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KP-VELUWE 

Strijders op het zand 

De uitgestrekte Vel uwe wekt meer dan enig ander deel van ons vaderland herinneringen 
op aan een tijd, waarin de cultiveringsdrang van de mens nog niet zulke grote afmetingen 
had aangenomen als in onze twintigste eeuw. Hier glorieert de natuur nog in het oude vaak 
ongerepte landschap en daardoor is de Veluwe een gezocht oord voor vacantiegangers, 
die zich gedurende korte tijd willen terugtrekken uit de jacht van het hedendaagse leven 
om rust te bekomen in God's schepping. 
Zandig en schraal is dat uitgestrekte gebied van bossen, heuvels en heidevelden in de 
provincie Gelderland. Soberheid spreekt uit de levensgewoonten van de geslachten, die 
op deze arme grond hebben gewerkt. Zij maakte de mensen ijverig en ernstig. De zware 
arbeid ter bekoming van het dagelijks brood hield het besef levend van 's mensen afhanke
lijkheid van God, en dit gaf de bevolking een streng gelovige inslag. Ze werden zwijgzaam 
van aard, de mensen van de Vel uwe. De schrale zandgrond vroeg arbeidzaamheid, met 
praten kon men de maag niet vullen. 
De genoemde eigenschappen hebben tijdens de tweede wereldoorlog voor een goed deel 
de houding van de bevolking in deze streek van ons land bepaald. Het, in verhouding tot 
het Westen van Nederland, dun bevolkte zandgrondgebied, was voor velen, die de wijk 
moesten nemen in verband met het optreden van de bezetter, een goed oord om onder te 
duiken. 
Al was het ruige gebied van de Vel uwe te begrensd om er een min of meer openbare en 
regelmatige partisanenstrijd gaande te kunnen houden, toch was de Veluwe bv. voor 
wapenafwerpen een operatieterrein bij uitnemendheid. Hindernissen in de vorm van sloten 
of weteringen heeft men hier hoegenaamd niet, zodat men, als de nood aan de man kwam, 
alle kanten uit kon gaan. Bovendien had de Veluwe het voordeel, dat de droge grond 
gelegénheid bood om in holen te huizen, terwijl de bossen goede schuilgelegenheid gaven. 
Uit de bevolking kwamen al spoedig verzetsploegen naar voren, maar bij tijd en wijle 
verschenen op de Veluwe ook andere KP's, om na kortere of langere activiteit weer even 
plotseling te verdwijnen als ze gekomen waren. Dit was bijvoorbeeld het geval met de 
KP van Evert (Marinus Post t). Een andere ploeg, die na Augustus '44 vrij regelmatig op 
de Vel uwe werkzaam was, was afkomstig uit Soest. Deze ploeg stond hier bekend als de 
KP van Rein en Beer. De eerstgenoemde had de leiding in de ploeg, maar bij handelingen, 
waarbij speciale kennis der plaatselijke toestanden was vereist, werd de leiding aan Jan 
Zeegers, één der ploegleden, die op de V: el uwe woonde, opgedragen. 
Wijst het voorgaande er reeds op, dat de geschiedenis der knokploegen en KP-sabotage
ploegen op de Vel uwe zeer gecompliceerd is, verwarrender nog lijken de verhoudingen 
tussen de KP en de RvV en de OD in deze streken. De geaardheid van de bevolking en de 
natuurlijke gesteldheid van dit gebied bevorderde, zoals reeds gezegd, het ontstaan van een 
groot aantal verzetsgroepen en deze begonnen spoedig een behoorlijke activiteit te ont
plooien. Voor een deel zochten zij later aansluiting b�j de opkomende LO en gingen zij bij of 
na de oprichting der LKP, naar dit verband over. Andere groeperingen bleven langere tijd zelf
standig, zetten naar eigen inzichten het werk voort, verkregen tenslotte onderling contact 
en noemden zich RvV. Zo kon het gebeuren, dat de links georiënteerde RvV, juist in de 
meest orthodoxe Noord-, West- en Zuid-Westelijke gedeelten van de Veluwe kwam te 
beschikken over een aantal zeer actieve groepen met een overwegend Christelijk karakter. 
Men dient zich dan ook deze indeling in groepen allerminst als een legkaart voor te stellen. 
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De scheidslijnen waren moeilijk te vinden. Veelal gaf het doel de weg aan en werkten de 
verschillende groeperingen broederlijk samen. 
Met de verhouding tussen deze groepen en de OD was het al eender gesteld. Het OD-begin
sel liet weinig ruimte over voor daadwerkelijk verzet. Vele OD-mannen boden daarom hun 
diensten aan de LKP en RvV aan, Soms losten zij zich in een KP op, soms echter streden 
zij onder bevel van een KP-leider op verdienstelijke wijze mede zonder hun oorspronkelijke 
organisatie geheel vaarwel te zeggen. 
Over het algemeen kon dus niet worden gesproken van een strakke organisatorische eenheid. 
Echter zijn de KP's van Apeldoorn, Arnhem en Barneveld van het grootste belang geweest 
voor het militante verzet op de Veluwe. 
De genoemde plaatsen waren. de brandpunten van dat verzet; kleinere plaatselijke knok
ploegen hebben zich ingesteld op en gericht naar deze drie centra. Apeldoorn, Arnhem en 
Barneveld vulden elkaar aan, zelfs al was er soms geen contact aanwezig. Als de vijand 
meende een brandhaard te hebben gedoofd, laaide het vuur op een andere plaats weerop. 
Daardoor geleek de strijd op een estafette, zodat de Duitsers er. niet in geslaagd zijn aan het 
verzet op de Vel uwe de genadeslag toe te brengen, al moet helaas onmiddellijk worden 
gezegd, dat de vijand vers�hillende keren op een verschrikkelijke manier heeft toegeslagen, 
hetgeen het verzet op de Vel uwe zware offers kostte. 
Het verzetswerk op de Veluwe is veelomvattend geweest. Zouden alle daden van verzets
activiteit in deze streek worden beschreven, dan zou, zelfs al nam men de zonodige afstand, 
geen overzicht worden verkregen. Het zou een verwarde kluwen worden, waaruit de 
afzonderlijke draad niet meer te herkennen zou zijn. En dit laatste is toch noodzakelijk. 
Men mag zich niet verliezen in een overstelpend aantal feiten, men moet de kernpunten 
zoeken. Die kernpunten noemden wij reeds. Apeldoorn, Arnhem en Barneveld. Deze 
plaatsen waren eigenlijk de hoofdkwartieren van de strijders in het verband der LKP op 
Nederland's zandgrond. Er zijn echter enige groepen duidelijk als voorlopers der latere 
KP's te herkennen. 
In Hoevelaken richtte de onderwijzer De Ruiter (Frans Tromp t) een groep op, die zich 
onder meer toelegde op daden, welke later als typische KP-werkzaamheden zouden 
worden gezien. 
De organisator werd op 8 Maart '42, zijn verjaardag, gearresteerd en in September van 
datzelfde jaar met twee zijner medewerkers ter dood gebracht. Een ernstige slag voor het 
opkomend Veluwse verzet. 
Maar er trad een nieuwe De Ruiter (naderhand Jos) op, die zijn werk
zaamheden voortzette. Ook hij ontplooide een grote activiteit. Doch 
in de tweede week van Januari '44 ontstond bij een poging tot liqui
datie van de uiterst gevaarlijke SD-handlanger Stap te Putten, een 
vuurgevecht, waarbij twee leden van een met hem samenwerkende 
ploeg uit Ede ernstig werden gewond. Gelukkig wist één van beiden 
desondanks te ontsnappen. Zijn vriend viel direct in handen van de 
vijand. Ofschoon dodelijk gewond werd hij meedogenloos mishandeld 
en stervende noemde hij enige namen. Voor zijn ploeg, die juist enige 
dagen later door Bob, de vertegenwoordiger van de Top der LKP in 
het Oosten des lands, als officiële KP zou worden geïnstalleerd, had dit 
ernstige gevolgen. Overste Feenstra van de Staatspolitie ging onmiddel
lijk met zijn adjudant naar Ede en schoot Bep (Egbert L. G. Veen t), 
de leider van de ploeg, op de stoep van zijn huis dood. Korte tijd later 

Egbert L. G. Veen 
(Bep) 

Leid. KP-Ede. 
G�fusilleerd 13-1-' 44. 

volgden nog enkele arrestaties uit deze ploeg. De ploe.g geraakte nu in grote moeilijkheden, 
daar de leidinggevenden waren gedood of ternauwernood aan een arrestatie waren ont-
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snapt. De overlevenden stelden zich tenslotte na langdurige besprekingen onder het 
LO-district Amersfoort. 

In Apeldoorn en wijde omgeving verliepen de opbouwpogingen in de aanvang minder 
fataal. Hier had het verzet allereerst vorm gevonden in het onderbrengen en verzorgen 
van onderduikers. De omstandigheden hadden ertoe geleid, dat men meer gewapend verzet 
was gaan plegen. Een belangrijke rol speelde hierbij Joop. 
Bij een medio ' 43 te Utrecht gehouden bespreking tussen o.a. Bertus (Leendert M. Valstar t), 
Jacques (Izaäk v.d. Horst), beiden Topleden der LKP, en Joop werd een eerste contact 
gelegd tussen de landelijke KP-leiding en de Veluwse verzetslieden. 
Omstreeks Mei '44 hadden Bob en Joop te Amsterdam een samenspreking met drie jonge
mannen: Jen (Adriaan C. Nagtegaal t), Huug en Piet, die aan Bob reeds een bewijs van 
hun kunnen hadden gegeven. Besloten werd, dat zij zich op de Veluwe zouden vestigen. 
Dit was de stoot, welke de oprichting van de KP-Apeldoorn tengevolge had. Aanvankelijk 
was de taak van deze ploeg, welke onder leiding kwam van Wiebe, het kraken van distri
butiekantoren. Doch op dit gebied werd helaas weinig succes behaald. In Juli en Augustus 
'44 mislukten overvallen te Epe, te Zwolle en te Apeldoorn. Ook in Harderwijk had men 
pech, daar de zending bonkaarten waarom het ging, niet met de aangegeven trein meekwam. 
Korte tijd later boekte men echter bij een postoverval te Epe een beter resultaat. 

OVERVALLEN "KOEPEL" EN Hms VAN BEWARING TE ARNHEM 

De KP-geschiedenis op de Veluwe is nauw verbonden aan twee van de meest geruchtma
kende gevangenisovervallen, welke in bezet Nederland hebben plaats gehad. Niet zo zeer 
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"De Koepel" in Arnhem 
AA: de auto's der KP'ers, I: ingang, II: deur, waarvoor het spel met de arrestant opnieuw 
gespeeld moest worden en ditmaal van martelend lange duur, doordat de sleutelmeester 
op zich liet wachten. III: dit obstakel leverde geen bijzondere moeilijkheden meer op. 
A: portiersloge, B: binnenplaats, C: administratie, D: directeurswoning, E: gang, H: 
sleutelkastje, K: bewakerswacht; de bewakers, juist aangetreden, lieten zich gemakkelijk 
overmeesteren. Zij werden met het overige personeel in de receptiecellen 1 t/m 8 opgesloten. 
M: kamer, waarin zich de waarnemend directeur bevond, die zich in de situatie schikte. 

P: de cellen. 

horen deze thuis in het 
dienstjournaal van de 
Veluwse knokploegen, al 
namen hieraan ook enige 
Apeldoornse KP' ers deel, 
als wel in dat van de 
Landelijke KP-organisa
tie, daar men hiervoor de 
meest geschikte personen 
uit alle delen van het land 
had bijeen geroepen. Fei
telijk was Frits de Zwer
ver, de grondlegger van 
de LO, de oorzaak van 
deze hele historie. Geheel 
tegen zijn zin overigens. 
Op 1 Mei '44 wordt hij 
bij Ruurlo gearresteerd 
en naar Arnhem over

gebracht. Als de SD tot de ontdekking komt, dat de gevangene van cel 53 de zwaar
gezochte "Frits" is, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. 
,, Waag niet het leven van de jongens om mij eruit te halen", zegt Frits tot Joop, de contact
man van de KP in de gevangenis, als deze hem vertelt, dat Bob plannen beraamt om hem 
eruit te halen. ,,Ik houd het hier wel uit''. Maar de jongens kunnen er geen rust bij vinden. 
Hij móét eruit. 
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Dat is overigens niet zo eenvoudig. Tijdens 
lange pallavers bij "Tante Spiek" en op het 
"Hemeldal" in Oosterbeek wordt de zaak 
van alle kanten belicht. Op de l le Mei, de 
verjaardag van Mussert, wordt een bericht 
onderschept, dat Frits de volgende dag naar 
Vught zal worden getransporteerd. Nog de
zelfde avond zal het moeten gebeuren. De. 
mannen uit Twente en Apeldoorn zijn 's mid
dags al aanwezig en de KP-Frits uit De Bilt 
arriveert in de vooravond op het "Hemel
dal". Met twee auto's vertrekken de mannen 
en op enige afstand van de gevangen}singang 
wordt gestopt.Johannes (Johannes ter Horstt) 
en Geert (GeertSchoonman t), in marechaus
see-uniform, met Harry als "gevangene" ge
boeid tussen zich in, vervoegen · zich bij de 
portier. ,,We hebben hier een arrestant; moet 
morgen in Nijmegen voorkomen. Econo
misch Gerechtshof". 
Papieren - formaliteiten, dan gaan de deu
ren open en brengen drie glimmende pistolen Twee bevrijden en een bevrijder verlaten het Huis van Bewaring. 
de nodige opheldering. Als de overige ploeg-
leden binnen zijn, worden de laatste hindernissen genomen en kunnen de bewakers de 
celdeuren van binnen bewonderen. 
Frits en Henk uit Twente, die men eveneens verlost, kunnen aanvankelijk niet beseffen wat 
hun overkomt. Goed duidelijk wordt hun dit pas als de auto's met grote snelheid naar het 
,,Hemeldal" terugkeren. 

Nauwelijks veertien dagen is de Koepelkraak achter de rug, of de gastheer vari het" Hemel
dal" wordt gegrepen en in het Huis van Bewaring ingesloten. Onmiddellijk staat het vast 
voor de jongens, dat ook hij verlost moet worden. En nu is er voldoende tijd om de zaak 
zo te organiseren, dat meerderen met hem de vrijheid weer zullen smaken. Maar ... de 
zaak ligt nu gecompliceerder. Het "Huis" ligt aan het Walburgplein in de drukke binnen
stad. Een vier meter hoge muur, waarachter dag en nacht door bewapende mannen wordt 
gesurveilleerd, dient als eerste versperring genomen te worden. Daar is een halfmiddel
eeuwse bestorming voor nodig met ladders, touwen en dergelijke. Het moet geruisloos 
onder bescherming van de nacht geschieden. Bij de eerste overval, waarbij de Betuwse 
ploeg van Van Buren (Johannes van Zanten t) de KP-Frits vervangt, komt het tot een 
vuurgevecht, zodat de poging moet worden opgegeven. 
Bij de tweede overval is de situatie nog hachelijker. Door de vorige poging gewaarschuwd, 
heeft de vijand extra beveiligingsmaatregelen genomen. Ditmaal neemt de Utrechtse 
ploeg, aangevuld met Frank (Johannes A. van Bijnen t) en Grote Kees, weer de plaats 
van de Betuwse in. Maar ;tot handelen komt het niet, want de stootploeg van vier man, die 
tot de binnenplaats doordringt, verneemt daar van de in het complot genomen politieman, 
dat volvoering van het plan thans onmogelijk is. 
Maar de Arnhemse Joop zit intussen niet stil en ontdekt een nieuwe toegangsweg; door 
de woning van de directeur. Johannes zal als dominee in het huis van de directeur door
dringen, hem de sleutels afhandig máken en zijn makkers binnenlaten. Nieuwe tegenslag. 
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De directeur is afwezig. Zo eindigt de derde poging. 
"Niet meer 's nachts of 's avonds", zo wordt er besloten, ,,maar midden op de dag moeten 
we het proberen." Men kiest er Zondag 11 Juni voor uit. Weer meldt Johannes zich als 

HOF STRAAT 

Het Huis van Bewaring in Arnhem 
De stippellijn geeft de weg aan, die de KP'ers zijn gegaan. A: woonhuis van de directeur, B: hek, C: voordeur directeurs
woning, D: ingang Huis van Bewaring, 42: de cel van de man van het Hemeldal, 5: de cel, waarin de directeur, zijn 

familie en de bewakers opgesloten werden. 
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dominee, nu vergezeld van Petertje, de koe
rierster van Hans (Theodorus Dobbe t), uit 
Nijmegen. Zij zal voor zijn vrouw doorgaan 
en hem bijstaan. En nu eindelijk mag het 
gelukken.Johannes en Petertje komen binnen, 
houden de directeur hun pistolen onder 
de neus en laten voorzichtig, telkens bij 
twee tegelijk, de mannen van de overvalploeg 
binnen. Weldra rammelen de sleutels en kun
nen de cellen van de SD-gevangenen, met een 
rode kaart aangegeven, worden geopend. 
Ruim 130 mensen kunnen de vrijheid in. Doch 
er zijn er die de kans voorbij laten gaan, om
dat ze . . . uiteindelijk niet durven. Het zal 
de meesten diep berouwen. Maar .54 gevange
nen, mannen en vrouwen, zien zich een bank
biljet van 10 gulden en een levensmiddelen
kaart in de hand gedrukt. Voor allen is gezorgd. 
Enkeie LO'ers nemen elk twee niet-Arnhem
mers mee. De reizigers voor de richting 
Utrecht kunnen de trein van twee uur nog 
halen, die voor Nijmegen de trein van tien 
over twee. De woede van de SD kent geen 
grenzen, maar dat baat hen weinig. 
Slechts vier van de bevrijden vallen weer 
in hun handen. 

Johannes stapt na het welslagen der actie in het H. v. B. op de fiets 
voor vertrek. 

De invasie in Frankrijk staat voor de deur. Op een psychologisch ogenblik heeft het KP
verzet, onder God's voorzienige bescherming, een dubbele en onbeperkte zege op de vijand 
bevochten, want het bekend worden van deze feiten sterkt het volk niet weinig in zijn 
verzet. 

Het bevrijden van gevangenen en het kraken van distributie-kantoren waren echter niet 
de enige objecten, waarop de KP-activiteit zich diende te richten. Reeds kort na de landing 
van de gealJieerden in Normandië was men gaan beseffen, dat men de KP'ers ook andere 
scholing zou moeten geven, wilde men de bevrijders daadwerkelijke steun kunnen bieden. 
Daarom werd besloten om de KP'ers ook verkenningen en sabotagedaden te laten doen. 
Het nastreven van een dergelijke doelstelling bracht echter mee, dat het aantal medewer
kers diende te worden uitgebreid en dat een behoorlijke bewapening moest worden verzekerd. 
Er moesten dus wapenafworpen voorbereid worden, terwijl het eveneens nodig werd, dat 
een regelmatig contact met Engeland werd onderhouden door middel van zendinstallaties. 
Zodoende kreeg na Augustus '44 het KP-verzet op de Veluwe sterk het karakter van mili
taire samenwerking, op een afstand, met de bondgenoten. Het werk concentreerde zich 
in hoofdzaak op twee factoren, in het leven geroepen door de directe strijd van de gealli
eerden tegen Duitsland: de wapendroppings en de luchtlanding bij Arnhem. In de werk
zaamheden, die hieruit voortvloeiden, vonden de verzetslieden van de Veluwe een zeer 
reële mogelijkheid om hun verzetsgeest tot uitdrukking te brengen. Men zou het zó kunnen 
zeggen: de objecten om daadwerkelijk de vijand te bestrijden, werden de Veluwse KP'ers 
th uisge bracht. 
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Het droppingwerk en de luchtlanding hebben dan ook een bijzonder cachet aan de activi
teit van de KP op de Veluwe gegeven. 
Zo ving, in de nazomer van '44, een waarlijk overstelpende bedrijvigheid aan, georgani
seerd door en onder bevel van de oude pionierskern, geleid vanuit Rotterdam door Frank, 
die op 25 Augustus '44 tot Landelijk Sabotage Commandant was benoemd. 
Door zijn scherp strategisch inzicht en zijn goede verbindingen met het Allied High 
Command, wist hij de werkzaamheid der Veluwse KP af te stemmen op de militaire 
ondernemingen der bondgenoten, die in September in het stroomgebied der grote Gelderse 
rivieren begonnenopterukken. De Veluwe werd in de periode tussen de slag om Arnhem en 
de overschrijding van Rijn en IJsel in de tweede week van April '45, het onmiddellijke 
voorland van één der belangrijkste frontsectoren van de geallieerden. 
Door een samenloop van omstandigheden had men, voor de wapenvoorziening van het 
gewapend verzet in Nederland, het oog laten vallen op de Veluwe. Reeds enige maanden 
voor de slag om Arnhem was Joop in contact gebracht met een persoon in Den Haag, die 
de afwerp van wapenen op de Veluwe zou organiseren. Joop vond een voor dat doel ge
schikt terrein op de Veluwe en hield in een huishoudschool te Den Haag met deze persoon 
een inleidende bespreking. Toen hij met dit gewichtige nieuws op de volgende Topvergade
ring verscheen, bleek hem, dat Frank en Witte Piet reeds met dezelfde persoon in verbin
ding waren getreden. 
Frank voelde direct veel voor een afwerpterrein op de Veluwe. Zowel de natuurlijke 
gesteldheid als de centrale ligging in het midden van ons land gaven hierbij de doorslag. 
Ervaring op het gebied van wapenbevoorrading ontbrak nog en eerst enige tijd later zou 
blijken, dat het ook in andere delen van ons land mogelijk was wapendroppings te doen 
plaats vinden. 

In Apeldoorn trad nu een nieuwe figuur op de voorgrond, die zich als KP-man in Utrecht 
onder de schuilnaam Grote Kees een uitstekende naam had verworven. 
Een man van Canadese nationaliteit, die in Utrecht al te zeer door de vijand op de hielen 
werd gezeten en naar Apeldoorn was overgekomen om de jonge groepering aldaar in haar 
activiteit te stimuleren. Hij nam hier de schuilnaam aan van Ouwe Kees en kreeg kort 
nadien op Frank's aanwijzing de functie van Gewestelijk Sabotage Commandant voor 
Gewest Oost, te weten Gelderland en Overijse!. Hem werd een staf van zeven personen 
toegevoegd. 
Joop, die op dat ogenblik door Bob tot zijn speciale beschikking was gehouden en tevens 
optrad als vertegenwoordiger voor Gewest Oost in de Top, vyas reeds enige tijd KP-leider 
voor Oost, in welke functie hij het gezag feitelijk deelde met Johannes uit Enschede. \Vegens 
de afstand tussen de beide plaatsen en de goede vriendschap tussen beide mannen bleek dit 
de meest practische verdeling. 
Inmiddels zond Frank ook zijn orders voor de ploegen in Twente voor het overgrote deel 
via het Gewestelijk Sabotage Commando te Apeldoorn. Om de KP' ers te instrueren zond hij 
van de tot zijn beschikking staande - in Engeland opgeleide - agenten, een aantal 
mannen naar Apeldoorn. 
De eerste wapendropping voor de LKP kwam in de nacht van 28 op 29 Augustus '44 op 
het veld "Yew" bij het gehuchtje Gerven onder Putten. Deze eerste afworp werd door een 
knokploeg uit Rotterdam in ontvangst genomen. Enige hiervan keerden naar Rotterdam 
terug, waarna de droppingploeg gecompleteerd werd met een aantal kortelings door de 
leiding in Apeldoorn aangetrokken manschappen. De ploeg bleef voor het ontvangen van 
meerdere wapenzendingen nog geruime tijd te Gerven gelegerd. 
De oude Apeldoornse KP werd ter zelfder tijd aanzienlijk uitgebreid en in drie afdelingen 
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gesplitst, welke ieder met een eigen commandant onder Joop's leiding stonden. 
In Augustus stelde zich ook in Arnhem een ploeg onder het organisatorisch verband. 
Frank had zich reeds enige tijd eerder met de leider van deze ploeg in verbinding gesteld. 
Pas bij zijn benoeming tot LSC verkreeg hij echter de mogelijkheid zijn grootse plannen in 
daden om te zetten. Daar hem tot op dat moment de gelegenheid nog had ontbroken om 
persoonlijk het contact tussen zijn onderbevelhebbers te Apeldoorn en de leiding der 
Arnhemse groepering tot stand te brengen en dienten
gevolge de relatie Apeldoorn-Arnhem nog niet vlotten 
wilde, voorzag hij in deze leemte door voorlopig zijn 
bevelen rechtstreeks naar Arnhem door te geven. 
Begin September trok Ouwe Kees naar Arnhem, 
onder meeneming van een groot aantal sabotage
opdrachten en een gedeelte van de springstoffen, 
welke enige dagen daarvoor op "Y ew" waren af
geworpen. Hij ontmoette de leider van de Arnhemse 
ploeg ten huize van "Tante Spiek". Het gevolg was 
dat deze Arnhemse KP zeer actief aan het gewapend 
verzet ging deelnemen. Op het moment, dat op de Adriaan A. M. C. Meijler 

warme Zondagmiddag van de zeventiende Septem- ( Adri) 
Maarten H. Verkerk

( Albert)

ber '44, het Nederlandse volk door de stoutmoedige 
Airborne-raid werd verrast, werd de Arnhemse KP 
regelrecht bij de strijd tussen de legers betrokken.

Deze 2 personen behoorden tot de KP-Barneveld.
Adri was de ploegleider. Beiden gearresteerd
16-9-'44 door inval van landwacht op duikadres.

Gezien de nog volkomen ontoereikende bewapening van de manschappen nam men
het besluit om niet gewapend aan de strijd deel te nemen. Door de ploegleden over
de frontsectoren te laten uitzwermen, verkreeg men zeer belangrijke gegevens, welke
men van minuut tot minuut telefonisch aan de bondgenoten kon overbrengen. Tenslotte
kwam het bevel tot evacuatie en begon de krui�weg der Arnhemse bevolking. De Arnhemse
ploegen werden nu echter zwerversploegen, welke zeer moeilijk weer binnen het organisa
torische verband te krijgen waren. De Apeldoornse verzetslieden koesterden enige tijd
sterke argwaan tegen hun Arnhemse makkers, daar het - later onjuist gebleken - gerucht
de ronde deed, dat er verraad in hun gelederen was ontstaan door indringing van met de
Arnhemse evacué's meegetrokken provocateurs. Van hun kant gingen de Arnhemmers, de
vele arrestaties in Apeldoorn vernemende, steeds minder voor aansluiting voelen.
"Wie sterven wil, hij ga naar Apeldoorn", werd hun leuze. Zij zetten echter met élan de
strijd voort, totdat zij vrijwel gelijktijdig met hun Apeldoornse strijdmakkers tot de BS
overgingen om binnen dat verband hun taak tot aan de bevrijding voort te zetten.
Ook in Barneveld en omgeving was het verzet zeer actief. In de zomer van '44 waren in
genoemde plaats enkele ploegen werkzaam. Het was Bob die deze ploegen wist te bundelen,
zodat ook zij in het landelijk verband kwamen en samenwerking zochten met verzets
groepen uit omliggende plaatsen, zoals Hoevelaken, Terschuur, Voorthuizen en Garderen.
Organisatorisch was het verband niet altijd erg overzichtelijk, doch de Barneveldse ploegen,
thans onder de éénhoofdige leiding van Gert, werkten eensgezind samen met de vele
RvV-groepen rondom. Toen door Frank een semi-militaire indeling werd voorgestaan,
werd de leider van de Barneveldse KP districtscommandant. Men vormde vier compag
nieën en er ontstond een werkelijk ideale samenwerking tussen KP's en RvV-groepen te
Scherpenzeel, Woudenberg, Glinthorst en Achterveld. Bijna al deze groepen hebben in
meerdere of mindere mate medegewerkt aan droppings, pilotenvervoer, opblazen van
spoorlijnen, beschieting van Duitse vervoermiddelen, arresteren en opbergen van Duitsers
en Hollandse SS'ers, of het onschadelijk maken van zeer gevaarlijke individuen.
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Het contact tussen de drie centra van verzet - Apeldoorn, Arnhem en Barneveld - was 
voordien van zeer weinig betekenis geweest. Wel waren er individuele banden, doch er 
kon niet worden gesproken van een gezamenlijk overleg omtrent de te ondernemen acties. 
Ook toen het landelijk verband was gelegd, bleef aanvankelijk een directe samenwerking 
uit. Toch was men - hoe vreemd het ook moge klinken - min of meer op elkaar ingesteld. 
Zowel te Apeldoorn als te Barneveld was men tengevolge van·de omstandigheden overge
schakeld van kraken en overvallen tot semi-militaire sabotagedaden en verkenning. Zodoen
de kreeg de KP op de Vel uwe eerder dan in verschillende andere delen van ons land een 
enigszins militair karakter. 
De vele verzetsploegen op de Vel uwe hebben na de bundeling een grote activiteit aan de 
dag gelegd. Dit was echter niet allereerst een gevolg van de organisatorische binding, maar 
van de reeds eerder genoemde belangrijkheid .van dit gewest ten opzichte van het geallieerde 
optreden. Toen door de oprichting van de BS in het najaar van '44 de tijd aanbrak van 
het semi-militair verzet, waren het op de Veluwe de KP's die samen met de RvV het 
karakter ervan bepaalden. 

Voor de organisatie van het Veluwse verzet hebben de van elders gekomen ploegen geen 
rol van betekenis gespeeld. Hun actie mag echter niet onvermeld blijven. We noemden 
reeds het optreden van een KP uit Rotterdam bij de droppings. Een andere Rotterdamse 
ploeg pleegde een overval op het distributiekantoor te Nijkerk, die echter mislukte. De 
KP van Evert kraakte in Juli '44 met succes de distributiekantoren van Elberg en Wezep 
en verdween toen weer. Met de ploeg uit Soest (de KP van Rein en Beer) was dit anders. 
Door de samenwerking met de verzetsmensen te Barneveld en omgeving heeft deze ploeg 
zich min of meer met het Veluwse verzet vereenzelvigd, zodat het was, alsof ze daar thuis 
hoorde. 
Eén zelfstandige actie verdient o.i. wel bijzondere vermelding. 
Op de terugreis uit Friesland, waar de KP-Soest, na de arrestatie van één harer leden, 
tijdelijk ondergedoken was geweest, bivakkeerden Rein en Ep, twee van haar leden, enige 
tijd in Oldebroek, ieder op een boerderij. In de vroege morgen van 6 Juli '44 kwam de 
boer, bij wie Ep ondergedoken was, met de mededeling bij Rein, dat zijn boerderij door bij 
de SD gedetacheerde politie was overvallen en dat, behalve enige Joodse onderduikers, 
ook Ep was gearresteerd en weggevoerd. Rein besloot onmiddellijk maatregelen te treffen 
voor een bevrijdingspoging. Inderhaast werden enkele plaatselijke illegale werkers bij 
elkaar getrommeld en toog men er op uit om het transport op te sporen. Het bleek intussen, 
dat de politie nog meer arrestaties had verricht en dat men een woonwagenbewoner met 
paard en wagen had gevorderd om de arrestanten te vervoeren. Het transport bestond 
inmiddels uit ruim 10 arrestanten, w.o. 3 Joodse echtparen, 2 Joodse kinderen, enkele 
onderduikers en Ep, aanvankelijk begeleid door 5 en later door 3 wachtmeesters, die achter 
en voor de wagen op de fiets meereden. 
Rein realiseerde zich, dat hij snel moest handelen, voordat het transport de plaats van be
stemming - vermoedelijk de kazerne in Wezep - had bereikt. Twee pogingen door mid
del van een hinderlaag mislukten, doordat zijn onervaren assistenten zich op het laatste 
ogenblik bedachten en . . .  op de vlucht sloegen. Ondertussen had de stoet de hoofdweg 
Amersfoort-Zwolle bereikt. Rein volgde het transport op een afstand en overwoog de 
mogelijkheid om de overval alleen uit te voeren. Hij zag daarvoor zijn kans schoon, toen 
één der bewakers vooruit reed, waarschijnlijk om de aankomst in Wezep te gaan voorbe
reiden. Rein versnelde zijn vaart en deed alsof hij het transport wilde passeren. Op dat 
moment loste hij een schot op één der begeleiders, die onmiddellijk buiten gevecht was 
gesteld. Ep zag intussen kans om de tweede bewaker een harde klap op het gezicht te geven, 
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Johannes K. S. Anema 
(Karel) 

Cornelis Meerh�f 
Contact KP. 

Gmit A. Meerhof Frederik H. Meijer 
{Fred) 

Adriaan C. Nag/egaal 
(Jen) 

Op de vlucht neergeschoten. 

Deze 5 personen zijn gearresteerd op 10-1-'45 b\j het oprollen van een zendpost ten huize van Meerhof. Zie pag. 500. 

]ohannus W. Ch. van 
Riemsdijk 

Huisvesting KP. 
Gearr. 8-2-'45 verm. t.g.v. 

andere arr. 

Cornelis A. Kleekamp 
(Kees) 

Gearr. 14-11-'44 i.v.m. 
O D-werkzaamheden van 

zijn 1•ader. 

Marten Lubberts Willem Roebeling 
(Wim) 

Onmiddellijk doodgeschoten. 

Auke Zeilstra 
(Kees) 

Onmiddellijk doodgeschoten. 

Klaas Zeilstra 
( Klaas) 

Onmiddellijk doodgeschoten. 

Deze 4 personen werden het slachtoffer van de razzia op 10-10-'44 in de Gortelse bossen. Zie pag. 497. 

Pieter v. d. Meer 
Gearr. 15-1-'45 t.g.v. and. 

arr. 

Gerrit Ohmann 
(Ger) 

Koerier KP. 
Tevens: Trouw. 

Gearr. 12-10-'44 t.g.v. 
and. arr. 

Reinier van Gerrevink 
(Jol) 

LO-Apeldoorn. Tevens: inl. 
dienst, groep Narda. 

Jan Schut 
Koerier KP. 

Beiden gearresteerd 29-9-'44 door het verraad van 
l'Ecluse. Zie pag. 497. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Apeldoorn. 
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gevolgd door een schot van Rein, waardoor de man in een sloot langs de weg rolde. Door 
de ontstane consternatie was de derde bewaker, die al een eind verder reed, gewaarschuwd. 
Deze keerde zich om, doch durfde blijkbaar niet te dicht in de omgeving te komen. Rein 
zag hem op enige afstand voor 2 mannen staan, die hij herkende als zijn aanvankelijke 
assistenten. De beide mannen stonden met hun handen omhoog. Omdat hij wist, dat deze 
bewapend waren en dus bij arrestatie zeker de kogel zouden krijgen, richtte hij zijn pistool 
op de betreffende agent, die na twee schoten het hazepad koos, zodat ook Rein kon vertrek
ken. Later op de dag hoorde hij, dat alle gevangenen waren ontkomen. 

Van de drie genoemde centra is Apeldoorn zonder twijfel het belangrijkste geweest. Hier 
had men veel contacten met het verzet in andere provincies; de Apeldoornse KP, die veel 
werk verrichtte in verband met droppings en het verbreken der vijandelijke spoorwegver
bindingen, zorgde voor de wapenvoorziening van het verzet in verschillende delen van 
het land. Reeds in de eerste dagen van September '44 kwamen de eerste sabotage
opdrachten binnen. Het was het voorspel van de luchtlanding bij Arnhem. Rondom Apel
doorn, Arnhem en Barneveld werden spoorlijnen opgeblazen en wegen versperd, terwijl 
door de lucht grote partijen wapenen werden aangevoerd. 
Voor de Apeldoornse KP werden nu, behalve op "Y ew", nog op twee andere velden -
"De Zesendertig Bunder", naast het landgoed "De N oorderheide" te Vierhouten en het 
veld bij de jachtopzienerswoning "De Hertenkamp" te Vaassen - grote hoeveelheden 
sabotagemiddelen afgeworpen. Een overstelpende voorraad wapenen stroomde naar de 
drie centrale opslagplaatsen in deze gemeente en werd vervolgens op Frank's aanwijzingen 
over Nederland gedistribueerd. Voor deze hoogst riskante arbeid verkreeg men de niet 
genoeg te schatten medewerking van een plaatselijke transportonderneming en van de 
chauffeurs met hun materiaal van de afdeling opleggers van de Nederlandse Arbeidsdienst, 
waarvan de chef op aandringen van de illegaliteit in de door hem gehate dienst was geble
ven en nu spontaan alle medewerking verstrekte. 
In deze tijd werd onder hoogspanning gewerkt op de gehele Vel uwe. Pas nadat de strijd 
bij Arnhem was getaand, en de luchtlanding bleek te zijn mislukt, trad een periode van 
betrekkelijke rust in, al had men vooral in de omgeving van Arnhem de handen vol met 
het helpen en wegvoeren van niet in Duitse krijgsgevangenschap geraakte manschappen 
van het luchtleger. 
Het plan van het tweede leger om door te stoten naar het Ijselmeer was mislukt. Het was 
vanzelfsprekend ook voor het enthousiaste Veluwse verzet een bittere teleurstelling. En 
een nieuwe domper op de hoop op een spoedige bevrijding van het zware juk werd gezet, 
toen een troep uit Antwerpen gevluchte SD'ers een schrikbewind op de Veluwe ging uit
oefenen. Deze troep werd door Rauter naar Apeldoorn gezonden, waar een nieuw Ein
satzkommando werd gevormd. Op de gehele Veluwe wisten zij onder de verzetsmensen 
hun slachtoffers te vinden. De Duitsers, die het snelle oprukken van de geallieerden blijk
baar niet hadden voorzien, waren verschrikt en verrast toen het Tweede Leger in een kort 
tijdsbestek tot Nijmegen oprukte en dus op de drempel van Duitsland stond. De vijand 
besloot toen om bij de IJ sel een verdedigingslinie aan te leggen. In Gelderland werden 
grote razzia's ondernomen om mannen bijéén te brengen voor dit schanswerk. Voor de 
KP's op de Vel uwe betekende dit een toeneming van het gevaar. 
Eind September '44 voorzag de KP te Apeldoorn een razzia, zodat men overeenkwam om 
deze plaats tijdelijk te verlaten. Vooraf moest echter een wapenvoorraad van zes ton, af
komstig van een dropping op het terrein "De Zesendertig Bunder", in veiligheid worden 
gebracht. Ruim 5 ton werd haastig weggebracht; de bewapening van de KP werd aangevuld 
en ook de burgerverzetsgroepen (BVG) werden van wapens voorzien. Tevens werd nog, vlak 
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voor het vertrek, een overval op de drukkerij van het plaatselijk dagblad gedaan om publi
catie in dat blad van een oproep der Duitsers om de. bevolking van Apeldoorn tot deelname 
aan het schanswerk te dwingen, onmogelijk te maken. 
Intussen pleegde een zekere l'Ecluse, die zich had ingedrongen bij de leiding van een 
onaf hankelijke verzetsgroep, welke zich in September '44 als burgerverzetsgroep onder 
leiding van het Gewestelijk Sabotage Commando had gesteld, verraad van de allerlaagste 
soort. Hij kwam in de verzetsbeweging niet snel genoeg omhoog naar zijn zin, wachtte 
het tijdstip af, waarop de SD zeer veel waarde aan inlichtingen zou hechten, deelde deze 
toen mee, wat hij wist van de illegaliteit in Apeldoorn en omgeving, en ging met de SD'ers 
mee om hen de adressen te wijzen van verschillende verzetslieden. Hij deed dit alles zonder 
enige pressie, hij speelde geheel vrijwillig de verradersrol. Het gevolg hiervan was, dat 
op 2 October '44 acht personen werden neergeschoten. Tot die acht behoorden twee piloten 
die men had aangetroffen in het huis van één der verraden illegale werkers. Volgens 
verklaringen van de SD-officieren was de SD vóór het verraad van l'Ecluse van geen enkel 
onderdeel van het werk en de structuur van de illegaliteit in Apeldoorn · op de 
hoogte. 
Door zijn verraad kwam men tevens nadere bijzonderheden te weten omtrent het feit, 
dat op de Noord-Veluwe door de geallieerden grote hoeveelheden wapenen, munitie en 
springstoffen voor de verzetsbeweging werden afgeworpen. De Duitsers besloten daarom 
over te gaan tot een grootscheepse actie. Bij de SD leefde de verwachting, dat men op deze 
manier de verzetsbeweging dodelijk zou treffen. Troepen van de Wehrmacht en SS werden 
aangetrokken. 
Zij omsingelden het gebied waarop de verdenking was gevallen. Her hoofdkwartier was 
gevestigd te Vierhouten. 
In de vroege ochtend van de lüe October '44 begon men met het "uitkammen" van de 
bossen. In tirailleurslinie ging men op jacht. De KP-Apeldoorn leed onder deze actie 
ernstige verliezen. De gebroeders Kees (Auke Zeilstra t) en Klaas (Klaas· Zeilstra t) 
werden te zamen met Wim (Willem Roebeling t) te Vierhouten na zware mishandeling 
gedood. De GSC, Ouwe Kees, ontsnapte aan de razzia, hoewel op zijn adres gegevens over 
de verzetsbeweging in Apeldoorn gevonden werden. Gelukkig wist de SD m�t deze vondst 
weinig uit te richten. Verder werden Joop en Marten Lubbers (t) gevangen genomen en 
naar Duitsland overgebracht, terwijl Koen, die tegelijk met Joop was gearresteerd, maar 
blijkbaar minder verdacht werd, naar Doesburg werd getransporteerd om te worden ingezet 
bij het werk aan de IJsellinie. Joop keerde na de bevrijding uit Duitsland terug, Marten 
stierf daar nog na de bevrijding. 
Koen, in Doesburg aangekomen, vluchtte aldaar op listige wijze uit de kazerne en ging 
naar Apeldoorn terug. Van de meest op de voorgrond tredende personen waren nu slechts 
Ouwe Kees en Koen overgebleven. Koen ontdekte bij zijn terugkomst in Apeldoorn, dat 
de Duitsers hem weer op het spoor waren. Hij wist ternauwernood uit hun handen te blijven 
en zijn gezin in veiligheid te brengen. Hij dook een week onder om bij zijn terugkomst op 
een weldra volgende vergadering van Frank te vernemen, dat hij met zijn naaste mede
werker was geschorst wegens ... gebrek aan activiteit. Frank zag spoedig zijn vergissing 
in en een rehabilitatie volgde. Doch de samenwerking tussen de Apeldoornse KP'ers en 
Ouwe Kees wilde vanaf dat moment niet meer vlotten. Kort nadien trok Ouwe Kees zich 
geheel terug en de moeilijke taak om de overlevenden van de Apeldoornse knokploegen 
opnieuw te bundelen, kwam op Koen's schouders te rusten. Op een ter plaatse gehouden 
vergadering werd hij door de overgebleven manschappen der oude KP's met algemene 
stemmen tot hun leider aangewezen. Hij zette Joop's werk zo goed mogelijk voort en ging 
in Februari '45 met zijn ploegen over naar de BS. 

497 



Inmiddels was in November '44 een bataljon Nederlandse SS op de Veluwe gekomen. Als 
bloedhonden jaagden de leden van dit bataljon op illegale werkers. Op 14 November rolden 
ze het stafkwartier van de OD in Apeldoorn op. Slechts de chef ontkwam en onthield zich 
daarna van elke actie. 
De volgende morgen deden de SD' ers een inval op een adres in Ermelo en arresteerden 
daar de commandant van de RvV. Een week later werd te Ede wederom een arrestatie 
verricht en in een koerierspost een val opgezet. Een paar koeriersters uit Veenendaal werden 
daar het slachtoffer van en het gevolg was, dat de SD naar die gemeente trok. Daar werden 
personen gegrepen, wier spoor leidde naar Utrecht. De dag daarop sloeg de Apeldoornse 
SD daar zijn slag in het gebouw van de Kamer van Koophandel 1). Het aantal slachtoffers
uit KP-kringen was groot. Een deel van de gevangenen werd overgebracht naar de Wil
lem III Kazerne te Apeldoorn. Frank, de LSC, vatte het plan op om de gevangenen te 
bevrijden. Hij begaf zich daartoe op 27 November '44 naar het kwartier van Ouwe 
Kees, maar vond niet de medewerking, waarop hij had gerekend. Daar hij een be
vrijdingspoging van het grootste gewicht achtte, besloot hij ten einde raad zelf het terrein 
bij de Willem III Kazerne te gaan verkennen. Hij vond Paul (Samuël Esmeye:r t), een 
expert in het plegen van overvallen, bereid om met hem mee te gaan. Reeds bij het eerste 
onderzoek naar de situatie ter plaatse werden zij aangehouden; er ontstond een schietpartij, 
waarbij Paul terstond werd gedood, terwijl Frank zwaar gewond naar een Kriegslazaret 
werd overgebracht, waar hij enkele dagen later overleed. 2)
Het Veluwse verzet leed zware verliezen en nog meer offers moesten worden gebracht, 
want een nieuwe slag trof het verzet. Onder pressie van de SD had een medewerker beloofd, 
na zijn gevangenschap inlichtingen te zullen verstrekken, in de hoop de SD om de tuin te 
leiden. Na een aantal onbelangrijke inlichtingen, gaf hij op een gegeven ogenblik plaats 
en tijd van een vergadering door, met het advies niet in te grijpen, maar nog af te wachten. 
Deze gevaarlijke handelwijze had een ernstig gevolg. De SD deed wel een overval en 
arresteerde op 19 November '44 drie verzetsmensen, die in Duitsland OnJ-gekomen zijn. 

Ook in Barneveld vielen slachtoffers. Daar sloegen de landwachters toe. Twee leden van 
de ploeg Adri (Adriaan A. M. C. Meijler t), één der drie KP's te Barneveld, werden 
gevangen genomen en te Ede gefusilleerd. Dit drama speelde zich af juist voor de lucht
landingen te Arnhem. 
De KP"Arnhem bleef evenmin een aantal bloedoffers bespaard. Op 8 November werd een 
complete te Oud-Reemst gelegerde afdeling gearresteerd. Deze ploeg wist echter te Velp 
uit de bankkluis, waarin zij was opgesloten, te ontsnappen. Begin Januari '45 viel het 
merendeel van de in Arnhem achtergebleven verzetslieden in handen van de SD. Zij wer
den naar een Duits concentratiekamp overgebracht. Drie van hen kwamen om het leven. 
Een gevolg van de arrestaties in Arnhem was weer, dat de vijand nog twee Arnhemse 
afdelingen op het spoor kwam, namelijk die, welke nabij Wiessel, en die, welke bij Otterloo 
was gelegerd. Onder deze beide groepen hield de SD eveneens hevig huis. Gelukkig 
wisten enigen der gearresteerden te ontsnappen, terwijl de naar Duitsland overgebrachte ploeg
leden na de bevrijding behouden terugkeerden, zodat de gevolgen niet blijvend fataal waren. 
En nog is de dodenlijst niet ten einde. Op 2 December '44 werden bij de Willem III 
Kazerne te Apeldoorn dertien gevangenen doodgeschoten teneinde de bevolking van 
Apeldoorn gedwee te maken tot het opvolgen van een nieuw bevel om zich te melden voor 
schanswerk aan IJsel en Rijn. Vier slachtoffers waren afkomstig uit de LKP. Verder 
bevond zich onder hen een Amerikaans vlieger, die op zijn onderduikadres in Apeldoorn 
was gegrepen. 
1) Zie pag. 518. 2) Zie pag. 403 e.v. 
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Hendrik Brouwer 
(Theo) 

Gearr. 29-1-'44 bij huis
zoeking i.v.m. liquidatie
poging in Putten. Zie pag. 

487. 

Adriaan den Engelse 
( Hendrik Jan) 

Tevens: KP-Jan de Groot/ 
Henk Visser. 

Gearr. 19-1-'44. Oorzaak 
onbekend. 

Theodorus H. Krijnen 
{Theo) 

Tevens: KP-Jan de Groot/ 
Henk Visser. 

Op 13-1-'44 bij mis!. 
liquidatie poging in Putten 

dodelijkgewond.Ziepag.487. 

Wilhelmus ]. J. Oor/ 
(Wim) 

Gearr. 25-5-'44 bij trein
contróle. 

Erik de Vries 
(Bert) 

KP-Barneveld. 
Op 17-4-'45 gesn. 

bevrijdingsgevecht. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Ede. 

Johannes Penseel Jr 
(John) 

Marinus Penseel 
( Martin) 

Deze broers zijn gearresteerd 4-1-'45 ten gevolge van 
andere arrestaties en in verband met huisvesting 

van piloten. 

Klaas Schuttinga 
(Klaas Schut) 

Gcarr. 2-1-'45 verm. i.g.v. 
verraad. 

Bernardus Vork 
Gearr. 18-9-'44 t.g.v. z,er

raad van NSB'er. 

Hubertus J. ]. v. d. Sa/111 
Huisvesting KP-Nijkerk. 
Op 2-4-' 45 over/. zonder 

verband met verzet. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Arnhem. 

]acob Brink 
(Job) 

Voorheen: Rv V. 
Op 16-4-'45 gesneuveld bij 

verkenningsactie. 

Adrianus P. v. d. Twee! 
(Arie) 

Plm. 1.9-4-'45 bij het be
spionneren van Duitser 
door deze aangeschoten. 
Na bevrijding aan bekomen 

verwondingen over/. 

Deze 2 personen behoorden tot de KP-Nijkerk. 

Hendrik Ouwejan 
Geval van ernstige 

mishandeling. 

.Jacob W. 01,ereem Arend Smit 
( De Lange) 

Bijz. Jodenverzorging. 

Deze 3 personen behoorden tot de KP-Apeldoorn. Gearresteerd 19-11-'++ 
door aan de SD verstrekte inlichtingen. Zie pag. 498. 
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Op 10 Januari '45 overviel de SD de KP-zendpost in de Nijverheidsstraat te Apeldoorn, 
ten gevolge waarvan o.a. vijf KP'ers het leven lieten. Ook hierna greep de vijand nog her
haaldelijk om zich heen en moesten velen hun verzet met de dood bekopen, doch toen was 
de overgang van de Veluwse KP's in het verband van de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten reeds een feit geworden. 
De 6e Maart '45 bracht de Rauter-ramp. De volgende dag sleurden de op wraak beluste 
Duitsers op vele plaatsen in Nederland een aantal SD-gevangenen voor de lopen. Op de 
onheilsplaats, de Woeste Hoeve, halverwege de eenzame straatweg van Apeldoorn naar 
Arnhem gelegen, werd de grond gedrenkt door het bloed van honderdzeventien strijders. 
Na de gereleveerde ernstige verliezen waren de afdelingen van de LKP op de Veluwe 
gehavend en ontredderd en een fusie van alle verzetsgroepen in de BS was nog niet tot 
stand gekomen. De Arnhemse ploeg, die ten tijde van de gevechten tussen de Duitsers en de 
luchtlandingstroepen een bijzondere taak had verricht, moest evacueren. Door zich 
formeel aan het Rode Kruis te verbinden, was het mogelijk geweest lange tijd in Arnhem 
achter te blijven. De leider ging naar Ede, waar hij het contact met de illegaliteit weer 
opnam en wel hoofdzakelijk om zijn mannen weer te verenigen. Hij was het, die te Am
sterdam benoemd werd tot Gewestelijk Commandant van de BS, waarna hij alles in het 
werk heeft gesteld om de diverse verzetsgroepen op de Veluwe te bundelen. Dit gelukte. 
Het gewest werd toen in twee delen gesplitst, er kwam een staf kwartier te Barneveld en een 
te Apeldoorn. Maar dit behoort tot de geschiedenis der BS. De afdelingen van de LKP 
op de Vel uwe bestonden daarna eigenlijk niet meer zelfstandig, doch dit neemt niet weg, 
dàt de oude KP'ers nog vaak optraden om de vijand afbreuk te doen, al was het dan ook 
niet meer in het oude verband. Toen, in de derde week van April '45, voor de Veluwe het 
grote ogenblik van de bevrijding was gekomen, waren het slechts de restanten van de gede
cimeerde Veluwse KP's ,welke dit grootste gebeuren mochten beleven. De vreugde over 
het feit, dat zich tenslotte alles ten goede had gekeerd, vermocht niet de droefenis te doen 
wegebben over het lot van de gevallen makkers. Maar in het gelukkig bewustzijn, dat de 
strijd en de offers wezenlijk hadden bijgedragen tot de ineenstorting van het heidense 
regiem en tot het herstel van de vrijheid, kon men nu de blik richten in een nieuwe toekomst, 
en aantreden voor de arbeid, welke deze zou vragen. 
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