Bijlage:
Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid - deel 2
Door Eddy Krijger (PAøRSM)
Bakker, Gerrit
Berg, Christiaan Frederik van den
Bijleveld Ir., Wolter Johan
Brandsma, Haring
Diesfeldt, Jan Hendrik
Dobbinga, Christiaan Wilhelmus
Dubbeldam, Pleunis
Heijboer Ir., Johannes Pieter
Hoekman, Pieter
Hoekstra, Hendrik Arius
Hulsman, Dirk
Kuster, Sebastianus Gerardus
Lauwerens, Leendert
Meijer, Frederik Hendrik
Meuldijk, Krijn
Michels, Arnoldus Maria
Oberg, Johan Marinus
Poll, Alfred Catharinus van de
Rijke, Marinus de
Schamp, Theodorus Johannes
Simons Jr., Karel Casper
Visser, Franciscus Frederik de
Windhausen, Henricus Josephus Paulus
Wolsink, Gerhard Hendrik
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Gerrit Bakker

Geboren op 30 januari 1921
te Leeuwarden
Overleden op ~14 maart 1945
te Norg
Op de lee�ijd van 24 jaar
Func�e: laborant NatLab bij Philips in Eindhoven
Onderscheiding: Kruis van Verdienste /
Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Gespecialiseerd in elektro- en radiotechniek.
Lid van het verzet.
Radiotelegraﬁst. Was ac�ef met het bouwen van
radio-apparatuur; telegraferen en ontcijferen
van berichten
Lid Radiodienst OD regio Groningen.
Links:

h�ps://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/gerritbakker-leeuwarden-1921
h�ps://www.tracesofwar.nl/ar�cles/4329/Execu�esin-de-bossen-van-Norg.htm
h�ps://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=
210&miadt=5&miaet=1&micode=2183&minr=1136630
&miview=inv2
h�ps://www.genealogieonline.nl/stamboom-pietereelckes/I2655.php
h�ps://www.erelijst.nl/gerrit--bakker-1
h�ps://www.oorlogsgravens�ch�ng.nl/persoon/5698/
gerrit-jan-bakker
h�p://www.droog-mag.nl/2020/ag/nsfmonument.html#pvd
h�ps://oorlogsgravens�ch�ng.nl/persoon/5693/gerritbakker
h�ps://genea�ne.blog/2020/02/06/pieter-van-dijk-6februari-1945/
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Wanneer de zender van de Ordedienst in
Groningen niet naar behoren func�oneert, wordt
Gerrit gevraagd een nieuwe te bouwen. Per trein
brengt hij deze op een maandag naar het
noorden. Pieter van Dijk, een ondergedoken
NSF-radiotechnicus had daarom verzocht. Door
de stakingen op Dolle Dinsdag kan hij echter niet
terugkeren en dus blij� Gerrit verbonden aan de
zender. In Uithuizermeden was de OD zender
opgesteld bij de landbouwer Bene Roelf
Westerdijk. De zender werd uitgepeild, mogelijk
na een �p vanuit het dorp. De inval vond plaats
op 6 februari 1945. Pieter van Dijk werd op de
vlucht gedood, de beide anderen werden
gewond gevangen genomen. Op 14 maart is
Gerrit Bakker samen met Bene Roelf Westerdijk
doodgeschoten. Ze zijn pas teruggevonden op
7 mei 1945 in een klein veldgraf nabij twee
massagraven in de Oosterduinen bij Norg.
Zie ook deel 3 Jacob van der Hul (PA0PC) en Piet van Dijk.
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Christiaan Frederik
van den Berg

Geboren op 27 juli 1901
te Arnhem
Overleden op 29 juli 1943
te Leusden
Op de leeftijd van 42 jaar
Functie: kaptein derde regiment infanterie
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis /
Bronzen Leeuw
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid OD Den Haag.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
OD-proces II (proces Röell) ter dood veroordeeld.
Links:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.tracesofwar.com/persons/62060/Bergvan-den-Christiaan-Frederik.htm
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/
2.19.136/invnr/2/file/NL-HaNA_2.19.136_2_007400002000002_073
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/ChristiaanFrederik-van-den-Berg/02/10030?lang=nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Frederik_van_
den_Berg
https://www.geni.com/people/Christiaan-Frederik-vanden-Berg/6000000040205214804
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/31050279
https://www.wiardibeckman.com/post/15-april-1943
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/10030/chris
tiaan-frederik-van-den-berg#bijdrage-34246
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Johanna_van_d
en_Berg-van_der_Vlis
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In het verzet was hij lid van de OD in Den Haag.
Hij heeft baanbrekend werk verricht als
inlichtingenofficier van deze belangrijke
verzetsgroep en ook als leider van een sabotagegroep. Bovendien heeft hij, na contact te hebben
gemaakt met een agent-parachutist die eind
december vanuit Engeland was gestuurd, samen
met deze agent een dropzone voor sabotagemateriaal verkend en in kaart gebracht, waardoor het mogelijk werd dat eind februari 1942
een aanzienlijke hoeveelheid materiaal kon
worden ontvangen. Bovendien heeft hij van deze
agent een nieuw onderdeel voor zijn zender
gekregen.
Hij werd begin maart 1942 gearresteerd lang
nadat hij in contact was gekomen met en
verraden door W.A.M. Ridderhof een
vertrouwensman van de Duitsers (V-Mann).
Hij werd in het Oranjehotel Scheveningen
gevangen gezet en juni 1943 verplaatst naar
kamp Haaren (N.B.).
Tijdens het OD-proces II (proces Röell) ter dood
veroordeeld en in 1943 geëxecuteerd op de
Leusderheide bij Amersfoort.
Hij ligt begraven op het erehof van de
begraafplaats Rusthof te Leusden.
Trivia: Zijn weduwe C.J. van den Berg-van der
Vlis (*28-10-1892) ligt in een eregraf naast hem.
Zij werd na zijn dood actief lid van de OD en LO
te Leeuwarden. Als hoofdkoerierster van het LObood zij hulp aan onderduikers en werd zij (door
verraad) in Utrecht op 9-8-1944 gearresteerd en
op 8-9-1944 gefusilleerd in “de Zeijer Strubben”
in de buurt van het dorp Vries, bij Assen.

Pagina 3/25

Wolter Johan Bijleveld Ir.

Geboren op 3 mei 1902
te Makassar, NOI
Overleden op 27 februari 1945
te concentratiekamp Vaihingen (bij Stuttgart)
Op de leeftijd van 42 jaar
Functie: ingenieur van de Gemeente Telefoon
Amsterdam
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Lid van het verzet.
Was lid van het verzet (PTT) en hoofd
verbindingen en ordedienst tussen 1940 en
1942.
Links:
•

https://rkd.nl/nl/explore/images/185447

•

https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Wolter-JohanBijleveld/02/23881?lang=nl
https://www.openarch.nl/saa:5572f0b4-04a8-436e9ccd-34d5b4015896
https://www.erelijst.nl/zoeken?title=Bijleveld&field_gr
oep=&field_beroep=&field_geboortedag=&field_geboo
rtemaand=&field_geboortejaar=&field_geboorteplaats
=&field_overlijdensdag=&field_overlijdensmaand=&fiel
d_overlijdensjaar=&field_overlijdensplaats=
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/23881/wolt
er-johan-bijleveld
https://nl.scoutwiki.org/Peep_Bijleveld
https://www.wiardibeckman.com/post/de-83-anderen
https://www.wiardibeckman.com/post/15-april-1943

•
•

•
•
•
•
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Nick name “Peep”, haalt zijn HBS-diploma aan de
Rijks-HBS in Amersfoort. Na voltooiing van zijn
studie Elektrotechniek in 1926/27 werd hij
ingenieur van de Gemeente Telefoon
Amsterdam. In de oorlog was hij lid van het
verzet (PTT) en hoofd verbindingen en OD
(ordedienst) tussen 1940 en 1942.
In augustus 1941 door Jhr. Joan Schimmelpenninck uitgenodigd, kreeg van hem 800 gulden
om een radioapparaat te maken voor de
Ordedienst.
Hij werd opgepakt op 24 januari 1942. Zat op
6 november 1942 gevangen in Kamp Amersfoort
en van 31 januari 1943 tot 11 maart 1943 te
Kamp Vught. Hij komt voor op de lijst van het 2e
OD-proces te Haaren (NB) van 15 maart 1943
waar 100 verzetsmannen terecht stonden.
Peep heeft gevangen gezeten in concentratiekamp Dachau van 6 september 1944 tot
19 september 1944. Hierna is hij doorgevoerd
naar concentratiekamp Natzweiler. Op
27 februari 1945 is hij omgekomen in Kamp
Vaihingen (satellietkamp van Natzweiler).
Peep ligt begraven op het Nederlandse ereveld
te Düsseldorf-Oberbilk.
In de Amsterdamse wijk Slotermeer-Noordoost is
de W.J. Bijleveldstraat naar hem genoemd.
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Haring Brandsma

Geboren op 31 oktober 1917
te Franeker
Overleden op 6 april 1945
te concentratiekamp Sachsenhausen (bij
Oranienburg)
Op de leeftijd van 27 jaar
Functie: sergeant radiotelegrafist.
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet.
Verzetsnaam Kobus.
Was een van de Zaanse verzetsstrijders.

Haring Brandsma, verzetsnaam “Kobus”,
onderhield vanuit de werf van de Zaanlandse
Scheepsbouw Maatschappij te Zaandam, waar
hij was ondergedoken, in het diepste geheim
radiocontact met Engeland.
Hij werd op 3 maart 1944 uitgepeild door de
Duitsers, gearresteerd en overgebracht naar
kamp Haaren. Op 6 april 1945 is hij in
concentratiekamp Sachsenhausen te
Oranienburg omgekomen.

Links:
•
•
•
•
•

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=br
andsma
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/19682/harin
g-brandsma
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/HaringBrandsma/02/19682?lang=nl
https://www.erelijst.nl/zoeken?title=Haring%20%20Br
andsma
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/101871623
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Jan Hendrik Diesfeldt

Geboren op 29 november 1918
te Den Haag
Overleden op 5 september 1944
te Vught
Op de leeftijd van 25 jaar
Functie: assistent-accountant
Onderscheiding: Bronzen Leeuw / Kruis van
Verdienste
Extra info:
Mil. Dienst: buitengewoon dienstplichtig actief in
Vlijmen.
Lid van het verzet.
Marconist – parachutist - Sergeant Binnenlandse
Inlichtingendienst (B.I.) / Militair onderdeel: Det.
Londen.
Alias Van Akkeren, alias W. G. van den Heuvel,
alias St Henry.
Geland in Grave (NB) op 6 november 1943.
Gearresteerd op 12 juli 1944.
Links:
•
•
•
•
•

https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Jan-HendrikDiesfeldt/02/34074?lang=nl
https://www.englandspiel.eu/agentendetail.php?ID=Di
esfeldt%20
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/34074/janhendrik-diesfeldt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deppner-executies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zendgroep_Barbara
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Jan was na de arrestatiegolf bij de zendgroep
Barbara, als enige Bureau Inlichtingen (BI)
telegrafist van de Zendgroep Barbara,
ondergebracht bij de familie De Ruyter in de
Balistraat in Den Haag. In april 1944 verplaatste
hij zijn werkterrein naar Amsterdam.
Onder de protectie van de OD-medewerker
Gerben Sonderman was Diesfeldt in staat om het
bericht van de arrestaties van zijn collega’s aan
het BI in Londen door te geven.
In Londen had de codeofficier van het BI reeds
opgemerkt dat er valse meldingen op de door de
Duitsers in beslaggenomen zenders werden
gedaan. (ENGLANDSPIEL !)
Het contact met de agent Diesfeldt en met de
lokale marconisten van de Zendgroep Barbara,
Carabain en Van Lokven, bleef doorgaan.
Uiteindelijk werd ook de zender van Diesfeldt in
Amsterdam uitgepeild. Op 12 juli 1944 was ook
voor hem het spel uitgespeeld.
Jan is op 5 september 1944 te Vught gefusilleerd
in het kader van de zo genoemde Deppnerexecuties.
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Christiaan Wilhelmus
Dobbinga

Geboren op 2 oktober 1898
te Amsterdam
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam - Rozenoord
Op de leeftijd van 46 jaar
Functie: sergeant-telegrafist Koninklijke Marine
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Verbonden als marconist aan Leidend Station-II
van de Radiodienst van de Ordedienst en de
Hervormde groep 2000.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
Links:
•
•
•

https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/christi
aan-wilhelmus-dobbinga
http://monumentrozenoord.nl/gefusilleerden/dobbinga-christiaanwilhelmus/
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/34591/chris
tiaan-wilhelmus-dobbinga

Hij woonde in Amsterdam-Noord en was vanaf
mei 1944 met enkele andere oud-marinemannen
als marconist verbonden aan Leidend Station-II
van de Radiodienst van de Ordedienst: een
illegale organisatie, voor een deel ontstaan in
militaire kringen. De radio-, zend- en ontvangpost was geïnstalleerd in een gehuurd gedeelte
van het Oudeliedentehuis in Amsterdam.
Van mei tot september 1944 werkte Dobbinga
wekelijks mee aan het illegaal verzenden van
gecodeerde telegrammen. Na een inval in het
pand op dinsdagavond 30 januari 1945 werd
Dobbinga daar de volgende dag door postende
medewerkers van de Sicherheitspolizei
gearresteerd. Vermoedelijk was de zender
uitgepeild.
Op 14 april 1945 werd hij, na gevangenschap in
de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen
en het Huis van Bewaring aan de Weteringschans
in Amsterdam met negen anderen, onder wie vijf
collega’s als represaille voor twee gedode
landwachters, gefusilleerd op de fusilladeplaats
Rozenoord – Amsterdam en daarna in een
massagraf in de duinen bij Overveen begraven.
Hij is herbegraven op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal te Overveen.

Zie ook: Johannes Pieter Heijboer,
Dirk Hulsman, Sebastianus Gerardus Kuster,
Leendert Lauwerens en Theodorus Johannes
Schamp.
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Pleunis Dubbeldam

Geboren op 20 april 1914
te Dordrecht
Overleden op 8 maart 1945
te Apeldoorn – Woeste Hoeve
Op de leeftijd van 30 jaar
Functie: instrumentmaker PTT
Onderscheiding:
Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid Centrale Inlichtingendienst (C.I.D.) / OD.
Is op 8 maart 1945 gefusilleerd als represaille
voor de aanslag op Rauter.
Links:
•
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/36697/pleu
nis-dubbeldam
https://www.oorlogslevens.nl/zoeken?lang=nl&term=P
leunis%20Dubbeldam&sorting=relevance
https://www.monumentwoestehoeve.nl/021Dubbelda
mP.html

Woonde op Kanaalweg 18 te Hoogeveen.
Pleun was instrumentmaker van zijn vak.
Hij was ambtenaar bij de technische dienst van
de PTT en werkzaam in de telefooncentrales van
de sector Hoogeveen als sector chef. Hij
gebruikte zijn technische kennis tijdens de
bezetting actief in het verzet. In de
telefooncentrale luisterde hij o.a. Duitse
gesprekken af en bediende hij een geheime
zender. Eerst in het ziekenhuis Bethesda te
Hoogeveen, toen in de Gereformeerde Kerk te
Hoogeveen en later in het dorp Wijster.
Hij werd verraden en is in de nacht van
9/10 februari 1945 gevangen genomen. Op
8 maart 1945 is hij met 116 anderen gefusilleerd
als represaille op de aanslag op Rauter.
Hij is herbegraven uit het massagraf “Heidehof”
naar de gemeente begraafplaats te Meppel.

YouTube:
•

https://www.youtube.com/watch?v=YGoK3zJa-hE
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Johannes Pieter
Heijboer Ir.

Geboren op 8 maart 1912
te Kortgene (Zeeland)
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam
Op de leeftijd van 33 jaar
Functie: elektrotechnisch ingenieur (Ir.) bij
Philips Eindhoven
Onderscheiding: Bronzen Leeuw
Extra info:
Lid van het verzet.
Radiospecialist ingeschakeld om de zendapparaten in het land te onderzoeken. Op grond
van zijn bevindingen werd besloten dat hij het
nieuwe hoofd van de radiodienst werd en 24
nieuwe zendapparaten zou maken en plaatsen.
Verbonden aan Leidend Station-II van de
Radiodienst van de Ordedienst en groep 2000.
Links:
•
•
•
•
•
•

•

http://monumentrozenoord.nl/gefusilleerden/heijboer-johannes-pieter/
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/ir-johanheijboer-kortgene-1912
http://www.eindhovenfotos.nl/3/verzet_philips1940_1
944.html
https://brabantsegesneuvelden.nl/verhalen/verzet-enillegaliteit
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/63019/joha
nnes-pieter-heijboer
https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheiding
en/dapperheidsonderscheidingen/databankdapperheidsonderscheidingen/1949/12/14/heyboer-irj-p
https://www.oorlogsbronnen.nl/bronnen?term=Centra
le+Inlichtingendienst&page=10
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Hij woonde in Eindhoven en was als reserve
luitenant speciale diensten verbonden aan de
Militaire Inlichtingen dienst, afdeling Radio.
Tijdens de bezetting was hij actief als radiospecialist van de Orde Dienst (OD).
Het netwerk had twee “leidende stations” in
Blaricum (LS I) en Amsterdam (LS II), dat onder
leiding stond van het algemeen hoofdkwartier
van de OD in Amsterdam en hield verbinding
met de radionetten in de OD-gewesten.
Er worden ook honderden codetelegrammen
met het inmiddels bevrijde Eindhoven
uitgewisseld. Gebrek aan materiaal leidt er
echter toe dat op één frequentie werd
uitgezonden. Hierdoor was het netwerk
eenvoudig door de Duitse Funkfahndung uit te
peilen. Het Amsterdamse station (LS II) was
ondergebracht bij Dirk Hulsman. Johan woonde
daarin.
Op 30 januari 1945 werd Johan gearresteerd
door de SD.
Hij wordt op 14 april samen met marconist Dirk
Hulsman en acht anderen doodgeschoten op de
fusilladeplaats Rozenoord (Amsterdam).
Vanuit een massagraf bij Overveen is hij later
herbegraven op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal te Overveen.

Zie ook: Christiaan Wilhelmus Dobbinga, Dirk
Hulsman, Sebastianus Gerardus Kuster, Leendert
Lauwerens en Theodorus Johannes Schamp.
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Pieter Hoekman

Geboren op 14 januari 1917
te Urk
Overleden op 6 november 1943
te Keent (bij Oss)
Op de leeftijd van 26 jaar
Functie: wachtmeester bij de Koninklijke
Marechaussee
Onderscheiding: Bronzen Leeuw / Kruis van
Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Wachtm. B.I. / Militair onderdeel: Det.Londen
Sneuvelde tijdens een missie om de
zendapparatuur van twee gestrande
Engelandvaarders in veiligheid te brengen.

Piet Hoekman was Wachtmeester bij de
Koninklijke Marechaussee en Englandvaarder.
Hij is op 19 september 1943 als geheim agent
boven Brabant gedropt.
Op 6 november 1943 te Keent (gem. Oss) liep
Hoekman samen met een andere geheim agent
van het Nederlandse Bureau Inlichtingen, door
verraad van een plaatselijke boer, in een Duitse
hinderlaag en werd doodgeschoten en later
gecremeerd in Vught.
Omdat Piet zich verzet heeft tegen zijn
aanhouding, kon de andere agent Grisnigt
ontsnappen. Hiermee werd voorkomen werd dat
de hele zendgroep Barbara werd opgerold.

Links:
•
•
•
•

•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/64618/piete
r-hoekman
https://www.nmkampvught.nl/biografieen/hoekmanpieter/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Hoekman
https://www.bd.nl/oss/na-75-jaar-heeft-verzetsheldhoekman-zijn-monument-inkeent~ade1b6c0/?referrer=https%3A%2F%2Foorlogsgr
avenstichting.nl%2Fpersoon%2F64618%2Fpieterhoekman
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monum
enten_zoeken/oorlogsmonument/4096/keent%2Cmonument-voor-piet-hoekman

Monument ter nagedachtenis aan
Pieter Hoekman te Keent.
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Hendrik Arius Hoekstra

Geboren op 27 juli 1901
te Harlingen
Overleden op 10 februari 1945
te Blaricum
Op de leeftijd van 43 jaar
Functie: werktuigkundig ingenieur en
constructeur te Blaricum
Onderscheiding: Bronzen Leeuw / Medal of
Freedom met Bronzen Palm
Extra info:
Lid van het verzet.
Hij deed kort na de bezetting een poging naar Engeland uit
te wijken, welke mislukte. Hierna in contact gekomen met
de illegale krant Vrij Nederland.
Verbonden aan Leidend Station-I van de Radiodienst van de
Ordedienst.
Ook zijn vrouw zat actief in het verzet en heeft hiervoor het
Kruis van Verdienste gekregen.
Links:
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Arius_Hoekstra
• https://www.tracesofwar.nl/persons/51936/Hoekstrair-Hendrik-Arius.htm
• https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Hendrik-AriusHoekstra/02/64649?lang=nl
• https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/64649/hendr
ik-arius-hoekstra
• https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Hendrik%20Ari
us%20Hoekstra
Zie ook:
Jan Thijssen,
Arrestatiegolf 1944
Henk op den Velde (PAøOZ)
S.P. Brons, J. Thijssen, M. de Rijk en K.C. Simons (deel 2),
T. van Schendel, Willem Keeman (PAøZK) (deel 3)
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Woonde aan de Woensbergweg 2 te Blaricum.
Hij bouwde in zijn werkplaats zenders voor de
Gooise Ordedienst en plaatste deze in de regio.
In de zomer van 1942 wordt Hendrik, wiens
broer bij Philips werkte, door Jan Thijssen
(familierelatie van Hendrik) Hoofd Radio Dienst
van de OD benaderd voor de materiaal
voorziening en technische begeleiding t.b.v. het
opzetten van het Binnenlandse Ordedienst
zendernet
In 1943 was hij samen met anderen bezig een
eigen radiodienst op te zetten (zeer
waarschijnlijk voor de Raad van Verzet).
Op verzoek van de chef staf van de OD heeft hij
in april 1944 een onderzoeksrapport opgesteld
naar aanleiding van de arrestatiegolf begin maart
rond de radiodienst van Amsterdam en
Zaandam.
Zelf werd hij commandant van een zendkring in
het Gooi. In september 1944 werd in zijn woning
het Leidend Station I van de Ordedienst
gevestigd. Via de zendinstallatie werd contact
gelegd met de geallieerden en konden een
aantal wapendroppings bestemd voor het verzet
plaatsvinden. De zender werd uiteindelijk
uitgepeild door een van de drie Duitse
peilwagens die in het gebied rondreden.
Hoekstra werd bij de daarop volgende inval door
de Sicherheitspolizei op 10 februari 1945 door
hen ter plekke doodgeschoten toen hij zich met
zijn pistool poogde te verzetten tegen de
arrestatie.
Hij werd na de oorlog herbegraven op de
Eerebegraafplaats te Bloemendaal te Overveen.
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Dirk Hulsman

Geboren op 14 oktober 1920
te Amsterdam
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam - Rozenoord
Op de leeftijd van 24 jaar
Functie: matroos 2e klasse Koninklijke Marine
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Verbonden aan Leidend Station-II van de
Radiodienst van de Ordedienst een onderdeel
van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
Links:
•
•
•
•
•

•

https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/dirkhulsman
http://monumentrozenoord.nl/gefusilleerden/hulsman-dirk/
https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Dirk%20Hulsm
an
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/67816/dirkhulsman
https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheiding
en/dapperheidsonderscheidingen/databankdapperheidsonderscheidingen/1952/10/06/hulsmand?utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browse
r&utm_campaign=OpenData
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Strijdkrach
ten
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Dick woonde in Amsterdam en kreeg eind april
1943 als oud-militair een oproep om in Duitse
krijgsgevangenschap te gaan. Hij dook met zijn
jonge echtgenote onder. Op zijn onderduikadres
begon Hulsman zijn verzet met het vervalsen van
enkele persoonsbewijzen.
Hij kwam in contact met de radiodienst van de
Ordedienst (OD), een landelijke illegale
organisatie, die voor een deel was ontstaan in
militaire kringen.
Kort hierna werd in een door het echtpaar
Hulsman gehuurde woning één van de
hoofdradiostations van de OD ingericht; het
Leidend Station-II. Deze was met een geheime
telefoonlijn verbonden met het hoofkwartier van
de OD. Dag en nacht werkten er marconisten en
honderden berichten werden verstuurd. Tevens
werden er verzetsvergaderingen gehouden en
verbleven er gedurende korte tijd een geheim
agent en een Joods gezin.
Op 30 januari 1945 overviel de Sicherheitspolizei
het pand en werden alle aanwezigen, onder wie
Hulsman, gearresteerd. Vermoedelijk was de
zender uitgepeild.
Op 14 april 1945 werd hij bij Rozenoord aan de
Amsteldijk, met negen anderen, waaronder vijf
mensen uit zijn verzetsgroep, als represaille
gefusilleerd.
Zie ook: Christiaan Wilhelmus Dobbinga,
Johannes Pieter Heijboer, Sebastianus Gerardus
Kuster, Leendert Lauwerens en Theodorus
Johannes Schamp.
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Sebastianus Gerardus
Kuster

Geboren op 24 augustus 1901
te Rotterdam
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam - Rozenoord
Op de leeftijd van 43 jaar
Functie: Majoor Monteur Koninklijke Marine
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Verbonden als marconist aan Leidend Station-II
van de Radiodienst van de Ordedienst en de
Hervormde groep 2000.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.

Werd als radiomonteur ingeschakeld bij
reparaties aan de zendinstallatie Leidend
Station-II. Deze radio-, zend- en ontvangpost was
gestationeerd in het huis van Dirk Hulsman in het
Oudeliedentehuis-complex van de NH Diaconie
aan de Nieuwe Herengracht. Vanuit hier werden
honderden gecodeerde berichten verzonden en
ontvangen ten behoeve van de illegale Groep
2000 en de Ordedienst (OD). Op 30 januari werd
het radiostation uitgepeild en overvallen.
Op 14 april 1945 is hij bij Rozenoord aan de
Amsteldijk gefusilleerd met negen anderen,
waaronder vijf mensen uit zijn verzetsgroep.
Na de oorlog werd het stoffelijk overschot van
marineman Kuster na crematie in DriehuisWesterveld over zee uitgestrooid.

Links:
•
•
•
•
•
•

http://monument-rozenoord.nl/gefusilleerden/kustersebastianus-gerardus/
https://www.geni.com/projects/Groep-2000/38902
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/86568/seba
stianus-gerardus-kuster
https://www.openarch.nl/nim:679f8257-1354-6b36c812-0567999fad0d/nl
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/SebastianusGerardus-Kuster/02/86568
https://www.geni.com/projects/Groep-2000/38902

Zie ook: Christiaan Wilhelmus Dobbinga,
Johannes Pieter Heijboer, Dirk Hulsman,
Leendert Lauwerens en Theodorus Johannes
Schamp.
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Leendert Lauwerens

Geboren op 24 juli 1903
te Amsterdam
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam - Rozenoord
Op de leeftijd van 41 jaar
Functie: Sergeant-telegrafist Koninklijke Marine
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Was als marconist verbonden aan Leidend
Station-II van de Radiodienst van de Ordedienst
en groep 2000.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.

Leendert Lauwerens (‘Etty’ ging na de capitulatie
in mei 1940 met pensioen. Van oktober 1942 tot
juni 1943 werkte hij als tijdelijk conciërge op de
Rijks-HBS in Coevorden, maar dook onder toen
hij een oproep kreeg om in Krijgsgevangenschap
te gaan. Sloot zich aan bij de OD en hield zich
bezig met spionage en cartering van het olieveld
bij Schoonebeek. Vanaf het voorjaar 1944 was hij
chef marconist van het Leidend Station II te
Amsterdam.
Half december 1944 was er een inval in het pand
van het radiostation. Iedereen wist te ontkomen.
Na vier weken werden de uitzendingen hervat.
Op 30 januari 1945 deed de Sicherheitspolizei
opnieuw een inval in het pand van Dirk Hulsman
aan de Nieuwe Herengracht te Amsterdam. Hij
Links:
werd met enkele collega’s gearresteerd.
• http://monumentNa een verblijf in de gevangenis “Oranjehotel” in
rozenoord.nl/gefusilleerden/lauwerens-leendert/
Scheveningen kwam hij in het Huis van Bewaring
• https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/leende in Amsterdam op de lijst van Todeskandidaten.
rt-lauwerens
Op 14 april 1945 werd hij bij Rozenoord aan de
• https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/88970/leen
Amsteldijk gefusilleerd met negen anderen,
dert-lauwerens
waaronder vijf mensen uit zijn verzetsgroep.
• https://nl.wikipedia.org/wiki/Todeskandidat
Leendert is begraven op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal te Overveen.

Zie ook: Christiaan Wilhelmus Dobbinga,
Johannes Pieter Heijboer, Dirk Hulsman,
Sebastianus Gerardus Kuster en Theodorus
Johannes Schamp.
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Frederik Hendrik Meijer

Geboren op 31 augustus 1922
te Utrecht
Overleden op 8 maart 1945
te Apeldoorn - Woeste Hoeve
Op de leeftijd van 22 jaar
Functie: Marconist
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Verbonden aan de zendpost van de LKP
(Landelijke Knokploegen) en OD in Apeldoorn.
Is op 8 maart 1945 gefusilleerd als represaille
voor de aanslag op Rauter.
Links:
•
•
•
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/103088/fred
erik-hendrik-meijer
https://www.monumentwoestehoeve.nl/073MeijerF.h
tml
https://www.monumentwoestehoeve.nl/geschiedenis.
html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berend_Dijkman
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monum
enten_zoeken/oorlogsmonument/2487/apeldoorn%2C
-%27aambeeld-met-gebroken-hamer%27

Fred was Marconist van beroep en zat in 1944
ondergedoken in Heerde. In september werd hij
seiner bij de zendpost van de LKP (Landelijke
Knokploegen) in Apeldoorn. Dit was ook het
adres van de zendpost van de OD (Ordedienst).
Een maand later ging hij naar de zendpost in de
Nijverheidsstraat. Daar werd op 10 januari 1945
door de SD (Sicherheitsdienst) een inval gedaan
en werd Fred samen met elf anderen
gearresteerd.
Deze inval was het gevolg van de arrestatie van
“Piet van de Veluwe”, de schuilnaam van Berend
Dijkman, een van de leidende figuren binnen de
Raad van Verzet (RVV).). Daarbij werd een
persoonlijk archief aangetroffen.
Fred werd overgebracht naar het huis van
bewaring in Zwolle. Als Todeskandidat werd hij
op 8 maart samen met nog 116 anderen
gefusilleerd bij de buurtschap “Woeste Hoeve”
nabij Apeldoorn. Dit als een represaille i.v.m. de
aanslag op Rauter de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland.

Zie ook: A.C. van de Poll.
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Krijn Meuldijk

Geboren op 22 mei 1907
te Heinenoord
Overleden op 24 april 1945
te Bergen-Belsen
Op de leeftijd van 37 jaar
Functie: Sergeant-telegrafist KM
Onderscheiding: Ridder in de Orde van OranjeNassau
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid Groep Orde Dienst.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
Links:
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/102662/krij
n-meuldijk
https://www.weggum.com/zenderkaart_43.html
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Krijn woonde in Amsterdam en was lid van het
Legioen van Oud-Frontstrijders, die later
gefuseerd is met de OD.
Hij werd door de SD gearresteerd tijdens het
zenden op 3 maart 1944 nabij Zaandam wegens
het versturen van berichten naar Engeland en
het fotograferen van Duitse stellingen.
Hij heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel
Scheveningen in cel 631 van 4 tot 15 maart 1944
en na ruim vier maanden in het Groot
Seminarium in Haaren in cel 97 vanaf 29 juli
1944.
In augustus 1944 is Meuldijk vervoerd naar
Vught, en vandaar naar het Duitse kamp
Sachsenhausen op 5 september 1944, en in april
1945 naar Neuengamme en Bergen-Belsen. Hij
overleed negen dagen na de bevrijding van
Bergen-Belsen, door ondervoeding en
uitdroging.
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Arnoldus Maria Michels

Geboren op 8 december 1907
te Nederhasselt
Overleden op 11 mei 1942
te Oranienburg, Sachsenhausen
Op de leeftijd van 34 jaar
Functie: sergeant telegrafist K.N.M. (Mariniers)
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid van de Ordedienst.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.

Gearresteerd op 1 september 1941 in
Amsterdam wegens verzetsarbeid, het
verzenden van berichten naar Engeland, plaatsen
van zenders, spionage, enz. Bouwde zelf zenden ontvangtoestellen.
Hij heeft tot maart 1942 gevangen gezeten in het
“Oranjehotel”, vermoedelijk via Amersfoort naar
Maastricht overgebracht.
In april 1942 werd hij in het proces-Zomer door
een Feldgericht in Maastricht ter dood
veroordeeld. Op 11 mei 1942 is hij gefusilleerd
met 23 anderen, met één uitzondering allemaal
OD'ers, in Kamp Sachsenhausen.

Links:
•
•
•
•
Nederlandse Plaquette Executieplaats Sachsenhausen.

•
•

https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Arnoldus-MariaMichels/02/104083?lang=en
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/
2.19.136/invnr/2/file/NL-HaNA_2.19.136_2_020900002000002_208
https://www.openarch.nl/nim:326ebfb8-2399-30b6cf04-55a5d81f096e/nl
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/104083/arn
oldus-maria-michels
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/52509/MichelsArnoldus-Maria.htm
http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog1onder.htm
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Johan Marinus Oberg

Geboren op 8 juli 1904
te Den Haag
Overleden op 4 oktober 1944
te Rijsbergen
Op de leeftijd van 40 jaar
Functie: stuurman grote vaart
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Lid van het verzet.
Marconist radiodienst OD gewest 16 te Breda.
Op 4 oktober 1944 is de post Vloeiweide
opgerold na een overval door de SS.
Links:
•
•
•
•
•

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/johanoberg-den-haag-1904
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Post_in_de_Vloeiwei
de
https://deoranjeboom.nl/wpcontent/uploads/2015/02/Jb-47-1994-05.pdf
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/111613/joh
an-marinus-oberg
https://youtu.be/BYofm1LK9UA

Woonde en werkte tijdens de bezetting in Breda
als tijdelijk inspecteur bij de Centrale
Distributiedienst.
In september 1944 hebben de geallieerden de
Nederlandse grens in oostelijk Noord-Brabant
gepasseerd en lijkt ook de bevrijding van WestBrabant aanstaande.
Tegen deze achtergrond richt verzetsman van de
Ordedienst Paul Windhausen, een radiopost op
in de boswachterswoning van de familie Neefs
op de Vloeiweide bij Rijsbergen.
Voor de posten worden drie marconisten
aangetrokken die de gecodeerde berichten naar
de geallieerden zouden zenden.
In de vroege ochtend van 4 oktober 1944 wordt
de post door een groep Duitsers en enkele
Nederlandse collaborateurs overvallen. Als het
verzet enkele Duitsers neerschiet, breekt een
felle slag rond de woning los.
Samen met acht anderen wordt hij gedood
tijdens die gevechtshandelingen.
Johan ligt begraven op het Nationaal Ereveld
Loenen.

Zie ook: Franciscus de Visser, Paul Windhausen
en Johannes de Vries (PAøVL) postuum erelid
VERON.
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Alfred Catharinus
van de Poll

Geboren op 29 januari 1919
te Apeldoorn
Overleden op 14 maart 1945
te Neuengamme
Op de leeftijd van 26 jaar
Functie: student elektrotechniek in Delft
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid van de Radiodienst van de Ordedienst (OD)
RD6 (Apeldoorn).
Links:
•
•
•
•
•
•

https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/AlfredCatharinus-van-de-Poll/02/120945
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A
9870fec5-63e8-49d5-ba28-087fc2e6e642
https://collections.arolsenarchives.org/en/archive/3469821/?p=1&s=Poll%20%20
Alfred%20catharinus&doc_id=3469823
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/120945/alfr
ed-catharinus-van-de-poll
https://www.openarch.nl/gld:5FA3C78F-E2BC-449B961A-F3D5AED3066D
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monum
enten_zoeken/oorlogsmonument/2487/apeldoorn%2C
-%27aambeeld-met-gebroken-hamer%27

Van de Poll is de juiste naam volgens de
archieven. Van der Poll blijkt dus een zetfout op
de overlijdensadvertentie.
Het is onbekend bij welke amateurvereniging hij
destijds aangesloten was. Hij woonde in Rossum.
De interesse voor de hobby zal aanwezig zijn
want sinds 1941 studeerde hij in Delft elektrotechniek. Hij dook na Mei 1943 in Apeldoorn
onder.
Hij liep op 10 Januari 1945 in de val, toen hij een
huis aan de Nijverheidstraat te Apeldoorn
bezocht waar juist door de SD (Sicherheitsdienst)
een inval werd gedaan. Alfred werd samen met
elf anderen gevangen genomen (waaronder de
marconisten Fred Meijer en Jaap Stel).
Hij verbleef in Kamp Amersfoort (Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort (PDA)) van
24 januari 1945 tot 2 februari 1945. Van daaruit
werd hij op transport gesteld naar Kamp
Neuengamme bij Hamburg. Daar overleed hij
anderhalve maand later op 14 maart 1945 aan
dysenterie.

(met de hand bij geschreven: 2 febr. 1945 op transport)

Zie ook: Fred Meijer.
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Marinus de Rijke

Geboren op 16 maart 1918
te Amsterdam
Overleden op 21 november 1944
te Hamburg
Op de leeftijd van 26 jaar
Functie: radiomonteur in Amsterdam
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet.
Alias in het Zaanse verzet: Jopie Vlietstra.
Radio Dienst Ordedienst (OD).
Links:
•
•
•

https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/marin
us-de-rijke
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131985/mar
inus-de-rijke
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Marinus-deRijke/02/131985

Marinus de Rijke zat vanaf juni 1938 in militaire
dienst. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 was
hij als dienstplichtig sergeant gestationeerd bij
de militaire staf van Schiphol. Na de capitulatie
richtte hij een reparatieruimte voor radio’s in
achter de woning van zijn ouders in Amsterdam.
De Rijke was vanaf 1942 fulltime en betaald
werkzaam voor de radiodienst van de Ordedienst
(OD), Vanaf 1943 bouwde hij in een werkplaats
bij de verzetsman J.H. op den Velde (PAøOZ) in
Zaandam zend- en ontvangapparatuur. Op
2 maart 1944 werd de zender van OM op den
Velde door de SD (Sicherheitspolizei) uitgepeild.
OM op den Velde werd gearresteerd en de SD
bleef posten in een huis tegenover diens woning.
Iedereen die er kwam werd verhoord. Toen De
Rijke de volgende ochtend zijn werkplaats bij Op
den Velde betrad, werd ook hij verhoord en
gearresteerd.
Via Amsterdam, Scheveningen, Haaren (NB) en
Vught werd hij op Dolle Dinsdag (5 september
1944) overgebracht naar Sachsenhausen en in
oktober naar Neuengamme. Op 21 november
1944 is hij in het Aussenlager Spaldingstrasse in
Hamburg omgekomen en begraven op de
begraafplaats Ohlsdorf in Hamburg.
Op 19 december 1951 werd hij herbegraven op
de Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen.

Zie ook: J.H. op den Velde (PAøOZ) postuum
erelid VERON
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Theodorus Johannes
Schamp

Geboren op 30 juni 1904
te Amsterdam
Overleden op 14 april 1945
te Amsterdam- Rozenoord
Op de leeftijd van 40 jaar
Functie: sergeant-majoor-telegrafist Koninklijke
Marine, na de capulitatie controleur bij de PTT
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Lid van het verzet.
Verbonden aan Leidend Station-II van de
Radiodienst van de Ordedienst en groep 2000.
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
Links:
•
•
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/135321/the
odorus-johannes-schamp
http://monumentrozenoord.nl/gefusilleerden/schamp-theodorusjohannes/
https://www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu/theod
orus-johannes-schamp
http://nl.wikisage.org/wiki/Nederlanders_ge%C3%ABx
ecuteerd_tijdens_de_Duitse_bezetting

Woonde in Amsterdam bij zijn ouders.
Was vanaf september 1943 als reserve marconist
verbonden aan de Radiodienst van de OD. Sinds
september 1944 was hij ten behoeve van het
Algemeen Hoofdkwartier van de OD en de
illegale Groep 2000 als marconist dagelijks
actief bij het verzenden van gecodeerde
telegrammen vanaf Leidend Station-II (LS-II). Een
geïnstalleerde radio-, zend- en ontvangpost in de
woning van Dirk Hulsman. Daarnaast was hij
betrokken bij het verzorgen van dropping
terreinen.
Op 30 januari 1945 werd Schamp bij een inval
door de Sicherheitspolizei in het pand waar LS-II
stond opgesteld gearresteerd en overgebracht
naar het Oranjehotel in Scheveningen. Later
werd hij teruggevoerd naar het Huis van
Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam.
Op 14 april 1945 werd hij bij Rozenoord aan de
Amsteldijk gefusilleerd met negen anderen,
waaronder vijf mensen uit zijn verzetsgroep.
Hij ligt begraven op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal te Overveen.

Zie ook: Christiaan Wilhelmus Dobbinga,
Johannes Pieter Heijboer, Dirk Hulsman,
Sebastianus Gerardus Kuster en Leendert
Lauwerens.
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Karel Casper Simons Jr.

Geboren op 29 november 1912
te Amsterdam
Overleden op 29 december 1944
te Gross Rosen
Op de leeftijd van 32 jaar
Functie: ingenieur
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet.
OD en Raad van Verzet (RVV).
Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in
Scheveningen.
Links:
• https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/140473/kare
l-casper-simons
• https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/
2.19.255.01/invnr/140473A/file/NLHaNA_2.19.255.01_140473A_0003
• https://neerlandschverzetsmonument.nl/sevink-slots
• https://www.openarch.nl/search.php?name=Karel+Cas
per+Simons
• https://www.openarch.nl/nha:c6ae00ee-9fca-418883b2-8a23a7245435
• https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Karel-CasperSimons/02/140473
• https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/page/4497/ontv
angstapparatuur-in-leren-tas
Zie ook:
deel 1: H. op den Velde (PAøOZ) en S.P. Brons

Bijlage: Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid - deel 2 (VERON a03)

Karel heeft de radioschool gevolgd voor
Telegrafist. Hij woonde aanvankelijk in
Rotterdam en had daar een bedrijf in technische
artikelen. Na het bombardement mei 1940 op
Rotterdam is hij als evacué uitgeweken naar
Amsterdam. In een bedrijfspand van zijn oom
Johan F.H. Kohlwey (verzetsnaam "Oom
Berend") zette hij zijn bedrijf voort.
In Amsterdam heeft hij aan het verzet
deelgenomen voor de radiodienst van het
Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst.
Sinds het najaar 1942 bouwde zijn bedrijf
radiokastjes voor Hendrik op den Velde (PAøOZ)
OD, chef technische dienst in Zaandam.
Verder werkte hij voor de Raad van Verzet.
Op 4 maart 1944 deed de SD in zijn fabriek op de
Genestetstraat 13-15 te Amsterdam een inval,
nadat verschillende verzetsmensen in Zaandam
gevangen waren genomen, waaronder Hendrik
op den Velde (PAøOZ) in verband met
radioactiviteiten. Karel werd samen met Simon
P. Brons en F.H. Kohlwey gearresteerd. Kohlwey
en Brons werden na verhoor aanvankelijk
vrijgelaten, maar later weer gearresteerd.
Karel is via de concentratiekampen te
Scheveningen, Vught, Oraniënburg, naar Groß
Rosen bij het plaatsje Striegau gebracht, waar
Karel op 29 december 1944 is omgekomen. Groß
Rosen een zo genoemd “Nacht und Nebelkamp”,
wat inhield dat zijn verblijfplaatsen onbekend
werd gehouden voor de familie.
Uit de rouwcirculaire blijkt dat zijn echtgenote in
1944 ook gevangen was genomen. In die tijd
"Sippenhaft" werd genoemd.
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Franciscus Frederik
de Visser

Geboren op 4 mei 1911
te Ginneken
Overleden op 5 oktober 1944
te Breda
Op de leeftijd van 33 jaar
Functie: technisch adviseur
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Mil. dienst: 1e. radiotelegrafist 1e. kl.
Binnenlandse Strijdkrachten.
Lid van het verzet.
Marconist radiodienst OD gewest 16 te Breda.
Op 4 oktober 1944 is de post Vloeiweide
opgerold na een overval door de SS.
Links:
•
•
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/161481/fran
ciscus-frederik-de-visser
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/franciscusde-visser-ginneken-1911
https://www.tracesofwar.nl/sights/17357/PlaquetteOmgekomen-Verzetsstrijders-Vloeiweide.htm
https://youtu.be/BYofm1LK9UA

De verzetsman van de Ordedienst Paul
Windhausen had een radiopost in de
boswachterswoning van de familie Neefs op de
Vloeiweide bij Rijsbergen. Deze radiopost zou de
oprukkende geallieerden vanuit het nog bezette
gebied ondersteunen door inlichtingen door te
seinen.
Voor deze post worden drie marconisten
aangetrokken die de gecodeerde berichten naar
de geallieerden zouden zenden: Johannes de
Vries, Johan Oberg en Franciscus de Visser.
In de vroege morgen van 4 oktober 1944 werd
de radiopost van de Ordedienst
(OD) op het landgoed de Vloeiweide bij
Rijsbergen door de Duitsers overvallen.
Na een kort en hevig gevecht sneuvelden vijf
verzetsstrijders en werden negen mannen
gevangen genomen, waaronder Visser.
De volgende dag werd hij samen met de anderen
7 door de vijand naar de Schietheide van het
Mastbos aan de Galderseweg bij Breda gebracht
en gefusilleerd

Zie ook: Johan Oberg, Paul Windhausen en
Johannes de Vries (PAøVL) postuum erelid
VERON.

Bijlage: Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid - deel 2 (VERON a03)
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Henricus Josephus Paulus
Windhausen

Geboren op 19 mei 1903
te Roermond
Overleden op 4 oktober 1944
te Rijsbergen
Op de leeftijd van 41 jaar
Functie: Leraar aan het OLV Lyceum Breda
Onderscheiding: Bronzen Leeuw /
Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Lid van het verzet.
OD Radiodienst 16 (Breda).
Op 4 oktober 1944 is de post Vloeiweide
opgerold na een overval door de SS.
Lid van het verzet.
Links:
•
•
•
•
•
•

https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/paulwindhausen-roermond-1903
https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/57245/Windhause
n-Henricus-Josephus-Paulus.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Windhausen_(19031944)
https://youtu.be/BYofm1LK9UA
https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/HenricusJosephus-Paulus-Windhausen/02/171868?lang=nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Windhausen_(19031944)

Monument in Vloeiweide

Bijlage: Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid - deel 2 (VERON a03)

Tijdens de bezettingsjaren sluit hij zich aan bij de
Ordedienst, de illegale organisatie die zich inzet
voor de handhaving van de openbare orde,
ingeval de Duitsers worden verdreven.
Paul had een radiopost in de boswachterswoning
van de familie Neefs op de Vloeiweide bij
Rijsbergen geïnstalleerd en wordt aangesteld als
commandant over de groep die deze radiopost
bemant.
Uiteindelijk wordt de radiopost ontdekt en in de
ochtend van 4 oktober 1944 volgt de gewelddadige inval op de boswachterswoning. Bij
aanvang van het vuurgevecht loopt Paul op de
Duitsers toe om vrije aftocht te vragen voor de
boswachtersvrouw en haar kinderen, maar hij
wordt meteen neergeschoten. Zwaargewond
krijgt Paul kort daarna het genadeschot van een
Nederlandse SS’er. Paul is 41 jaar geworden.
Vijf verzetsstrijders vinden de dood in het
gevecht. De acht overblijvende verzetsstrijders
worden gevangengenomen en een dag later in
het Mastbos bij Ginneken geëxecuteerd.
Hij is herbegraven op het Ereveld Loenen.
Trivia: Hij was buiten leraar ook een Nederlands
schilder, tekenaar, grafisch ontwerper en
onderwijzer. In 1933 richtte hij samen met
Gerrit de Morée, Dio Rovers en Jan Strube
de Kunstkring Breda op.
Zie ook: Franciscus de Visser, Johan Oberg en
Johannes de Vries (PAøVL) postuum erelid
VERON.
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Gerhard Hendrik Wolsink

Geboren op 14 oktober 1916
te Hengelo (Gld)
Overleden op 3 mei 1945
te Wöbbelin Landkreis Ludwigslust
Op de leeftijd van 28 jaar
Functie: ambtenaar
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet.
Lid van de B.S., de Binnenlandse
Strijdkrachten en hoorde bij Gewest 5
Achterhoek.
Links:
•
•
•
•

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/174318/ger
hard-hendrik-wolsink
http://www.hetverhaalbewaard.nl/art/uploads/2013/1
0/1380646677.pdf
https://www.oudhengelo.nl/index.php/41-2ewereldoorlog/verhalen-uit-de-oorlog/214-gerritwolsink-in-kamp-wobbelin-omgekomen
https://www.youtube.com/watch?v=NQWQjJfvimA

YouTube:
•

https://www.youtube.com/watch?v=NQWQjJfvimA

Bijlage: Radioamateurs offerden hun leven voor onze vrijheid - deel 2 (VERON a03)

Gerrit voor z’n vrienden, woonde in Hengelo en
werd voor militaire dienst opgeroepen en kreeg
een telegrafisten opleiding. Als radioamateur
was dat een mooie opsteker.
Gerrit was tijdens de oorlog lid van een
verzetsgroep uit Zutphen en werkte als
marconist voor de Binnenlandse Strijdkrachten.
Hij was in het bezit van een geheime zender
waarmee hij in verbinding stond met bevrijd
gebied (Nijmegen en Eindhoven). Hij kreeg de
berichten door van koeriersters. Hij hoorde bij
Gewest 5 Achterhoek met als commandant W.A.
van der Wall Bake uit Vorden. Op 30 december
1944 rond 19.00 uur viel een 25-tal Duitse
militairen en Landwachters de woning binnen.
Gerrit was al gewaarschuwd door Jan Huurnink
van de verzetsgroep in Zutphen, maar dook niet
onder omdat hij bang was dat zijn vader dan
werd meegenomen. Op 1 januari 1945 werd
Gerrit overgebracht naar de gevangenis De
Kruisberg bij Doetinchem. De familie heeft hem
één keer schone kleren kunnen brengen. Op
1 februari werd hij op transport gesteld naar
Neuengamme in Duitsland en op 12 februari
naar een onderkamp in Reiherhorst. Daar
moesten ze 500 meter verderop een nieuw kamp
bouwen: Wöbbelin. Op 2 mei 1945 werd het
kamp bevrijd door de Amerikanen. Een dag later
overleed Gerrit Wolsink, na 124 dagen
gevangenschap, op 28-jarige leeftijd. Hij werd
vlakbij het kamp begraven.
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