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Het verhaal ook van Oom Koos  
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1 - Zie Hoorns Biografisch Woordenboek, de levensschets van Frits Slomp van de hand van Frans 

Kwaad  

2 - Tot de gearresteerden behoorden Tom Kranenburg en Dick Wieringa. Kranenburg was 

aanvankelijk buffetchef op de boot Enkhuizen-Stavoren. Voor de illegale bladen Trouw en Vrij 

Nederland verzorgde hij het transport van de bladen naar Friesland. Als huisknecht trad hij in de 

zomer van 1943 in dienst bij de burgemeester van Hoogkarspel, wiens ambtswoning aan het 

gemeentehuis grensde. De nog jonge Wieringa, een ondergedoken HBS-er uit Groningen, was actief 

in de organisatie van dominee Slomp. Hij deed koerierswerk en begeleidde joodse Amsterdammers 

naar hun schuilplaatsen in de provincie. Beiden werden in januari 1944 ter dood veroordeeld en in 

mei gefusilleerd op de Waalsdorper Vlakte. Bron: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal. Journalist en 

schrijver K. Norel ontkwam aan arrestatie omdat hij uitstedig was.  

3 - Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij. De Eerebegraafplaats te Bloemendaal, 2005.  

4 - Volgens Het Grote Gebod deed het verzet intern onderzoek naar de fatale gebeurtenis, omdat er 

aanvankelijk gevreesd werd voor verraad. Uit het verslag van het Utrechtse verzet blijkt dat de 

commissie nooit rapport heeft uitgebracht.  

5 - Volgens De Eerebegraafplaats te Bloemendaal waren dat: A.G. Das, M. Dikken, B. van der Vlist en 

Chr. Waij.  

6 - Het Grote Gebod noemt slechts enkele (soms niet meer dan voor- of schuil-)namen van de 

gearresteerden. Behalve de hier genoemde landelijke LO-ers Cary Stomp en Arnold Zandbergen, 

waren dat Leendert Pieterse uit Breezand, leider LO Anna Paulowna, Antoon Beernink, LO-leider 

Wormerveer, provinciaal leider Willem Brinkman uit Zaandam (boekhandelaar Van de Brink), samen 

met Klaas die aanvankelijk leider in West-Friesland was, Martin van Dalen uit Hoorn, Simon Goede uit 

Landsmeer en Henk Toby en Henk van Vliet. De Eerebegraafplaats te Bloemendaal noemt nog de 

naam van K. Pol. Goede, Van de Brink, Stomp, Beernink, Van Dalen, Klaas en Pieterse overleden in 

Duitse kampen door ziekte en uitputting. Het lot van de anderen is niet bekend. Piet van Loenen 

noemt tegenover Jan Piet van der Knaap in De banken zijn hard nog de naam van Theo Cardol als een 

van de op 19-10 gearresteerden. We zien hem op een kort na de bevrijding in Hoorn genomen foto, 

samen met zijn kameraden uit het verzet, hetgeen betekent dat hij zijn gevangenschap heeft 

overleefd.  

7 - De eerste gemeente van dominee Slomp.  

8 - Informatie van K. Korpershoek jr. In 1947 werd de drukkerij weer opgestart. De vakbond zocht 

een nieuwe directeur aan, dat werd Korpershoek sr. Verbeek ontwikkelde zich tot de rechterhand 

van Steenblok bij de uitgeverij. Tot beiden in de jaren vijftig stopten met hun werk.  

9 - In Hoorn was nog een tweede verzetsgroep actief, van socialistische signatuur, waar meer over 

bekend is. Zie o.a.: Herman Lansdaal en J.D. Osinga sr. Hoorn, bezet en bevrijd. En: Kees Stuijfbergen, 

Wij wisten niet wat ons overkwam, Herinneringen aan ’40-’45.   


