
 

Jan Kessler  

werd geboren in Oegstgeest op 3 december 1919 en is 

overleden in Barchem op 15 november 1944. 

               

 

J.H. Kessler (Johan Herman) kortweg Jan, werd 3 december 1919 geboren te Oegstgeest en woont 

in Hengelo. De Delftse student is geheim agent voor de Militaire Inlichtingendienst. (MID)                                   

 In Oost-Nederland verricht hij observaties voor de “Groep Kees”. Een verzetsgroep die 

inlichtingen over de verrichtingen van de Duitsers doorseint naar Londen. 

 Op 15 november 1944  vertrekt Jan op de fiets van Enschede richting Lochem. Het is het gebied 

waar de Duitse activiteit in de loop der tijd behoorlijk is toegenomen. Veel grote gebouwen langs 

de Barchemseweg zijn ingenomen door de vijand. O.a. De Dolle Hoed (nu Chun Lin), P.W. 

Jansenhuis ( nu Bon Aparte) en villa “Het Onland”.  

Tijdens zijn observaties op deze route wordt Jan door 2 politiemannen in Duitse dienst (de S.D.) in 

Lochem gearresteerd en in de villa “Het Onland” aan de Schoneveldsdijk gevangen gezet.               

De ondervraging gaat gepaard met veel geweld.  Wie is hij? Voor wie werkt hij?                                                    

Doet hij inlichtingenwerk?  Maar Jan zwijgt tijdens zijn onmenselijk verhoor.                                                      

Na een dag van martelingen overlijdt hij en wordt langs de oprijlaan van het Onland begraven.  

Op 12 juni 1945 wordt het graf geopend.                                                                                                                        

Jan wordt opnieuw begraven op de begraafplaats in Barchem.                                                                                         

Jaren later wordt hij bijgezet in het graf van zijn ouders in Wassenaar.  

Uiteindelijk vindt Jan zijn laatste rustplaats  op het Internationaal Ereveld in Loenen.     

Op 14 december 1949 wordt hij postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw , de hoogste 

koninklijke onderscheiding voor militairen of burgers die voor de Nederlandse staat hebben 

gevochten en zich daarbij onderscheidden door dapper gedrag.                                                                               

Later kreeg hij postuum ook het Verzet Herdenkingskruis. Jan was bijna 25 jaar oud.      

                                                                                                                                                                                       

 Jan Braakman uit Laren heeft het leven van Jan Kessler beschreven in het boek:  “Onland, het 

geheime leven van Jan Kessler”.  


