omvatten. Op de wekelijkse vergadering van de rayonleiders van de organisatie-Kroon 
zou men dan de behoeften, inlichtingen en plannen voor kraken kunnen opgeven en de 
noodzakelijkheid van liquidaties kunnen beoordelen. Via de afdeling Gewapend Verzet 
dienden deze inlichtingen en opdrachten dan bij de ploegen te komen. 
Eer deze opzet werkelijkheid kon worden, werd Jaap Kroon, die het contact met de LO
Top onderhield, op 28 October '43 gearresteerd. 
Bij haar pogingen het verbroken contact te herstellen, kwam de LO-Top het eerst in 
aanraking met de leider van de groep Bedum en liet voortaan door deze de drie Noordelijke 
provincies in de Top vertegenwoordigen. De voormalige groep-Kroon, thans Nulgroep 
geheten, zag zich hierdoor een belangrijk deel van haar invloed ontnomen en achtte zich 
verongelijkt. Wel bleef haar nieuwe leider Piet v.d. Berg om tactische redenen zitting 
nemen in het Provinciale Comité, maar de verhoudingen waren er niet beter op geworden. 
Dit werkte uiteraard ook door in de knokploegen. In zekere mate speelden hier de oude 
tegenstellingen tussen "stad" en "ommelanden" een rol (,, ... de heren uit de stad met 
hun schone manchetten en onberispelijke vouw in de broek ... "), doch er waren ook 
andere factoren van persoonlijke en organisatorische, van essentiële en bijkomstige aard. 
Men deed elk voor zich zijn best er het werk niet door te laten schaden, maar gebaat was 
het er uiteraard ook niet mede. 
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Nog verschillende keren werden van de zijde van de Top-LKP pogingen aangewend om 
tot een hechtere organisatie van de KP in Groningen te komen, maar hoewel langzaam 
maar zeker in de goede richting werd gestuurd, zou het nog enige tijd duren eer de resul
taten ervan zichtbaar werden. Dat was, nadat in April '44 de pas door de Top benoemde 
LKP..cleider Noord (Groningen, Friesland en Drente), Johannes Post (t) naar Groningen 
werd gezonden om verbetering in de situatie te brengen. Hij kende reeds Piet v.d. Berg 
en kreeg van hem en van de Top de namen van de algemeen erkende KP-leiders in de 
provincie. Men zag de noodzaak van eenheid in en besloot tot vorming van drie ploegen, 
de KP-Remco, de KP-Slochteren (sinds Februari '44 uiterst actief) en de KP van Wim 
(voortzetting van de KP-Bedum). In deze drie ploegen zouden alle KP'ers van de provincie 
moeten worden opgenomen. Remco, die voor allen acceptabel was als provinciaal KP-leider, 
werd voor deze functie aangezocht. Hij meende, vooral wegens zijn jeugdige leeftijd, hier
voor niet de aangewezen persoon te zijn, maar zwichtte tenslotte voor de herhaalde sterke 
aandrang, op hem uitgeoefend. Kort daarna stelde hij zijn functie weer ter beschikking, 
omdat de moeilijkheden, aan de bundeling verbonden, hem te groot bleken. In dit stadium 
sloeg de Groninger KP haar grootste slag. Reeds geruime tijd had de drukkerij Hoitsema 
te Groningen, f iliaal van Joh. Enschede & Zn. te Haarlem, op het programma gestaan. 
In deze in het Noorden van de stad gelegen drukkerij werden de distributiekaarten gedrukt. 
Toen Johannes Post voorstelde deze drukkerij door een aantal van zijn eigen mensen te 
laten overvallen, was dat de eer der Groningers te na. De KP-Remco en de KP-Wim sloegen 
de handen ineen en voerden op 17 Mei '44 de grootste bonnenkraak van het hele land uit. 
Door list verschaften d1ie KP'ers zich op klaarlichte dag, even na sluitingstijd, toegang 
tot de drukkerij, waar de wacht werd overrompeld en ontwapend. Een aantal omliggende 
percelen werd bezet, terwijl ook op straat op onopvallende wijze door gewapende mannen 
werd gepatrouilleerd. Een luxe auto kwam voorgereden, waarin stapels en stapels bonkaar
ten werden geladen. Met een vracht van 133.500 bonkaarten reed de auto de stad uit. 
Door panne van de tweede auto moest de niet onaanzienlijke rest op de drukkerij blijven 
liggen. 
De Duitsers waren razend over deze kraak, die bijna onder hun ogen was uitgevoerd. Om 
het resultaat van deze kraak teniet te doen, lieten zij de kaarten voor de desbetreffende 
distributieperiode aan de achterzijde bedrukken met een rasterwerk. De volgende zet was 
echter weer voor de illegaliteit, toen zij, dank zij een goede relatie met de drukkerij Enschede 
in Haarlem, voorzien werd van het originele cliché van het rasterwerk 1). Slechts moesten
enkele bonnen tenslotte vervallen i.v.m. technische mdeilijkheden bij het afdrukken. Dit 
was echter van weinig belang en deze slag was dan ook volledig door het verzet gewonnen. 
Helaas werd dit succes onmiddellijk gevolgd door een hele reeks tegenslagen. Op 23 Mei '44 
werd het doorslaan van een onderduiker aanleiding tot de arrestatie van twee leden van 
de KP-Slochteren, die nimmer terugkeerden. Hierbij was Sjoerd (Klaas R. \,Voltjer t), die 
o.a. op zijn eentje het DK-'t Zandt kraakte. Op het nippertje wist de KP-leider Slochteren
naar Friesland te ontkomen.
Op 3 Juni vielen het hoofd der afdeling Gewapend Verzet van de Nulgroep, Karel van
Kampen (Kornelis Kraal t), en Sep (Gepko Hahn t), een der deelnemers aan de kraak
Hoitsema, in handen van de SD. Op 5 Juni werd Remco gearresteerd, die door de SD
gezocht werd wegens liquidatie van een SD-handlanger. Door middel van een oude
HBS-vriend, die inmiddels NSB-politieman was geworden, kreeg de SD hem in handen en
liet hem naar het Scholtenshuis overbrengen. Hoewel hij bij een ontvluchtingspoging in
zijn arm geschoten was, werd hij toch aan handen en voeten geboeid en onder bewaking
van een landwachter opgesloten. De landwachter legde zijn geladen jachtgeweer op tafel
1) Zie pag. 89
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Klaas Bos Trijntje Bos-Terpstra 

Huisvesting gebr. Gootjes. Gearresteerd 11-2-'44. 
Zie pag. 424. 

Albertus Hahn 
Contact KP-Wim 
te Vries (Dr.). 

Gearr. 4-12-'44 in Gron. 
i.v.m. het werk van zijn
zoon Sep. Geval van zware 

mishandeling. 

Jan Huitzing 
(Jan v.d. Woude) 

KP-Slochteren. 

Jelle Hempeni11s 
Huisv. KP-Gron. IJ. 
te Bakkeveen (Fr.). 

Gearr. 16-1 l-'44 i.v.m. 
vnraad Spiegelberg. ,Zie 

pag. 433 

Dirk J. Holsheimer• 
(Tom) 

Jan Duursma 
KP-Gron. II. 

Gearr. 9-1-'45 t.g.v. and. 
arrestatie. 

Harm Heijes 
(Harry) 

KP-Wim. 
Gearr. 8-3-' 44 in Gron. op 

door SD bezet adres. 

Jan v. d. Laan 

Johannes Dijkhuis 
(Zwarte Joop) 

KP-Gron. II. Tevens: KP
Steenwijk. 

Op 3-1 l-'44 bii crossing 
in Gorinchem omgekomen. 

Jan ten Hoor 
Conf. adres KP-Wim 
te Zuid Laren (Dr.). 

Gean. 28-1-'45 t.g.v. door
slaan gearr. onderduiker. 

Murco Lamminga 

Harmannus Haan 
Huisvesting KP-Slochteren. 
Gearr. 22-7-'44 bij huis
zoeking naar broer, die lid 
was van KP. Direct gef. 

Kornelis Hundt 
Con!act KP:Gron. II. 

Gearr. 19-2-'45 t.g.v. and. 
arrestatie. 

Jan Móes 

Gearr. 5-10-'44 verm. door 
vçrr. v . .NSB'er, 

Deze 4 personen behoorden tot een sabotageploeg van de KP in Winsum. Gearresteerd 16-2-'45 
vermoedelijk door verraad. 
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en liet Remco tegen de muur staan. Aangezien ontvluchten uitgesloten was en hij in elk 
geval de kogel zou krijgen, wilde hij liever de kans uitlokken ter plaatse te worden dood
geschoten, dan eerst te worden onderworpen aan martelende verhoren met alle gevaren 
voor zijn vrienden, wanneer men erin zou slagen zijn weerstandsvermogen te breken. Hij 
liet zich daarom voorover vallen, greep het geweer, zette zich af, zodat hij weer terugviel en 
schoot half zittend, half liggend de op hem toelopende landwachter neer. Op het geluid 
van het schot stormden enige SD' ers naar binnen, die Remco mishandelden tot hij bewus
teloos liggen bleef. Hij werd naar het ziekenhuis gevoerd, onderging daar een spoedoperatie 
aan zijn gewonde arm, waarna hij onmiddellijk naar het Scholtenshuis werd teruggebracht. 
Daar begonnen de verhoren, waarbij hij alle schuld op zich nam, ook die van anderen, 
en voorgaf alles te hebben gedaan in samenwerking met Daan en Koos, die· immers toch 
gesneuveld waren. Hoewel hij vreselijk heeft moeten lijden, bleef hij volkomen rustig. Een 
medegevangene verhaalde later, dat Remco onder de zwaarste mishandelingen zijn mond 
niet opendeed en alles verdroeg met een spottend lachje. Toen deze gevangene, zendeling, 
hem eens sprak over het woord van Paulus: ,,Want ik ben verzekerd, dat dood noch leven 
mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus, onze Heer", zei 
Remco rustig: ,,Die woorden gelden ook voor mij". Einde Juni ging hij op transport naar 
Vught, waar hij 22 Augustus '44 met vele anderen werd gefusilleerd. 
Een dag na de arrestatie van Remco werd ook de nieuwe provinciaal KP-leider, Wim, het 
Scholtenshuis binnengebracht. Met hem verdween de laatste van de drie pas-benoemde 
KP-leiders uit Groningen. 
De zo moeizaam tot stand gebrachte bundeling der Groningse KP was weer achterhaald 
door de loop der gebeurtenissen. 

REORGANISATIE EN VERRAAD 

Johannes Post was naar het Westen vertrokken na de arrestatie op 15 Mei '44 van Bertus 
(Leendert M. Valstar t), Toplid-LKP in het Westen. Hij had zijn functie als LKP-leider 
der drie Noordelijke provincies in overleg met de Top-LKP overgedragen aan Piet v.d. 
Berg, die daarop de leiding van de Nulgroep overdroeg. Hoofd van de afdeling Gewapend 
Verzet werd Frits (voorheen hoofd van de Inlichtingendienst van de Nulgroep), die daar
mede tevens provinciaal KP-leider werd, aangezien de Nulgroep na de drastische uitdun
ning der Groninger knokploegen op dit terrein in feite heer een meester was geworden. Met 
grote spoed nam men de reorganisatie ter hand. De moeilijkheden aan de bundeling ver
bonden waren door de zware slagen van de SD wegggevaagd. Het overschot der KP' ers 
met een aantal nieuwe krachten werd nu zonder veel moeite in één verband gebracht. 
Zo was dan eindelijk de zo vurig begeerde organisatie tot stand gekomen, zij het dan onder 
heel andere omstandigheden dan iemand ooit gedroomd had. Aan het hoofd stond Frits, 
die het contact met Piet v.d. Berg onderhield. Voor het contact naar beneden zorgde 
Benno (Meindert E. Veldman t), voorheen medewerker van de Nulgroep. De provincie 
was verdeeld in vier rayons: de stad, de Veenkoloniën, Noord-Oost-Groningen en Wester
kwartier. 
Rekening houdend met het op de achtergrond raken van de verzorgingstaak, waarvoor 
bovendien toereikend georganiseerd was, werd de aandacht in navolging van de ontwikke
ling in de Top-LKP - waarbij langzamerhand in de richting van een Landelijk Sabotage 
Commando werd gegaan - vooral gericht op het semi-militair verzet, dat bij de spoedig 
verwachte bevrijding van het land van het hoogste belang werd. 
De organisatie functionneerde snel en goed. Orders van de Top konden nu zonder opont
houd of moeilijkheden worden doorgegeven en uitgevoerd. Zo bijvoorbeeld de opdracht 
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Hendrik E. de Haan 
( Lange Henk) 
KP-Slochteren. 

Gesn. 21-7-'44 in vuur
gevecht te Eenum. 

Fokko R. Zuidveld 
Contact KP-N.0.-Gron. 

Gearr. 28-7-'44 te Gar
relsweer. 

Jan Lever 
(Jan de Boer) 

KP-N.0.-Gron. Voorheen: 
KP-Sneek ll. 

Gesn. 21-7-'44 in vuur
gevecht te Eenum. 

Hielke v. d. Heide 
( Piet v. d. Helst) 

KP- Westerkwartier. 
Gearr. 27-7-'44 te Gron. 

Kornelis Roeters 
( Kleine Kees) 

KP-N.0.-Gron. 
Gearr. 21-7-'44 in Eenum. 

Willem F. Homoet 
( Wim Hommes) 

KP- Westerkwartier. 
Gearr. 27-7-'44 te Gron. 

Foppe Baron 
Contall KP-N.0.-Gron. 
Gearr. 28-7-'44 te Lop

persum. 

Antonius G. Factoor 
( Luctor) 

KP-N.0.-Gron. 
Tevens: OD en inl. dienst. 
Gearr. 27-7-'44 te Delfzijl. 

Siebo T. Haan 
(Henk) 

KP-N.0.-Gron. 
Gearr. 28-7-'44te Wirdum. 

Meinko Poel 
(Bob) 

KP-Westerkwartier. 
Gearr. 4-8-'44 te Hoogkerk 

Deze 5 personen zijn met Baron en Haan (zie hierboven) het slachtoffer geworden van het verraad Gé Bleeker. Zie pag. 430. 

tot het in brand steken van voor de weermacht bestemde strovoorraden en opslagplaatsen 
in begin Juli. Men dacht nu eindelijk de zaken volkomen in de hand te hebben. Inderdaad 
was dit ook gedurende korte tijd het geval, zoals blijkt uit de kraak van het DK-Slochteren, 
waarvoor de plannen gereed lagen, maar die voorlopig niet werd uitgevoerd, omdat de 
Top haar nog niet nodig achtte. De rayonleider had wel enige moeite om zijn KP'ers in 
de hand te houden, maar toch hield men zich aan de orders. Toen de Top toestemming 
gaf, werd deze overval op 21 Juli uitgevoerd en leverde ca. 13.000 bonkaarten en 45.000 
rantsoenen op. 
Doch reeds was opnieuw het verraad, dit noodlot van de Groninger KP, binnengedrongen. 
Juist voor de kraak op Slochteren werd de provinciale KP-leider Frits op straat gearresteerd, 
op aanwijzing van een verrader. Hij was de eerste van tientallen anderen, wie hetzelfde lot 
beschoren was. Want de SD was op aanwijzing van een distributie-ambtenaar ook de 
daders van de overval op Slochteren op het spoor. Zij trof enkele uren na de overval drie 
man aan op een kwekerij in Eenum. In een vuurgevecht sneuvelden twee van hen, terwijl 
de derde evenals hun gastvrouw werd gearresteerd. Een week later werd in Garrelsweer 
een deel van de buit gevonden, waaruit drie arrestaties voortkwamen. Het verraad greep 
snel om zich heen. Twee ondergedoken marechaussees, die een bevrijding in Delfzijl 
voorbereidden, werden in Groningen op een postadres der KP gearresteerd; het zelfde 
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lot trof hun medewerker in Delfzijl. Ook de rayon KP-ieider Toby viel op het postadres in 
Duitse handen. De nieuwe provinciale KP-leider Benno werd in zijn huis overvallen en 
gevangen genomen. Het drama van Juni herhaalde zich op nog veel groter schaal. 
Arrestatie volgde op arrestatie, in enkele dagen tijd werd een tiental belangrijke figuren 
het slachtoffer. Heel deze moeizaam opgebouwde organisatie werd aan stukken geslagen. 
Slechts enkele KP'ers konden nog tijdig ontkomen en uit de provincie verdwijnen. Dat er ver
raad in het spel was, verraad op grote schaal, bleek overduidelijk. Wantrouwen heerste overal. 
Men wist niet waar het lek zat, wie er schuldig was aan dit duivels verraad. Dit wantrouwen 
verlamde aanvankelijk alle pogingen om de contacten te herstellen. Ergens immers onder 
de medewerkers, die allen vrienden schenen, moest een Judas schuilen. Wie nog niet ge
vangen was, dook onder. 
Later bleek, dat het verraad voor een belangrijk deel van een koerierster kwam; de 23-jarige 
Gé Bleeker, afkomstig uit een gereformeerd gezin te Delfzijl. In de tijd van de jongste 
reorganisatie was men ertoe overgegaan haar als KP-koerierster aan te stellen. Er was 
niet veel omtrent haar bekend, alleen, dat zij op het distributiekantoor te Groningen had 
gewerkt en als zodanig op niet onverdienstelijke wijze hulp verleende bij het verkrijgen van 
bonkaarten. Bovendien had zij enige tijd in een pension gewoond, waar tevens twee onder
gedoken marechaussees verblijf hielden, en niets wees er dan ook op, dat zij niet te vertrou
wen zou zijn. Zij leek eerlijk, zij scheen betrouwbaar en zij legde een behoorlijke plichts
betrachting aan de dag. 
Hoe vergiste men zich in haar. 
Reeds in 1941, toen zij nog in Delfzijl bij haar ouders thuis was, had zij kennis gemaakt 
met een tegenover haar wonende SD'er, Becker. 
Zij vatte een twijfelachtige liefde op voor deze man, die haar zo volkomen in zijn macht 
kreeg, dat zij, om hem te behagen, tot alles bereid bleek. Onder meer speelde zij enkele 
keren de rol van aanbrengster met betrekking tot het luisteren van kennissen naar de 
Engelse zender. Haar vader was tegen deze verhouding fel gekant, waarom Gé solliciteerde 
naar een betrekking bij het distributiekantoor te Groningen, waar zij geplaatst werd. Zij 
bleef echter door briefwisseling met Becker in contact, terwijl zij elkaar nu en dan ook 
nog ontmoetten. 
Eenmaal op het DK werkzaam, vroeg Becker haar eens hem te willen inlichten over even
tuele onregelmatigheden op haar kantoor. Toen zij kort daarop werd aangezocht door een 
KP'er, die bij de ondergedoken marechaussees uit haar pension op bezoek kwam, om in 
dienst van de KP te treden, voldeed zij gaarne aan dit verzoek, temeer waar zij juist in die 
tijd van het DK werd ontslagen, wegens verboden manipulaties met bonkaarten (ten 
behoeve van de illegaliteit en van zichzelf). Als koerierster leerde zij in korte tijd alle voor
aanstaande medewerkers en belangrijke adressen kennen. Deze gegevens verstrekte zij aan 
de SD. Er rees verdenking tegen haar toen er aanwijzingen in haar richting wezen. De aan 
de SD verraden personen en adressen waren juist die, waarvan zij kennis droeg. Henk de 
Vries (Hendrik Riddert), die na de arrestatie van Benno als provinciaal leider optrad, 
besloot haar daarom aan een verhoor te onderwerpen. Zij werd naar Hoogkerk gelokt en 
vandaar naar een boerderij te Roden overgebracht. 
Het verhoor leverde echter niets op. De vrouw ontkende iets van het verraad af te weten 
en er waren geen bewijzen van het tegendeel. Men achtte zich daarom niet gerechtigd 
tot haar liquidatie en besloot alleen haar bewegingsvrijheid te beperken. Zij werd daartoe 
naar Beilen overgebracht, waar zij later opnieuw verraad pleegde met nog ernstiger ge
volgen. "Na de bevrijding werd zij door het Bijzonder Gerechthof veroordeeld tot levens
lange gevangenisstraf. Door haar verraad waren in Groningen een 20-tal illegale werkers 
gearresteerd en nadien in Drente nog tientallen meer. 
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Gerrit C. Idema 
Contac• KP-Middelstum. 

TPvens: OD, NSF. 
Na bevrijding over!. aan 
ziekte t.g.v. verzetswerk. 

Jan L. Mwzning 
KP-Gron. ll. 

Gearr. 14-11-'44 i.v.m. 
bevrijding gevangenen uit 

H.v.B. te Groningen.

Hendrik Veldhuis 
( Henk) 

KP-Slochteren. 
Gearr. 23-5-'44 t.g.v. door
slaan gearr. onderduiker. 

Geert Kok 
Huisv. KP-Slochteren. 

Op 23-4-'45 bij bevrijding 
door D. vermoord. 

Leendert M. van Noppen 
( Aart) 

KP-Gron. ll. 
Gearr. 10�3-'45 t.g.v. and. 
arr. Bij arr. aangeschoten; 
dezelfde dag in H.v.B. over-

leden. 

Geert Veninga 
(Max) 

KP-Gron. II. 
Op 18-12-'44 op de vlucht 
voor SD neergeschoten. 

Jan Kramer 
Wapendepot KP-Gron. ll. 

Gearr. 3-2-'45 t.g.v. and. 
arr. Direct gef. 

Eisse Rits,ma 
Gearr. 27-9-'42 i.v.m. 
bevrijding van gevangenen 

uit H.v.B. 

Hilko Berrelkamp 

Frederik l.egger 
(Fré) 

Tevens: NSF. 
Gearr. 18-10-'44. Zie pag. 
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Henri Rots 
Huisv. KP-Gron. ll. 

Gearr. 16-10-'44 bij huis
zoeking. 

Klaas R. Wigboldus 
( Roelf) 

KP-Remco. 

Hielke Lijn 
Cont. adre>' KP-Wim te 
Zuid Laren. Tevens: OD. 
Gearr. 5-6-'44 t.g.1" and. 

arr. 

Johan Stoffels 
(Theo) 

KP-Gron. Il. 
Gearr. 3-3-'45 t.g.1•. a.nd. 

arr. 

Evert H. Wolters 
Huisv. KP-Remco. 

Deze 3 personen zijn 14-4-'45 gesneuveld in bevrijdingsge,cchtcn. Zit' pag.434. 
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OPNIEUW REORGANISATIE, OPNIEUW VERRAAD 

Met dit al was de provinciale organisatie een wrak geworden, een bouwval, waarin niemand 
zich kon wagen zonder zichzelf en anderen aan de grootste gevaren bloot te stellen. Toch 
ware het volkomen onverantwoord geweest om Groningen nu maar zonder meer aan zijn 
lot over te laten. Er moest iemand gevonden worden, die in staat en bereid was om de 
wellicht gevaarlijkste post van het Noorden te gaan betrekken. 
Het oog viel op Henk de Vries, een der in Juli benoemde rayoncommandanten van het 
gewapend verzet, jong, moedig, begaafd met een goed organisatievermogen en algemeen 
gewaardeerd onder zijn medewerkers. ,,Zolang God mij niet wegroept, wil Hij, dat ik 
verder werk", placht hij te zeggen ... , en het was onder dit motto, dat hij de benoeming 
na rijp beraad aanvaardde. 
De opdracht, de sabotage te organiseren, scheen, gezien de hopeloze situatie, een onmoge
lijke, maar niettemin wist hij, dank zij de medewerking van enkele beproefde organisatoren 
van het verzet, in een werkelijk verbazingwekkend tempo de gehele provincie te mobili
seren. In overeenstemming met de door de Top gegeven richtlijnen werd onderscheid ge
maakt tussen de zware en lichte sabotage. Henk zelf nam de eerste voor zijn rekening. In 
de stad Groningen concentreerde hij zo goed als alle overgebleven KP'ers, waaromheen 
een aantal nieuwelingen werd gegroepeerd met als resultaat zeven ploegen ter sterkte 
van ongeveer twintig man elk. Daarnaast werd ten behoeve van de lichte sabotage onder 
leiding van Leo, een rayonleider van de Nulgroep, een zeer groot aantal groepen in de 
provincie opgericht, welke groepen werden gerecruteerd uit leden van diverse verzets
organisaties als de LO, Trouw, OD etc. en die het karakter droegen van de burgerlijke 
verzetsgroepen (BVG) in andere provincies. Vermeldenswaardige activiteit is door de BVG 
hier niet ontplooid. Gebrek aan sabotagemateriaal en vrees voor represailles hielden deze 
vorm van sabotage binnen zeer enge grenzen. Dezelfde omstandigheden belemmerden ook de 
zware sabotage, maar in nog veel sterkere mate. De zware sabotageploegen immers waren 
volledig ingesteld op direct tegen de vijand gerichte strijd. ,,Guerilla" stond in hun woor
denboek en "Hasting operations" ... Doch op welke wijze zou men zonder wapens aan 
de plannen uitvoering moeten geven? De eerste zorg was daarom de jongens van wapens te 
voorzien. Via de Drentse zender te Assen werden droppings aangevraagd en toegezegd, 
waarna in allerijl de wacht op enkele afwerpterreinen werd betrokken. Met uitbundige 
vreugde werd de eerste zending wapens in September te Bakkeveen ontvangen. Deze 
eerste zending ( waarvan het grootste gedeelte na allerlei, wederwaardigheden kort nadien 
verloren ging), werd helaas ook de laatste. Nieuwe arrestaties en allerlei misverstanden wa
ren hier debet aan. Op 28 October werd Henk gearresteerd en tegelijk met hem zijn 
belangrijkste adviseur Pa v.d. Berg (Co v.d. Bosch t), de NSF-vertegenwoordiger voor het 
Noorden, en Fré (Frederik Legger t) zijn assistent. Gedrieën liepen zij in de val toen zij 
een vergadering bezochten, waar met de OD de door ZKH Prins Bernhard bevolen fusie 
en vorming der BS zouden worden besproken. Wat deze nieuwe slag voor de hoewel reeds 
vrij goed functionnerende, maar nog zwakke organisatie betekende, zal duidelijk zijn. 
En niet alleen dat de leiding weer eens was weggeslagen, maar ook verschillende medewer
kers moesten hals over kop de wijk nemen naar veiliger oorden, zo bv. de bezetting van twee 
afwerpterreinen. In deze onheilsdagen werd de doodsteek aan de KP toegebracht. De 
paraatheid schrompelde zienderogen ineen en de laatste krachten vloeiden zonder enige 
weerstand weg. Het gewapend verzet was een doodziek, machteloos lichaam geworden, 
waaraan niet veel meer te genezen viel en zeker niet zolang de "doktoren" het onderling 
niet met elkaar eens konden worden. En daaraan ontbrak helaas wel het een en ander. 
Naast onderlinge misverstanden binnen de provincie en de (gebruikelijke) misverstanden 
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Hendrik J. Drof!.bers 

Anco Meersma 

Jan Spartel 

Ares G. Dijkstra 
(Gerrit) 

Anne Meersrna 

Ruurd G. Torenbeek 
(Ru) 

Tevens: Trouw. 

Onna E. Glastra 

Henleke J. Mol 
(Henk) 

Jacob de Vries 
(]ac) 

Jan J. Hoeder 
(Jan Huisman) 

Enno Mulder 

Lupj,o J. de Vries 
(Leo) 

Nicolaas Huiting 

Roelof H. Nienhuis 
(V.d. Mei) 

Tevens: NSF. 
Bij arr. direct g(fusilleerd. 

Jelte Zuiderhoek 

Deze 15 KP'ers behoorden tot één der sabotage- en droppingploegen van de KP-Groningen (stad). Zij zijn allen gearresteerd 
tussen 10 en 13-11-'44. De arrestatie vond plaats door het vinden van een lijst op een adres, dat na verraad van een NSB-evacufr 

Spiegelberg, door de SD werd overvallen. 
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tussen KP en OD, speelden ernstige misverstanden tussen landelijke en prov.inciale leiding 
een belangrijke rol. De landelijke leiding, niet in staat om zich op grond van uiteraard 
onvolledig inlichtingenmateriaal een juist beeld van de verwarde situatie in de zorgen
provincie Groningen te vormen, voerde enige voor de hand liggende mutaties door, die 
door enkele daarbij betrokken leidinggevende Groningers om eveneens voor de hand lig
gende redenen niet konden worden geaccepteerd. En zo gebeurde het, dat op zeker ogen
blik twee gewestelijke sabotagecommandanten in functie waren: één, door het inmiddels 
in werking getreden Land. Sab. Commando benoemd, maar door de Groningers niet erkend; 
één door de LSC ontslagen, maar door de Groningers blijvend erkend. Deze situatie 
schiep wel zeer eigenaardige verhoudingen, die zich tenslotte zo toespitsten, dat Groningen 
een ogenblik heeft gepoogd het Noorden geheel zelfstandig, los van het Westen te maken. 
Deze pogingen moesten worden opgeheven toen de basis voor een zelfstandig bestaan: een 
eigen radiografische verbinding met Engeland, werd vernietigd door het oprollen van de 
radiozendgroep in Noord-Drente, waarvan ook Groningen zich enige tijd bediende voor 
het aanvragen van wapendroppings. 
Kort daarna werd de toestand nog verwarrender toen in November door de landelijke 
Delta van de BS een gewestelijke commandant voor het gewest Groningen werd benoemd 
( een nieuwe functie, dienende om de driehoofdige( delta) leiding om te zetten in een éénhoof
dige met het commando over OD, LKP, en RvV), welke commandant, alleen al omdat hij 
vanuit het Westen was benoemd, bij de uitvoering van zijn opdrachten zo goed als geen 
medewerking werd verleend. 
De consequentie hiervan was, dat Groningen tot aan de bevrijding verstoken is gebleven 
van wapens. Friesland, dat over een eigen radioverbinding met Engeland beschikte, wilde 
zijn oostelijke buurman met alle genoegen daarvan mee laten profiteren, doch op voorwaar
de, dat het contact (veiligheidshalve) uitsluitend zou worden onderhouden door de 
officieel benoemde gewestelijke commandant. Deze man werd door enkele harde koppen 
Ïn de provincie echter niet erkend en terwijl zij niets onbeproefd lieten om langs andere 
wegen aan wapens te komen, stelden zij zich op het standpunt, liever geen wapens dan bij 
de gratie van een in Amsterdam tronende, niet met de ware verhoudingen op de hoogte 
zijnde BS-leiding. Doorgekomen bevelen, indien niet strokend met eigen inzichten, werden 
zonder meer terzijde gelegd. 
De eerst op 17-1-'45 tot stad gekomen fusie van KP en OD (RvV bestond in Groningen niet) 
bracht geen enkele verbetering in de toestand. Organisatie, reorganisatie en contra-organi
satie scheen het enige doel. Slechts in de Stoottroepen der BS, voornamelijk gevormd uit 
de stadssabotageploegen, werd gedurende de dagen rond de bevrijding nog enkele malen 
getoond, dat de KP-geest nog niet was gestorven en zelfs nog de bezieling wist te schenken 
tot het offeren van eigen leven op het altaar der vrijheid. In een gevecht bij Dorkwerd op 
14 April '45 tegen een overmachtige vijand, sneuvelden Roelf (Klaas R. Wigboldus t), 
één der eerste KP'ers, met twee anderen. Tot het laatste ogenblik heeft het Groninger 
gewapend verzet gestaan in het teken van het offer. 

Vanaf de kraak in Langweer tot aan het gevecht bij Dorkwerd hebben eenvoudige, onvol
maakte mensen op leven en dood gestreden voor een zaak, die aller zaak was. Dat daarbij 
fouten zijn gemaakt, vele fouten, het valt niet te ontkennen zomin als te laken. Doch zijn 
het niet juist die fouten, die de waarde van het verzet op zichzelf verhogen? Want de roem 
van het verzet is niet gelegen in hen, die het bedreven, maar in de Kracht, die het kleine 
en geringe heeft uitgedreven tot deze machtige strijd. 
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