
G. Spanhaak

LO-GELDERLAND 

Zo moeilijk als het is om in Arnhem tussen de bouwvallen van de oude Walburg en de 
plat gebombardeerde Rijnkade, de fundamenten terug te vinden van het forse, degelijke 
KP-huis van "Tante Spiek", om tussen de glooiende bossen van Oosterbeek in die trieste 
ruïne van verbrokkelde en geblakerde muren, het eertijds zó zonnige LO-centrum "Hemel
dal" te herkennen, zo moeilijk is het om de verzetsgeschiedenis van Gelderland - deze 
markante provincie van de LO - te beschrijven, zó, dat het leven varr die bewogen tijd 
erin terugkeert. Tussen de brokstukken van herinneringen en gedachten en in de haast 
verwarrende veelheid van later opgediepte gegevens, moeten wij de weg terugvinden naar 
een verzetswereld van mensen, gedachten en handelingen, die met het KP-huis en het 
"Hemeldal" in tijd en oorlogsrumoer weggeschoten schijnt. Bladerend in de vele bladzijden 
provinciale documentatie van Gelderland, vonden wij echter op een gegeven ogenblik 
vijf documenten, die, beter dan welke pen, beter dan welke indringende gedachten van de 
na-oorlogse schrijver, ons in een flits van scherp, onbarmhartig licht, die tijd ontsluit, waarin 
het leven "totterdood" geleefd werd. 
Daarom vangen wij deze provinciale LO-geschiedenis aan met die vijf documenten; 
brieven, geschreven op onooglijke kladjes papier, op een reep zelfs van een closetrol, die, 
beter dan welk rapport of verhaal, de taal spreken van hun tijd. Elke regel ademt de sfeer 
van het werk, de onzekerheid van de situatie, de spanning van het gevecht, de zorg om 
het organisatieverband, de vrees van de mensen, het geloof van de mensen, de wil om te 
volharden. 
Daar is allereerst de brief van Nico (Evert H. J. Boven t), provinciaal leider van Gelder
land, geschreven in de onheilsmaand voor Gelderland, Augustus '44, onmiddellijk na de 
arrestatie van zijn broer Chris en gericht aan Kees van het CB. 

Amice, Woensdagavond, in haast. 
Het volgende te melden: 
Chris in de Koepel te Arnhem (bij SD). 
Mevr. Meyer heeft hem daar toevallig Maandagmorgen gesproken. Hij liet waarschu
wen Mevr. Klomp. Deze is echter gebleven en Dinsdag gearresteerd. SD heeft 
daar gepost en velen aangehouden, o.a. Piet uit Apeldoorn. Zat er vandaag nog. 
Ook Bertus (één van onze mensen uit Arnhem) gearresteerd, doch weer vrijgelaten 
met al zijn rommel, op voorwaarde, dat hij mij zou uitleveren. 
De heren zaten nl. daar speciaal op mij te wachten. Hebbtn goed signalement van mij. 
Als door een wonder ben ik Dinsdag de dans ontsnapt. Doordat nl. 's morgens het vlieg
veld Soesterberg is gebombardeerd, was de lijn Utrecht-Amersfoort stuk. Moest toen 
's middags toen ik van Gijs (Bob uit de top LKP, Red.) kwam, (ben daar nl. nog geweest) 
omreizen over Hilversum en aangezien ik ook nog in Utrecht aan moest, was ik te laat 
om nog in Arnhem aan te gaan. Wat nu? Men bezweert mij aan alle kanten om niet 
op de weg te komen. Kees en Nico moesten ze hebben ten koste van alles, aldus de 
heren. En dat signalement is beroerd; ik val zo op. Dezer dagen hebben 2 SD op 
gemeentehuis jouw hele doopceel gelicht. Vandaar dus waarschijnlijk inval in Zeist. 
Pas op bij familie. Ik wacht eerst nadere berichten van Chris af, voor ik verdere 
maatregelen neem. Ben voorzichtig en zal de zaak aan de gang trachten te houden. 
't Wordt echter moeilijk. 
Hierbij tevens de paperassen. Hoop dit nu in orde is. Nog dit: mocht het mij ongewenst 
lijken a.s. Maandag Topvergadering LO te komen, dan zal ik zorgen, dat \,Vim W. er 
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is. Is dat goed? Aan station-uitgang Arnhem staat SD-post. Niet voor regelmatige 
controle, doch blijkbaar voor bepaalde personen. Voor ons? ? 
Hou je taai. 

Nico. 

Een week later wordt ook Nico gearresteerd en dan schrijft zijn opvolger Jan uit Ede 
onder de aanhef: ,,Geachte Herrn Lindemann" aan Kees van het Centraal Bureau: 

Het zal U wel zo gegaan zijn als ons, toen U het bericht vernam omtrent de arrestatie 
van onze Nico. Wij zijn allen verslagen. Het heeft zich als volgt voorgedaan: 
's Nachts vervoegde zich op 't adres, waar hij was, de SD. Ze konden hem echter niet 
vinden en de boer, waar hij was, zei, dat hij de vorige avond was weggegaan. Men 
geloofde het niet, want ze zagen zijn fiets. Die haalden ze uit tien andere fietsen. 
Daarna is de SD weggegaan, doch twee zijn er gebleven. Onze vriend is te vroeg uit 
zijn schuilplaats te voorschijn gekomen en daardoor ingerekend. 
Alles wijst erop, dat we gisteren geschaduwd zijn. We weten althans, dat de dag ervoor 
drie mannen, van wien één met kaplaarzen en zwarte rijbroek, voor de laan van 
Nico's adres op de loer hebben gelegen. Ook dat zij zijn fiets uit tien anderen haalden. 
Hoe het ook zij wij zijn weer één van de beste krachten kwijt. Ik heb nu de volgende 
maatregelen genomen: 
1. Geprobeerd de administratieve bescheiden te redden. Dat is, naar mij medegedeeld

werd, gelukt.
2. Bericht gezonden naar zijn huis, persoonlijk door een familielid.
3. Contact gemaakt met Arnhem (Jan Gerritsen).
4. Bericht gestuurd en om samenspreking gevraagd met Wim W. Zwolle, die ik niet ken.
5. Bericht gestuurd naar verschillende plaatsen. Nu is mijn vraag aan U om nadere

instructies. Wil ook ten Uwent komen om een en ander te overleggen. Ons werk moet
doorgaan. Hopend en biddend om de bewaring Gods.

Groetend, 
Jan S. 

P.S. Koerierster op antwoord wachten. 

En dan deze haastige regels uit een brief van Bob aan Kees: 

Hier tot nu toe alles wel. Van iemand die met Nico geconfronteerd werd en die zelf 
weer op vrije voeten is, hoorde ik het een en ander over het verhoor. Hij schijnt moreel 
kapot te zijn gemaakt. Hij zag er uit als een oude man, helemaal scheefgezakt, alsof 
hij in een andere wereld was. Dat is dus heel erg voor hem en er is maar één kans op 
redding, die al onze gevangenen hebben, nl. snel optrekken van de geallieerden. 
Chris en Nico schijnen allebei een dag of vier geleden afzonderlijk naar Vught te zijn 
overgebracht. 
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Voordien, kort na de arrestatie, is Nico, omringd door een legertje SD mensen in burger, 
door Arnhem gevoerd, alsof hij vrij was en ieder, die ook maar even naar hem keek, 
werd aangehouden en ondervraagd. Doel was natuurlijk, medewerkers erin te doen 
vliegen. Nico liep met hoofd gebogen of hand onder het hoofd, terwijl SD zich zo on
opvallend om hem heen bewoog. 't Resultaat was nihil; één medewerker heeft zich na 
aankondiging eruit kunnen redden. Verder kunnen wij er niets aan doen dan te bidden, 
dat God hem wil beschermen. Zonder Zijn wil kan hun in Vught ook geen haar op het 
hoofd gekrenkt worden . . 



Carl W. Gersdorf 
Gearr. 9-9-'44, verm. om 

anti-D. gezindheid. 
Dezelfde dag vermoord. 

Pier v. d. Horst 
Tevens: Trouw. 

Gearr. 29-6-'44 t.g.v. 
provocatie. 

Heinz W. Lettink 
(Heintje) 

LO-Ede-Wageningen. 
Op 7-5-'45 gesn. in vuur
gevecht met SS, die zich 

niet wilde overgeven. 

IJsbrand U. de Haan 
Gearr. 27-1-'44. 

Izaäck Hofstede 
Gearr. 27-1-'44. 

Hendrik Hootsen 
Gearr. 27-1-'44. 

Barteld Last 
Gearr. 25-1-'44. 

Deze 4 personen zijn vermoedelijk gearresteerd door verraad·. 

Hendrik de Jong 
Tevens: Trouw. 

Gearr. 27-6-'44 in de trein, 
verm. bij controle. 

Wiecher de Jong 
Tevens: Trouw. 

Gearr. 21-8-'44 i.v.m. arr. 
Nico ( ,Zie pag. 2 30), waar
bij in ontdekte schuilplaats 
brief van de Jong werd ge-

vonden. 

Douwe G. Meijèr 
Gearr. 17-6-'44 t.g.v. arr. 
koerierster, waarop brief van 

Meijer werd gevonden. 

Deze 10 personen behoorden tot de LO-Arnhem. 

Johan A. Looyen 
(Hans) 

LO-Wageningen. 
Tevens: Groep Albrecht. 

Gearr.21-11-'44 in 
Veenendaal op door SD 

bezet adres. 

Willem Selles 
(Wessels) 

LO-Wageningen. 
Op 5-5-'45 in Leersum 
neergeschoten door SS., die 
zich niet wilde overgeven. 

Aart van Steenbergen 
LO-Ede. 

Op 1-10-'44 bij 
ontwapening Holt. SS 

dodelijk gewond. 
Dezelfde dag overleden. 

Sikke v. d. Veer 
Gearr. 29-6-'44 t.g.v. and. 

arr. 

Karel B. Weimar 
LO-Ede. Tevens: RvV. 

Gearr. 2-11-'44 t.g.v. arr. 
in RvV. 
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Ook is er dit diep menselijke, in klaar geloofslicht geschreven briefje van Tante Riek (Helena 
Th. Kuipers-Rietberg t) uit Winterswijk, afkomstig uit het Huis van Bewaring te Arnhem: 

Ik ben hier aangekomen. Wil aan de kinderen zeggen, dat God mij zeer nabij geweest 
is en nog is. Ik meen begrepen te hebben, dat ik deze week naar Vught ga. Ik moet 
nog wat goed hebben. Wij zitten hier met zijn tienen. Met de warmte wel veel. Waar 
Piet is, weet ik niet. Ik denk in de strafgevangenis. Wil ook de familieleden de hartelijke 
groeten doen, overal waar ze wonen. Willen jullie allen, en schrijf dit ook aan de familie, 
veel bidden voor ons en voor ons allen die in veel moeilijkheden zijn. Hij is hoorder des 
Gebeds. Ik heb veel mogen zingen en bidden van Gods eeuwige liefde en laat mijn kinderen 
dat altijd goed onthouden: het eeuwige leven is van veel meer belang dan het aardse. 
De Heer is mijn sterkte ... 

En toen werd op 7 Augustus tijdens het transport naar Duitsland dit briefje uit de trein 
gegooid. Het was een WC-papiertje: 

Lieve Piet en kinderen. Wij zitten in de wagons te wachten op transport. Waarheen? 
Wij weten het niet. Weest Gode bevolen. Bidt voor elkaar. Je liefhebbende moeder. 

Tante Riek stierf in het concentratiekamp Ravensbrück. Nico in het kamp Schwesing. 

De geschiedenis van de LO-Gelderland, die tot zulke dramatische hootepunten zou leiden, 
ving aan in de herfst van 1942 in de Achterhoek, waar de bossen van Vorden in een gloed 
van kleuren stonden en waar de hemel, naarmate de dagen kortten, al grauwer werd met 
laat, bleek zonlicht boven de stoppelvelden. 
Die · aanvang van een provinciale geschiedenis is nergens in het land zo nauw verbonden 
geweest met de stichters van de Landelijke Organisatie als juist hier. Want in die herfst
dagen van '42 was in Ruurlo een dominee ondergedoken, een wat narrig man, die het niets
doen na enkele weken moe was. Als Ds Planken gaat hij preken en lezingen houden 
vooral tegen de Arbeidsdienst. 
Juist toen deze, later als Frits de Zwerver, bekende dominee, op zijn volgende onderduik
plaats in Winterswijk, met het plan rondliep om naar zijn oude gemeente terug te keren 
en het werk te hervatten, kwam hij via zijn tweede duikadres in contact met een merkwaar
dig beweeg'lijke en eensgezinde familie, waarvan met name de vrouw, Tante Riek, al 
enige maanden op eigen houtje druk in de weer was om de opruiende denkbeelden van 
Ds Planken tegen de Duitsers in practijk te brengen. Het echtpaar was vooral doende 
om jongelui uit de Arbeidsdienst te weren en toen de dominee daar kennis van kreeg, ont
stond er in dat Winterswijk het begin van een verbond van principieel gefundeerde krach
ten, dat de Duitsers sindsdien van Breskens tot Dokkum en van Eysden tot Den Helder 
vergeefs getracht hebben te breken. 
Er werden in Winterswijk aanstonds vergaderingen gehouden met de Geref. mannen- en 
vrouwenverenigingen en met de jeugdbonden en omdat Tante Riek lid was van het Hoofd
bestuur van de Bond van Geref. vrouwenverenigingen in Nederland, werd het contact 
met een mede-bestuurslid in Driebergen benut om de vorm aan te geven. 
Wij behoeven deze ontwikkeling van contacten via Driebergen met Cary (Catharinus 
Stomp t) in Zeist, met Karel van Kampen (Kornelis Kraal t) uit het Noorden en andere 
voortrekkers in het land niet te volgen. Dat is de landelijke ontwikkeling. 1) Het is ons
om de provincie begonnen. 
1) Zie pag. 7 e.v. 
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Berend J. v. d. Dool 
(Van Marle) 

Tevens: Trouw, TD. 
Gearr. 25-4-'44 in de trein 

bij PB-contr6le. 

Frederik Chr. Oostman 
LO-Deventer. 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 29-8-'44 bij huis

zoeking door AKD. 

Jan W. Gerritsen 
(Jan Geerlings) 

Tevens: TD. 
Gearr. 22-5-'44 in Gron. 

op il!. verg. 

Gerrit H. ter Horst 
In het bijz.: Pilotenhulp. 
Gearr. 17-4-'44 t.g.v. arr. 

Jodencontact. 

Valk van Spiegel 
(Felix) 

Gearr. 28-3-'45 verm. door 
verraad. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Deventer. Nader: Groep v.d. Dool. 

Arnoud C. van Dam 
LO-Barchem. 

Tevens: OD, Trouw,NSF. 
Gearr. 29-3-'45 in Epse bij 
huiszoeking van landwacht. 

Hendrik J. Koeslag Sr 
LO-Laren. 

Gearr. 1-8-' 44 door verraad 
van een burger die een brief" 

schreef aan SD. 

Gerard A. Pasma 
LO-Almen-Harfsen. 

Gearr. 7-10-'44 i.v.m. zijn 
algemeen bekende anti-D. 

gezindheid, 

Wilhelm J. R. Worisek 
Gearr. 14-8-'44 d,oor het 
verraden van huisv. Joden. 

Leendert Rooiman 
LO-Geesteren. 

Gearr. 30-11-'44 
door verraad. 

Edzard J. Bosch Ridder 
van Rosenthal 

Cornelis Hage 
( Dirk) 

LO-Zutphen. 

Willem Carmiggelt 
( Wim Costers) 

LO-Gorsel. 

Jacob Meijer 
LO-Gorsel. 

(Van Dam) 
LO-district Zutphen. 
Tevens: OD, NSF. 

l+'as gearr. Op transp. naar 
D. ontvlucht.

Op :l-4-'45 bij bevrijding 
door kogel getroffen. 

Tevens: RvV, OD. 
Gearr. 28-12-'44 i.v.m. 

BS-werk. 

Tevens: NSF, TD. 
Gearr. 17-6-'44 in Deven
ter t.g.v. provocatie-Johnn_y 

rle Droog. 

Gearr. 24-9-'44. Weigerd, 
gijzelaars te arresteren. 
Dezelfde dag lajharl(!J, 

z,ermoord. 
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Na de vergadering in Driebergen en Zeist op 24 en 25 November '42 werd het contact met 
andere plaatsen in Gelderland ter hand genomen. Er volgden vergaderingen in Ede bij 
een broer van Cary en een week later in Veenendaal en Wolfheze. Een wonderlijke· leg
kaart. Want vanuit Wageningen had een leraar in de klassieke talen, Piet van Wijngaarden, 
een relatie met een collega Douwe van het Geref. Gymnasium in Kampen, die elkander in 
het Latijn inlichtten. Over en weer stuurden zij brieven vol Latijnse zinnen, waarin alle 
aanwijzingen voor de tegenstand tegen de servitus laboris (arbeidsdienst) vernuftig vervat 
waren. In Arnhem werkte Nico uit Groningen, een bestuurslid van de Geref. Jeugdceritrale 
aldaar, dat bijtijds de benen had genomen, toen de clandestiene vergaderingen van de 
Jeugdcentrale ontdekt waren. Die kreeg via zijn broer Chris, die in Groningen weer via 
Karel van Kampen dominee Frits kende, contact met dezelfde dominee en dus via hem 
weer met de mensen van Wageningen, Ede, Veenendaal en Winterswijk. 
Tante Riek en haar man, Oom Piet, hadden in de Achterhoek de zaken ter hand genomen 
en contacten gelegd met Oom Jan in Aalten en Oom Karel in Zutphen, in welke laatste 
plaats weer een verbinding met de leraar uit Kampen bestond. Dat zat dus allemaal goed 
in het voorjaar van 1943, toen reeds hele streken van Gelderland: Winterswijk-Aalten
Zutphen-Arnhem-Ede-Wageningen contact hadden met de landelijke Beurs en onderling. 
Arnhem werd de centrale van het georganiseerde overleg van Gelderland. En niet alleen 
van Gelderland. De provinciale geschiedenis van Gelderland is nl. niet aan de provinciale 
grenzen verbonden geweest. Want heel het actieve, daadkrachtige Twente, dat vanuit 
Enschede in de Decembermaand van '42 langs weer andere afzonderlijke wegen contact 
met de LO-kern kreeg, richtte zich niet op Zwolle, maar op Arnhem. Historisch groeide 
Twente in de LO-organisatie van Gelderland. Daar kwam in Juni '43 ook Deventer bij. 
De Noord-West-Veluwe kwam gedeeltelijk bij Utrecht en ten dele bij Overijssel. 
Moeilijker ging het met de Betuwe. De provinciale activiteit vond in het wijde lage land 
tussen de grote rivieren niet aanstonds een behoorlijke bedding. De eerste penetratie ge
schiedde vanuit Wageningen. Tiel werd het centrum van de Oostelijke Betuwe, welke 
streek zich op Arnhem oriënteerde. Het Westelijker deel van de Betuwe werd bij Utrecht 
,,ingelijfd". Het uiterste Westen bij Zuid-Holland. Naar het Zuiden werd het werk uitge
breid tot Nijmegen, van waaruit weer een deel van het land van Maas en Waal en een deel 
van de Achterhoek tot aan Dinxperlo zelfs, werd behartigd. Maar Nijmegen had Gelder
land slechts voor de helft. Want de andere helft werd in het LO-werk van Limburg betrok
ken. 
Tenslotte gelukte het eind '43 ook vat te krijgen op Apeldoorn en omgeving. Zo zien wij 
sinds het voorjaar van '43 in Gelderland niet maar een soort provinciaal contact, doch een 
weldoordacht vast verband groeien, waarin het werk van de verschillende delen van Gel
derland gecoördineerd werd. 
Gelderland werd in onderling overleg, geheel naar de practijk van het werk, verdeeld in 
zes districten, t.w.: Arnhem, Zutphen, Winterswijk, Hengelo, Enschede. en Deventer. 
Sommige districten werden weer onderverdeeld in rayons en elk rayon in plaatselijke 
afdelingen. Het district Arnhem was zeer groot en bestond uit de volgende rayons: Arnhem, 
Ede, Wageningen, Tiel, Nijmegen ( ten dele) en Apeldoorn. 
Over de gehele provincie kwamen eerst op één vaste avond in de week de plaatselijke afde
lingen bijeen. Elke afdeling zond een afgevaardigde naar de rayonvergaderingen, welke 
meestal Dinsdagsavonds vergaderden, en de rayonafgevaardigden kwamen dan weer in 
districtsvergaderingen bijeen. Tenslotte zond elk district een afgevaardigde naar de provin
ciale vergadering, welke eenmaal per week werd gehouden. 
Behalve de eerdergenoemde broers, Nico en Chris, speelde in het centrum Kees, de latere 
voorzitter van de Top, een belangrijke rol. Via een introductie van een predikant werd 
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Antonie van Essen 
(Ton'!)') 

Johannes J. Françoys 
Tevens: Trouw. 

Gèrard L. Rutgers Jan H. Wennink 
(Hen'!)') 

Pieter Zandbergen 
(Frans) 

Pl. leider. 

Deze 5 personen zijn op 31-3-'45 het slachtoffer geworden van de provocateur Huschka. Zie pag. 223. 

Jan H. Bosch 
Gearr. 31-3-'4Sverm. i.v.m. 

provocatie Huschka. 

Gerardus J. Boldewijn 
( Geert Bakker) 

Gearr. 2 4-7-'44 op door 
SD bezet adres. 

Pieter Fleurke 
(Herman) 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 26-1-'44in Wierden 
i.v.m. werkzaamheden voor

Trouw. 

Arie H. Rietveld 
Na bevrijding overl. aan 
ziekte verm. t.g.v. verzets

werk. 

Deze 10 personen behoorden tot de LO-Enschede. 

Jannes v. d. Stelt 
Overl. 13-10-'44 aan hart
aanval na het vernemen van 

de fusillade van 
Roelof Blokzijl. 

Frederik J. van Elburg Dirk Pape Johan Prins 
LO-Hengelo e.o. 

Harry A. W. Woertman 
LO-Goor. 

Beiden: LO-Boekelo. Tevens: Groep Overduin. 
Gearr. 26-7-'43 t.g.v. arr. onderduiker. 

Gearr. 30-9-'44 verm. 
t.g.v. and. arr.

Gearr. 16-11-'44 in Hen
gevelde, verm. door provo

catie. 
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deze man van de Nillmij erbij betrokken. Dit driemanschap was de ziel der organisatie 
in Gelderland. Hun streven naar bundeling van krachten wekte door de grotere gevaren 
wel weerstand, maar de veel gunstiger resultaten bij betere organisatie gaven bij allen reeds 
spoedig de doorslag. 
Kees was de eerste provincîale leider, maar werd, toen hij in October '43 interprovinciaal 
leider en Toplid werd, opgevolgd door Nico. Zomer '44 trok de zwaar gezochte Kees zich 
geheel uit de provincie terug. Het is de grote verdienste geweest van het drietal te Arnhem: 
Kees, Nico en Chris, dat alle initiatieven en alle verspreide krachten in Gelderlànd gebun
deld werden en gericht op samenwerking in een hecht provinciaal verband. Vanuit Arnhem 
eerst vanuit het kantoor van de Nillmij, later vanuit het "Hemeldal" in Oosterbeek, en 
in de spannende zomermaanden van '44 vanuit het ogenschijnlijk zo onschuldige, vriende
lijke "Hoekske" in Wolfheze, liepen de draden over heel de provincie. 's Avonds kwamen 
de broers op hun fietsen langs de spoorlijn naar het "Hemeldal" of naar Wolfheze. Dan 
werden de pakken en tassen afgeladen, de bonkaarten, Ausweise en persoonsbewijzen 
verdeeld, de correspondentie uitgezocht en de stapeltjes voor de verschillende districten in 
de provincie gereed gemaakt. De provinciale vergaderingen weerspiegelden de talrijke 
onderwerpen die behandeld werden: het werk in de provincie, de opgaven van onder
duikers, de aanvragen van bonkaarten, van valse papieren, zegeltjes en PB's, de financiële 
samenwerking en de grote beleidslijnen. Maandelijks moesten de districten in totaal 
f 5.500.-- op de provinciale vergadering afdragen als contributie voor de Top. 
In Juli '44 werd het totaal aantal onderduikers in de provincie Gelderland, met inbegrip 
van Twente, op 18 à 20.000 geschat, waarvoor de bonkaarten werden verkregen op goede 
en valse inlegvellen via de plaatselijke distributiekantoren. In Juli '44 betrok Gelderland 
uit de gekraakte bonkaartenvoorraad 6800 kaarten. 

We willen thans een overzicht geven van de districten. 

DE ACHTERHOEK 

Het organisatorisch verband begon met clandestiene lezingen van Frits de Zwerver, 
omstreeks October '42 in Vorden, dan de Geref. Kerk van Winterswijk, later op een boerde
rij in de Miste en op een boerderij in Huppel. Dat ging er warm toe, want Frits nam geen 
blad voor de mond. 
Op de vergadering in Winterswijk zat ook een goede kennis van de familie, Oom Jan uit 
Aalten, die al dadelijk enkele arbeidsdienst-candidaten mee naar hu:îs nam en opborg. 
In Aalten had hij reeds in '40 't een en ander ondernomen voor de spionnage en daarna 
ook voor de illegale pers. In de zomer van '42 liet Oom Jan al een schuilplaats voor Joden 
inrichten. 
Uit de samenwerking van Winterswijk en Aalten groeide een Gelders district, dat heel 
wat aan kon. 
Eerst werd - begin '43 - Dinxperlo ingeschakeld; toen volgde Doetinchem, waar Ed 
zijn onderduikers stond op te wachten met een fiets zonder handvaten. Achtereenvolgens 
verenigden zich Geesteren, Eibergen, Neede, Gaanderen, Varsseveld en·- via een 
RK-contact - Groenlo en Lichtenvoorde. Iedere Maandagavond kon men 12 of 15 
vertegenwoordigers van al die plaatsen ten huize van Tante Riek bijeen zien, ver
gaderend soms tot laat in de nacht. In het begin bracht Tante Riek 8 bonkaarten van 
de Beurs mee. Op 't laatst echter had het district er 2000 van "buiten" nodig. Daarnaast 
zorgden de verschillende afdelingen zelf voor bonkaarten, via de distributiekantoren, met 
goede en met valse inlegvellen. 
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Wilhelmus]. Koenen Hendrik Baarschers 

Beiden LO-Winterswijk. Koenen is 22-3-'44 gearr.' 
t.g.v. brandstichting in bioscoop Winterswijk. Door
op hem gevonden brief van verloofde, ook deze 
gearr. Verloofde gaat voor SD werken en veroor
zaakt o.a. arr. Baarschers op23-5-'44, evenals vlucht
Tante Riek en Oom Piet. (Zie pag. 220.) Koenen,
duor KP-Twente uit gevangenis Zutphen bevrijd
(zie KP-Overijsel), zocht 28�7-'44 verloofde op 
om haar rekenschap te vragen. Zij waarschuwt 

SD, waarop andermaal zijn arr. volgt. 

Gerrit ]. Brusse 
LO-Varsseveld. 
Tevens: TD. 

Gearr. 1-5-'44 verdacht 
van bonkaartenhulp aan 

onderduikers. 

Herman Huinink 
LO-Aalten. Tevens: RvV. 
Gesn. 31-3-'45 in bevrij

dingsgei,echten. 

Willem Hofs 
LO-Varsseveld. 

Gearr. 4-3-'44 in A'dam 
bij huiszoeking op 

contactadres. 

Bernardus G. ]. Geerdink 
LO-Groenlo. 

Gearr. 1-8-'44 waarschijn
lijk door verraad. 

Johannes H.13. ten Barge 
(Wil!J,) 

LO-Borculo. 
Gearr. 8-3-'45 door verraad 
verpleegster in D. dienst. 

Evert Heusinkveld 
LO-Lichtenvoorde. 

Gearr. 1-5-'44. Verdacht 
van hulp aan onderduikers. 

Simon Goede 
(Oom Tom) 
LO-Halle. 

Div. cont. buiten prov. 
Gearr. 1-5-'44 bij 

huiszoeking t.g.v. verraad. 

Hermannus Broekmaat 
LO-Neede. 

Gearr. 8-6-'44 t.g.v. and. 
arr. 

Wilhelmus H. Kettering 
LO-Lichtenvoorde. 

Gearr. 1-8-'44 door 
provocatie V-man. 

Herman}. ten Have 
LO-Eibergen. 

Gearr. 9-3-'45 door 
,,erraad van V-vrouw. 

Gerrit A. Hiddink 
(Tonny) 

LO-Neede-Borculo. 
Gearr. 8-6-'44 door land
wacht. Moest zgn. voor 

ver hoor komen. 

Gustaaf ]. te Gussinklo 
(Frederik) 
LO-Aalten. 

Na bevrijding over!. aan 
ziekte verm. t.g.v. verzets

werk. 

Wilhelmus Moorman 
(Wim) 

LO-De Lijmers. 
Gearr. 12-1-'45 in Beetster
zwaag bij controle landw. 

In bezit van wapen. 
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Aalten bv. kreeg er op die manier 800 tot 1000 per periode. De eerste keer werden 10 valse 
inlegvellen tussen een goed stapeltje van 200 geduwd, maar ze roken al op honderd meter 
vals. De kleur was veel lichter. De volgende keer ging het beter. Toen draaiden er 50 tussen
door. Het aantal, dat op inlegvellen van het plaatselijk distributiekantoor kwam, was ten
slotte zo groot, dat Aalten soms zichzelf kon bedruipen en geen kaarten van de Top 
nodig had. Er werden ongeveer 2500 onderduikers alleen in Aalten verzorgd, een aantal, 
dat dit dorp met betrekking tot het onderduikerswerk een ereplaats doet innemen in 
Nederland. Van de Joden werden er - door verraad - in totaal slechts drie gepakt. 
De verzorgers werden ernstig mishandeld. De grootste slag sloegen de Duitsers op Zondag 
30 Januari '44, bij een overval op de kerken. Toen werden er 46 gepakt, waarvan alleen 
al 41 in de Westerkerk. 
Eibergen werd een specialiteit in het onderbrengen van Joden, vooral ook van Joodse 
kinderen. Toen er na het bombardement van Enschede plotseling 20 kinderen ondergebracht 
moesten worden, had Eibergen aanstonds plaatsen beschikbaar. 
Behalve de gewone onderduikers verwerkte de Achterhoek een groot aantal geallieerde 
piloten en een veertigtal Franse krijgsgevangenen, die via "Pilotenjoep" te Lichtenvoorde 
werden "verzonden". Het geld voor het werk kwam al die tijd grotendeels van inzamelin
gen in de kerken. Om de drie maanden werd er in Winterswijk een collecte gehouden in 
de Geref. kerk, die f 1.000.- opbracht. Ook het tweede Geuzenliedboek, dat in Varsseveld 
van de pers kwam, bracht f 1.000.- op. Aalten kreeg f 1.300.- per maand van diaconiëen 
en RK-armbestuur. Er werd met het NSF via Winterswijk een behoorlijk contact gelegd, 
waardoor een goede samenwerking ontstond. 
Door het nauwe contact onderling en met de provinciale vergadering, kon de Achterhoek 
een grote hoeveelheid onderduikers opnemen en verzorgen. De uitwisseling van jongens, 
van bonkaarten, valse f>B's, zegels en puntjes, verliep vlot, dank zij het wekelijkse contact 
met Arnhem. Totdat aan het werk een zware slag werd toegebracht door het overhaaste 
vertrek van Tante Riek en haar echtgenoot, die op 24 Mei '44 gewaarschuwd werden, dat 
zij arrestatie te duchten hadden. 
Het werk in Winterswijk werd echter voortgezet. Het district werd in drieën gesplitst: 
Doetinchem, Neede en Aalten. Oom Jan verscheen voortaan op de provinciale vergadering 
in Arnhem. Na de Septemberdagen '44 schakelde de Achterhoek grotendeels over op 
semi-militair verzet. 

ZUTPHEN 

Met de Achterhoek was het district Zutphen reeds vanaf het begin nauw verbonden. Oom 
Karel kwam door Tante Riek, zijn nicht, met Frits de Zwerver in aanraking en daarnaast 
spoorde de reeds genoemde Kamper leraar z'n collega in Zutphen aan om een groep 
goede vaderlanders bijeen te brengen. 
In het najaar van '42 kwamen zes mensen onder leiding van Oom Karel samen en deze 
kern trok ook een aantal omliggende plaatsen aan, zodat weldra een zelfstandig district 
Zutphen met Vorden, Vierakker, Eefde, Hengelo, Lochem, Steenderen en Warnsveld 
op poten stond. Dit district vormde de befaamde Donderdagavondclub, die adressen van 
onderduikers ging uitwisselen, afspraken maakte, bonkaarten en persoonsbewijzen ver
deelde. Oom Karel vertegenwoordigde dan de volgende avond zijn district op de provin
ciale vergadering. 
Er werd een nauw contact onderhouden met het NSF en het ambtenarenverzet, waarvan 
de leiders éénmaal in de veertien dagen meestal op een advocatenkantoor in Zutphen bijeen 
kwamen. Verder onderhield Oom Karel met veel zorg het contact met de KP van Twente, 
die ook de overval op het Huis van Bewaring in Zutphen met steun van de LO uitvoerde. 
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Oom Karel verzorgde behalve onderduikers ook een groot aantal geallieerde piloten. Hij 
heeft er zeventig in huis gehad en stuurde ze met de hulp van "Pilotenjoep" in Lichten
voorde door. Bovendien verborgen de koek- en biscuittrommels in zijn magazijn behalve 
bonkaarten ook stapels "Trouw" en - als het zo uitkwam - een aantal revolvers en de 
radio. De SD zag bij een huiszoeking het gehele geval over het hoofd. Voor de Joden in het 
district zorgden Oom Piet en zijn vrouw in Warnsveld op particulier initiatief. Er was een 
goede samenwerking met het distributiekantoor, dat legaal 300 tot 500 
kaarten leverde. Toen het kantoor zelf eens door de uitgifte van de LO 
krap zat, zorgde Oom Karel, dat er "illegaal" een portie bij kwam. 
De ene dienst is de andere waard. 
Ook de politie hielp een handje mee. Oom Karel kreeg o.a. de sleutel 
van de achterdeur van het bureau, om als het nodig was mensen uit 
de cel te halen. Bij de overval op het Huis van Bewaring en de bevrij
ding van enkele pa tien ten uit het ziekenhuis, hield de politie de LO steeds 
van de resultaten van het Duitse onderzoek op de hoogte. 
Op Vrijdag 6 Juni '44 - D-day - sloeg de SD te Zutphen toe. Na een 
huiszoeking werd Oom Karel op het station, terugkerend van een 
provinciale vergadering, opgevangen met in zijn zak een grote enve
loppe van het Lager Onderwijs met PB's en andere papieren. Terwijl 
men hem fouilleerde, slaagde Oom Karel erin, de kostbaarheden van 
de ene nog niet gecontroleerde zak in de andere te stoppen, die wel 
een beurt had gehad. In Vught aangekomen kon het hele· geval, deels 

Barend J. Aalders 

(Jo) 
Distr. leid. LO-Zutphen. 
Gearr. 2 9-7-' 44 vermoede
lijk t.g.v. doorslaan van 

gearr. onderduiker. 

opgegeten, deels verstopt worden. Na de arrestatie van Oom Karel kon het werk worden 
voortgezet, omdat het district met alle omliggende plaatsen, - Ruurlo uitgezonderd 
dat nooit tot actie te brengen was - goed op poten stond. De leiding kreeg Jo (Barend 
J. Aalders t) uit Warnsveld, die later gearresteerd en gefusilleerd is.

TWENTE 

Hoe kwam nu Twente bij Gelderland, dat Twente, waar de Meistaking in '43 uitbrak, 
waar Johannes (Johannes ter Horst t) met zijn KP in huize Liduina te Zenderen zetelde, 
waar het werk een enorme omvang aannam en de SD tal van slachtoffers maakte? Het 
groeide allemaal als de stukjes op een legkaart. Het sein werd gegeven door twee jonge 
kerels buiten Twente, nl. Vosje (Hendrik Veldhuis t) en Willy (Gerrit de Boert) uit het 
oude KP-nest van Meppel. Die bezochten een dominee in Enschede en kwamen via deze 
in verbinding met Gerrit, die met twee anderen de LO aldaar startte. De laatsten woonden 
de volgende dag een grote vergadering bij. Daar was een goede twintig man uit Hengelo 
aanwezig onder leiding van Henk, die Frits de Zwerver inmiddels zelf had ontmoet. Van 
de 20 bleven er na de preek van Frits maar enkelen over, die te zamen met de drie Ensche
deërs het werk onder handen namen. In Januari '43 werd contact opgenomen met de 
Beurs en daar vormden de Twentenaren meestal een apart onderonsje met de mensen 
van Arnhem en Winterswijk. Dit was het begin van de oriëntering op Gelderland. In 
Almelo bv. kwam al heel vroeg Herman met het LO-werk in aanraking, die weldra met 
veel initiatief mee bouwde. Soms moesten de mensen geactiveerd worden door een bespre
king, soms - zoals in Borne en Ootmarsum - stonden er mensen klaar, die op eigen 
houtje al allerlei werk bij de hand hadden gehad. Borne had bv. al een tijdlang contact 
met Jos uit Amersfoort, die ook in Wageningen geen onbekende was. 
Toen October '43 op last van de Beurs het vergaderen in consistories van Geref. kerken 
verboden werd en het centraal landelijk contact werd veranderd in de Top, ving ook de 
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districtsindeling van Twente aan. Hengelo en Enschede vormden elk een district, die eerst 
met elkaar vergaderden, meestal in Almelo onder leiding van Herman. 
Hier volgt een kleine greep uit de documentatie van dit district. Piloten werden overgebracht 
op de lijn van Piet Hendriks (Jules Haeck t) en Tante Annie, een als vrouw verklede piloten
werker, die via Zutphen, Nijmegen, Roermond en Echt naar België liep. Met de groep 
Overduin, die Joden verzorgde, werd nauw samengewerkt. In Enschede had de LO haar 

Jules Haeck 
( Piet Hendriks) 

Gearr. 4-10-'44. Oorzaak 
onbekend. 

eigen stempelmakerij. Uit Hellendoorn kwamen van Geer hard Bosch ( t), 
naar wie na de oorlog een straat in Hellendoorn is genoemd, bosjes PB's. 
Veel textiel kon de de LO-Twente uiteraard aan andere afdelingen le
veren. Overalls werden verstrekt door de K.O.F.A., die zij bij de fa
brikanten opscharrelde. De KP kreeg 200 overhemden uit Enschede. 
Uit stof, bestemd voor de Wehrmacht, werden te Enschede 400 
overhemden gemaakt. Tal van medewerkers droegen zo'n overhemd, 
zodat de vrouw van een medewerker, toen zij eens een onbekende be
zoeker aan de deur kreeg, hem eerst haar vertrouwen schonk, toen zij 
het overhemd zag, dat meneer droeg. Systematisch werd vanaf het 
begin getracht, de onderduikers, die in Twente een plaats zochten, 
te plaatsen bij mensen waar zij tevens konden werken, liefst in hun 
oude beroep. Heel dikwijls gelukte dit niet. Vakmensen als loodgieters, 
timmerlieden en kleermakers konden in de regel wel geplaatst worden, 
maar moeilijker werd het voor kantoormensen en studenten. Toch deed 

een kantoorman-onderduiker het heel goed als kapper, beter bv. dan zijn collega, een 
man van Philips, die in het kappersvak de klanten de zeep in de oren smeerde. 
Het bleef niet bij onderduikerswerk. Altijd waren er andere zaken, die eveneens de aan
dacht vroegen. Kort na het bombardement op Enschede kwam Gerrit thuis met een stapel 
bonkaarten en textielkaarten, waardoor vele getroffenen met een extra rantsoen konden 
worden geholpen. Grote vraag was er naar wapens. De LO legde op een aantal goede en 
minder goede revolvers en een 500 scherpe patronen beslag. Koeriersters moesten worden 
ingeschakeld om de grote hoeveelheid te vervoeren. 
Naar schatting heeft Twente ( districten Hengelo en Enschede) 2500 à 3000 onderduikers 
geherbergd, die van de LO rechtstreeks een bonkaart kregen. Boven de bonkaarten, die 
via de distributiekantoren verkregen werden, waren er in Juni '44 3000 gekraakte kaarten 
nodig. Grote aantallen gingen naar de Joden en pilotenorganisaties. Alleen de Jodengroep 
Overduin bv. nam er maandelijks 1100 af. In Hellendoorn wist Geerhard Bosch het op 
de afdeling bevolking zover te krijgen, dat het aantal inwoners met 3000 steeg, waardoor 
er tegen het einde van de oorlog 3000 noodkaarten meer naar de LO gingen. Een groot 
deel ervan ging naar Rijssen, waar de gehele bevolking zich voor de Arbeitseinsatz moest 
melden. In geheel Twente werd ook een grote actie gevoerd tegen de NAD, waartoe pam
fletten door de LO verspreid werden. De TD- en Z-kaarten-actie kon met medewerking 
van de distributiekantoren en arbeidsbureaux verijdeld worden. 
Op initiatief van de LO-medewerker uit Daarlerveen werd bij de Z-kaarten-actie het 
zwaartepunt geheel gelegd op het verstrekken van Z-kaarten aan hen, die ze niet hadden 
aangevraagd. Er werd een kantoor in gebruik genomen, waar practisch dag en nacht 
kaarten werden afgestempeld en van valse handtekeningen voorzien. 
De moeilijkheden voor Twente begonnen op 14 April '44, toen de districtsleider van Henge
lo, Henk, en de plaatselijke LO-leider van Wierden gearresteerd werden. De opvolger van 
Henk werd daarna gelijk met Oom Karel gearresteerd op het station te Zutphen, omdat zij 
elkaar bij het afscheid een hand gaven. De grote slag viel echter op 17 Juni '44. Bij de 
arrestatie van een lid van de TD-club, tegelijk met de LO-medewerkers op het station 
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Zutphen, was een pasje gevonden voor een vergadering in Almelo tussen LO-mensen en 
leden van de TO-club. De SD-agent J ohnny de Droog verschafte zich met het pasje toegang 
tot de vergadering, zich uitgevend voor een vertegenwoordiger van de TO-club, met het 
gevolg, dat de gehele vergadering werd opgerold, inclusief de gastheer, Frederik Gombert 
( t) en de leiders van de LO-Enschede en Almelo.
De overgeblevenen o.a. Max (Roelof Blokzijl t) en Marcus (Wieger Mink t), herstelden
na deze slagen de verbindingen zo goed mogelijk. Eerst vergaderde men in twee districts
bijeenkomsten, maar reeds spoedig ging men in hoofdzaak over tot de verbinding via koeriers.
Na September '44 kwamen er nieuwe rampen. Huize Liduina werd overvallen, de
KP-Enschede werd gedecimeerd en daarna regende het arrestaties.
Een sombere, bange tijd. In Almelo bv. werden gedurende de maand October een tiental
medewerkers gearresteerd. Slag op slag volgde, o.a. in Borne, Markelo en Goor. Op
31 Maart '45, de laatste dag voor de bevrijding, werd door verraad bij een overval met
3 SD-wagens in de Sumatrastraat te Enschede de laatste LO-kern van Enschede met de
bewoners van het huis, practisch uitgemoord, waarbij o.a. een der laatst overgeblevenen
van de oude garde, Marcus, om het leven kwam. Door middel van handgranaten werden
de mannen gedood. Zo eindigde de LO-geschiedenis van Twente, die aanvankelijk zulk
een periode van gestage en vruchtbare verzetsarbeid kende, die verzwakt werd door de
arrestatie van bijna de gehele oude ploeg, maar ook na de Septemberdagen '44 met
nieuwe krachten en in nieuwe gevaren voortploeterde, op de laatste dag voor de bevrij
ding, door de provocatie van een zgn. betrouwbaar SD-contact, Karl Huschka, in een
gruwelijke moordpartij.

DEVENTER 

Van de LO-Twente is een sterke stimulans uitgegaan op de provinciale arbeid van geheel 
Gelderland. Het was aan Twente te danken, dat ook Deventer in organisatorisch LO
verband werd opgenomen. Max zocht in het voorjaar van '43 een reeds zelfstandig werken
de groep anti-revolutionnairen in Deventer op, die een deputatie zond naar Zutphen en 
daar kennis maakte met de afgevaardigdenvan Winterswijk, Zutphen, Arnhem en Twente. 
Dit leidde tot de vorming van het district Deventer met omliggende plaatsen. Over het 
algemeen werd er voor een wijd organisatieverband niet veel gevoeld en gingen vele mede
werkers hier zoveel mogelijk hun eigen weg. Het v:oordeel van de organisatie werd langza
merhand gevoeld, toen er bonkaarten, valse inlegvellen en PB's binnen kwamen van de 
provinciale vergadering. 
Via Apeldoorn en de provinciale LO kwam ook een samenwerking tot stand met een spe
ciaal in Deventer werkende verzetsgroep "Kongsi". Deze oriënteerde zich voor de bonkaar
tenvoorziening geheel op de LO. De "Kongsi" had op haar beurt weer een prima falsifica
teur en tekenaar. Bij de intrede van de TD kon de LO door samenwerking met het distri
butiekantoor 400 inlegvellen vrij krijgen. De omvang van het werk blijkt enigszins uit het 
feit, dat de LO-Deventer in Juni '44 een bedrag van f 3.700.- ter ondersteuning moest 
uitkeren, terwijl in Maart '45 met behulp van het NSF f 15.444.- werd betaald. Over het 
algemeen kenmerkte het LO-werk in Deventer zich door een grote behoedzaamheid. 
Het beperkte zich strikt tot LO-werk, verzorging van onderduikers, en nam geen deel aan 
andere sabotage-acties. Omstreeks September '44 werd de plaatselijke leider gearresteerd, 
waardoor ook anderen moesten duiken, maar hij keerde op de dag der bevrijding terug. 

DE Zum-VELUWE 

Reeds in het voorjaar '41 was er in deze streek een actieve verzetskern. In Wageningen 
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bouwde men een zender. Verder werden veel Joden op de Veluwezoom ondergebracht en 
soms met dertig tegelijk, uit Amsterdam gehaald. Ook verzond men uit Ede pakketten naar 
Vught, Dachau, Amersfoort, Haren en St. Michielsgestel. Aanvankelijk nam de OD deze ver
zetsmensen op, maar de op de toekomst gerichte taak van die organisatie bevredigde hen niet. 
De activiteit van de twee eerder genoemde leraren in Wageningen en Kampen, hun contact 
met Cary in Zeist, met Nico en Chris in Arnhem via de Beurs, en met andere Zuid-Veluwe
naren, was de aanleiding tot de LO aldaar, die zich na de genoemde vergadering in Ede, 
voorjaar '43, ging ontplooien. Dertig man uit de omliggende plaatsen waren er aanwezig. 
De achterdeur was versperd door de fietsen van alle bezoekers en toen Nico uit Arnhem 
binnenkwam en van zijn onbehagen over zulk een massa-bijeenkomst blijk gaf, riep een 
beg�nneling hem toe: ,,Je moet niet bang zijn, jog". Niettemin werd de vergadering opge
heven en elders voortgezet. Door de aanwezigheid van Cary en van Ad uit Veenendaal, 
was er een neiging om zich bij Utrecht aan te sluiten, doch Ede en Wageningen zochten al 
spoedig contact met de Arnhemmers en besloten werd dan ook de Zuid-Veluwe op Arnhem 
te oriënteren en zo spoedig mogelijk ook de Betuwe op Arnhem over te schakelen. 
Piet van Wijngaarden en Frits Visser uit VVageningen waren reeds bezig om in de omgeving 
"filialen" te stichten en in braak liggende gebieden "stekken" uit te zetten. Zij hadden in 
het zgn. commis-voyageurswerk hun sporen al verdiend en verbindingen over het gehele 
land gelegd, zoals bv. met Wolvega, met Kampen, met de Dortse LO en Zeemanspot en 
met Jos uit Amersfoort. Belangrijk voor de verbindingen met het katholieke Zuiden was het 
contact met de kleine pater Holleman uit Nijmegen, die in Wageningen studeerde. Piet en 
Frits begonnen nu ook met de naaste omgeving, met de Zuid-Veluwe en de Betuwe. 
Op Hemelvaartsdag '43 werd een bijeenkomst gehouden in de kerk van Heelsum met een 
aantal vertrouwensmensen, die eerst een principieel betoog te horen kregen van Piet, die 
ter camouflage gewapend was met lectuur over Calvinistische wijsbegeerte, en vervolgens 
een practisch betoog van Frits. Na afloop werd besloten om regelmatig onderling contact 
te onderhouden op elke Dinsdagavond en dat is gebeurd tot Augustus '44 toe, ondanks de 
Wageningse berg, die iedere Dinsdagavond "genomen" moest worden. Dit systeem, het 
verzamelen van kleine kernen, die na een principiële en practische uiteenzetting aan het 
werk gingen, werd bij de verdere uitbouw van de rayons steeds toegepast. 
De meeste vertrouwensmensen werden aangezocht uit het handboek der Geref. Kerken, 
maar er werden ook actieve werkers uit .de Hervormde en RK kring ingeschakeld. De hulp 
van predikanten was vaak onontbeerlijk. Toen bv. Renkum een nieuwe Geref. predikant 
kreeg, Oom Ben, won het verzet er door diens krachtige houding, zowel op de kansel als 
in de practijk van het leven, direct aan betekenis. Hij werd al spoedig de Jodenspecialist 
voor Renkum en Heelsum, zoals Klaas dit werd voor Wageningen. Het aantal "amelekie
ten" steeg onder zijn "staan" in Renkum tot ver over de honderd. Hij stelde een speciale 
onderduikerscatechisatie in en in zijn preken legde hij zijn gemeenteleden het vuur na 
aan de schenen, als het er om ging, verdrevenen en omdolenden in huis te nemen. Een 
expeditie-onderneming in de dorpsstraat te Renkum werd het centraal adres, waar alle 
onderduikers, die via de districtsbeurs "verhandeld" werden, zich onder een wachtwoord 
moesten melden. 
Heelsum had eveneens bij een paar dames en later bij een schoenmaker zulk een centraal 
adres. Het wachtwoord "Jongepier" bracht tal van onderduikers in gastvrije gezinnen van 
Renkum en Heelsum. Een medewerker in Gorkum, die het woord Jongepier in zijn zak
boekje had staan, gaf bij zijn arrestatie die denkbeeldige leider van de organisatie alle 
schuld. Prompt werden in Rotterdam alle J ongepieren opgepakt, die van toeten noch bla
zen wisten en dan ook allen weer vrijgelaten werden. De man zelf bracht de bezettingstijd 
in zeventien verschillende gevangenissen door en kwam behouden terug. 
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Geerhard Bosch 
Tevens: Rv V. 

Gearr. 30-ll-'44 t.g.v. 
and. arr. 

Ge,it/'it J. Piksen 
Geàrt: M-10-'44 bij razzia 
in de bonen van Haarle. 

Direct gif. 

Hendrik de Jonge 
Tevens: RvV. 

Albertus de Jonge 
(Bertus) 

Deze broers zijn op 22-3-'45 bij bombardement 
gedood. 

Jacobus Postuma 
(Koos) 

In het bijzonder Jodenhulp. 
Op 22-3-'45 bij bombar

dement gedood. 

Bote v. d. Wal 
Gearr. 14-3-'45 door 

verraad van buurvrouw. 

Hendrikus Limbeek 
(Wim) 

Tevens: OD, GDN. 
Gearr. 26-8-'43 in 

Utrecht op door SD bezet 
adres. 

Jacob A. Hardenberg 
(Karel) 

LO-Markelo. 
Gearr. 10-12-'44 bij huis
zoeking verm. door verraad. 

Jacobus F. Musch 
(Jaap Vogel) 

In het bijzonder Jodenhulp. 
Gearr. 8-9-'44 door 

verraad. Geval van zeer 
zware mishandeling. 

Jacob Oost 
LO-Markelo. 

Gearr. 3-1-'45 in 
Frederiksoord door verraad 

van DK-ambtenaar. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de LO-Nijverdal/Hellendoorn. 

Lubbert S. Eenkhoorn 
(Bets) 

Gearr. 26-2-'45 t.g.v. arr. 
onderduiker. 

Frederik Gombert 
Gearr. 17-6-'44 door 

provocatie van Johnny de 
Droog. 

Jan Scckel 
Gearr. 10-3-'45 t.g.v. and. 

arr. 

Deze 3 personen behoorden tot de LO-Almelo. 

Bernardus Meenhuis 
LO- Wierden. 

Gearr. 26-12-'44 voor hulp 
aan onderduikers. 

Gerard Simonetti 
LO-Borne. 

Gearr. 28-4-'44 door ver
raad van een vrouw, die 
haar zoons wilde dwingen 
naar Duitsland terug te 
gaan, waaraan Szmonetti 
als ambtenaar GAB niet 

wilde medewerken. 

225 



Ede, dat aanvankelijk nog op Utrecht was georiënteerd, sloot zich weldra bij Arnhem aan, 
zodat er midden '43 onder leiding van Nico en Chris een groot district Arnhem op poten 
stond, behalve Arnhem en omgeving bestaande uit de rayons: Ede met Bennekom, Lunte
ren en de Harskamp, Wageningen met Heelsum en Renkum, Tiel met de Betuwe tot en 
met Zetten, Nijmegen voor een gedeelte, de Over Betuwe en later ook Apeldoorn met 
Hoenderloo, Beekbergen en 't Loo. 
Met de Betuwe vlotte het aanvankelijk niet, wellicht tengevolge van de geheel eigen aard 
der Betuwse bevolking. Het land tussen de grote rivieren werd vanuit Wageningen bewerkt. 
Het eerste contact in de Betuwe lag in Heteren en Randwijk. Daarna hadden de Wagenin
gers succes bij een predikant, Tante Klaartje, die Hien en Zetten voor zijn rekening nam 
en als eerste onderduiker een marinier uit Rotterdam ontving, die zich met een paar grote 
rieten koffers op een oude rammelfiets nogal demonstratief op een stille Zondagmiddag 
kwam melden. De stoere marinier kwam terecht bij een klein Betuws boertje, dat graag 
een beetje "aanspraak" had en liefst "bevindelijke" gesprekken hield. De  Rotterdammer 
gaf echter geen asem op de tale Kanaäns en hield een 8-urige werkdag in ere. Om zes uur 
na de avondboterham ging hij in het hooi zijn krantje lezen en . . .  ons boertje sappelde 
nog een uur of vier door tot zonsondergang. In Wageningen hield men zich zo lang mogelijk 
doof voor de herhaalde smeekbede uit de Betuwe om een flinke marinier, goed kunnende 
werken en van bonnen voorzien, via de Beurs over te nemen. 
Ook in Tiel startte de LO. Moeizaam werd deze plaats het centrum voor de Betuwe. 
Verschillende medewerkers werden vanuit Wageningen naar Tiel gezonden om van daaruit 
de zaak te organiseren, steeds tevergeefs, totdat Liet (Rut van Veenendaal t) uit de Wa
tertoren opdook. Via hem kreeg men een flinke staf. Liet heeft in het verzet het offer van 
zijn leven gebracht. Later werd Piet-Betuwe (Pieter Oosterlee t), een medisch student, 
de vertegenwoordiger voor de Betuwe: Piet-Betuwe, lang, iets voorovergebogen, een 
magere kop, rossig haar. Als je eenmaal gezien had, hoe hij zijn voeten neerzette, vergat je 
zijn gang nooit meer. Een leuke, aardige vent, moedig en rustig, die in de Betuwe heel wat 
afgesjouwd heeft. Op de vergaderingen kwam hij altijd met goede resultaten. Soms kwam 
hij van Nijmegen afzetten met cliché's voor persoonsbewijzen, een andere keer had hij in 
zijn rayon landbouw-Ausweise gedrukt weten te krijgen. In de laatste weken van de eva
cuatie van de Betuwe hield hij d.m.v. een "overzetveer" contact met de geallieerden. 
Hij werd gegrepen en heeft zijn jonge leven gegeven voor de zaak, die hem lief was. 

ARNHEM EN APELDOORN 

Zoals gezegd was Arnhem het organisatorisch centrum voor de provincie. Maar het drie
manschap verwaarloosde intussen Arnhem zelf en omstreken niet. Zij bouwden daar een 
krachtig en actief rayon op, waarin o.a. Oosterbeek, Velp en Dieren opgenomen waren. De 
sprekende successen van dit rayon lagen op ander gebied, maar de LO had er de hand in. 
't Waren de twee overvallen op de gevangenis, de zgn. Koepel en het Huis van Bewaring. 
Zoals reeds bleek, werden ook Arnhem de tegenslagen niet gespaard. 
Als gevolg van genoemde overvallen en van het verraad van Edith 1) kreeg de SD vat op de 
LO-leiding aldaar. Bij de luchtlandingen vonden vele LO'ers werk naar hun hart. Daarna 
is de activiteit door de rampzalige toestand van dit rayon in hoofdzaak beëindigd. Met 
Apeldoorn had het regelmatig contact aanvankelijk veel voeten in de aarde. Chris en Nico 
reisden er eerst zelf veel heen en hielden op deze wijze het contact in stand. Wel werd er, 
en al heel vroeg, veel onderduikerswerk gedaan, doch tot eind '43 had men weinig provin
ciaal contact. Er gingen een 550 bonkaarten per periode naar Apeldoorn via allerlei 
1) Zie pag. 94 e.v.
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Paules H. Borgers 
Gearr. 7-12-'44 i.v.m. 

anti-D. preken. 

Johan Chr. L. Paul 
Tevens: NSF. 

Gearr. 12-10-'44 t.g.v. 
and. arr., waarbij zijn 
genoteerde naam werd ge-

vonden. 

Herman Chr. Edauw 
Gearr. 26-2-'45 bij 

huiszoeking. 

Jan Scherpenzeel 
Gearr. 1-4-'45 verm. i.v.m. 

and. arr. 

David Gosker 
( Groenenberg) 

Johannis R. Gosker 
(Gerrit) 

Deze vader en zoon zijn gearr. 1-4-'45 t.g.v. 
and. arr., waarbij hun adres werd gevonden. 

Gerhard Tijhof 
Gearr. 13-12-'44 bij 

huiszoeking door verraad 
van de vrouw van een ill. 
werker, die bij Tijhof was 

ondergedoken. 

Christiaan J. Westhojf 
Gearr. 30-11-'44 door 
overval op wapendepót. 

Deze 10 personen behoorden tot LO-Apeldoorn en omgeving. 

Johannes Kamphuis 
(Broer) 

Albertus J. Kamphuis 

Beide broers: LO-Vriezenveen. Gearr. 30-3-'45 
bij huiszoeking naar wapens. 

Derk Webbink 
LO-Vriezenveen. 
Tevens: RvV. 

Gearr. 21-9-'44 op 
bezoek bij medewerker, die 
als deelnemer aan liq. poging 
op NSB'er, door deze her-

kend was. 

Jan H. Dommerholt 
LO-Wierden-Rijssen. 
Gearr. 25-2-'45. Was 

aanwezig op adres waar 
gijzelaar werd gehaald. 

Johan P. Mackenbach 
Tevens: !ll. pers, OD. 
Gearr. 12-10-'44 bij 

huiszoeking, waarbij ill. 
lectuur werd gevonden. 

Theodoor Westhojf 
Gearr. 9-11-'44 door 

overval op duikadres. Op de 
vlucht neergeschoten. 

Jan Zandvoort 
LO-Rijssen. 

Gearr. 25-2-'45 t.g.v. and. 
arrestatie. 
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particuliere relaties o.a. in Epe, doch in Januari kwam het tot een samensmelting van aller
lei groepen en groepjes in een nog vaag LO-verband, waarvan de leiding aanvankelijk lag 
bij de enthousiaste predikant van Beekbergen, de kleine dominee (Ds Nicolaas]. A. van 
Exel t), die later in Oosterbeek als slachtoffer van zijn plicht viel. Eerst onder de leiding 
van v.d. Weerd, een doctor in de letteren, kwam er een vast LO-verband met een regel
matige vertegenwoordiging op de districtsvergadering. Het resultaat bleef niet uit. Het 
distributiekantoor, de secretarie en het arbeidsbureau werden ingeschakeld, met het 
gevolg, dat Apeldoorn, nadat het zelf eerst 600 bonkaarten per periode van buiten nodig 
had gehad, omstreeks Juni '44 plm. 500 kaarten naar buiten kon leveren en er zelf nog 
1000 à 1200 distribueerde. Er werd een illegale Apeldoornse Courant uitgegeveJJ., die op 
het laatst f 2.000.- per maand aan ondersteuning opleverde. 

Er is natuurlijk veel meer te vertellen en overal - ook in de andere districten - treft men 
analoge gevallen, maar we kunnen slechts een greep doen. Nico in Arnhem wist van de PG EM 
gedaan te krijgen, dat bij verschillende abonné's overschrijding van het electriciteitsrant
soen door de vingers werd gezien; in Enschede bakte een medewerker elke week speciaal 
prima roggebrood voor onderduikers; in Arnhem werd een dokter bewerkt om mensen 
af te keuren; uit Utrecht kwam Maarten (Maarten Schrijver t) naar Arnhem, die er 
dagwerk van maakte om namen en beroepen op PB's te veranderen met een klein haakje 
en penseeltje. Hij werd later door de PBS overgenomen. Wageningen had een opmerkelijke 
koerier in Heintje (Heinz W. Let tinkt), die in een pakje van de Arbeidsdienst de meest uiteen
lopende vrachtjes vervoerde en later tal van boodschappen door de geallieerde linies naar Nij
megen bracht. Tante Max uit Ede, al in de zestig, koerierde voor de provincie. Zij woonde 2! 
uur lopen van het station, kon niet fietsen, maar ging eenmaal per week trouw per trein op reis 
met paperassen voor de_andere delen der provincie; Apeldoorn maakte noodbonkaarten na; 
Heelsum verschafte origineel PB-papier; de Achterhoek hielp veel geallieerde piloten. Zo 
zouden we kunnen doorgaán. Elk district, elk rayon, ja elke plaats had zijn eigenaardig
heden, zijn typische successen en nederlagen. 

Heel de winter van '43 en het voorjaar van '44 marcheerden de zaken in Gelderland zonder 
ongelukken. Behoudens enkele plaatselijke gevallen had de organisatie weinig hinder van 
Duitse belangstelling. Toen het echter eenmaal mis was en de Duitsers op een belangrijke 
post raak sloegen, ging het van kwaad tot erger. De meeste gevallen van arrestaties zijn 
echter niet te wijten aan de gedecentraliseerde werkwijze, maar grotendeels aan plaatselijke 
omstandigheden. 
Het was reeds in April '44 in Twente begonnen met de arrestatie van de leider van Hengelo, 
Henk. Kort daarop volgde de arrestatie van Frits de Zwerver. Dank zij echter de geslaagde 
bevrijding van dit tweetal uit de zgn. Koepel in Arnhem werd het gevaar bezworen. De 
bverval op de Koepel verscherpte echter de SD-belangstelling voor Arnhem en omstreken. 
Kort daarop werd tengevolge van de arrestatie van een duikelaar in Friesland huiszoeking 
gedaan op het "Hemeldal", waar zowel de heer des huizes als Chris en Nico afwezig waren. 
Door verraad van een landwachter werd de huisheer echter bij een buurman ingerekend. 
Het gevolg daarvan was, dat het "Hemeldal", het meest actieve centrum van Gelderland, 
besmet raakte en Chris en Nico hun heenkomen moesten zoeken in Heelsum en Wolfheze. 
De man van het "Hemeldal" kreeg het in het Huis van Bewaring zwaar te verduren, omdat 
men inmiddels vermoedde, dat de overval op de Koepel vanuit het "Hemeldal" was geleid. 
Daarom werd besloten wederom de hulp van de KP in te roepen, die hem op Zondagmid
dag 11 Juni '44 met ruim 50 andere gevangenen bevrijdde 1). In de provincie steeg echter de 
1) Zie KP-Veluwe.
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Maarten L. Noordzij Pieter Oosterlee 
( Piet Betuwe) 

Nicolaas A. Oostinga Leonard Wilkens 
(Leo) 

Geurt M. v. d. ,Zalm 

Van deze 5 LO'ers uit Tiel verdronk Wilkens bij een crossing 16-3-'45. Noordzij, Oosterlee en v. d. Zalm werden bij het 
gereedmaken van een rubberboot i.v.m. een a.s. crossing, op 22-10-'44 overvallen. Oosterlee deed later nog een ontvluch
tingspoging, doch werd daarbij neergeschoten. Oostinga werd 23/24-12-'44 als gijzelaar gearr. en de volgende dag gef. 

Hendrikus ]. Aalbers 
Op 4-11-'44 door granaat 

gedood. 

Marius A. Brandts Buys 
LO-Velp. 

Tevens: NSF, Kunst. verzet. 
Over!. 21-7-'44 t.g.v. onge· 
val zonder verband met 

verzet. 

Willem A. A. Bosman 
( Anton) 

Tevens: Trouw. 
Gearr. 6-7-'44 in 

Meppel bij straatcontrole 
landwacht. 

Hendrik de Lange 
Gearr. 13-7-'44. Op 

straat aangehouden verm. 
t.g.v. and. arr.

Pieter ,Z,uidgeest 
LO-Velp. 

Gearr. 13-7-'44 verm. 
t.g.v. and. arr. 

Deze 5 personen behoorden tot de LO-Velp. 

Willem G. van ,Z,wet 
LO-Velp. 

Gearr. 16-6-' 44 door 
gepraat. 

Gerrit Chr. H. Plantagie 
LO-Dieren. 

Gearr. 21-1-'44 t.g.v. -na 
mishandeling- doorslaan van 
de gearr. Brune ( ,Zie Top-

LKP). 

Hendrik Wolff 
LO-Dieren. 

Gearr. 22-6-'44 verm. 
door verraad. 

Aart J. den Hartog 
Gearr. 14-7-'44 bij 

huiszoeking verm. t.g.v. 
and. arr. 

Nicolaas J. A. van Exel 
( De kleine dominee) 

LO-Beekbergen 
Op 21-9-'44 in Oosterbeek 

door granaat gedood. 
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spanning met de dag. Overal viel verscherpte waakzaamheid van de SD te bespeuren. In 
Arnhem werd het huis van Kees leeggehaald, maar hijzelf ontsnapte en vertrok nu voorgoed 
uit de provincie, zwaar gezocht door de SD. Plaatselijke contactmensen werden tengevolge 
van de arrestatie van een koerierster, die met post naar Arnhem onderweg was, ingerekend. 
Wij schreven reeds over de arrestaties in Twente en Zutphen. 
Tezelfdertijd ontkwam Tante Riek, vluchtend uit Winterswijk, ternauwernood aan de hand 
van de Duitsers. Nico en Chris bleveninArnhemdoorwerken,ofschoonzij elders onderdoken. 
Op 9 Augustus '44 liep ook echter Chris in de val. Zus, de Arnhemse koerierster, zou naar 
de centrale post op de Oudegracht in Utrecht gaan, waar alle koeriersters uit het gehele 
land wekelijks bijeen kwamen om de post uit te wisselen. Op het laatste ogenblik moest zij, 
na een onverwacht bezoek van de SD, vervangen worden en Chris werd naar Utrecht ge
zonden om haar werk over te nemen. Hij liep met de volledige post van Gelderland in de 
val, omdat het perceel Oudegracht door het verraad van Edith in handen was gekomen van 
de SD. Een uitgezette waarschuwingspost liet hem voorbijgaan, omdat er speciaal werd 
uitgekeken naar koeriersters. Weer zo'n merkwaardige samenloop van omstandigheden, 
die in het verzetswerk zoveel onheil heeft gesticht. Een week later was ook Nico zelf erbij. 
Zijn onderduikadres, een boerderij in Heelsum, werd overvallen. Nico zat in een schuil
plaats met een onderduiker. In de veronderstelling, dat de Duitsers waren vertrokken, 
kroop de onderduiker na enkele uren te voorschijn, doch toen bleek, dat de SD een wacht
post had achtergelaten. 
Men kan de LO van Gelderland niet los zien van de figuur van Nico, ofwel "De 
Lange". Toen de SD hem zocht was zijn signalement overbekend door zijn rusteloze, overal 
opduikende verschijning, zijn stug, onvermoeid ploeteren, dat geen grenzen kende. De 
Lange! Dat benige gezicht, die hoekige kin en de scherpe neus. Een paar indringende ogen. 
Een vlasblonde sluike kuif. De Lange! Een belijnde principiële kerel, die, 24 jaar oud, met 
mannelijke ernst en Christelijk verantwoordelijkheidsbesef een provincie bij elkaar hield, 
bleef ploeteren, zelfs toen de vijand hem bijna elke duimbreed grond van zijn werk
terrein had ontnomen. De SD kende zelfs zijn fiets. Nico was een man, die lichamelijk 
en geestelijk onder de zware druk langzaam uit zijn krachten groeide, die teveel van zich
zelf vergde, die iedere dag, na de befaamde Koepelkraak in Arnhem, zijn kansen zag 
verminderen, arrestatie na arrestatie om zich heen zag, tot de vijand hem zelf greep. 
Hij stierf op de dag voor zijn 25ste verjaardag in het concentratiekamp Schwesing. In zijn 
laatste brief schreef hij over Psalm 23: De Heer is mijn Herder. 
Het gehele net van de oud LO-werkers in Gelderland lag nagenoeg uit elkaar. Er werd 
veel gekramd en gelijmd. Jan uit Ede volgt Nico op als provinciaal leider. Interprovinciaal 
werd er een nauwer contact onderhouden met Zwolle, maar het organisatieverband werd 
weldra geheel verstoord door de Septemberdagen '44, de luchtlandingen bij Arnhem, de 
afsplitsing van de Betuwe en de overschakeling op semi-militair verzet, vooral op de 
Zuid-Veluwe, waar enkele verbindingen liepen met het bevrijde deel van het land. 

Er zijn ook in Gelderland veel slachtoffers gevallen. Tot hen behoren voortrekkers uit 
het LO-werk, die gestuwd door een Christelijk levensbeginsel, vorm gaven aan die grote 
Bijbelse gedachte: ,,verberg de verdrevenen, en meld den omzwervende niet. Laat mijn 
verdrevenen onder U verkeren ... " (Jes. 16 : 3 en 4). 
Gelderland heeft veel aan hen te danken. Zij zorgden, dat deze provincie, die met haar bossen en 
verlaten streken, haar afgelegen boerderijen, zo bij uitstek geschikt was voor het verbergen en 
verzorgen der omzwervenden, een intensief aandeel nam in het nationale werk en dat elke 
stad en elk gehuchtje LO-medewerkers kreeg, die allen op hun plaats hun bijdrage leverden. 
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