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Eerherstel voor linkse 
verzetsstrijders die in de 
oorlog zijn vermoord 
maar uit het collectief 
geheugen verdwenen 
zijn.

Het Deventer comité Vergeten 
Verzet informeert met deze nieuws-
brief over het hoe en waarom van 
het gewenste eerherstel. Wij willen 
dat de gemeente zichtbaar aandacht 
besteedt aan de gemeenteraadsleden 
die door bezettershand vielen, maar 
ook aan de mensen die verder deel 
uitmaakten van deze beweging.

Sinds de eerste nieuwsbrief begin 
mei 2017 is er veel in begewing 
gekomen. We krijgen sympathiebe-
tuigingen uit brede kring, o.a. van 
de groep die zich bezighoudt met 
de struikelstenen. Nabestaanden be-
tuigden instemming met het feit dat 
we hun ouders of grootouders voor 
het voetlicht brengen. De verhalen 
waarmee mensen komen zijn soms 
schrijnend; bijvoorbeeld hoe na 
de oorlog gestreden moest worden 
voor erkenning. Het was immers 
de Koude Oorlog en de gebroken 
gezinnen waren opnieuw verdacht.  
Een eerste succes: enkele straten in 
de nieuwbouwwijk Steenbrugge zijn 
vernoemd naar door nazi-hand om-
gekomen gemeenteraadsleden.

Het eerherstel dat we nastreven 
kent verschillende elementen:

▶ Erkenning van door de nazi’s om-
gebrachte gemeenteraadsleden door 
de gemeente Deventer;
▶ Zichtbaar maken van deze strij-
ders tegen onrecht, door straatna-
men naar hen te vernoemen;
▶ Een publicatie over de geschiede-
nis van Links Deventer gedurende 
de periode tussen de twee wereld-
oorlogen. Het was de tijd waaraan 
Deventer de naam ‘Moskou aan de 
IJssel’ ontleent;
▶ Culturele uitingen en lezingen;
▶ Een eerbetoon in het Deventer 
gemeentehuis voor met name de 
omgebrachte links-radicale gemeen-
teraadsleden.
De genoemde publicatie zal aan-
dacht besteden aan de biografieën 
van de omgebrachte raadsleden en 
verschillende anderen uit het linkse 
verzet in Deventer. Het is de groep 
mensen die zelf weinig op schrift 
zette...één van de redenen waarom 
dit verzet zo onzichtbaar is geraakt.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij 
het leven van Anton Kleinbussink

ANTON KLEINBUSSINK 

8 maart 1904 – 24 september 1943

Auteur: Johan van der Veen

Toon Kleinbussink.(Collectie Hans Ditzel; bewer-
king Henk Koopman)

Familie
Anton Kleinbussink werd op 8 maart 
1904 in Deventer geboren als zoon van 
Reintjen Aggenbach en Gerhard Klein-
bussink. Zijn vader was op dat mo-
ment houtzager in loondienst. Bij zijn 
geboorte telde het gezin drie zoons en 
twee dochters. Op 4 juni 1904 overleed 
op eenjarige leeftijd broertje Jan Wil-
lem. Na Anton kreeg het echtpaar nog 
vijf dochters, onder wie een tweeling. 
Vader Gerhard overleed op 11 februari 
1915.

Toon groeide op in de Lange Zand-
straat. Op de gezinskaart van zijn moe-
der staat dat hij “als ondergeschikte” 
smid was. Op zijn eigen gezinskaart, die 
van september 1932 dateert, staat als 
beroep smid en bankwerker. Tijdens de 
oorlog werkte hij zeer waarschijnlijk bij 
houthandel Stoffel.

Op 7 september 1932 trouwde hij met 
Emma Clara Bloch. De huwelijksakte 
vermeldt dat Clara gescheiden is van 
Emanuel Fuhrherr en dat zowel het 
beroep als de woon- en verblijfplaats 



van haar ouders onbekend zijn. Kennelijk 
was er geen contact met haar ouders die in 
de jaren twintig naar de Verenigde Staten 
waren geëmigreerd.

Emma Clara Bloch werd op 12 juni 1901 in 
Buer bij Gelsenkirchen (Duitsland) gebo-
ren. Op 27 oktober 1922 vestigde zij zich in 
Bottrop, waar ze op 19 oktober 1923 in het 
huwelijk trad met Emanuel Fuhrherr. Op 13 
oktober 1930 registreerde de vreemdelin-
genpolitie van Deventer haar op het adres 
van haar werkgever, Theodorus Schouten. 
Hij was pensionhouder op de Grote Over-
straat 48. In 1928 had hij voor het lokaal op 
de begane grond een drankvergunning aan-
gevraagd. Dat verklaart mogelijk waarom 
Clara als buffetjuffrouw op zijn gezinskaart 
staat. 

Daarna woonde ze als dienstmeisje op 
de Gedempte Gracht 4 bij het gezin van 
koopman Isedor Serphos. Haar volgende 
werkgever was Gerrit Hekkert, caféhouder 
op de Keizerstraat 46. Hij was de uitbater 
van café-restaurant De Keizer. Op zijn ge-
zinskaart staat Clara als gewezen echtgenote 
van Fuhrherr. De scheiding, uitgesproken 
door het Landgericht te Essen, werd op 28 
maart 1932 rechtsgeldig. Ook bij Hekkert 
was Clara dienstmeisje. 

Clara en Toon woonden eerst in de Zaag-
molenstraat. In augustus 1936 verhuisden ze 
naar D.G. van der Keesselstraat 27.1)

Communist
Volgens zijn zwager Rien Ditzel, na de oor-
log CPN-wethouder in Deventer, is Toon 
laat politiek actief geworden. Hij was secre-
taris van de Metaalbewerkersbond, afdeling 
Deventer. Zijn vrouw Clara bevestigt dit en 
merkt op dat hij kort na de machtsgreep van 
Hitler in 1933 in het geheim lid van de CPN 
was geworden, omdat het NVV niet ak-
koord ging met het lidmaatschap van deze 
partij. Ook was Toon vanaf dat ogenblik 
betrokken bij het opvangen van gevluchte 
Duitse kameraden. Hij was actief in de 
Vereniging Vrienden van de Sovjet-Unie en 
penningmeester van de Deventer filmliga. 
Op 13 december 1936 vertoonde deze in 
het Eerste Deventer Bioscooptheater een 
film over de Rijksdagbrand in Berlijn. De 
agent die hierover aan de commissaris van 
politie berichtte, merkte op dat de filmliga 
beschouwd kon worden als een communis-
tische mantelorganisatie.2)

De illegale CPN-groep 
Op 20 juli 1940 werd de CPN door de 
Duitsers verboden. De volgende dag werd 
er een vergadering gehouden waarbij ook de 
zogenaamde instructeurs aanwezig waren. 
Het was hun taak om de illegale opbouw 
van de partij in de verschillende districten 
te coördineren. Dit was de laatste zitting van 
de partijleiding in uitgebreide vorm. Tussen 
de drie leden van de landelijke leiding werd 
de volgende taakverdeling afgesproken: Paul 
de Groot kreeg de algemene leiding en de 
redactie van uit te geven teksten; Jan Die-
ters en Lou Jansen gingen de instructeurs 
aansturen: Jansen in Amsterdam en Dieters 
in de overige districten. De jonge Am-
sterdamse communist Joop Geerligs werd 
onder meer instructeur voor de IJsselstreek. 
Hij viel onder Dieters, die hem in contact 
bracht met Toon Kleinbussink in Deventer. 
Na deze vergadering dook het drieman-
schap onder. 

Toon was een prominent lid van de illegale 
CPN-groep. Hij was één van de eersten die 
in Deventer en omstreken De Waarheid 
verspreidde. Hij werkte daarbij samen 
met zijn vrouw, met Gerrit Hamer, Theo 
Renshof, Johan Teunissen, Daan van der 
Meulen en Jacob de Roo. Een tijd lang werd 
bij De Roo op de Veenweg De Waarheid 
gestencild. Clara bracht onregelmatig 30 
tot 40 exemplaren naar een adres in Zwolle. 
Deze werden daar voor 10 cent per stuk 
verspreid. Op hetzelfde adres bezorgde zij 
ook pakketjes met De Waarheid, die voor 
Friesland bestemd waren.3)

Coen Hilbrink schrijft in zijn werk De 
Ondergrondse dat Toon Kleinbussink na de 
Duitse inval in de Sovjet-Unie sabotagewerk 
wilde gaan doen. Hij kreeg de leiding van 
een sabotagegroep, waartoe ook zijn zwager 
Rien Ditzel behoorde. Toen zij naar deze sa-
botagegroep overstapten, verbraken zij hun 
contacten met Geerligs. Voortaan vielen zij 
onder de landelijke sabotagecentrale van de 
illegale CPN, die geleid werd door Janrik 
van Gilse.4) 

De sabotagegroep
Wanneer de sabotagegroep actief werd, is 
niet bekend. Toen de procureur-generaal 
te Arnhem in oktober 1941 besloot om een 
speciale eenheid voor de bestrijding van 
sabotage en branden te formeren, was het in 
Deventer nog redelijk rustig. Rond die tijd 
vonden er wel enkele incidenten in de regio 
plaats: in de nacht van 12 op 13 september 

werd in Oene de motor van een tractor 
onklaar gemaakt, waardoor het dorsen van 
graan stil kwam te liggen. Een paar dagen 
later werd er in de buurschap De Kar, in 
de gemeente Voorst, een gummikabel van 
de Duitse Wehrmacht doorgesneden. Eind 
september vond er in Gorssel mogelijk 
sabotage plaats aan de tractormotor van 
een dorsmachine. De speciale eenheid van 
de procureur-generaal ter bestrijding van 
brandstichting en sabotage werd op deze 
zaak gezet en kwam in oktober tot de con-
clusie dat sabotage niet met zekerheid kon 
worden vastgesteld.

In het voorjaar en de zomer van 1942 brak 
er in Deventer en omgeving een aantal 
verdachte branden uit: in de nacht van 30 
op 31 mei en op zaterdagmiddag 27 juni op 
de zolder van de Boreelkazerne; in de late 
avond van 25 juli in een houten loods met 
hooi van de Wehrmacht aan de Snippelings-
dijk. In de vroege ochtend van 1 augustus 
brandden er ter hoogte van slagerij Zendijk 
te Twello twee munitiewagons van een 
militaire trein uit. De machinist ontdekte 
de brand toen de trein over de spoorbrug 
bij Deventer reed. De autoriteiten spraken 
alleen in het geval van de tweede brand in 
de Boreelkazerne van brandstichting.5)

Frans
In de zomer van 1942 verscheen een zekere 
Frans in Deventer. Frans was de schuilnaam 
van Cornelis van der Kraats. 

Cornelis van der Kraats, geboren op 18 
maart 1906 in Rotterdam, was de zoon van 
een bootwerker. Hij was lid van de Neder-
landse Volksmilitie. Deze verzetsgroep was 
in de loop van 1942 in Rotterdam en omge-
ving ontstaan. Zij bestond hoofdzakelijk uit 
leden van de CPN, die nauw samenwerkten 
met de landelijke sabotagecentrale van deze 
partij. Leider van deze groep was Samuel 
Zacharias Dormits.

Van der Kraats was, zo gaf het Feldgericht 
bij zijn veroordeling aan, één van de eerste 
en meest naaste medewerkers van Dormits. 
Hij maakte de chemicus De Jongh, wiens 
kennis van groot belang was voor het plegen 
van sabotagedaden, lid van de groep. Verder 
verrichtte hij koeriersdiensten: hij bezorg-
de brieven en vervoerde springstoffen en 
brandbare materialen.

Op 7 augustus pleegde de Nederlandse 
Volksmilitie een aanslag op een spoorweg-
viaduct in het centrum van Rotterdam. De 
aanslag mislukte.6) Waarschijnlijk stuurde 
Dormits Van der Kraats na deze aanslag 
naar Deventer.7) 

Spoorwegaanslag bij Twello
In Oost-Nederland moest Frans contact 
opnemen met een zekere Jan in Schaars-



bergen en met een zekere Robert en Ton in 
Deventer. Met hen voerde hij op 23 augus-
tus 1942 een aanslag uit op de spoorbaan ter 
hoogte van kilometerpaal 11.8 bij Twello. 
Ton en Jan schroefden de rails los en bogen 
deze uit elkaar, terwijl Frans en Robert de 
wacht hielden. De sabotage werd ‘s morgens 
omstreeks 8.00 uur ontdekt. Er was toen al 
een trein over het beschadigde spoor gere-
den. De aanslag was dus mislukt.

Ton, in het Duits uitgesproken als Toon, 
slaat op Toon Kleinbussink, die volgens zijn 
zwager Rien Ditzel een grote sleutel vervaar-
digde om de rails los te schroeven. Robert 
zou een schrijffout in de naam Rodert kun-
nen zijn, een Deventer communist, die ook 
lid van de sabotagegroep was.

Begin september stuurde Dormits Frans 
naar Almelo en Hengelo om daar contact 
met verzetsgroepen te leggen. Er werden 
aanslagen op de spoorwegtrajecten Hengelo 
– Oldenzaal en Hengelo – Almelo bespro-
ken. Frans zorgde voor de nodige chemi-
caliën. Ook hielp hij bij het maken van de 
houten kistjes voor de springstof. Deze 
werden tegen de rails gelegd.8)

Frans in Deventer
Clara vertelde tijdens een verhoor dat 
Frans enige tijd in Deventer verbleef. Hij 
had de algemene leiding van een aantal 
verzetsgroepen in Overijssel en een deel 
van Gelderland. Clara’s man Toon was de 
leider van de groep in Deventer en werk-
te onder Frans. ’s Nachts bespioneerden 
Toon en Frans Duitse verdedigingswerken. 
Frans reisde naar o.a. Hengelo, Enschede, 
Amsterdam en Utrecht. De eerste twee 
weken van zijn tijd in Deventer zat hij bij 
Toon en Clara ondergedoken. Daarna werd 
hij ondergebracht bij een familie aan de 
Hogestraat, waar hij ongeveer zes tot zeven 
weken verbleef. 

De oudste dochter van dat gezin, die regel-
matig bij haar ouders over de vloer kwam, 
vertelde dat Frans verschillende busjes en 
flesjes met inhoud bij hen op zolder had 
staan. Hij had volgens haar de beschikking 
over twee persoonsbewijzen, waarvan er één 
op naam stond van Cornelis van der Kraats, 
wonende te Rotterdam. Frans onderhield 
ook contacten met Gerrit Jan van ’t Einde, 
leider van het verzet in Terwolde.9) 

“Baby dosis toegediend, ‘t resultaat nihil”
Clara was koerierster voor Frans. Een van 
haar missies beschrijft ze uitvoerig. Ze ging 
naar Utrecht om op het adres van verzets-
man Docters van Leeuwen, dat ze tijdens 
haar gevangenschap aan de SD zou door-
geven, een zware koffer met vermoedelijk 
springstof te bezorgen. Ze was keurig op tijd 
aanwezig en overhandigde hem de koffer in 
het bijzijn van drie onbekende mannen, van 

wie later één Janrik van Gilse, de leider van 
de sabotagetak van de CPN, bleek te zijn. 
Zowel Docters van Leeuwen als zijn echtge-
note bevestigden dit verhaal na de oorlog in 
de rechtszaak tegen Clara.

Na drie minuten vertrok ze met een 
enveloppe die ze aan Frans moest geven. 
Daarin zat een “patroon” die gebruikt moest 
worden bij een spoorwegaanslag in de 
omgeving van Hengelo. Clara vertrok om 
14.19 uur met de trein richting Deventer. 
Daar stapte Frans bij haar in de coupé en 
nam de enveloppe in ontvangst. Samen reis-
den ze door naar Hengelo, naar Harry van 
Genugten van de Hazemeijergroep. Deze 
sabotagegroep bestond uit werknemers van 
de gelijknamige fabriek in Hengelo. Frans 
overhandigde hem de enveloppe en stelde 
Clara aan hem voor als Lonie.

De aanslag van Harry en zijn kameraden in 
de nacht van 12 op 13 oktober bij Hengelo, 
op het baanvak Hengelo – Oldenzaal tussen 
de kilometerpalen 16.6 en 16.7, mislukte. 
Het projectiel dat door verkeerde beves-
tiging niet tot ontploffing was gekomen, 
werd tijdig door een railwachter, een lid 
van de kort daarvoor ingestelde spoorweg-
bewaking, ontdekt. Die nacht mislukten er 
nog twee spoorwegaanslagen, namelijk bij 
Twello nabij kilometerpaal 11.8 en bij de 
onbewaakte overweg Bavinkelsweg tussen 
Almelo en Borne. Ook hier ontdekten rail-
wachters de explosieven.

Volgens Clara stuurde Harry van Genugten 
na de mislukte aanslag bij Hengelo een te-
legram naar haar huisadres. De inhoud van 
het telegram, dat aan Frans Kleinbussink 
was gericht, luidde: “Baby dosis toege-
diend, ‘t resultaat nihil”. Deze schuilnaam 
had Frans daarvoor ook al eens in Hengelo 
gebruikt. Toen het telegram werd bezorgd 
waren Clara en Toon niet thuis. Frans, die 
kennelijk een telegram verwachtte, nam 
het in ontvangst. Clara en Toon waren erg 
boos dat hij hun adres voor dit doel had 
gebruikt.10)

Holterman en Ten Hove 
In de vroege ochtend van 15 oktober brak er 
brand uit in de meelfabriek van Holterman 
en Ten Hove aan het Hartenaasje achter de 
Zutphenseweg in Deventer. Directeur Ten 
Hove was lid van de NSB en in het ge-
bouw waren voorraden van de Wehrmacht 
opgeslagen. Tijdens het onderzoek werden 
sporen van braak aangetroffen. Het proces 
verbaal eindigt met de constatering dat het 
onderzoek nog niet tot opsporing van de 
daders heeft geleid.

Op 30 oktober werden Bernard Immerzeel 
en Anton Siedenburg, studenten van de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool, op 
verdenking van deze brandstichting aan-

gehouden. De arrestatie was het werk van 
inspecteur Berends, die deel uitmaakte van 
het speciale commando ter bestrijding van 
sabotage en brandstichting in Overijssel en 
Gelderland, en twee leden van de SD.11)

Verraden
Intussen had een verrader de SD in Arnhem 
informatie over de Hazemeijergroep in 
Hengelo toegespeeld. Hierdoor beschikte de 
SD over een namenlijst. Rechercheur Post, 
eveneens lid van de speciale eenheid ter 
bestrijding van sabotage en brandstichting, 
moet deze lijst hebben gekend. Op 15 ok-
tober werd er een lid van de groep gearres-
teerd. Op 23 oktober volgden andere leden, 
onder wie Harry van Genugten.

Diezelfde dag werd er bij Toon en Clara 
een vergadering met iemand van de leiding 
gehouden. Zij mochten niet bij het eerste 
deel van de vergadering aanwezig zijn. 
Daarna werd hen meegedeeld dat zij hun 
werkzaamheden moesten staken. Frans zou 
worden vervangen door een zekere Fred of 
Freek, de schuilnaam van Roel Wolthuis, 
een communistisch verzetsman uit Amers-
foort. Volgens Clara vertrok Frans op 25 
oktober naar Rotterdam, waar hij ander 
werk zou gaan doen. Daar werd hij in de 
late avond van 26 oktober gearresteerd.12)

Clara vertelt uitvoerig over de arrestatie 
van haar en Toon op 26 oktober. Tussen zes 
en halfzeven ’s avonds kwam een in burger 
geklede persoon aan de deur met de smoes 
dat hij een vriend van Harry van Genugten 
was Hij vertelde dat hij door Harry was 
gestuurd. Deze was aangehouden en zelf 
had hij nog net kunnen ontsnappen. De 
man vroeg of hij een paar dagen bij Toon en 
Clara mocht onderduiken. Toon antwoord-
de dat hij geen Harry kende. Daarop zei de 
man dat Toon drie weken geleden een aan 
Frans Kleinbussink gericht telegram van 
Harry had ontvangen. Toon ontkende dit. 
De man in burger was rechercheur Post, de 
reeds genoemde medewerker van Berends. 
Hij droop af en kort daarop werden Toon en 
Clara gearresteerd. Tijdens de aanhouding 
werd Toon op de bovenverdieping van zijn 
woning zwaar mishandeld. 

Al tijdens het eerste korte verhoor op de 
avond van 26 oktober werd Clara gevraagd 
of ze een Harry uit Hengelo kende. Het 
antwoord was “nee”. Tijdens de verhoren 
toonde de SD zeer grote interesse voor 
Frans. Clara kreeg te horen dat zij met hem 
in Hengelo was geweest. Ze kenden ook de 
naam Lonie, waarmee zij aan Harry was 
voorgesteld, en lieten haar een foto van 
Frans zien. Op een nacht brachten beamb-
ten van de SD Toon voor een confrontatie 
met Frans naar Scheveningen. De volgende 
dag vertelde hij Clara in het bijzijn van 
rechercheurs, dat hij Frans eerst niet had 



herkend, dat het geen zin had te ontkennen 
en dat alles verloren was. Hijzelf had bekend 
Frans te kennen en deelgenomen te hebben 
aan spoorwegaanslagen “in de omgeving 
van Twente”. 
 

Foto van de sabotage bij Twello, ter hoogte van km. 
11.8; 23-8-1942.  (Utrechts Archief, Beeldbank, Deel-
collectie Nederlandse Spoorwegen, 023 Apeldoorn – 
Deventer, catalogusnummer 807702)

Daarna volgden de gebeurtenissen elkaar in 
een rap tempo op. Binnen een week werden 
in Deventer, Twello en Terwolde nog eens 
dertien leden van de sabotagegroep opge-
pakt.

De Koerier van zaterdag 14 november deed 
verslag van de rechtszitting tegen de leden 
van de sabotagegroep. Er stonden zeventien 
aangeklaagden terecht. Frans en Toon waren 
daar niet bij. Vijftien van hen werden ter 
dood veroordeeld. Op 23 november deelden 
de Duitse autoriteiten in de pers mee dat de 
vonnissen waren voltrokken.13)

Foto van de explosieven tegen de spoorstaaf in de 
spoorlijn bij Twello, ter hoogte van km. 11.8; 13-10-
1942. (Utrechts Archief, Beeldbank, Deelcollectie 
Nederlandse Spoorwegen, 023 Apeldoorn – Deventer, 
catalogusnummer 807695)

Gevangen
Toon en Clara werden na een eerste verhoor 
’s nachts om 1.00 uur in het Huis van Be-
waring te Arnhem ingesloten. Tijdens een 
verhoor later in het SD-gebouw werd Toon 
eveneens ernstig mishandeld.

Clara werd op 13 februari 1943 vrijgelaten. 
Dat wekte in haar omgeving verbazing en 
vooral argwaan. Want veel vrouwen waren 
voor vergelijkbare vergrijpen of zelfs minder 
gestraft met opsluiting in een concentratie-
kamp. Bovendien had zij in de laatste weken 
van haar gevangenschap huishoudelijke 
werkzaamheden in het SD-gebouw verricht. 
Vandaar dat er een zweem van verraad om 
haar hing.

Toon werd op 21 december 1941 met vijf 
andere gevangenen van Arnhem over-

gebracht naar Kamp Haaren. Onder hen 
bevonden zich twee leden van de Haze-
meijergroep, Gerrit de Ruyter en Harry 
van Genugten, de Deventer politieagent 
Helmich Kragt en Henk van Luttikhuizen, 
een communist uit Ugchelen bij Apeldoorn.

Kleinbussink, Kragt en Van Luttikhuizen 
werden op 14 januari weer teruggebracht 
naar het Huis van Bewaring in Arnhem. Op 
4 mei 1943 werden Toon en Henk van Lut-
tikhuizen samen met Jan Groothuis, die ook 
deel uitmaakte van de Hazemeijergroep, van 
Arnhem overgebracht naar concentratie-
kamp Vught. 

In Vught ontmoette de Apeldoornse com-
munist Frits Jongepier Toon Kleinbussink. 
Zij zaten in dezelfde barak. Zij hebben ver-
schillende keren gesproken over Frans, de 
man die in de zomer en het najaar van 1942 
de sabotageacties in en rondom Deventer 
coördineerde. Toon vertelde dat Frans 
tijdens de verhoren in vrijwel alle opzich-
ten door de mand was gevallen, zodat het 
voor de SD in Arnhem in veel gevallen een 
kleinigheid was geweest een aantal mensen 
te arresteren. Toon had Frans echter nooit 
voor een SD-spion aangezien en had tot het 
laatste toe niet geloofd, dat Frans voor zijn 
arrestatie een spion zou zijn geweest.

Op 28 augustus 1943 werden Toon Klein-
bussink, Henk van Luttikhuizen en Jan 
Groothuis samen met Bennie Nieuwenhuis, 
die ook tot de Hazemeijergroep behoorde, 
en Willem Maaswinkel vanuit Kamp Vught 
overgebracht naar de gevangenis aan de 
Gansstraat in Utrecht. Maaswinkel was 
eveneens gearresteerd vanwege sabotage-
daden. Een dag eerder al waren Harry van 
Genugten en Gerrit de Ruyter van Haaren 
naar deze gevangenis overgebracht.14)

Berecht en gefusilleerd
De zeven mannen stonden eind augustus in 
de Kriegswehrmachtgefängnis aan de Gans-
straat terecht op verdenking van sabotage. 
Zes van hen werden ter dood veroordeeld. 
De zaak van Henk van Luttikhuizen werd 
voor onbepaalde tijd verdaagd.

Op 25 september 1943 stuurden de Duit-
se autoriteiten een brief aan de politie in 
Deventer. Daarin werd meegedeeld dat 
Anton Kleinbussink op 1 september wegens 
sabotage door het Feldkriegsgericht ter 
dood was veroordeeld en dat het vonnis op 
24 september was voltrokken. De politie 
werd verzocht om zijn vrouw hiervan op de 
hoogte te brengen. De rijksinspectie voor de 
bevolkingsregisters in Den Haag zou voor 
het opmaken van de overlijdensakte zorgen. 
Om principiële redenen werd het lijk niet 
vrijgegeven. Op 28 september deelde het 
hoofd van de politie mee dat Clara de vorige 
dag van de inhoud van deze brief op de 

hoogte was gebracht.
De brief van 25 september vermeldt niet 
waar Toon gefusilleerd is. Op 24 september 
1943 zijn er volgens de site van de Oor-
logsgravenstichting vijf mannen in Utrecht 
overleden: Jan Groothuis, Harry van Ge-
nugten, Willem Maaswinkel, Bennie Nieu-
wenhuis en Gerrit de Ruyter. Toon is op die 
dag ergens in Nederland omgekomen. Het 
monument van Fort Rhijnauwen vermeldt 
dat Van Genugten, Groothuis, Nieuwenhuis 
en De Ruyter daar zijn gefusilleerd. Volgens 
het monument Fort De Bilt zijn Groothuis, 
Kleinbussink en Maaswinkel daar geëxecu-
teerd. Groothuis komt op twee monumen-
ten voor. Een verwarrend beeld. 

We weten zeker dat de zes mannen op 24 
september gefusilleerd zijn en dat zij hun 
laatste nacht in de gevangenis aan de Gans-
straat doorbrachten. Is het logisch dat zij 
op twee verschillende plaatsen zijn gefusil-
leerd? De twee aanvraagformulieren voor 
de Erelijst van de gevallenen voor Willem 
Maaswinkel vermelden respectievelijk als 
vermoedelijke plaats van overlijden en als 
plaats van overlijden Fort Rhijnauwen. 
Henk van Luttikhuizen, die in dezelfde 
gevangenis opgesloten zat, heeft geruchten 
gehoord dat de executie op Fort Rhijnauwen 
heeft plaatsgevonden. In de bundel Enkelen 
van de 55 miljoen staat vermeld dat iemand 
door een gat in een schutting de fusillade 
van de zes mannen op Fort Rhijnauwen 
heeft gadegeslagen.15) Op basis hiervan lijkt 
het mij het meest voor de hand liggend dat 
alle zes de verzetsstrijders op Fort Rhijnau-
wen zijn omgebracht.16)

Niet vrijgegeven
De Duitse autoriteiten gaven het lichaam 
niet vrij. Deze mededeling roept onmiddel-
lijk de vraag op wat er met het lichaam is 
gebeurd. De database bij het archief van de 
Erelijst op het NIOD geeft een belangrijke 
aanwijzing, namelijk dat Toon in Westerveld 
gecremeerd is en dat de urn mogelijk naar 
Duitsland is gebracht. 

Raadplegen we het archief van de Graven-
dienst dan zien we het volgende: er is een 
lijst van crematies te Velsen, die er zes op 
24 september 1943 vermeldt. Zij hebben de 
nummers 14847 tot en met 14852. Achter 
één van deze zes staat voor het nummer 
14850 met pen: “waarschijnlijk Maaswinkel 
uit de Bilt”. Achter alle zes crematies staan 
de letters D.M. Dit betekent dat “de asch 
afgegeven moest worden aan de Duitsche 
militairen”.

Op een volgende lijs staan wederom zes 
crematies op 24 september 1943. Ach-
ter deze crematies staat dat de namen en 
geboortedata onbekend zijn. Daarachter 
zijn later met potlood en rood kleurpot-
lood de volgende namen toegevoegd: “J. 



Groothuis, H. v. Genugten, Maaswinkel, de 
Ruyter,     Nieuwenhuis”. De nummering 
van de crematies is gelijk aan die op de 
vorige lijst. Voor nummer 14850 staat ook 
hier met pen een opmerking: “Maaswinkel, 
Pieter, Waterweg 157, de Bilt, 19-11-1908”. 
De achternaam en het adres kloppen, de 
andere gegevens zijn onjuist. Achter de 
nummers staan wederom de letters D.M. 
Men was dus min of meer op de hoogte van 
de namen van vijf van de zes personen die 
op 24 september 1943 waren gecremeerd. 
De zesde moet haast wel Toon Kleinbussink 
zijn geweest. 

Een argument ter ondersteuning van deze 
opvatting is te vinden in een algemene ken-
nisgeving van de familie Maaswinkel van 
5 mei 1954, waarin zij meedeelt dat de urn 
van Willem Frederik Johannes Maaswinkel, 
geboren op 3 oktober 1914, op woensdag 26 
mei 1954 om 14.00 uur op de erebegraaf-
plaats te Loenen wordt begraven:

“Hij werd op 24 Sept. 1943 te Utrecht gefu-
silleerd, in Velsen verast en door de volhar-
dende arbeid van de Oorlogsgravenstichting 
gevonden in Hannover (Dld).”

Hiermee is bewezen dat de as van Willem 
Maaswinkel naar Duitsland is overgebracht. 
Het is zeer waarschijnlijk dat dit ook met de 
as van de vijf anderen is gebeurd, inclusief 
die van Anton Kleinbussink.17)

Clara
Clara werd op 27 april 1945 gearresteerd op 
basis van een eerste klacht. De dag daarop 
haalden twee leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten haar af van het politiebureau. 
Er werden drie getuigen gehoord. Op 29 of 
30 april werd zij 4 uur lang verhoord. De 
dag na het verhoor werd ze op vrije voeten 
gesteld totdat er voldoende bewijsmateriaal 
verzameld zou zijn.

In de nacht van 29 op 30 maart 1946 werd 
zij, toen ze clandestien de grens naar Duits-
land wilde oversteken, gearresteerd. Dit is 
het begin van een rechtszaak die meer dan 
een jaar zou duren. Clara verbleef achter-
eenvolgens in deze kampen voor politie-
ke delinquenten: “Avegoor” bij Ellecom, 
“Ampsen” bij Lochem en “Vosseveld” bij 
Winterswijk.

Tijdens de rechtszitting op 25 mei 1947 ver-
zocht de procureur-fiscaal van het Bijzonder 
Gerechtshof in Arnhem om die dag nog 
vonnis te wijzen, opdat verdachte dan me-
teen vrij zou komen. “Een illegaal werkster 
als zij behoort niet thuis in een kamp vol 
met landverraders.”

Het Bijzonder Gerechtshof had geen be-
zwaar tegen onmiddellijke invrijheidstelling. 
In verband met het ingewikkelde karakter 

van de zaak zou de uitspraak op 6 juni 
volgen. Ze werd schuldig bevonden aan het 
verraden van de adressen van twee illegale 
werkers. Het vonnis luidde één jaar met 
aftrek van voorarrest.

Clara emigreerde op 21 september 1950 
naar de Verenigde Staten.18) 
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