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B III ( A.dj .J!:ckhardt) 

van B IX. 

Onderwerp : rt.V.V. Utrecht. 

, ..1 � ....
(;l�G{) 

1 3. APR. 1948 

1;-, C' 
vr 1� J�IYJ.

) p!" u,Y" De le idinp.; van het n. V.V. (Raad van a Verzet) in het Gewest Utrecht,bestond tijdens de bezettina tf., uit de navol�ende personen : 
- - 1 J.ö.N EJ'.,TGEL, te ·.mersfoort .Dit is een rust in: type .Feei't een 

drukkerij,maakte s�ncilwerk,heeft zittin� in tribunaal en 
• Stichting 1940-1945.In de ille�aleteit kent men hem als 

:, Oome J�tt • 

Qr J zou thans in VoorburQ.' wonen. 
-/- Jll',P van der GP"i.G,(Richart) woonde in lrtrecht.Zou thans 

V 
Consul in :n�xicà zijn. 

_ -�E 1rs de BE.AUFO ... iT, zoon van de 3urgemeester van Drieber,ç,.:en. 
:as direct na de oorlo,g- enige tijd Adjudant van H .11:.de Ko-

� nin�in. Over zijn verzetswerk wordt met reserve 12:e sproken. 
Q.. 

1 
IÎ:..-,tBERNAt1D HOO<JEWEG:!N,directeur van Pulstkamp."foonde tijdens 

,/' 1
'f," de bezettinP-; in :t:raaTn.Zou �een communist zijn. rat hij wel is

IX"', . 1 · kan niet beantwoord worden. Zou reserve majoor zijn. 
�ftC,, )(..--fH3NK ]2L4UW,uit DrieberR;en,zou thans in militaire dienst 
1� zijn.Een noemt he.m politiek onbetrouwbaar. ias in arbeids

dienst.Dit,en meer,was bekend aan LOK te Driebergen.Vola.ens 
rvlatie heeft Blauw ,Lok,diens vrouw en schoonzuster qe�Ji!.:. 
minaerd omdat zij na de vrede een bezwarende verklaring over 
hem konden afle�.c.;,:en.Ook het 4 jariP,e kind wilde hij van het 
leven beroven,doch dit �ing zijn mededaders te ver.Fet is 
dah ook niet �ebeurd.De Beaufort zou van deze kwestie meer 
afweten.Rij heeft het later voor�esteld dat in landsbelan� 
,ç,;ehandeld was. 
KEES BUNGE,uit Zeist,is P,efusilleerd. /1/b _.arGERHIT KLEINVELD.Zuilen.relatie verklaart : "uit ei�en 

· '.X )(, rin� weet ik dal deze man cdmununist is." 
X J • ROEL vlOLTHUIS, l\.Dlersfoort. Voor 100% communist. 

-1Ht.Ns TAKIJ::ÄN,Utrecht.Zou politiek goed zijn. 
-- PIET GOOTJES,Jacob Catslaan Zeist,zou A.R.zijn • 

.1( X} ENOUD VEill:EULEN. Utrecht relatie noemt deze man onbetrouw
baar .Gaat met alle winden mee. 

� _..4H.VçW. der SLUIS (Tax) Corn.tloboldstraat 12 Utrecht. 
Politiek onbetrouwbaar. 

� i� l van BE!ffi.1Jl\T, thans Hoofd Inspecteur van Politie te Utrecht, is 
door de Heer van Eijk voort�eholpen. 

_ -l Kleine COR de KOGEL, a,gen t van poli tie te Haartensdijk, zou 
A • .1:Lzijn. 

--f JO van KOEVORDEN,wonende te Buren (GLD) R.Y. ,politiek be
trouwbaar. 

� _ 4Jo van de BILT,J\.icolaaswe� Utrecht,aannemer,politiek onbe
trouwbaairx. 

-.. __ ,A.HAZEVOET,F.v.Hendrikstraat 51 Utrecht,J.R.,politiek be

trouwbaar. 
- _ f JAXP des TOMBE ,werkzaam a.an de universiteit te Utrecht ,zou

man van de Partij v.d.Vrijheid zijn. 
>: -9DAAN van der VOCRT,v/h Veenam.aal thans Belijer(?) hof 20 te 

Velp.Overtuigd communist.Treedt thans op in politiek cabaret X )4dSI.EJ.vT de M•lli2v/h Zeist thans Naaldwijk,politiek betrouwbaar. 
--fGiORGE ,militair sportleider,v/h Veenendaal thans Leersum. / Politiek ? • 

_ -i JURRIAANS ,Baarn,on�eveer 50 jaar, tandarts ,politiek i;oed. 
Y. v CHRIS D�<AGT ,Hoofdinspecteur van Poli tie te Baarn. Goed ver

f' zetsman. 



2. 

Ä ..-.IDI!:MIJERS,on�eveer 45 jaar,Tuindorp Utrecht,techn.verbinding
-P.T.T.,onbetrouwbaar. 

)( � • BRru.: KOK, Utrechtsewe� ,Groenekan, wordt verdacht communist 
te zijn. 

\ Jef fN .KUILENBUH.G,Breestraat 57 Utrecht ,wordt verdacht communist
te zijn. 

)( � t LEUTIING,v.SWindenstraat Utrecht,O.D.Comp.Com.mandant,wordt
verdacht communist te zijn. 
PIET OOST.ERBROEK,Putten(Communist). 

, GEirnEN WAGEN,"'"'.R, {Freek) Communist. 

In de stad Utrecht was L.K.P. en rt.V.V. niet �escheiden 
Deze �roep telt circa 90 man.Het betreft hier de actieve 
verzetskern v66r de oprichtin� van de N.B.S. 

De leden van deze �roep kennen elkaar persoonlijk.Zij 
die politiek niet vertrouwd werden zijn reeds hiervoor �e
noemd.Vanvrege de C.P.N. wordt geen toenaderin&1; tot deze 
�roep gezocht.Het is wel MO�elijk dat dit �eschied onder de 
massa die later bij de N.B.S. terecht kwam. 

Ien heeft in deze tijd bezwaar om een lijst met namen 
van 90 verzetsmannen prijp te geven.Zo nodig wordt �J mijt'.s" 
inza�e verstrekt. 

6-4-1948.
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NOTITIE 

• Aan B IX
Van C 3

Is het U mogelijk een opgave te verstrekken van de functies welke 
de verschillende personen in de RVV gehad hebben? 

3-8-48

•



c.v.n.
Bureau B.ïx. G e h e i m. 

Onderwerp: v.m.R.v.v.-groeperingen 
Utrecht en Amersfoort. 

-----------------------------------

17 DEC. 1948 

1 
In de gele�e�r�e�n-..,,.,v::,:a�n�l"'!l!!9""'!!!: 

groeperingen 11Landelijke Knokploegen 11 en "Raad ven Verzet in 
het 1'n.inkrijk der Nederlanden 11,hierna. reAp.te noemen L.K.P. en 
R.v.v. kende men tijdens de bezetting geen rangen.
De belangrijkheid der verschillende functies werd,over het al
gemeen,aangeduid met het woord "leider" of 11commandant�
Zo bestond in deze organisaties de navolgende encadrering:

L.K.P.
Topleden (bestaande uit provinciale en interprovinciale K.P.J.ei-

ders uit verschillende streken van het land.). 
Interprov.K.P.leiders. (supervisie over 2 of 3 provincie$). 
Provinciale K.P.leiders. 
Plaatselijke K.P.leiders. 
Ploegleiders. 
Ploegleden. 

R.Y.V. 
De Raad (top) (bestaande uit gewestelijke en inter-gewestelijke 

commandanten uit verschillende streken van het land). 
I nterprovinciale commandanten. 
Gewestelijke Consuls. 
Plaatselijke comruanfü,nten. 
Groepscommandanten. 
Groepsleden. 

Bovenstaande schema•a pretenderen niet volledig te zijn en 
geven een summier beeld. 
Bovenbedoelde organisaties stelden zich o.m. ten doel : 
actief gewapend optreden tegen de vijand op ieder gewenst moment 

ïn de gelederen va.n de v.m.verzetsgroepering "Orde Dienst", 
hierna te noemen "O.D. 11 ,lcende men wel rangen. 
Deze rangen kwamen ongeveer overeen met de bekende militaire 
encadrering. Deze organisatie was op zuiver militaire leest 
geschoeid. 
Zij stelde zich o.m. ten doel nà de bevrijding van het land 
op te treden 8ls ordedienst in---a:e overgangstijd tot steun aan 
het Militair Gezag. 

wa September 1944 werden deze organisaties,op bevel van de Be
velhebber Nederlandse strijdkrachten (B.n.s.) (Z.K.H.Prins Bern
hard),gebundeld tot de NedE"rlandseLStrijdkrachten. 
De organi sati.evorm werd vanaf dat moment ,min of meer, op mili tai
re leest geschoeid en waa,in grote lijnen,opgezet volgens on
derstaand �cheme. 

B.N.s. 

Comm .M .B. S. 
Staf M .B.S. 

= 

= 

= 

Z.K.H.Prins Bernhard. 
Generaal Koot. (Comm.Delta). 
De 1 t a (L.K. P • , R. Y. V. en O • D.) 
van iedere or . één lid. 

Binnenl.s rijdkr.Strijdenä Ged. 
(samengesteld uit L.K.P.en R.v.v.

Binnenl.strijdkr.Bewakings r 
(samenge�teld uit O.D.) 

v erbindingsofficieren 

Gewestelijke Commandanten 
Geweste1.sabotage Comm.n. 

Rayon-verbindingsofficieren 

verbindingsofficieren 

Gewestelijke Cotl.(!1.andanten 

Rayonverbindingsofficieren 
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Districtscommandanten 

Bataljonscommandanten 

Compagniescommandanten 

Sectiecommandanten 
Pelotonsconunandanten 

Groepscommandanten 

leden. 

c:a 

Districtscommandanten 

Bataljonscomm.(Plaatsel.Cdt 

Compagniescommandenten 

sectiecommandanten 
Pelotonscommandanten 

Groepscommandanten 

leden. 

--, ..,, 

In dit verband kunnen de navolgende personen,alg volgt, 
gewaardeerd worden. 

R.v.v.

Jan Engel ( Oom Jan) toplid 

+ Jan Thijssen (Lang.e Jan) toplid

Jaap v.d.Gaag (Richard) 

Hans de Beaufort 

Eduard H oogeweegen 
(Gerrit). 

Bernard Hoogeweegen 
( Guustaaf) 

Henk Blaauw 

+ Kees Bunge

Gerrit Kleinveld

Roel vrol thuis

Hans Takman

Piet Gootjes

interprov. 
commando 

interprov. 
commando 

toplid 

Gew.Consul 

lid 

lid 

groepscomm. 

lid 

lid 

lid 

groepscomm.. 

lid 

groepscornm. 

Ewoud Vermeulen

H.v.d.Sluis (Tax)

van Bekkum (otto)

Cor de Kogel (Kleine

Jo v.Koevorden

Cor) lid 

Jo v.d.Bilt

.A .Hazevoet (Ad)

Jaap des Tombe

naan v.d.Voort

Siem de Man
Georg Spronsen

Ju.rriaans

Chris Dra.gt

Demmers

lid 

lid 

groepscomm. 

plaatsel.comm. 

plaatsel.comm. 

Gewestelijk .c.

plaa.tsel.comm. 

lid 

B.S. 

in leven vertegenw. 
R.V.V. in Delta.

verbindingsoff.van
Delta.

Rayonverbindingsoff 

Verbindingsoff.vsn 
Delta. 

verbindingso:ff.van 
Gewestelijkcommando 

sectiecommandBnt. 

lid(gefusilleerd) 

Groep�comm. 

lid 

lid 

lid 

sectiecommannant. 

lid 

sectiecommandant. 

lid 

lid 

lid 

groepscommendant 

sectiecommandant 

di strj_ et scommandant 

Gewestel .co:mm. 
àistrictscommandant 

-----------------

------------
-----

lid 



Bram Kok 

W.Kuilenburg

Lev.ring

Piet Oocterbrosk 
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R.v.v.

lid 

lid 

lid 

B.S. 

lid 

lid 

Comp .Cdt. 
Bewaking$tr. 

lid 

's-Gravenhage, 13 Dec.'48. 

23.
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