K. van Loon
KP-ZUID-HOLLAND
Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land. Op het eerste gezicht is men
geneigd de stelling te poneren, dat dit feit in het KP-werk een uitgesproken nadelige factor
moet zijn geweest. Het tegendeel lijkt mij echter waar. Vanzelfsprekend zijn er nadelen
te noemen: evenredig aan de bevolkingsdichtheid was de bezettingsdichtheid en de con
centratie van de SD. De werkers in de grote steden hadden bovendien het nadeel van
gehorige huizen, nieuwsgierige buren boven, onder, achter, voor.
Toch waren de voordelen veel groter en de mogelijkheden veel talrijker. Een zo dicht
bevolkte streek beschikt over een uitstekend spoorweg-, wegen- en waterwegnet, zodat de
KP'ers, zowel individueel als in groepsverband, zich gemakkelijk konden verplaatsen en
- zo nodig-zich naar alle richtingen konden verspreiden. In de steden hadden de onder
grondse werkers het voordeel, dat ze in de massa verloren gingen, niet spoedig werden
herkend, niet gauw in de gaten liepen, minder kans maakten op persoonlijke controle enz.
Het is bijvoorbeeld in een Zuidhollandse stad gebeurd, dat in een bepaalde periode
dagelijks besprekingen werden gehouden in een openbare leeszaal. Tussen het, vooral
in die tijd zeer leeslustige publiek, liepen onze jongens mee in en uit, zonder dat er ook maar
iets opvallends of verdachts aan was. Dergelijke mogelijkheden kende de grote stad er vele.
Daarentegen moesten zij, omdat men elkaar te weinig kende, vooral uiterst voorzichtig
zijn in het kiezen van vrienden en medewerkers, onder wie zo gemakkelijk een verrader
kon schuilen.
Hoewel Zuid-Holland geografische voordelen als bossen en woeste gronden miste, staat
daar toch tegenover, dat zijn grote rivieren de crossings hebben mogelijk gemaakt.
Het nadeel van de geïsoleerde ligging der Zuidhollandse eilanden, dat in normale tijden
al zo merkbaar is, werd tijdens de bezetting nog sterker gevoeld. Veren en bruggen waren
nu eenmaal gemakkelijk te controleren en dus voor KP'ers en andere verzetslieden gevaar
lijke objecten. Voor het droppen van wapens ert personen is de drassige veengrond van
Zuid-Holland bepaald een handicap geweest. Het was moeilijk in dat waterland geschikte
afwerpterreinen te vinden.
Eén voordeel had Zuid-Holland zeker: men behoefde niet te zoeken naar sabotage-objecten,
gemeentehuizen, distributiekantoren enz. Keuze was er genoeg!
ONTSTAAN VAN DE WESTLANDSE

KP

Merkwaardig genoeg is het Westland de bakermat van de KP-activiteit in Zuid-Holland.
Als men de slechte economische positie van dat tuinbouwgebied in de jaren vóór 1940,
waardoor een vrij sterke invloed van de NSB was ontstaan, in aanmerking neemt, verbaast
het bijna, dat juist hier het verzetswerk van Zuid-Holland is geboren en zo stelselmatig is
gekweekt alsof het één van de Westlandse glascultures was.
Ongeveer half '42 begint Oom Piet uit Naaldwijk met zijn LO-werk. Er komen Joden, die
"ergens" moeten blijven. Dat ging in 't begin waarlijk niet gemakkelijk. Straks als eigen
jongens, eigen broers en vaders zich zullen moeten drukken, wordt het Westland eerst goed
wakker. Nu denkt men nog te veel aan het geld. Fantastisch wat die groenten-export naar
Duitsland opbrengt!
Oom Piet zoekt adressen in Maasland, in Naaldwijk, bij familie in Zwammerdam, nu nog
voor Joden ert onderduikers, straks contactpunten van de KP. Bovendien wordt Vrij Neder
land (later: Trouw) door Oom Piet met enkele anderen verspreid. Voor dit werk heeft hij
contact met Frits (Friedrich M. Vogel t), de man van Trouw voor Zuid-Holland, die
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als vertegenwoordiger van een zaadhandel te Naaldwijk bij talloze tuinders komt.
In Mei '43 verlenen de Duitse bezettingsautoriteiten aan land- en tuinbouwers vrijstelling
van Arbeitseinsatz: groene Ausweise. Maar zo'n Duitse "gunst" is altijd tegelijkertijd een
bedreiging. Oom Piet en Frits bespreken de mogelijkheid om de gehele Ausweise-admini
stratie te vernietigen.
Intussen is er in Naaldwijk ook wat gebeurd. Vosje (Hendrik Veldhuis t) uit Meppel komt
via enkele dominee's contacten in aanraking met Bertus (Leendert M. Valstar t). Ook Oom
Piet behoort tot de Trouw-kennissen van Vosje. Via deze domineesrelatie ontstaat dan
ook een contact tussen het Westland en Frits de Zwerver. In het Westland zelf groeperen
zich om Oom Piet en Bertus nog enkele mannen, en het eerste doel van deze groep is het
kraken van het PBH-kantoor te Naaldwijk om de Ausweise-administratie te vernietigen.
De eerste Zuidhollandse KP is geboren. Oom Piet, Bertus, Kleine Niek (Nicolaas Koers t),
Joop (Johannes Lagerwerf t) en Otto doen op 7 Juli '43 hun eerste overval.
ONTWIKKELING VAN DE WESTLANDSE

KP

Al spoedig gaat men denken aan een tweede kraak. Het bevolkingsregister in het gemeente
huis van Naaldwijk zal het moeten ontgelden. Van dit plan lekt echter iets uit, waarbij de
naam van Bertus genoemd wordt. Als Bertus echter de Duitse bezoekers z'n voordeur ziet
naderen, verdwijnt hij door de achterdeur, en hiermede is zijn zwerversloopbaan begonnen,
die eerst eindigen zal op het fusilladeveld te Vught.
Bertus duikt onder bij een zuster van Oor.n Piet in Maasland; de laatste stuurt hem na enkele
weken in gezelschap van Witte Piet naar Zwammerdam. Witte Piet die reeds enkele maanden
in moffenhanden had gezeten, en wiens zuster een vriendin was van
Bertus' vrouw, was juist enkele dagen voor de beraamde overval op
het gemeentehuis te Naaldwijk met Bertus in aanraking gekomen.
In Zwammerdam maakt Bertus kennis met Jan van R�jn (Pieter
Doelman t) en Blonde Jaap, die zich beiden bij de KP-Westland voe
gen. Daar hoort Bertus ook van het bestaan van vVietze, een Boskoopse
politieman, die, doordat hij rustig enkele gevangen Joden laat ontsnap
pen, blijk geeft een rasechte verzetsman te zijn. De geschiedenis van de
Westlandse KP bewijst, dat Bertus hiermede geen slechte greep doet.
Als hij straks zelf in de Top zit en veel van de practische en directe
leiding moet over laten aan de Boskoopse Wietze, dan wordt deze forse
kerel
met zijn kalm, moedig optreden en zijn evenwichtig en rustig ka
Pieter Doelman
(Jan van Rijn)
rakter als vanzelf door de Westlandse jongens geaccepteerd als plaats
Leiding KP-Zwammerdam.
vervanger van Bertus. Nadat nog enkele mannen tot de ploeg zijn
Tevens: KP-Westland,
Groep Albrecht.
toegetreden
(o.a. Peter-Noord en Cor), is de Westlandse knokploeg
Gearr. 6-3-'45 o.a. met
zijn vader, t.g.v. verraad vijftien man sterk en ondergaat ze tot Mei '44 in haar samenstelling geen
van plaatsgenoot, die had wijzigingen meer. Over die samenstelling nog iets meer. Er behoorden
gezien, dat de KP een bui
ten het droppingterrein ge bij: 3 tuinders, 1 vertegenwoordiger, 1 koopman, 1 ambtenaar, l l\1TS'er,
vallen container vervoerde.
1 veeboer, 2 landbouwers, 1 chauffeur, 2 politiemannen, 1 bakker en
Zie ook pag. 551.
1 fabrieksarbeider. Van hen waren er 5 gehuwd, 4 verloofd en 6 geheel
vrij. Onder de gehuwden bevonden zich 3 vaders, één met 8, twee met 2 kinderen. Zeer
opvallend is het feit, dat deze 15 "jongens" zonder uitzondering behoorden tot de
Gereformeerde Kerk. Vanzelfsprekend mag hieruit geen conclusie getrokken worden ten
aanzien van de samenstelling der ploegen in het algemeen. De gemiddelde leeftijd van de
leden der Westlandse ploeg was 28 jaar. De oudste was 45, de jongste 20 jaar. Men kan in
dit geval dus moeilijk spreken van een stelletje "jonge heethoofden". Integendeel, dit
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waren mannen, die, levend uit een zeer bepaalde levensbeschouwing, zich innerlijk geroepen
wisten tot een strijd op leven en dood met de dragers van een anti-christelijke ideologie.
Dat deze nazi's bovendien de grenzen van ons land hadden geschonden en ons volk van
zijn vrijheden en rechten hadden beroofd, maakte onze jongens nog een haartje feller en
verbetener.
Komen ze dan nog in aanraking met NSB'ers, dan doet het goed te bemerken, dat niet
altijd tomeloze haat en ongebreidelde hartstocht de boventoon voerden. Ter illustratie het
volgende voorval: Onze Westlandse jongens was bij een bepaalde gelegenheid een NSB
burgemeester in handen gevallen. Ze hadden deze gezagsdrager van een partijspeldje
beroofd, dat uitgereikt werd aan hen, die tien jaar lang hun leider trouw hadden gediend.
Als één der deelnemers de hele bedoening staat aan te zien, komt de burgervader naar
hem toe.
,,Mag ik U iets vragen?"
,,Jawel".
,,'k Zou zo graag mijn speldje terug hebben ... ik ben daar erg op gesteld .. . ik heb het
gekregen voor 10 jaar trouwe dienst ..."
"Allright",..antwoordt
de KP'er, pakt het insigne en speldt het met eigen hand de man
. .
weer op z1Jn JaSJe.
De Westlandse ploeg heeft in Zuid-Holland ruim 10 overvallen gepleegd, w.o. een kraak
op .het politiebureau te Delft, waar een groot aantal pistolen werd buitgemaakt. Bertus
had de opperleiding; bij de uitvoering werd gemeenlijk de leiding toevertrouwd aan hem,
die de zaak had opgezet, het plan had gemaakt en op zijn uitvoerbaarheid getoetst. In de
practijk was het - zoals gezegd - niet zelden Wietze, die de touwtjes in handen hield.
De leefwijze van de Westlandse KP was wel heel typisch. Het was niet een ploeg van 15
KP'ers, die dag en nacht samen waren. De leden van de ploeg zaten zeer verspreid. Er
woonden er in 't Westland, in Bodegraven, Zwammerdam, Boskoop, Rotterdam enz.
Tijdens de wekelijkse besprekingen, die Bertus met zijn jongens hield; werden de plannen
voor de op het programma staande overvallen besproken en werd tevens vastgesteld, wie
er aan zouden deelnemen. Dit was bijna altijd slechts een deel van de ploeg. Meer dan
eens werd het aantal nog aangevuld door leden van ploegen, die inmiddels· op andere
plaatsen waren ontstaan.
Zo nemen aan de wapenoverval op het politiebureau te Delft, behalve de jongens van de
Westlandse KP, ook deel enkele leden van de KP-Sliedrecht en Rotterdam,terwijl De Haas
(Fritz G. M. Conijn t) uit Alkmaar daarbij de vuurdoop ondergaat.
De samenstelling van de Westlandse KP is vrijwel ongewijzigd gebleven tot aan de arres
tatie van Bertus. Diens wegvallen en de daardoor ontstane problemen hebben de zo hechte
Westlandse KP geen goed gedaan. Bertus was tevens Top-leider voor het gehele Westen
van het land. Na zijn uitvallen wordt Johannes Post (t), die uit Drente naar het Westen was
gekomen, KP-leider van het Westen, maar zijn werk zou zich hoofdzakelijk beperken tot
besprekingen met de leiding van andere organisaties, als ook met belangrijke figuren uit
het vroegere politieke leven, terwijl ·witte Piet de practische leiding van de knokploegen
zou houden voor het actieve KP-werk en evenals Johannes zitting zou hebben in de Top.
Doordat Johannes zich om bepaalde redenen niet geheel aan deze afspraak hield, zijn er
wrijvingen en conflicten ontstaan. De Westlandse ploeg ondervond de weerslag van deze
moeilijkheden. Daar kwam nog bij, dat de ploeg in die tijd veel mannen kwijtraakte, som
migen door arrestatie, anderen doordat zij elders een leidinggevende functie gingen bekleden:
\!Vietze in Friesland (KP-Sneek), Otto in Noord-Holland en Cor in Utrecht. Het oor
spronkelijke ploegverband was hierdoor dus verbroken. Dat wil niet zeggen, dat daarmede
de activiteit van de Westlandse ploeg geheel ten einde was. Elders in de provincie werd
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het werk voortgezet, zoals bv. in Zwammerdam, waar vanuit Jan van Rijn en Blonde Jaap
nog verschillende KP-acties ondernamen, aan diverse wapendroppings deelnamen en een
belangrijke bijdrage leverden aan het militaire sabotagewerk. De oorspronkelijke mede
werkers van Wietze waren in Boskoop intussen ook tot zelfstandige activiteit gekomen. Er
ontstonden in die tijd zelfs enkele nieuwe, meer plaatselijk georiënteerde ploegen, zoals in
Delft en Vlaardingen, die als uitlopers van de oorspronkelijke Westlandse KP zijn te be
schouwen. Het organisatorisch verband van deze ploegen tot de LKP liep dan ook via
de oorspronkelijke Westlandse KP'ers.
JOHANNES EN EVERT PosT

Inmiddels zijn ook andere ploegen komen opereren op Zuidhollandse bodem. De gebroeders
Johannes en Evert (Marinus Post t), boeren respectievelijk uit Drente en Overijse!, zijn,
nadat hun landstreek onveilig voor hen geworden was, met enkele van hun mannen in de
tweede helft van '43 bij hun broer, de dominee van Rijnsburg, neergestreken. Van daaruit
beginnen zij gezamenlijk aan KP-activiteit in Zuid-Holland. In Januari '44, als Johannes
met zijn ploeg naar Breda vertrekt en zijn intrek neemt bij Cor van de LO, gaat Evert met
een eigen ploeg aan de slag. De bedachtzame Johannes en de onstuimige Evert lopen ook
teveel uiteen om blijvend te kunnen samenwerken. Johannes is op zijn nieuwe operatie
basis, waar zijn.ploeg een stimulans voor de activiteit van de KP-Brabant-West wordt, Zuid
Holland niet vergeten. Een groot deel van zijn objecten ligt dan nog in Zuid-Holland.
Ze logeren in die tijd ook dikwijls bij Jaan in Barendrecht.
Omstreeks April '44 vertrektJohannes naar het Noorden om dat gewest te vertegenwoordi
gen in de Top-LKP. De ploeg blijft onder leiding van Jan (Johannus W. Wildschut t) in
Brabant achter. De banden met de ploeg worden weer aangehaald, als Johannes, door het
uitvallen van Bertus, naar het Westen terugkeert, maar dan ligt het operatieterrein buiten
Zuid-Holland en wel in Amsterdam.
Van de dertien overvallen van Johannes' ploeg in Zuid-Holland zijn er vijf mislukt. De
ploeg van Evert telde één mislukking op drie overvallen in Zuid-Holland. Beide ploegen
zijn door Bertus in LKP-verband opgenomen, waarbij wel dient te worden opgemerkt,
dat Johannes een veel te zelfstandige figuur was om aan de leiband van Bertus te lopen.
Anderzijds waren beiden, Bertus en Johannes, in April '44 van mening, dat Evert een
poosje met vacantie zou moeten gaan. Het was na de mislukte overval van Evert's ploeg
in April te Katwijk, waarbij een van zijn jongens, Piet (Pieter Maaskant t), het leven liet.
Ze vonden Evert te wild, te onbesuisd, te ongeremd. Evert moest van deze bevoogding
echter niets hebben en zei tegen zijn jongens: ,,Als ze ons niet willen hebben, dan doen we
het op eigen gelegenheid en geven de bonkaarten weer aan "Trouw". Inderdaad vertrok
hij naar de Veluwe, van waaruit hij nog enkele overvallen in Gelderland en in Overijse!
pleegde. Met zijn ploeg woonde hij de zomer van '44 in het zgn. ,,Pas op kamp" op de
Veluwe. In September '44 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij niet lang daarna zijn
leven liet in de strijd met de SD 1).
ROTTERDAM

De eerste havenstad van ons land, het in de Meidagen van '40 zo zwaar geteisterde Rotter
dam, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verzet in 't algemeen, alsmede aan
het KP-werk in 't bijzonder. Paul (Samuel Esmeyer t) heeft hiervoor niet alleen de grond
slag gelegd, maar heeft tot aan zijn dood ook de leiding in Rotterdam gehad. Paul, die als
1) Zie voetnoot pag. 377.

550

Nicolaas Koers
(Kleine Niek)
Later: KP-R'dam.
Gearr. 28-1-'45 bij overval
op schuit met wapens in
R'dam, t.g.v. doorslaan
gearr. rijksduitser uit de
KP-R'dam.

Jacob Luttik
(Max)
Later: RvV.
Gearr. 4/5-10-'44 ,.v.m.
werkzaamheden voor RvV.

Bernardus Goedendorp

Jacob Goedendorp
(Oom Jaap)

Johannes Lagerwerf
(Joop)

De zaak van Jacob Goedendorp was het centraal adres van de KP-Westland.
Ten gevolge van andere arrestaties werd] acob op 31-5-'44 gearresteerd, waarna
Lagerwerf in overleg met Bernardus Goedendorp, de broer van Jacob, de zaak
voortzette, teneinde het KP-adres hierdoor te kunnen handhaven. De SD
overviel adres echter op 25-6-'44 en arresteerde Lagerwerf, benevens op
26-6-'44 Bernardus Goedendorp.

Deze 5 personen behoorden tot de KP-Westland.

Cornelis D. v. Beijeren
(Kees)
KP-Vlaardingen.
Op 28-4-'45 in Naaldwijk
bij bevrijdingspoging door
dronken Duitser neergeschoten.

Abraham Maat
(Bram)
Wapendepot KP-Vlaardin
gen. Tevens: Trouw.
Gearr. 20-3-'44 i.v.m.
werkzaamheden voor Trouw.

Nicolaas Doelman
(Oom Klaas)

Dirk van Ommering
(Dirk van Loo)

Lubbert Brouwer
Op 9-9-'44 in pol. bureau
te Nootdorp door Duitsers
doodgeschoten. Verm. t.g.v.
verraad.

Stephanus J. Driesprong
Gearr. 13-10-'44 in Den
Haag op door SD bezet
adres.

Roeland A. Kollewijn ]zn.
(Roes)
Tevens: studentenverzet.
Gearr. 3-11-'44 bij inval
op duikadres. In vuurge
vecht gewond.

Deze 3 personen behoorden tot de KP-Delft.

Dedelef G. Pronk
(Deef)

Deze 3 personen behoorden tot de KP-Zwammerdam. Zij zijn gearresteerd
6-3-'45 tengevolge van verraad van plaatsgenoot, die had gezien, dat de KP
een buiten het droppingterrein gevallen container vervoerde. Doelman werd
weer vrijgelaten, doch opnieuw gearresteerd doordat de op boerderij achtergebleven Duitsers intussen wapens hadden gevonden.

Adriaan C. Los
( Siegfried)
Gearr. 30-5-'44 in A'dam
bij oz•erval op ve,;gaderadres.

Pieter Maaskant
(Piet)
Op 8-4-'44 gesn. bij over
val op DK-Katwijk.

Beiden: KP-Evert.
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volontair werkzaam was bij de politie te Driebergen om opgeleid te worden tot inspecteur,
duikt in September '43 onder en gaat dan naar Rotterdam.
Even later duikt in Rotterdam Harro op, die de LO in Hardenberg reeds dermate van
dienst was geweest, dat hij genoodzaakt was onder te duiken. Harro krijgt samen met zijn
neef Herman via een tussenpersoon contact met Paul. Gevieren besluiten ze zich voor de
organisatie Trouw toe· te 1eggen op recherchewerk. Hun eerste "schaduw"-object is de
SD'er Damen uit Den Haag, die hen heel wat tijd en hoofdbrekens
heeft gekost. Eind Januari '44 wordt deze rechercheploeg omgezet in
een knokploeg. Na in contact te zijn gekomen met \Vestlandse Bertus,
die zich toendertijd in Rotterdam had gevestigd, worden ze uitgenodigd
met de KP-Westland mee te doen aan de overval op het politiebureau
te Delft, zodat ze op 26 Februari '44 hun vuurdoop ondergaan. Enkele
arrestanten en 38 pistolen vormen de buit. Zelfstandig treedt Paul's
ploeg de 6e Juni '44 (invasiedag) op door 18 politieke gevangenen uit
het Huis van Bewaring aan de Bergstraat te bevrijden. Bij de voorbe
reidingen van al deze en alle verdere KP-werkzaamheden, was George,
die, gehandicapt door lichaamsgebreken, niet met de ploeg mee kon
uittrekken, Paul's rechterhand. Een prachtige samenwerking wordt be
Marinus v. d. Stoep
(Rien, Rob)
reikt met de ploeg van Rob (Marinus v.d. Stoep t). Rob was een veel
Leiding KP-R'dam.
belovende bedrijfsleider bij een bekende firma te Rotterdam. Zijn zacht
karakter en tactische omgang met zijn ondergeschikten, maakten hem tot een populaire
figuur, waarin niemand een toekomstig knokploegleider vermoedde. Rustig en onopge
merkt doet Rob in '43 zijn LO-werk en verspreidt hij "Ons Volk". Hij hunkert echter naar
actiever, directer werk. Z'n bescheidenheid weerhoudt hem, zich aan te sluiten bij de KP;
dat waren daar immers kerels met wie hij zich niet meten kon. Hij besluit zelf met een
kleine ploeg te beginnen. Het oorspronkelijke aantal drie dijt weldra uit tot vijf. Ruud
(Frits R. Ruys t), die zelf reeds een ploeg gehad heeft, treedt als laatste toe. De samenwer
king tussen Paul en Rob bestond niet slechts in naam. In Schoonhoven, op het DK
Afrikanerplein, in Nijkerk en Utrecht vindt men de Westlandes KP'ers, alsook de jongens
van Paul en Rob. ,,Kleinere" karweitjes worden meestal zelfstandig opgeknapt. Daaronder
waren dan de liquidaties, die in Rotterdam veel voorkwamen. Het totaal der geliquideerden
was iets minder dan tachtig.
Op de beruchte "Groep-10" van de Rotterdamse politie, een soort Hollandse SD, die
uiterst gevaarlijk was voor het verzet, houden de beide ploegen gezamenlijk een "razzia".
Op vier mannen van de groep plegen zij tegelijkertijd een aanslag; drie ervan worden
neergeschoten en - wat nog belangrijker was - ,,Groep 10" werd opgeheven!
In Augustus heeft Paul vier ploegen tot zijn beschikking. Eén ervan, de ploeg van Jos, is
in Juli '44 van Amsterdam naar Rotterdam vertrokken, alwaar de ploeg na enige tijd tot
de KP toetreedt. De vierde ploeg is die van Rotterdam-Zuid, onder leiding van Keesje.
Met deze knokploegen doet Paul op 24 October '44 een overval op het hoofdbureau van
politie aan het Haagse Veer. Het was een dag, die bar slecht inzette. 's Morgens zouden nl.
enige KP'ers uit het Noorder Kwartier van Rotterdam volgens afspraak een aantal Duitse
documenten uit handen van enkele SD'ers in ontvangst nemen. Door verraad werd deze
transactie omgezet in een val, waar de jongens blindelings inliepen. Toen ze aankwamen
bij de afgesproken plaats in de buurt van de tunnel, was de SD, de Grüne en de landwacht
ongeveer volledig in touw. Het werd een hevig vuurgevecht, waarbij één KP'er, Mooie
Piet (Pieter v.d. Puyl t), ter plaatse sneuvelde, twee werden gevangen genomen, en één,
hoewel zwaar gewond, ontsnapte. Van de Duitsers viel een SD-officier. Vanzelfsprekend
werd er die dag in Rotterdam door de Grüne druk gepatrouilleerd. Onder de burgerij
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Johannes P. J. Ameling
Huisv. KP.

Cornelis Diteweg
(Cor)

Pieter J. v. d. Meer
(Zwarte Piet)

Gearresteerd 24-10-'44 bij zgn. tunnelverraad (zie pag 552). Ameling (contact
adres) werd thuis gearresteerd. Hij weigerde met de bevrijders van de
gevangenis Haagseveer mee te gaan, omdat hij meende met een truc van de
SD te doen te hebben; hij werd de zelfde avond als represaille gefusilleerd.

Etienne de Bouter
Gearr. 7-2-'45 t.g.v. and.
arr.

Cornelius v. d. Broek
(Kees)
Gearr. 28-2-'45 t.g.v. ver
raad van pol. officier, die
later werd geliquideerd.

Bastiaan D. van Duin
(Dries)
Tevens: Trouw.
Gearr. 6-11-'44 verm. t.g.v.
verraad.

Jan G. Groeneveld
(Jan Math)
Op 6-5-'45 bij bevrijding.
Sommeerde Duitsers te stop
pen, waarop dezen hem neerschoten.

Kurt L. Calo
(Kanne)

Richard Barmé
(Edu)

Beiden: geallieerd operator van BBO voor LKP.
Barmé gearresteerd 2-2-'45 door het peilen van zijn
zender. Op aldaar eveneens gearresteerd koerierster
werd oen lijst met contactadressen gevonden, op een
waarvan Hoogewerff de volgende dag in de val liep.

Pieter Prins
(Daan.!

Beiden op 9-3-'45 bij uitkammen door Duitsers
van R'damse Beurs, waar KP tijdelijk hoofd
kwartier had gevestigd, op straat gearresteerd.

Johannes P. Hendrikse
(Louis)
Voorheen: OD.
Gearr. 28-1-'45 bij overval
op schuit met wapens in
R' dam, t.g.v. doorslaan
gearr. rijksduitser uit de
KP-R'dam.

Willem F. Hoogewerjf
(Wim Drop)

Gerrit van Dalen
( Leen v. d. Eilanden)
Tevens: Trouw.
Gearr.12-2-'45 t.g.v. pro
vocatie van SD'er.

Cornelis Bubberman
Contact KP.

A ry F. Bubberman
( Adriaa.o)

Beiden: KP-Schiedam. Adriaan liet na de KP-over
val op het SD-gebouw aan de Heemraadsingel, zijn
fiets, die hij had moeten achterlaten, door zijn broer
weghalen. De SD, die de fiets in het oog gehouden
had, kwam zodoende het adres van Adriaan op
het spoor. Bij inval tevens wapendepot ontdekt.
Op 14-1-'45 werden vader en zoon gearresteerd.

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Rotterdam.
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heerste min of meer een paniekstemming. Wat was er nu weer aan de hand? Waarom
werden er hier en daar en ginds huizen leeggeplunderd en in brand gestoken? Ook het
huis van Paul's ouders moest er aan geloven. Was het omdat hij zijn vader, die door de
Gestapo was gewond, uit het ziekenhuis had bevrijd?
's Middags liet Paul zijn jongens bij elkaar roepen: ,,Om drie uur bij het station Bergweg".
Aan de hand van een krabbeltje legde Paul hun het plan uit, een plan gedurfder dan ooit
te voren. Er waren de laatste weken veel verzetsmensen in handen der
Duitsers gevallen, onder wie Karel F2 van de LO. Ze zaten gevangen
in het hoofdbureau en "daar gaan we ze nu uithalen", zei Paul. De
cantinebaas van het hoofdbureau zat mede in het complot en had z'n
huis beschikbaar gesteld als toegangspoort tot het gebouw, want door
zijn woning kon men via de cantine regelrecht op de gang van de
derde verdieping komen. Twintig goed gewapende KP'ers (stenguns,
pistolen, handgranaten en voldoende munitie) waren om 7 uur in de
woning aanwezig. Eén was verkleed als wachtmeester der Staatspolitie,
vier anderen als SS'ers. Na telefonisch verlof gekregen te hebben van
de hoofdbewaker van het gebouw, verlieten onze jongens de woning van
de cantinebaas en kwamen via de cantine en de gang voor de deur der
Frits R. Ruys
(Ruud)
gevangenis. Achtereenvolgens werden 2 agenten voor de deur, 1 agent
Leiding KP-R'dam.
er achter, 4 landwachters en verscheidene bewakers en hoofdbewakers
Tevens: districtsleider
LO-Den Haag.
overrompeld en in bedwang gehouden. Eén van de jongens had reeds
Gearr. 2-ll-'44opaanwij
de
sleutels weten te bemachtigen, waarmede op één na alle cellen werden
zing van gearr. Keesje-Zuid.
geopend. Ongeveer half acht begon de aftocht. De bevrijden gingen
dezelfde weg als de KP'ers genomen hadden en kwamen dus via de woning van
de cantinebaas buiten. Over het tegelpad van het hoofdbureau naar het Hof
plein ging een stoet van 46 gevangenen, ommuurd door 20 zwaar gewapende KP'
ers. Vlak bij het Hofplein aangekomen loeiden plots de alarmsirenen van het hoofdbureau.
Men was tot de ontdekking van de overval gekomen, gelukkig te laat. Op het Hofplein
stonden de auto's gereed, waarmee de bevrijden en de bevrijders wegraasden uit de ge
varenzone naar een veilig schoolgebouw in een heel ander stadsdeel, waar de LO-werkers
klaar stonden hen te ontvangen. Paul, die niet gewend was ergens ophef van te maken,
gaat weer verder met zijn drukke werkzaamheden in verband met organisatie en samen
bundeling van het verzet in Rotterdam. Frank (Johannes A. van Bijnen t), de landelijke
sabotage commandant (LSC), haalt hem daar nog eenmaal uit om samen een bezoek te
brengen aan Apeldoorn, waar in de Willem-II! kazerne weer idem zoveel vrienden gevan
gen zitten. Hun rondscharrelen in de buurt van de kazerne met het doel de mogelijkheden
van een bevrijding te bekijken, wekt argwaan en in een vuurgevecht sneuvelt Paul en
wordt Frank zwaar gewond gevangen genomen. Na enkele dagen volgt hij zijn vriend in
de dood 1).
Nog een slag treft de Rotterdamse KP, maar van een geheel andere aard. Op 24 Nov. '44
vindt een overval plaats ten huize van Pa Verkuyl (Matthijs Verkuyl t) te Badhoevedorp.
Aanvankelijk was het huis van de familie Verkuyl te Rotterdam een centrum van KP
activiteit. Een zoon, een schoonzoon en een dochter, de laatste als koerierster, zaten daar
in de KP-Rotterdam. Later vertrekt Pa Verkuyl met zijn gezin naar Badhoevedorp, waar
hij bedrijfsleider van de drogerij "Vevita" wordt. Ook hier vindt het werk voortgang. Zo
werd o.a. gastvrijheid verleend aan Otto, die - zoals we zagen - zijn activiteit vanuit
het Westland naar Noord-Holland had verlegd. Op de genoemde datum doet de SD een
inval op "Vevita". Alle aanwezigen worden gearresteerd. Men vermoedt verraad, maar
1) Zie pag. 403.
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Leonardus van Heijningen
(Harry)
Gearr. 27-11-'44 bij het
voorbijfietsen van SD-ge
bouw, op aanwijzing van
gearr. Keesje-Zuid.

Johannes Hoek
(Piet Zwart)
Gearr. 11-7-'44 op adres
van verloofde, waar 's mor
gens de SD tevergeefs ge
tracht had de broer van zijn
verloofde te arresteren.

Isidoor Huykman
(Van Bremen)
Gearr. 1-9-'44 t.g.v. and.
arrestatie.

Jacobus M. Jansen
Huisv. KP.
Gearr. 5-3-'45 t.g.v. door
slaan gearr. rijksduitser uit
de KP.

Kristiaan H. Ketel
(Chris)
Tevens: KP-Sliedrecht.
Gearr. 3-11-'44 t.g.v. het
vinden van zijn adres op
gearresteerde koerierster.

Kees Koen
(Herman)
Op 8-11-'44 door nood
lottige vergissing in straat
gevecht gedood.

Frans Lam
(Van Leeuwen)
Contactadres KP.
Gearr. 15-2-'45 verm. t.g.v.
andere arrestatie .

Frans Ludwig
(Frank)
Gearr. 8-11-'44 op aan
wijzing van gearresteerde
Keesje-Zuid.

Pieter H. Magré
(Bas)
Gearr. 7-2-'45 t.g.v. and.
arr., waarbij gegevens over
hem werden gevonden.

David C. A. P. Mees
Op 5-5-'45 (bevrijdings
dag) doodgeschoten in tuin
van ouderlijk huis. Was in
Maart '45 reeds gearr. en
ontvlucht.

Gerk Oberman
(Gert)
Gearr. 26-2-'45 bij poging
om gearr. zuster op straat te
bevrijden.

Willem L. v. d. Schee
Huisv. KP.
Gearr. 26-10-'44 t.g.v.
and. arr. in Charlois volks
huis t.g.v. arrestatie Cattel.
Zie pag. 561.

Dirk Sieling
(Dick)
Gearr. 20-8-'44 bij trein
controle.

Gerardus Strous
(Gerard)
Op 13-10-'44 door ongeluk
met stengun gedood.

Jacob A. Verolme
(Joop)
Gearr. 8-11-'44 op aan
wijzing van gearrest�erde
Keesje-Zuid.

Deze 15 personen behoorden tot de KP-Rotterdam.

555

Gerrit de Beer
(Ger)

Pieter Ouwerkerk
(Piet)

Matthijs Verkuyl
(Pa Verkuyl)

Hendrik ]. Verkuyl
(Kleine Henk)

Deze 4 personen zijn op 24-11-'44 te Badhoevedorp gearresteerd.

Wilhelmus Gloudemans
KP-Boskoop.
Op 28-3-'1:5 gedood bij
nachtelijke schietpartij, die
per abuis tussen 2 sabotageploegen plaats vond.

weet aanvankelijk geen spoor te vinden. Totdat mevrnuw Verkuyl en haar dochters op vrije
voeten worden gesteld. Deze zijn door de SD verhoord en het is hun opgevallen, dat Keesje,
de KP-leider van Rotterdam-Zuid, die i.v.m. zijn KP-werk ook in Badhoevedorp is geweest
en later is gearresteerd, zich zo gemakkelijk bij de SD schijnt te kunnen bewegen. Verder
blijkt, dat Keesje op vrije voeten in Rotterdam rondloopt. Intussen heeft ook Pierre van de
KP-Amsterdam op andere gronden verdenking tegen Keesje opgevat. Otto laat door
Pierre zijn gangen nagaan en als wat meer gegevens zijn verkregen wordt hij gearresteerd
en verhoord. Hij valt door de mand en verklaart na zijn arrestatie door de SD zwaar
mishandeld en verminkt te zijn, waarop hij voor de SD is gaan werken. Men besluit hem
te liquideren. Een zware en harde taak voor mannen, die zolang in goed vertrouwen met
hem hadden samengewerkt.
Intussen is Rob Paul's opvolger geworden. Hij brengt in BS-verband de samenwerking tot
stand, die vooral in Rotterdam zolang op zich had laten wachten. In zijn tweeledige functie
van KP- en BS-commandant-Rotterdam, heeft Rob schier dag en nacht gewerkt en ge
ploeterd. Niets was deze jongensachtige man te veel als het ging om de belangen van het
verzet, om activering van de strijd waarvan het einde in zicht kwam.
Samen met Witte Piet, die de tocht in October '44 al eens gemaakt had, crosst hij het
Hollands Diep; ze worden door ZKH Prins Bernhard ontvangen, ze reizen door naar Lon
den, voeren besprekingen, geven inlichtingen en keren dan per vliegtuig terug. Op 6 April
'45, een maand voor de bevr�jding, sneuvelt Rob bij een door verraad mislukte overval op
een villa, waar het SD-archief werd bewaard.
OVERIGE KP-ACTIVITEIT

In Zuid-Holland-Zuid hebben nog een drietal knokploegen gewerkt, die echter een vr�j
kort bestaan hebben gehad.
De eerste is geweest, de Sliedrechtse ploeg van Ger (Gerrit J. Wevers t), einde '43 samenge
steld uit onderduikers uit de Biesbosch. Via de districtsleider van de LO-Gorkum wordt con
tact met Bertus verkregen. Als Bertus op een provinciale LO-vergadering van deze ploeg
het verzoek ontvangt om in LKP-verband te worden opgenomen, geeft hij ten antwoord:
"Laten ze eerst maar eens tonen, wat ze waard zijn." Wat de Sliedrechters dan ook prompt
doen door op 17 Januari '44 het postkantoor te Sliedrecht te kraken en een week later het
gemeentehuis te Etten-Leur (N.Br.). Wanneer ze dan aldus hun bruikbaarheid hebben
getoond, assisteren twee man bij de overval op het politiebureau te Delft. Helaas krijgt de
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Sliedrechtse ploeg daarna harde klappen te incasseren, zó hard, dat ze uit elkaar spat.
Op 8 Maart '44 wordt de leider Ger in Amsterdam. op straat neergeschoten.
In de nacht van 9 op 10 Mei '44 levert de ploeg op de Merwede een verwoed vuurgevecht
met de Sliedrechtse landwacht. Eén der jongens, Chris (Kristiaan H. Ketel t), wordt zwaar
gewond, de anderen moeten uit veiligheidsoverwegingen Sliedrecht ver
laten. Slechts één blijft er achter en dan is het gedaan met de ploeg.
Augustus '44 herrijst de KP-Sliedrecht, bestaat weer uit 6 leden,
heeft contact met de KP-Dordrecht en via deze met Paul en Rob in
Rotterdam. Met enkele Dordtse jongens helpen ze mee aan droppings
te Berkel en teruggekeerd worden de krachten geconcentreerd
op de vorming van de BS en het zo belangrijke . crossingswerk.
In Dordrecht hebben twee knokploegen een kortstondig bestaan geleid.
De eerste, onder leiding van Zwarte Kees, die begin '44 in Maas en
Waal gaat werken, valt Mei '44 uiteen, na enkele overvallen te hebben
uitgevoerd.
In Juli '44 ontstaat er een nieuwe ploeg onder leiding van Willyen Paul
Gerrit ]. Wevers
(Ger)
Dordt, waarin twee overgebleven leden van de eerste ploeg zijn opgenomen.
Leider KP-Sliedrecht.
Stond de eerste ploeg in verbinding met Bertus, de tweede krijgt zijn Op 8-3-' 44 bij PB-controle
opdrachten van Paul en Rob. Drie van hen verlenen Paul medewer in A'dam neergeschoten.
king bij de overval op het DK-Afrikanerplein in Rotterdam, waarbij
ruim 39.000 bonkaarten worden buitgemaakt. Samen met leden van de KP-Sliedrecht
werken ze mee aan de droppings te Berkel; wat ze daar leerden, brengen ze in toepassing bij
de drie droppings in de Hoekse Waard, welke zij samen met de jongens uit de ploeg van
die naam verzorgen.
Overgegaan in BS-verband nemen enkele leden deel aan de overval op de gevangenis te
Dordrecht, in Januari '45, en aan het opblazen van een SD-gebouw. Behalve aan de drop
pings wordt veel aandacht geschonken aan het semi-militaire werk, waarvan de scheep
vaartsabotage bijzondere vermelding verdient. Een groot aantal slachtoffers van de be
ruchte razzia in Rotterdam krijgt zijn vrijheid terug, doordat het transportschip in het
Amsterdam-Rijnkanaal onder de ogen van de moffen tot zinken wordt gebracht.
Ook in de Hoekse Waard kan van KP-activiteit worden gesproken. Er bestond een ploeg
van plm. 15 man o.l.v. Joop, tevens LO- en Trouw-medewerker, die korte tijd lid was
geweest van de Rotterdamse KP. De ploeg ressorteerde onder Dordrecht.
Met de ploeg van Johannes Post wordt op 20 Januari '44 deelgenomen aan een overval op
het postkantoor te Oud-Beijerland. Verder wordt door kleinere overvallen de nodige aan
dacht besteed aan dorpse NSB-magistraten en landwachters. In BS-verband kraakt men
o.a. het bevolkingsregister in Oud-Beijerland. Behalve de deelname aan enkele droppings,
pleegt men verschillende overvallen op de daar gelegerde onderdelen van de Duitse
weermacht, waarbij o.m. diverse wapens en transportmiddelen worden buitgemaakt. Ten
behoeve van het LO- en BS-werk vinden verschillende overvallen plaats op voorraden
levensmiddelen en brandstoffen.
Vermelding verdient nog het feit, dat ook in Den Haag enkele ploegen hebben bestaan, die
weliswaar niet rechtstreeks bij de LKP waren aangesloten, maar er toch contact mee
hadden. Deze ploegen bestonden in hoofdzaak uit LO'ers, die naast hun LO-werk tevens
enkele gewapende acties ondernamen, o.a. op het BR van Puttershoek, het DK van
Doorn en op enkele objecten in Den Haag zelf.
Ook werden verschillende liquidaties uitgevoerd. Eén van deze acties verdient, vanwege
haar bijzonder verloop, speciale vermelding. Drie medewerkers, die zich o.a. langdurig
hadden bezig gehouden met het schaduwen van de alom gevreesde SD'er Slagter, hadden
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tot opdracht gekregen een berucht Heerban.leider der NSB, tevens hoofdinstructeur der
WA, te liquideren. Terwijl zij hem schaduwden, wekten zij argwaan, waardoor één der
jongens, Bert ( Christiaan J. Boer t), door de betreffende man werd aangehouden. Bert
zijn papieren, die niet geheel deugden, werden gecontroleerd. Bij fouillering werd het
pistool, dat hij bij zich droeg, niet gevonden. Hij werd gedwongen voor de Heerbanleider
uit naar het politiebureau te marcheren, waarbij de laatste zijn pistool voortdurend op
Bert hield gericht. Op het politiebureau aangekomen zag Bert, toen de aandacht van de
Heerbanleider een moment verslapte, zijn kans schoon om alsnog zijn opdracht uit te
voeren. Plotseling trok hij zijn pistool en schoot deze op de man leeg.
Na September '44 is het KP-werk in Den Haag in BS-verband georganiseerd. Enkele
Hagenaren verenigden zich op verzoek van Frank tot een zelfstandige ploeg, die om
streeks September '44 naar Rotterdam werd gedetacheerd.
SITUATIE NA DOLLE DINSDAG

De doorstoot der geallieerde legers van Normandië uit dwars door Frankrijk en België tot
over de grens van Nederland, plaatste de verzetsbeweging in Zuid-Holland- in 't bijzonder
de KP - plotseling voor geheel nieuwe situaties en mogelijkheden.
Reeds maanden lang was in de Top-LKP de positie van de KP een voorwerp van langdu
rige besprekingen geweest, betreffende de omschakeling van het kraakwerk naar de sabo
tage. Op de laatste vergadering van de zo zeer gehavende Top, gehouden 25 Augustus '44,
wordt Frank benoemd tot landelijk sabotage commandant (LSO) en bepaald, dat de
Top-LKP, om Frank's positie zo sterk mogelijk te maken, zou terugtreden.
Zo weet Frank beslag te leggen op de bestaande knokploegen. Peter-Noord, nog altijd deel
uitmakend van de Westlandse KP, wordt zijn GSC voor het Westen van het land, terwijl
Witte Piet, die na het wegvallen van Johannes Post, de onbetwiste KP-leider van Zuid
Holland was gebleven, de leiding behoudt van alle KP-werkzaamheden, die buiten de
sabotage vallen. Alras blijkt, dat het KP-werk zich grondig wijzigt. Waren vóór September
de distributiebureaux de hoofdschotel en sabotage bijzaak, na September wordt het al
sabotage wat de klok slaat en behoren kraken tot de uitzonderingen. Geen spoorlijn van
Arkel tot Leiden is meer veilig; in de havens van Rotterdam worden evenzeer schepen tot
zinken gebracht als in het Merwedekanaal tussen Gorkum en Vianen; niet alleen V2's
worden onschadelijk gemaakt, maar evenzeer legerauto's vernield en moffenfietsen "ge
gapt", als ook Duitsers ontwapend en krijgsgevangenen gemaakt. Honderd en één spelde
prikken ontvangt de moreel reeds verslagen weermacht.
Dat Rotterdam in het algemene beeld van de sabotage-werkzaamheden een dominerende
plaats inneemt, is niet te verwonderen, als men bedenkt, dat Frank er zijn hoofdkwartier
had gevestigd. Vooral op schepen, die voor het vervoer van troepen en materiaal dienden,
of als versperringsmiddelen voor onze waterwegen waren bestemd, hadden de Rotterdam
mers het voorzien. Vier schepen: de Westerdam (12.000 ton), de Borneo, de Hansa en de
Schönfeld (ieder metend 10.000 ton), en 21 lichters (rijnaken), alsmede Hollands grootste
drijvende bok, de Titan, werden tot zinken gebracht. In totaal 62.000 ton scheepsruimte.
Helaas werden Frank's groots opgezette sabotageplannen voor een groot deel verijdeld door
het bevel tot vorming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Dit bevel heeft
vrijwel overal in Zuid-Holland tot vele en langdurige moeilijkheden geleid. Vooral in plaat
sen, waar de KP sterk vertegenwoordigd was, bleek overeenstemming niet eenvoudig te zijn.
Frank heeft lang de idee voorgestaan en vastgehouden, dat de LKP haar onafhankelijke posi
tie moest behouden. Door de omstandigheden gedwongen heeft hij deze gedachte ten slotte
losgelaten en trad hij toe tot de zgn. Delta in Amsterdam. Lossen elders in Zuid-Holland de
5.58

Hendrik C. Buning
(Hans)

Hendrikus M. J. Gottlieb
(Blonde Henk)

Willem Hanegraaf
(Van Loon)

Vil mos O bermeyer
(Kleine Vic)

Op het duikadres van Hanegraaf en Gottlieb in de Laan van N.0.1. deed de SD 12-10-'44 een inval,
waarbij een groot aantal verzetsmensen gearresteerd werd, o.a. doordat de SD de nummers van een
gevonden telefoonlijst afbelde, met het verzoek om even langs te komen, waaraan velen gevolg gaven.
Hier werden 0ok deze 4 KP'ers gearresteerd

Tjaarda G. Buning

Albert G. Jenny
(Bert)

Johannes J. van Kesteren
(Hans)

Albertus A. van Amerongen
(Bert)
Zie hieronder.

Jacob v. d. Steen

Koop Timmerman

Op een om onbekende reden door SD bezet adres te Rijswijk, liepen op 12 en 13-12-'44 o.a. Van Kesteren en V.d. Steen in de
val, terwijl ten gevolge van de arrestaties op dit adres cok Buning op 13 December gepakt werd. In verband met een poging om
van Kesteren c.s. te bevrijden, transporteerden Jenny en Timmerman op 19 December wapens naar een contact op het SD
gebouw. Zij werden ten gevolge van verraad van een ingewijd politieman beiden onderweg gearresteerd. Daarna probeerde Van
Amerongen op 23 December Timmermans, die in het SD-gebouw opgesloten zat, te bevrijden met behulp van de portier, die hem
aan de sleutels zou helpen. doch hem in de val liet lopen, waarop arrestatie volgde.

Petrus Baars

Adriaan J. W. Koopman
(V. d. Berg)

Beiden: contact KP-Utrecht. Tevens: Voor God en
den Koning. Op het adres van Mol ( zie pag. 291), die
door provocatie van V -man Marsmann werd ge
arresteerd, liep 19-6-'44 Koopman in de val, op wie
het adres van Baars werd gevonden, wiens arrestatie
daarna op 21-6-'44 volgde.

Christiaan J. Boer
(Bert)
Gearr. 21-7-'44. Zie pag.
557 en 558.

Christiaan J. Eenstroom
Huisvesting KP.
Gearr. 27-10-'44 t.g.v.
arr. op Laan van N.O.!.

Wilhelmus A. Q. Wanrooij
(Wim Oog)
Gearr. 6-11-'44 t.g.v.
arr. op Laan van N.O.!.

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Den Haag.
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knokploegen via de weg van sabotageploegen zich op in de BS, de Rotterdamse KP, na
30 November onder Rob, ziet kans een groot deel van haar zelfstandigheid te behouden.
Het is duidelijk, dat sabotage en BS begrippen zouden zijn gebleven, als daarnaast geen
melding kon worden gemaakt van de droppings. Peter-Noord, één van Frank's naaste
medewerkers, verzorgt met een klein keurcorps de eerste geslaagde dropping bij Putten op
de Veluwe in Augustus '44. In September wordt deze ploeg naar verschillende delen van ons
land gezonden om afwerpterreinen te zoeken. Peter-Noord en Witte Piet verzorgen de
afwerpterreinen in de omgeving van Rotterdam. Ondanks het vele werk, dat Peter-Noord
had als gewestelijk sabotage commandant, vond hij altijd nog tijd om mee de nachtelijke
droppings in ontvangst te nemen. Terreinen in Zuid-Holland, waar eens of meerdere malen
is gedropt, lagen bij Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Benthuizen, Ter Aar, Nieuwkoop,
Zwammerdam, Bodegraven, Moercapelle, Capelle a.d. IJsel, Krimpen a.d. Lek, Alphen
a.d. Rijn, Ridderkerk, Bleskensgraaf en Hoekse Waard.
Het vervoer van de wapens van de afwerpterreinen naar de steden en dorpen bracht veelal
grote moeilijkheden met zich mee. De meest gebruikte vervoermiddelen waren een luxe
politie-auto, met goede papieren, en later een melk-tankauto. Speciaal in het Westland
werden de bekende platte groenteschuiten gebruikt, omdat de clandestiene lading zo prach
tig gecamoufleerd kon worden door legale vracht.
CROSSINGS

Wanneer na October '44 geheel Brabant dan eindelijk bevrijd is, ontstaan de pogingen om
over de rivieren door de vijandelijke linie heen te dringen naar bevrijd gebied om contact
te krijgen met de geallieerde legerleiding, alsook met onze eigen Nederlandse Regering.
Dit gevaarlijke, maar tevens zo uitermate interessante werk, waaraan oud-KP'ers een
belangrijk aandeel hadden, mag in dit hoofdstuk niet onbesproken blijven, daar de LKP,
zowel als de LO in Zuid-Holland er een belangrijke rol in speelden.
Omstreeks Dolle Dinsdag, toen ook voor de bewoners van de Brabantse Biesbosch de bevrij
ding zo nabij leek, bespraken de LO-mensen van Werkendam de vraag, hoe ze op korte
termijn aan wapens konden komen, want bij de aanstaande bevrijding zouden die immers
positief nodig zijn. Het antwoord op die vraag lag volgens hen in de Biesboséh. Van uit
Drimmelen (aan de Brabantse kant van de Amer) werden van tijd tot tijd Duitse militairen
overgezet naar de grote strekdam, die aan de Zuidkant van de Biesbosch is overgebleven
van een vroeger inpolderingsplan. Met de veerman van het overzetveer werd afgesproken
nooit meer dan vier of vijf Duitsers tegelijk over te varen. Waren de Duitsers eenmaal op de
strekdam afgezet, dan zat er voor hen niets anders op dan die te volgen. Halverwege werden
ze dan opgevangen door de Werkendammers, die hen na korter oflanger gevecht gevangen
namen en ontwapenden. Zo kwamen deze verzetsmensen aan wapens en . . . gevangenen!
Begin November, wanneer de Polen de Amer bereiken en Drimmelen bevrijden, varen de
Biesbossers hun schuit met 76 gevangenen naar Brabant en leveren hen uit aan de gealli
eerden.
Dan is het contact met het bevrijde Brabant gelegd. Wanneer dan ook bij hun terugkomst
in Werkendam een Engelse Majoor van de Airbornes zit te wachten om naar het Zuiden
te ontkomen "zullen ze 'em wel even wegbrengen". Dat is het simpele begin van het cros
singswerk door de Brabantse Biesbosch.
Heel merkwaardig is, dat onze Werkendammers op deze eerste tocht enkele Sliedrechters
ontmoeten, die in opdracht van de Groep Albrecht een verbindingslijn moeten zoeken met
het Zuiden. Inderdaad stippelen zij zulk een route uit, maar vanwege een te zware Duitse
bezetting langs dit traject, bl�jkt de route onbruikbaar. Gebruik makend van hun meerdere
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Lambert Heidema
(Peek)
0/1 12-2-'45 bij mislukte
01•erval op Veehouderij
centrale in vuurgevecht dodelijk gewond.

Cornelis Helder
(Cor)
Op 6-1-'45 na actie ojJ
zwarthandelaar achtervolgd
en �·earr. Op pol.bureau door
provocateur herkend.

Hendrikus 11'. l.indeman
(Hein)
OjJ 24-9-'44 in Zoeter
woude bij overdracht van
schuit met D. wapens, in
vuurgez )echt neergeschoten.

Willem Westerhd
Contact KP.
Oj, 6-9-'44 in A'dam bij
overval SD in vuurgevecht
gewond en de volgende dag
'gefi1sil/eerrl.

Arthur ]. Wijnans
(Ted)
Gearr. 5-1-'45 t.g.v. ver
raad.

Deze 5 personen behoorden tot de KP-Den Haag

Christiaan A. Cattel
(Erik)

Hans Chr. H01•i11s
( Hans)

.1/hert ]. de Sari
(Ab)

Op 26-10-'44 werd Cattel gearresteerd, nadat bij verkeerscontrólc bleek, dat
papieren van auto niet deugden. Bij nader onderzoek in auto werden wapens
gevonden en tevens een sleutel met label van Charlois ,·olkshuis, op welk KP
adres toen V.d. Schee (zie pag. 555) gearresteerd werd. Voorts vond men in
het zakboekje van Cattel het adres van Ds de Jong (zie pag. 30). Deze werd
op zijn àdres tezamen met Hm·ius en De Soet g<'arresteerd.

Bernard Cramrr
(Remare)

Segundo ]. A. Ecury
(Boy)
Voorheen: Rv V.

Beiden: gearresteerd 5-11-'44 op straat, op aan
wijzing van gearresteerde Keesje-Zuid.

Deze 5 person<'n behoorden lot een Haagse KP, die omstreeks September '+4 nam Rotterdam werd gedetacheerd.

Cornelis Kappelho.ff
Jan Kloos
( Nico)
(Willem)
KP-Dordrecht.
KP-Dordrecht.
Tijdens onderzoek in mu Tevens: OD, GroejJ A/
nutiebunker, op 11-3-'45 brecht. Gearr. 8/9-9-'44
door explosie gedood.
t.g.v. arr., waarbij zijn adres
in zakboekje gevonden werd.

Frederik v. d. Kaaden
KP-Berkel-Rodenrijs.
Op 13-1-'45 bij boging tol
overval op accu-opslag
plaats in eendenkooi, door
bewaker neergeschoten. Dezelfde dag Ol'erieden.

TVilhelmus H. ]. v.d. Sf1ek
(Wim)
KP-Purmerend. Daarna:
KP-Berkel-Rodenrijs.
Op 3-10-'44 hij ra:.:zi11
neergeschoten.
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terreinkennis openen dan de \/\'erkendammers een route door de Bruine Kil, het Steurgat,
het Spijkerboor en de Amer naar Drimmelen. Twee- tot driemaal per week worden de
Albrerht-berichten langs deze lijn weggebracht. Naast deze berichtendienst fungeert dan
tevens nog een "passagiersdienst". Het leeuwenaandeel van het werk uit deze eerste periode
is gedaan door Aaike (Arie van Driel t) en Piet van Werkendam.
Tot 5 Januari '45 weten ze de Duitsers uit handen te blijven; dan gaat het mis. Op die
datum komt een groep crossers met drie boten van Drimmelen terug.
In het Steurgat stoten ze op een Duitse patrouille, die in een ijzeren
roeiboot de wateren van de Biesbosch aan het controleren is. Bij het
vuurgevecht delven weliswaar de Duitsers het onderspit, maar zij zijn
nu gealarmeerd. Na een vergeefse speurjacht op de "terroristen" krijgen
de boeren in de Biesbosch de schuld en wordt in de tweede week van
Januari de hele Biesbosch geëvacueerd, zodat de boeren de crossers niet
meer kunnen helpen door hun mededelingen te verstrekken over de be
wegingen van de Duitse bezetting der Biesbosch. De 13e Januari pro
beert Piet het toch nog een keer. De verbinding met het Zuiden moet,
koste wat het kost, in stand gehouden worden. Het gaat echter fout. Dit
keer zijn de Duitsers de eersten, die het vuur openen. De boot van
Arie van Driel
( Aike)
onze
crossers wordt doorzeefd door mitrailleurkogels en hoewel ze nog
LO-KP-Land van Heusden
kans zien aan land te komen, vallen ze daar toch in handen der Duitsers.
en Altena.
Tevens: Groep Albrecht.
Een maand later zijn ze weer thuis, ontsnapt uit het kamp Waterloo te
Gearr. 15/ 16-3-'45. Bij
crossing overvallen. ,Zie tekst. Amersfoort!
Evenwel is de route door de Brabantse Biesbosch thans onbruikbaar en
komen nu de Sliedrechters aan bod. Zij steken vanuit Sliedrecht recht de Merwede over
naar de Helsluis, passeren de Helsloot, de Kikvors en de rol bij de Zoetemelkse Kil, be
reiken zo de Nieuwe Merwede, welke ze afzakken tot de Jacomien en steken dan het
Hollands Diep over naar Lage Zwaluwe. Hoewel deze route hoofdzakelijk door Slie
drechtse KP'ers werd bevaren, zijn Aaike van Driel en Piet van Werkendam langs deze
lijn nog verscheidene malen gecrosst. Op één van deze tochten, het was 15 Maart '45,
werd Aaike gesnapt. Op 30 April werd hij op het fort De Bilt gefusilleerd.
Naast de crosslinie uit Sliedrecht, welke tot aan de bevrijding heeft gefungeerd, is men uit
Werkendam ook de route langs de Nieuwe Merwede gaan varen. Van half Februari '45
tot aan de bevrijding is langs deze weg ongeregeld gecrosst, daar zich op dit t1 aject veel
moeilijkheden voordeden. Vandaar dat men in April met succes weer de oude weg door de
Biesbosch in gebruik heeft genomen. Doordat er toen maar weer weinig Duitsers in de Bies
bosch zich ophielden, heeft men de laatste drie weken voor de bevrijding zelfs kans gezien deze
route elke nacht te varen. In totaal is er van Sliedrecht en Werkendam uit ongeveer 450
maal gecrosst, waarvan 374 maal in het verband van de Groep Albrecht. Het grootste
aantal crossingen (53) staat op naam van Aaike van Driel. Het feit dat men van Novem
ber '44 tot aan Mei '45 (oftewel 6 maanden) zonder onderbreking een verbindingsdienst
met de geallieerden heeft onderhouden, dwars door de vijandelijke linie heen, is uniek in
de bevrijdingsgeschiedenis van West-Europa. Uniek is ook de lengte van de crosslines:
15 km of meer! Behalve de Albrecht-crossings waren de piloten-crossings zeer be
langrijk.
De Albrecht-crossings geschiedden in opdracht van de Nederlandse Regering en omvatten
naast het postvervoer vooral passagiers- en rriedicamentenvervoer; de pilotencrossings
gingen in opdracht van een Engelse instantie en beoogden het terugbrengen van gestrande
geallieerde piloten naar het bevrijde Zuiden. De piloten werden vanuit alle noordelijker
gelegen provincies samen gebracht in Barneveld of Ede; vandaar doorgezonden naar Groot
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Ammers, overgehaald door de Lekploeg, vervoerd door de Alblasserwaard naar Sliedrecht
en tenslotte bij nacht en ontij overgebracht naar Brabant.
ÜNZE KOERIERSTER·

Alhoewel uit de aard der zaak onze vrouwen en meisjes geen leidinggevende figuren in het
KP-werk zijn geweest, het is buiten kijf, dat zti onmogelijk gemist hadden kunnen worden.
De dienende vorm, waarmede zij dit gevaarlijke werk hebben verricht, adelt haar te meer.
In schier alle delen van het KP-werk komt men haar tegen: zelfs bij overvallen en droppings!
De provinciale geschiedenis van de KP-Zuid-Holland kan geen waardiger slot hebben dan
de warme handdruk van alle KP'ers aan alle koeriersters met de gulle, hoofse erkentenis:
à vous l'honneur!
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