
Memorandum Deef Pronk 
 
Op de kleine begraafplaats naast het Witte Kerkje te Holysloot ligt een verweerde 
grafsteen met daarop de tekst: 

“Den Vaderland getrouw viel Dedelef Gustaaf Pronk geb. 22 aug. 1922 in den 
verzetsstrijd tegen den overweldiger op 12 maart 1945 te Rotterdam”. 

Dedelef, of Deef woonde met zijn ouders en broers op een kleine boerderij met het 
huisadres Holysloot 33. Hij was werkzaam op het Rijksbelastingkantoor te Amsterdam 
en na weigering voor de Arbeidsdienst te werk te worden gesteld in Duitsland, dook hij 
onder op de boerderij van de familie van Ommering te Zwammerdam.  
Hoewel hij rustig op de boerderij zijn werk had kunnen verrichten, bood hij zich direct 
aan voor het gevaarlijke KP-werk. 
 
Met de even oude boerenzoons Dirk van Ommering en Pieter Doelman zorgden hij er 
o.a. voor dat elf wapendroppings tot een goed einde werden gebracht. 
Deze droppings vonden plaats in de uitgestrekte weilanden van vader Klaas Doelman 
ten noorden van Zwammerdam. De twaalfde dropping zou hen door verraad fataal 
worden.  
 
De leiding bij deze wapendropping was in handen van Pieter Doelman. Een verwacht 
radiobericht werd zowel ’s middags als ’s avonds 5 maart ontvangen en hieruit werd 
opgemaakt dat het vliegtuig tussen 2.00 en 4.00 uur boven het afwerpterrein achter de 
boerderij van Doelman zou vliegen. De KP-ploeg werd gewaarschuwd met de 
mededeling ‘om half twee present op de boerderij’.  
 
Het vliegtuig kwam echter al om half één boven de afwerpplek cirkelen. Ondanks het 
feit dat de ploeg niet compleet was besloot men toch naar het in de polder gelegen 
afwerpterrein te gaan. Dit weiland lag op ruim een kilometer afstand van de boerderij 
van Doelman af. Al hollend had men met de seinlamp aan de piloot een teken gegeven 
dat men onder weg was. Deze had dat kennelijk niet begrepen of gezien.  
Hij vloog erg laag bij de grond en wilde blijkbaar weg, hoewel er maar één sein was 
gegeven, in plaats van de voorgeschreven vier, dropte hij plotseling de lading van 24 
containers waarvan de meeste naar beneden kwamen op een land vlakbij de boerderij 
van Doelman maar ook enkele in de naaste omgeving daarvan.  
Sommige parachutes waren in de bomen blijven hangen en zelfs was er één vlakbij het 
dorp terechtgekomen. De opzichtige kleurrijke parachutes werden het eerst weggehaald 
en opgeborgen. Met keihard werken wist men echter al het materiaal in schouwen te 
laden en naar Ziende te varen waar een bok klaar lag waarin de wapens werden 
opgeborgen.  
 
De Duitsers die aan de overkant van de Oude Rijn patrouilleerden, hadden niets 
gemerkt. Bij de dageraad was er op de boerderij van Doelman ook niets meer te merken 
van de chaotische nacht. 



Helaas was één container met parachute in de Oude Rijn terechtgekomen. Een pro-
Duitse dorpsgenoot had dit gezien en had dit aan de Duitsers gemeld. Deze deden op 
dinsdag 6 maart 1945 een inval op de boerderij van de familie Doelman.  
Klaas Doelman, zijn zoon Piet, Dirk van Ommering en Deef Pronk werden gevangen 
genomen en na verhoor overgebracht naar het beruchte Huis van Bewaring te 
Scheveningen. Vader Klaas werd uit gevangenschap ontslagen maar zijn vrijheid was van 
korte duur toen men op zijn boerderij een geheime wapenopslag werd gevonden.  
Zonder verder verhoor lieten Pieter Doelman, Dirk van Ommering en Dedelef Pronk 
samen met vele anderen het leven op 12 maart 1945 voor het vuurpeloton op het 
Hofplein te Rotterdam. Vader Klaas onderging hetzelfde lot op 3 april 1945.  
 
Op het Hofplein te Rotterdam staat een schamel bronzen verzetskruis met de tekst 
“Voor hen die vielen”. Op de Algemene Begraafplaats te Zwammerdam staat een 
verzetsmonument in de vorm van een hardstenen gedenknaald met daarop de namen 
van de omgekomen verzetsstrijders. De naam van Dedelef Gustaaf Pronk kan men terug 
vinden op de “Erelijst der namen van hen, die voor het vaderland zijn gevallen”.  
Dit boek ligt in een glazen vitrine in de hal van vroegere gebouw van de Tweede Kamer 
in Den Haag. 
 
Op 12 maart 2012 is er in het geboortedorp Holysloot een plaquette ter nagedachtenis 
aan Deef onthuld. 
 

 


