Scouts in het verzet

Wim Lengton

Willem (Wim) Lengton werd op 4 april 1917 geboren in Zwolle. Hij werd
lid van de Scouting en was scoutsleiding (vaandrig) bij groep 1 in Zwolle.
In de meidagen van 1940 vecht hij aan de Grebbelinie mee tegen de
Duitse overmacht. Om zich aan de Arbeitseinsatz te onttrekken duikt hij
medio 1943 onder in Soest. Na korte tijd is hij de leider van de KnokploegSoest. Een knokploeg die o.a. in samenwerking met verzetsleider
Johannes van Zanten met succes overvallen op distributiekantoren van
Betuwse gemeenten beraamt en
uitvoert. Ook bij de roemruchte
Tilburgse zegeltjeskraak (begin 1944) vervult
Lengton een hoofdrol. Eerder leidde hij in november
1943 de geslaagde overval op het kantoor van zijn
voormalige werkgever, het Bureau voor
Werkverruiming te Zwolle. Door de roof en
vernietiging van een groot kaartenbestand wordt de
tewerkstelling van arbeidskrachten in Duitsland
ernstig bemoeilijkt.
Door verraad valt de KP-Soest begin 1944 uiteen. Lengton verlaat Soest en wijkt uit naar
een onderduikadres in Amersfoort. In de nacht van 12 op 13 februari wordt hij door de
Sicherheitsdienst (SD) van zijn bed gelicht. Zijn arrestatie voltrekt zich in de nasleep van de
mislukte overval, de voorgaande dag, door een RVV-groep op het distributiekantoor te
Amersfoort. Hij werd ingesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in
Amsterdam. Na op 10 april naar het Oranjehotel in Scheveningen te zijn overgebracht, werd
hij standrechtelijk ter dood veroordeeld en op 14 april 1944 op 27 jarige leeftijd op de
Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Willem ligt begraven op de
Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.
Na de oorlog werd Groep 1 Zwolle hernoemd in Vaandrig
Lengton groep.
Hij ontving postuum het verzetsherdenkingskruis.
Meer informatie
Willem Lengton - Wikipedia
KP-Soest - Wikipedia
Feiten en ficties rond Amersfoort - Overval op Distributiekantoor Amersfoort (1944) nader
onderzocht (afvn.nl)
Willem Lengton (oorlogsgravenstichting.nl)
Willem LENGTON | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu)
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Willem Lengton | Erelijst van Gevallenen 1940-1945
lefthandshake.pdf (scoutscan.com)
bol.com | Willem Lengton, de Zwolse verzetsheld, R.M. Schalekamp | 9789078336020 |
Boeken
Verzetsherdenkingskruis (geni.com)
Foto: 1938 van Wim Lengton (links) samen met Dick van der Bend aan het scheren in een tent tijdens de
Sneekweek (Collectie HCO).
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