


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Nationale Schildersschool te Utrecht be-haalde hij de titel van 'meesterschilder'.Hij werkte daarna bij het schildersbedrijfDoesburg aan de Oudegracht. Zijn Hef-hebberijen waren zwemmen en zeilen. Tijdens de oorlog ging hij in het verzet,door zijn afkeer van de jodenvervolging,en bracht verschillende joden naar veiligeadressen. Hij was aangesloten bij de LKP(Landelijke Knokploeg), en lid van de sa-botagegroep van de plaatselijke knokploegin Utrecht. Hij bracht zelfstandig een mu-nitieschip tot zinken, dat afgemeerd lag inhet Amsterdam-Rijnkanaal. In zijn huiswaren wapens opgeslagen en ook gaf hijwapeninstructie aan andere verzetsmensen. Op weg naar een bezoek aan een doorde SD verdacht huis werd hij geschaduwddoor de NSB en gearresteerd. Er werd eenwapen op hem aangetroffen. Nauwelijkstwee maanden voor de bevrijding werd hijmet nog zeventien andere verzetsmensengefusilleerd op het fort De Bilt. Hermanwas gehuwd en liet vrouw en drie dochtersna. Zijn vrouw

zat ook in het verzet. Hermanus A.M. (Herman) Benschop ?N. Geboren op lo januari 1915 teIJsselstein. Zijn vader was Dolf Benschop,de smid, die in de Benschopperstraatwoonde. Herman doorliep de Nicolaas-school te IJsselstein en volgde daarna deopleiding als huisschilder aan deAmbachtschool te Utrecht. Aan de Willem (Wim) Hoogendoorn en werd daarna metselaar. Hij kwam al spoedig in aanraking metwantoestanden op sociaal gebied in debouw. Voor IJsselstein werd hij op jeug-dige leeftijd het eerste raadslid voor deSDAP (later PvdA). In de crisisjaren washij met recht een 'rooie rakker'. In 1939verhuist Wim naar Utrecht en gaat hij alsuitvoerder werken bij aannemer Krop.Zijn verzetswerk startte begin 1941 en be-stond uit het illegaal drukken van het ver-zetstijdschrift 'De Vonk'. Hij bezorgdedeze krant zelf Later werkte hij mee aande produktie van het blad 'De Waarheid'. Hij werd op 4 februari 1943 van zijnbed gelicht en achtereenvolgens gevangengezet in Amsterdam, Vucht, Amersfoort,Neuagamma en door de Engelsen bevrijdtoen hij in het kamp

Santborstel zat. Hijwas zo ziek en verzwakt, dat hij op 6 mei1945 overleed. Wim liet vrouw en eenzoon na. Willem Hoogendoorn werd geboren op5 maart 1912 te IJsselstein. Zijn vader wasAlbert Hoogendoorn, evenals DolfBenschop smid in de Benschopperstraat.Wim doorliep de lagere christelijke school 312






