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Bivak verzetsgroep Jos
Bonvanie
Het onderduikerskamp zat eerst 200 meter
oostelijker. Daar was echter geen water
zodat men steeds elders water moest halen.
Boswachter van Veenen had hun de nieuwe
plek getipt. Deze schuilplaats lag lager dan de
rest van het omringende bos.
Een natuurlijke kuil is door de mannen
uitgediept en leverde sindsdien helder,
zuiver bronwater. Bij nacht en ontij heeft
men de onderdelen van een houten keet
aangesleept en heeft men van een paar
enorme dekkleden, vakkundig van de Duitse
bunkerbouworganisatie ‘geleend’, een grote
tent gebouwd. Stro en wat dekens maakten
van de tent een goede slaapplaats. Alles goed
gecamoufleerd met sparrentakken i.v.m.
overvliegende vliegtuigen. Het woongedeelte
was sober ingericht met een oude tafel en dito
stoelen en krukjes. Een primusbrander, een

vaatje gasolie, wat eenvoudig keukengerei,
een stormlamp en een radio op accu
completeerden het geheel. Vooral de radio was
voor de groep uiterst belangrijk.
Het kamp heeft hier gestaan van eind 1944 tot
aan de bevrijding op 14 april 1945.
De blauwe palen geven de plaats van de
wel aan. De gele palen geven de kookhut
weer, daarvoor staat de met rode palen
aangegeven wapentent voor de wapens die
in de containers gedropt waren. Helemaal
rechts staat met witte palen de slaaptent.
Normaal sliepen ze daar met een man of tien,
maar begin april 1945 zaten er meer dan dertig
personen uit Staphorst en omgeving in het
kamp.

Deze palen worden t.z.t. nog geplaatst.

Zwarte bladzijde in de kamphistorie
Aan Dekkersweg vindt op zondag 8 april 1945 een vuurgevecht plaats tussen het verzet samen
met Franse parachutisten en de zeer Duitsgezinde familie Santing. Bij dit vuurgevecht worden
vader Santing en zijn drie zonen gedood (zie punt 19).
Vrouw Santing, twee NSB’ers, een landwachter en een jongen van 15 worden mee naar het
bivak genomen. Eén weet er te ontsnappen de andere vier wor-den hier geëxecuteerd omdat ze
een gevaar vormden voor de verzetsgroep. Dit werd later omschreven als een zwarte bladzijde
uit deze periode van het verzet.
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