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Grondlegger van

noordelijk
verzet

Charles Ubbens woonde pas een dikke
maand in Groningen toen Duitse troepen
het land bezetten. Hij werd een van de
grondleggers van het verzet in het Noor-
den. Maar tachtig jaar nadat hij werd op-
gepakt, kent vrijwel niemand Ubbens
nog. Zo iemand verdient beter, vindt Pe-
ter Beukema uit Gouda. Hij onderzocht
het leven van de verzetsman.

verzet

LUUK SPORREL

O
p tafel ligt een zwaar, zwart
boek: Hoe Groningen Streed. Het
boek is vrij zeldzaam, maar
omdat Peter Beukema (62) uit
Gouda veel onderzoek doet naar

Groningen in de Tweede Wereldoorlog en
zich interesseert in hoe verzet ontstaat, kocht
hij het. Het ligt opengeslagen op een vergeel-
de pagina met een reeks portretten. Een daar-
van is van Charles Gustaaf Ernst Ubbens.

Beukema kwam min of meer bij toeval
achter het bestaan van Charles Ubbens. Beu-
kema woont in Gouda, maar zijn familie
komt uit Groningen. ,,Ik deed onderzoek naar
de geschiedenis van mijn vader. Die zat on-
dergedoken in Zuidlaren.’’

Via via kwam hij terecht bij Ubbens en
diens rol in het verzet. Beukema wilde graag
meer weten over hem, maar tot zijn verba-
zing was er maar weinig over de man bekend.
,,Hij heeft zelf nooit kinderen gekregen. En
alles wat hij deed gebeurde in het diepste
geheim. Zelfs zijn vrouw wist er niets van, tot
hij op 8 april 1941 werd opgepakt.’’ Een jaar
later werd Ubbens gefusilleerd.

Het is jammer dat niemand zich hem her-
innert, vindt Beukema. Ubbens legde name-
lijk de basis voor georganiseerd verzet in

Groningen, bleek uit archiefonderzoek en
gesprekken met nabestaanden. ,,Hij was ge-
westelijk commandant, maar er is bar weinig
over hem te vinden. Er is een klein beetje
gedocumenteerd, terwijl hij toch een behoor-
lijke rol had.’’ Aan de hand van familieverha-
len, procesverslagen en brieven wist Beukema
de stukjes toch in elkaar te puzzelen.

Ubbens kwam uit een militaire familie. Zijn
grootvader was generaal, zijn vader officier.
Het was voor hem een logische stap om de
militaire academie te volgen. Tot en met de
Eerste Wereldoorlog was hij eerste luitenant
bij de veldartillerie. Daar raakte hij bevriend
met een aantal andere officieren, onder wie
Johan Westerveld en Pierre Versteegh. Ubbens
ontwikkelde tijdens zijn dienst een natuurlijk
leiderschap en organisatorische vaardighe-
den.

Toch koos hij ervoor het leger te verlaten.
Mogelijk had dit te maken met de vrouw op
wie hij verliefd was, Adriana Louise Ribbius
Peletier. Zij kwam uit een zeer vermogende
familie, die rijk werd in de sigarenindustrie.
,,Misschien wilde zij niet steeds van plaats
naar plaats reizen’’, denkt Beukema. Vanwege
de gezondheid van zijn vrouw verhuisden zij
in de jaren twintig naar Zwitserland.

Beukema schetst hoe het leven daar ging.
Als ‘zeer bemiddeld’ echtpaar was geld geen

probleem. Ubbens deed vrijwilligerswerk voor
het Rode Kruis en stortte zich op zijn studie
oudheidkunde.

,,Zo werd hij lid van de oudheidkundige
vereniging. Dat zorgde ervoor dat hij contact
had met Nederland, met Albert van Giffen
onder anderen.’’ Deze oprichter van het Biolo-
gisch-Archeologisch Instituut aan de RUG,
tegenwoordig opgegaan in het Instituut Ar-
cheologie, moet veel in Ubbens hebben ge-
zien. Meerdere keren sloot Ubbens aan bij een
opgraving.

De contacten waren zo goed, dat hij werd
gevraagd in dienst te komen als voluntair

conservator bij de RUG, een kans die Ubbens
graag aangreep. Van een familielid kochten ze
een nieuwe villa over aan de Verlengde Here-
weg 191, waar ze zich op 12 maart 1940 in-
schreven.

Twee maanden later vielen de Duitsers
Nederland aan.

,,Veel mensen waren heel boos en wilden
dat omzetten in actie’’, schets Beukema de
situatie in 1940. Ubbens zocht contact met
zijn kennissen en vrienden in het leger, zoals
jeugdvriend Pierre Versteegh. ,,Vanaf de capi-
tulatie hebben ze veel met elkaar gesproken.
In de zomer van 1940 kwamen ze ook in con-
tact met Johan Westerveld. Die besloot dat er
iets moest gebeuren.’’

W
esterveld was optimistisch dat de
Duitsers snel verdreven zouden
worden. Als dat gebeurde, kwam er

een machtsvacuüm, besefte hij. Om alles weer
naar ‘normaal’ te krijgen, bevrijders te onder-
steunen en te voorkomen dat communisten
hun kans schoon zagen, werd in het geheim
de Ordedienst (OD) opgericht. ,,Westerveld
vroeg of Ubbens dat voor de stad Groningen
wilde doen.’’

Daar twijfelde Ubbens niet over, hij nam de
schuilnaam De Wit aan. Tijdens ‘bridgeavon-
den’ werd het verzet georganiseerd. ,,Ubbens

had het voordeel dat hij de ruimte had en
dat hij goed bereikbaar was.’’ Bovendien had
hij eerder al aangetoond een goede organisa-
tor en leider te zijn. Dat was belangrijk, want
‘Groningen’ moest net als andere OD-afde-
lingen zelfstandig kunnen opereren.

Ubbens zocht naar gelijkgezinde, betrouw-
bare Groningers die hun mond konden
houden, maar wel een positie hadden van
waaruit zij meer mensen konden overhalen
mee te doen aan de OD. Zij wisten niet wie
hun medestrijders waren.

Dit werden de leiders van het verzet in
verschillende streken en buurten, die op hun
beurt weer een eigen groepje creëerden met
buurtwachten, die elkaar vaak ook niet ken-
den. Zo opereerde het verzet op een manier
waarop het niet als een kaartenhuis kon
omvallen: men wist het niet van elkaar.

Leden zouden na de bevrijding armban-
den krijgen en wapens om de orde te hand-
haven en verraders op te pakken. ,,Dat was
achteraf heel slim, om het zo te noemen. Een
burgerwacht is redelijk onschuldig.’’

De praktijk was minder onschuldig. Ub-
bens probeerde wapens te verzamelen uit de
oude arsenalen van het Nederlandse leger,
zette mensen aan tot spionage en probeerde
de informatie door te sluizen naar de rege-
ring in ballingschap in Londen. Allemaal via
het opgebouwde netwerk van koeriers: op de
fiets op een landweggetje of met de boot op
de Noordzee. Zijn mensen zochten later
onderduikadressen.

,,Dat ging zo voortvarend dat Westerveld
hem vroeg ook commandant van de rest van
de provincies Groningen, Friesland en Dren-
the te worden.’’ Dat deed hij. ,,Steeds zocht
hij naar mensen die de juiste expertise had-
den voor wat het verzet nodig had.’’

Ubbens was een soort spin in het web die
het overzicht hield vanaf de Verlengde Here-
weg. ,,Hij pleegde waarschijnlijk niet zelf
sabotage. Een commandant stuurt aan van-
uit zijn hoofdkwartier.’’

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee
Ubbens te werk ging, werd hij ontdekt. Bij
huiszoeking op 3 april 1941 bij de chef-staf

van het OD Westerveld, werden twee enve-
loppen gevonden voor Londen, die de bezet-
ters konden herleiden naar Ubbens. ,,Hij
vernam wel dat Westerveld was opgepakt.
Maar daarin zag hij nog geen aanleiding om
onder te duiken.’’

Het bleek een fatale inschattingsfout.
Op 8 april 1941 bonkten de bezetters om 3

uur in de ochtend bij hem op de deur. Het
nieuwe huis werd binnenstebuiten gekeerd,
met resultaat: er werden richtlijnen en plan-
nen van de OD gevonden. Bovendien had hij
Zwitserse Franken, wat de Duitsers ook
verdacht vonden. Ubbens werd op transport
gezet voor verhoor in het Oranjehotel in
Scheveningen. Zijn vrouw en pleegdochter
bleven verbijsterd achter. Niet lang daarna
werden ze het huis uitgezet en verhuisden ze
naar Haren.

I
n Scheveningen werd Ubbens uiteindelijk
maar één keer verhoord, volgens Beuke-
ma. Later in het jaar werd ook jeugd-

vriend Pierre Versteegh, inmiddels hoofd
van de OD, opgepakt en in het Oranjehotel
vastgezet. Die zou zijn vrouw in een geheime
brief schrijven: ‘Van Charles (Ubbens, red.)
heb ik nog niets vernomen.’ Het toont vol-
gens Beukema hoe innig de vriendschap
tussen hen was.

Samen met de andere opgepakte OD’ers
vertrokken ze naar Amersfoort, waar ze be-
recht werden. Aanvankelijk was men optimis-
tisch: ze zouden bestraft worden, maar uit-
eindelijk weer op vrije voeten komen, dacht
men. Het proces, dat de geschiedenisboeken
in zou gaan als ‘Het proces der 72’, leidde tot
de terdoodveroordeling van 63 OD-leden en
negen leden van andere verzetsgroepen.

Ubbens werd veroordeeld voor hulp aan de
vijand en spionage. Van verboden wapenbe-
zit werd hij vrijgesproken: naar hem herleid-
bare wapenstokken waren toen die werden
gevonden nog niet strafbaar om te hebben.
Ubbens deed een gratieverzoek, maar het
mocht niet baten.

Op 1 mei gingen de gevangenen op trans-
port naar het concentratiekamp in het Duitse
Sachsenhausen, vlakbij Potsdam. ,,Bij aan-
komst moesten ze naar de kantine. Daar
lagen papier en schrijfgerei klaar voor een
afscheidsbrief.’’

Een brief aan zijn vrouw is nooit terugge-
vonden: zij liet haar archief vernietigen na
haar dood. Zij stuurde wel een brief naar de
vrouw van jeugdvriend Pierre Versteegh,
waarin een laatste groet werd overgebracht:
,,Groet Emmy hartelijk van mij. Niet alle
vrienden hebben het voorrecht, tegelijk uit
het leven te scheiden, nadat deze vriendschap
elkaar zoo veel en zoo dikwijls verwarmd
heeft.’’

Op zondagmorgen 3 mei om 6.08 uur
beëindigt mitrailleurvuur het leven van de
dan 53-jarige Ubbens.

,,Hij heeft de lijn uitgezet en dingen in
beweging gezet’’, concludeert Beukema. Daar-
na is hij in de vergetelheid geraakt. Op de
gedenktafel van de Koninklijke Militaire
Academie is zijn naam vermeld, in Haren
staat hij op een monument omdat hij er
officieel werd ingeschreven tijdens zijn ge-
vangenschap en de vordering van zijn huis.
,,Maar in Haren heeft hij nooit gewoond.’’
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gevraagd in dienst te komen als voluntair
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VAN, TOT HIJ WERD
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Peter Beukema deed onderzoek naar verzetsman

Charles Ubbens. Deze oud-militair en steenrijke

conservator aan de RUG speelde een belangrijke

rol in het ontstaan van het verzet in Groningen,

ontdekte Beukema. Toch kennen weinigen hem:

,,Hij verdient beter.’’ FOTO JAN DE GROEN
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