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In heel Nederland zijn na 1945 heel lang straten en pleinen genoemd naar lokale verzetsstrijders. Vaak gaat het 
om hele wijken. In Apeldoorn was dat niet het geval, terwijl veel Apeldoorners een belangrijke rol hebben gespeeld 
in het verzet tegen de Duitsers. 
De enige uitzondering vinden we in Ugchelen, waar een laan is vernoemd naar de huisarts en verzetsstrijder van 
het eerste uur Gilles Pieter Duuring. De vernoeming dateert al van juli 1946, wanneer de Koudhoornlaan wordt 
omgedoopt tot G.P. Duuringlaan. Dat vroege besluit heeft tot 2018 geen navolging gekregen voor andere straten 
in Apeldoorn, laat staan voor een hele wijk.
Tijdens de oorlog waren er meningsverschillen tussen verschillende verzetsgroepen in Apeldoorn. Daarover is 
na de oorlog weinig gesproken. Dit kan een reden zijn voor de terughoudendheid om te komen tot keuzes voor 
straatnamen. 

In 1970 is er (weer) overleg over ‘vernoemingen’. Allerlei voorstellen komen ter sprake: de Kerklaan omdopen tot 
Verzetsstrijderslaan en langs het Oranjepark een muur plaatsen met de namen van omgekomen verzetsstrijders. 
Het Raadhuisplein omdopen tot Verzetsstrijdersplein, een Verzetsstrijdersbuurt en dan ook de straten vernoemen... 
Geen enkel voorstel haalt het. 
Uiteindelijk is het compromis in 1970: het park rondom Marialust wordt Verzetsstrijderspark. Er hoeft geen naam 
te verdwijnen, want dat park heeft nog geen naam. En straten zijn er niet... Daarmee lijkt de kwestie opgelost. 

Toch komt de discussie steeds weer op gang, en in 2018 gaat de gemeenteraad akkoord met het voorstel in de ge-
plande woonwijk op het voormalige TNO-terrein twaalf  straten te vernoemen naar verzetsstrijders uit Apeldoorn 
en de dorpen. De namen zijn gekozen uit een lange lijst en vormen een afspiegeling van het Apeldoorns verzet.

WOORD VOORAF   
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Bij ons onderzoek bleek dat van sommigen weinig schriftelijke informatie is overgeleverd uit hun jeugd. Dat geldt 
soms ook voor bepaalde verzetsactiviteiten. Begrijpelijk: daar werd immers nauwelijks iets over opgeschreven; en 
foto’s uit die tijd zijn helemaal zeldzaam. Toch is het gelukt door interviews met kinderen én kleinkinderen details 
van jeugd en oorlogsverleden boven tafel te krijgen. Ook kwamen oude fotoalbums tevoorschijn. Het resultaat is 
dat we van allen een korte, sober vertelde levensbeschrijving konden samenstellen, mét foto’s.
Met een hoofdstuk over de geschiedenis van de locatie krijgt ook de nieuwe wijk als geheel een plaats in de tijd.

De twaalf  vernoemden zijn mannen en vrouwen, van alle rangen en standen, burgers en militairen, twintigers en 
zestigers. Enkelen overleefden de oorlog, de meesten kwamen om het leven in een concentratiekamp of  voor een 
vuurpeloton. Bijzondere mensen tijdens de bezetting, maar de meesten waren dat niet toen de oorlog uitbrak. 
Toen waren het gewone burgers of  militairen. Ze werden bijzonder toen ze kozen om zich te verzetten tegen de 
Duitse bezetter. Dat was niet zomaar een keuze. Ieder die dat deed, wist dat hij daarmee zijn leven op het spel 
zette, of  het nu ging om het helpen van onderduikers, het drukken van illegale krantjes, gewapend verzet of  om 
actie vanuit Engeland. 
Dit boek is aan hen opgedragen.

De auteurs
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1  Govert Steenstraat

2  Evert van ‘t Landstraat

3  Hendrik Ouwejanstraat

4  Schalk Toomstraat

5  David Goskerstraat

6  Jan Barendsenstraat

7  Juul Paatsstraat

8  Hans Suijlingstraat

9  Jacob Teding van Berkhoutstraat

10 Marcelis van Bemmelstraat

11 Gerrit Kroonstraat

12 Narda van Terwisgastraat
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Bezetting en vroeg verzet
Oorlog! Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger ons land 
binnen. Zware gevechten, maar Apeldoorn wordt be-
zet, zonder dat er om de stad gevochten is. Het Neder-
landse leger capituleert op 15 mei: het begin van vijf  
jaar bezetting door nazi-Duitsland. 

In de eerste maanden vaardigt de bezetter weinig be-
perkende maatregelen uit. De meeste Nederlanders 
accepteren de situatie en ‘proberen er het beste 
van te maken’. Enkele Nederlanders komen 
wel metéén in verzet, ook in Apeldoorn, zoals 
Engelandvaarder Govert Steen (zie p.16) en 
de leden van de Ordedienst Jan Barendsen 
(zie p.22) en Jacob Teding van Berkhout (zie p.28).

HET VERZET IN APELDOORN EN DE DORPEN     1940-1945      

     

Iedere Nederlander heeft op 10 mei 1940 de proclamatie 
van de koningin gehoord op de radio of gelezen in de krant. 
Er spreekt niet alleen grote verontwaardiging uit, maar 
het is ook een oproep tot verzet. Dit soort oproepen zal 
koningin Wilhelmina tijdens de oorlog steeds herhalen in 
radiotoespraken vanuit Londen.

Govert Steen Jan Barendsen Jacob Teding van 
Berkhout
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Onderdrukking en georganiseerd verzet
Na een half  jaar laat de bezetter zijn ware ge-
zicht zien: op 21 november 1940 krijgen alle 
joodse ambtenaren ontslag. Daarna worden 
de joden stapsgewijs buiten de maatschappij 
geplaatst. Dat is een sluipend proces, daar-
om zijn er in het begin weinig joden die on-

derduiken en ook weinig andere Nederlanders die daarbij 
willen helpen. Ze zijn er echter wel, zoals Evert van ‘t Land 
(zie p.34), Narda van Terwisga (zie p.40) en Juul Paats (zie 
p.46). Vanaf  15 mei 1940 besturen de Duitsers het land 
vanuit Den Haag, maar het dagelijks bestuur van stad en 

Evert van ‘t Land Narda van Terwisga Juul Paats
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HET VERZET IN APELDOORN EN DE DORPEN

streek en de handhaving van de openbare orde blijven 
aanvankelijk in handen van de zittende burgemees-
ters, wethouders, politiemensen. Wel worden steeds 
meer bestuurders en hoge politiefunctionarissen ver-
vangen door ‘deutschfreundliche’ mannen. Een enkele 
keer houdt een Nederlandse bestuurder het zelf  voor 
gezien, omdat Duitse maatregelen in strijd zijn met 
zijn principes. Zo iemand is de Apeldoornse wethou-
der David Gosker (zie p.52), die vanaf  dat moment 
actief  is in het verzet.
Sommigen blijven juist in functie, omdat ze op die ma-
nier een (riskante) sleutelrol kunnen vervullen in het 

David Gosker Hendrik Ouwejan Marcelis van Bemmel

verzet. Dat doen de politiemensen Hendrik Ouwejan 
(zie p.58) en Marcelis van Bemmel (zie p.64).
Een vergelijkbare rol speelt Hans Suijling (zie p.70) die 
blijft werken als PTT-ambtenaar bij Radio Kootwijk. Hij 
is daar in dienst van de Duitsers, maar tegelijk is hij een 
van de leiders van het lokale verzet. 

Net als Govert Steen wil Gerrit Kroon (zie p.76) naar 
Engeland om van daaruit de Duitsers te bestrijden. Hij 
maakt een lange reis over land en weet via Portugal in 
Engeland te komen, waar hij wordt opgeleid tot geheim 
agent. 

Hans Suijling Gerrit Kroon Schalk Toom
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Ilegale pers en groeiend verzet
De officiële pers is ‘gelijkgeschakeld’ en publiceert al-
leen wat de Duitsers willen. Daarom wordt het samen-
stellen van illegale kranten met het echte nieuws steeds 
belangrijker. Dit is een hachelijke bezigheid, want de 
bezetter bestrijdt deze vorm van verzet fanatiek en de 
straffen zijn zwaar. 

In Apeldoorn circuleren veel lokaal gedrukte illega-
le kranten, onder andere afkomstig uit de Koninklijke 
Drukkerij van Schalk Toom (zie p.82). Hij maakt niet 
alleen landelijke en plaatselijke illegale kranten, maar 
ook valse persoonsbewijzen en distributiestamkaarten 
voor onderduikers.

Het verzet in Apeldoorn en de dorpen 
groeit in de loop van de oorlogsjaren. 
Er zijn deelnemers van alle leeftijden 
en levensovertuigingen, mannen én 
vrouwen. 
‘Het verzet’ klinkt alsof  er een centra-
le organisatie aan ten grondslag ligt, 
maar dat is niet het geval, zeker niet 
in de eerste jaren van de oorlog. Er 
zijn wel groepen die goed samenwer-
ken, maar andere staan met de rug 
naar elkaar toe. Hun verzet is zeer 

De landelijke illegale krant ‘Trouw’ werd 
vaak bij Schalk Toom gedrukt.
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HET VERZET IN APELDOORN EN DE DORPEN

divers: sommige zijn helemaal gericht 
op sabotage, vele juist op hulpverlening 
aan joden en andere onderduikers, ter-
wijl er ook groepen zijn die zich alleen 
bezighouden met het maken en ver-
spreiden van illegale kranten. 

Onderdrukking neemt toe
Als de geallieerden na de landingen in 
Normandië oprukken naar het noor-
den, vlucht een grote groep leden van 
de SicherheidsDienst in de zomer van 
1944 van Antwerpen naar Apeldoorn. 
Zij gaan fanatiek op zoek naar verzets-
haarden op de Veluwe. 
Na de mislukte luchtlandingen bij Arn-
hem op 17 september 1944 neemt de 
terreur van de Duitsers nog verder toe. 
Er volgt een reeks arrestaties en liqui-
daties die aanhoudt tot de bevrijding 
van Apeldoorn op 17 april 1945.

Sabotage aan de spoorlijn bij Stroe op 27 juli 1943, bedoeld om een trein met 
Duits materieel (of personeel) te laten ontsporen. De Duitse wachtpost maakt 
duidelijk dat de inspanning van het verzet tevergeefs is geweest.



De Canadese bevrijders 
op 17 april 1945. 
De foto toont de 
Deventerstraat, gezien 
vanaf het kruispunt 
Korenstraat-Deventer-
straat-Hoofdstraat.
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Personalia | Govert Steen, geboren op 12 maart 1917 te Apeldoorn; 
overleden op 5 juni 1942, plaats onbekend

Onderscheidingen | Tweemaal het Vliegerkruis

Monument | Wandbord in kapel Nationaal Ereveld Loenen; Airforces of  Runnymede Memorial Surrey; 
Gedenkraam vliegveld Teuge; Hall of  Fame Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn
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GOVERT STEEN 
       

     

Govert Steen wordt geboren op 12 maart 1917 in Huize 
Groenoord aan wat dan nog de Rembrandtlaan heet en 
sinds 1950 Groenoordlaan. Zijn ouders en twee oude-
re broertjes zijn in 1914 uit Nederlands-Indië vertrok-
ken voor een vakantie in Nederland en kunnen na het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog niet meer terug. 
Zijn kapitaalkrachtige vader koopt het prachtige Huis 
Groenoord met grote tuin waar Govert een onbezorgde 
jeugd beleeft. Later wordt in het gezin nog een zusje 
geboren.

Hij doet in 1931 toelatingsexamen voor de Koninklijke 
HBS, nu Koninklijke Scholengemeenschap aan de 
Molleruslaan. Een brave leerling is hij niet en school-
vakken hebben niet écht zijn belangstelling. Liever 
speelt hij accordeon of  maakt schaalmodellen van 
boten en vliegtuigen. Hij is vaak op het hockeyveld te 
vinden, maar nog vaker op vliegveld Teuge, samen met 
zijn vrienden. In de examenklas haalt hij daar twee 
zweefvliegbrevetten. Huize Groenhof in 1910, zoals het heette voordat het werd 

omgedoopt tot Huize Groenoord.

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS



GOVERT STEEN

De familie Steen in 1929. V.l.n.r.: vader Willem Johannes, 
moeder Johanna, Kees, Barbara, Willem, Govert

In 1936 doet Govert eindexamen en vertrekt naar Soes-
terberg om te worden opgeleid tot jachtvlieger bij de 
Luchtvaartafdeling. In die tijd van oorlogsdreiging is 
dat niet zomaar een stoere beroepskeuze. Hij weet 

dat het een keuze is met risico’s; hij en zijn klasgenoten 
spreken in de laatste schooljaren vaak over de situatie in 
de wereld, vooral over de Spaanse burgeroorlog.
Na zijn opleiding tot jachtvlieger is Govert gelegerd op 
vliegveld Ypenburg bij Den Haag samen met zeven col-
lega-vliegers. De acht Fokkers D-21 waarmee zij vliegen, 
vormen een kwart van alle jachtvliegtuigen die Neder-
land heeft... 

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 vallen de Duitsers 
Nederland binnen. Ypenburg wordt gebombardeerd. 
Tussen de bommen door kunnen de Fokkers nog net op-
stijgen. Tijdens hevige luchtgevechten schiet Govert twee 
Duitse toestellen neer. Als zijn munitie en brandstof  op 
zijn, zet hij zijn Fokker aan de grond op het strand bij 
Scheveningen. Hij loopt naar de tram, die gewoon blijkt 
te rijden, en keert terug naar Ypenburg. Daar is het een 
geweldige puinhoop en er is geen vliegtuig meer over. 
Dan naar Schiphol, waar nog militaire vliegtuigen staan. 
Van daaruit maakt hij een paar vluchten en dan is het 
14 mei: Nederland capituleert. Govert verzet zich direct

18
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Teuge 1936: v.l.n.r.: Jo Vrese, Rijklof van Goens, Govert Steen, 
Coert Opolski. De jongens worden militair vlieger, Opolski in 
Duitse dienst. Ze sneuvelen alle drie.

Goverts toestel op het strand van Scheveningen kort na 10 mei 
1940. De D-21 is direct na zijn noodlanding in brand geschoten.

De gekaapte Fokker T8-W vlak na de landing op 6 mei 1941. 
De Engelsen hebben op het vliegtuig geschoten, omdat ze het 
hakenkruis op de staart zagen: een Duits vliegtuig. 

Govert in een Spitfire; Engeland, 
begin juni 1942

Het levensverhaal van Govert is verbonden met vliegtuigen

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS



GOVERT STEEN
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Dit houten wandluik hangt in de kapel van het Nationaal 
Ereveld Loenen. Hierop staan de namen van alle 
omgekomen Engelandvaarders. Het was eigendom van 
koningin Wilhelmina, die tijdens de oorlog in Londen 
kennismaakte met iedere Engelandvaarder. Het bord hing 
toen in Oranje Haven, het trefpunt van Engelandvaarders.

Schilderij van Govert in het uniform 
van de RAF. De RAF liet van elke 
vlieger zo’n schilderij maken. Het 
is nu in het bezit van het Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg.
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tegen het Duitse gezag en wil ontsnappen naar Enge-
land om daar verder te vechten. Bijna een jaar lang 
probeert hij van alles, maar zonder succes. Tot hij 
in april 1941 een baan krijgt bij Fokker in Amster-
dam-Noord waar ze dan vliegtuigen maken voor de 
Duitsers. Hij raakt betrokken bij een gewaagd ontsnap-
pingsplan met drie andere aspirant-Engelandvaarders. 
In de Amsterdamse Minervahaven ligt een tweemotorig 
watervliegtuig, een voormalig Nederlands vliegtuig, nu 
met Duitse kentekens. In de nacht van 5 op 6 mei lukt 
het de vier mannen aan boord te komen. Govert heeft 
nog nooit in een dergelijk vliegtuig gevlogen, maar hij 
slaagt erin het toestel te laten opstijgen en naar Enge-
land te vliegen. 

Daar meldt hij zich bij de Royal Air Force. Na een lange 
omscholing mag hij in november 1941 vliegen in een 
Spitfire en in januari 1942 wordt hij ingedeeld bij een 
gevechtssquadron. Hij maakt tientallen vluchten, vaak 
naar Noord-Frankrijk en raakt betrokken in veel lucht-
gevechten. Govert weet dat hij meer kans heeft om te 

sneuvelen, dan om te overleven. Van de 25 piloten van 
zijn squadron sneuvelen er binnen één jaar 14. 

Op 5 juni 1942 is zijn laatste vlucht. Op de terugweg uit 
Frankrijk, ten noorden van Le Havre, krijgt zijn jager een 
voltreffer. Hij ziet geen kans zijn parachute te gebruiken 
en stort neer. Waarschijnlijk in zee. 

Zijn lichaam is nooit gevonden. Pas op 12 december 
1942 ontvangen zijn ouders via Het Rode Kruis bericht 
dat hun zoon vermist is. Vader Steen schrijft in zijn 
dagboek: Hoogst waarschijnlijk is dus onze dappere, lieve 
jongste zoon gevallen in den strijd voor de bevrijding van 
zijn vaderland. God hebbe zijn ziel, en geve ons sterkte bij 
deze zo smartelijke tijding. 

Govert is 25 jaar geworden.

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS



Personalia | Jan Jozua Barendsen, geboren op 11 september 1882 te Amsterdam; 
overleden op 2 oktober 1944 te Apeldoorn

Onderscheidingen | Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse; Verzetskruis 1940-1945

Monument | Gedenkteken 2 oktober 1944, ‘s Heeren Loo; Herdenkingsmonument 

verzetsstrijders in Verzetsstrijderspark 
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Jan Barendsen wordt geboren in Amsterdam op 11 
september 1882. Hij heeft welgestelde ouders. Na zijn 
middelbare schooltijd kiest hij voor een militaire loop-
baan en gaat naar de Koninklijke Militaire Academie. 
Hij wordt uitgezonden naar Nederlands-Indië in de 
rang van luitenant. Voor zijn optreden op het eiland 
Timor in de periode 1910-1913 ontvangt hij de hoog-

JAN BARENDSEN

‘Rechts richten!’Jan Barendsen met zijn jaargenoten aangetreden 
op het terrein van de KMA. (±1900). 

Het KNIL in actie

ste militaire dapperheidsonderscheiding, de Militaire 
Willemsorde. Vervolgens is hij jarenlang militair en 
burgerlijk gezaghebber op de eilanden Flores en 
Soembawa. 
Na zijn terugkeer in Nederland trouwt hij in 1920 met 
Anna Wijnstroom. Hij wordt commandant van de Kolo-

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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JAN BARENDSEN

niale Reserve te Nijmegen in de rang van luitenant-
kolonel. In 1937 verlaat hij de dienst. Anna overlijd 
in 1938 en hij hertrouwt met Francisca Kamphuis. In 
dit huwelijk wordt een dochter geboren. Vanaf  augus-
tus 1933 woont hij in Beekbergen.

Bij de Duitse inval in 1940 en de daarop volgende 
bezetting blijft hij niet toekijken, maar gaat meteen in 
het verzet. Al in de zomer van 1940 wordt hij een van 
de leiders in het Legioen van Oud-Frontstrijders. Een 
jaar later gaat het Legioen samen met de Ordedienst, 
die na de bevrijding rust en orde wil handhaven. 
Velen verwachten dat de oorlog gauw is afgelopen... 

Op 8 augustus 1942 wordt Jan, op grond van zijn 
militaire rang, als gijzelaar gevangen gezet in Sint- 
Michielsgestel. Op 4 mei 1942 hebben de Duitsers 
dit gijzelaarskamp ingericht in het kleinseminarie 
Beekvliet in Sint-Michielsgestel. De eerste bewoners 
zijn opgepakte toonaangevende Nederlanders: 
politici, burgemeesters, hoogleraren, geestelijken, 

advocaten, schrijvers, musici. De Duitsers nemen deze 
gijzelaars om ze te doden als represaille voor verzets-
activiteiten waarvan de daders niet kunnen worden 
opgespoord.Op 15 december 1942 wordt Jan vrijgela-
ten. De reden is onbekend.
Je zou verwachten dat hij zich na deze ervaring afkeert 
van het verzetswerk. Integendeel: op verzoek van de 
leiding van de Ordedienst neemt hij de taak op zich van 
gewestelijk commandant. Zijn rustige, coördinerende 
optreden is belangrijk: in deze jaren is het verzet nog 
versnipperd en daardoor weinig doeltreffend.
Later, in 1943 en 1944, staat hij in nauw contact 
met de Knokploegen en de Raad voor het Verzet in 
Apeldoorn. Hij werkt ook samen met Narda van Terwis-
ga, de leidster van een verzetsgroep. (zie p.40)

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die hij als oud-
militair neemt, begint de SD hem te verdenken. Er wor-
den invallen gedaan in zijn huis aan de Berg en Dalweg 
in Beekbergen, maar met medewerking van buren lukt 
het hem steeds te ontkomen. 



Enkele gijzelaars in de tuin van Sint-Michielsgestel tijdens de oorlog

25

De villa aan de Van Rhemenslaan 7 tijdens de oorlog; 
dan is het geen pension, maar het bureau van de 
SicherheitsDienst waar gevangenen worden verhoord 
en gemarteld. 

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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JAN BARENDSEN

Het Nationaal Ereveld in Loenen   



STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS

27

Op 29 september 1944 roept de Ortskommandant 
van Apeldoorn vierduizend burgers op voor het aan-
leggen van militaire versterkingen langs de IJssel. Het 
verzet saboteert de oproep en er melden zich maar 
36 mannen. De Duitsers zijn razend en besluiten een 
aantal gevangen verzetsmensen te fusilleren.

Een dag later, op 30 september 1944 blijkt dat de 
verzetsgroep van Narda van Terwisga is verraden. 
Daardoor komt de SicherheitsDienst hem weer op 
het spoor en weet deze keer onopgemerkt zijn huis 
binnen te komen. Bij thuiskomst wordt hij gevangen 
genomen. De Duitsers voeren hem af  naar het bureau 
van de SD aan de Van Rhemenslaan (zie p. 25) en 
verhoren hem met bruut geweld. 

Op maandag 2 oktober wordt hij op het terrein van 
Het Apeldoornsche Bosch (nu ‘s Heeren Loo) gefusil-
leerd tegelijk met vijf  andere verzetsstrijders en twee 
geallieerde vliegers. Als afschrikwekkend voorbeeld 
worden de lijken her en der in de stad neergelegd, 

waar ze enkele dagen blijven liggen. Het lichaam van 
Jan Barendsen ligt op de Badhuisweg, hoek Sprengen-
weg. 

Hij wordt bijgezet in het familiegraf  op de begraaf-
plaats in Beekbergen en later herbegraven op het 
Nationaal Ereveld Loenen.

Tijdens processen tegen de betrokken oorlogsmisdadi-
gers verklaart een SD’er: Even wil ik opmerken de trotse 
houding van de commandant van de verzetsbeweging Ba-
rendsen, die, toen hij met de anderen voor het vuurpeloton 
stond, zijn jas losknoopte en uit volle borst het Wilhelmus 
aanhief.



Personalia | Jhr. Jacob Johan Teding van Berkhout, geboren op 19 oktober 1886 te Kampen; 
overleden op 13 mei 1944 te Natzweiler

Onderscheidingen | Verzetsherdenkingskruis (postuum)

Monument | plaquette in de Koning Willem III-kazerne
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JACOB TEDING VAN BERKHOUT
       

     

Jacob (Jo) Teding van Berkhout wordt geboren in Kam-
pen op 19 oktober 1886. Hij woont met zijn ouders in 
Den Haag en haalt in Rotterdam het HBS-diploma. Na 
zijn schooltijd gaat hij naar de Koninklijke Militaire 

Jo (3e van links) en zijn jaargenoten op de KMA in 1908

Academie in Breda. In 1908 wordt hij benoemd tot 
tweede luitenant bij de infanterie; kort daarna gaat hij 
over naar de cavalerie. 
Hij trouwt met Jeanne Tutein Nolthenius, dochter van 

26 oktober 1911: een society-huwelijk

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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JACOB TEDING VAN BERKHOUT 

de Apeldoornse oud-burgemeester. Zij krijgen een 
dochter en vijf  zonen. Na veel verhuizingen vestigen zij 
zich aan het Wilhelminapark in Apeldoorn. Jo wordt 
in 1939 commandant van het 1e Regiment Huzaren 
Motorrijders (1RHM), dat op 15 februari wordt ge-
legerd in de nieuwe Koning Willem III-kazerne in 
Apeldoorn. Op 22 april 1940 krijgt hij de rang van lui-
tenant-kolonel. 

Oorlog dreigt. Kort voor het uitbreken daarvan ligt 
Jo met zijn regiment in Wassenaar om de grote we-
gen vanuit Den Haag in de richting van Amsterdam, 
Utrecht en Rotterdam te bewaken. Als op 10 mei de 
Duitsers ons land in de omgeving van Den Haag bin-
nenvallen met parachutisten en luchtlandingstroepen, 
bindt 1RHM de strijd aan. Er wordt hevig gevochten en 
er zijn zware verliezen.

Op 14 mei, na het bombardement op Rotterdam, 
komt de opdracht van de Nederlandse opperbevel-
hebber, generaal Winkelman, dat alle eenheden zich 

aan de Duitsers moeten overgeven. Zij moeten hun 
wapens, uitrusting en munitie onbruikbaar maken of  
vernietigen. Jo voert die opdracht uit op het Malieveld 
in Den Haag; hij laat alle overgebleven 30 auto’s en 
150 BMW-motoren, met munitie en wapens in brand 
steken (zie p. 32).

Al heel gauw na zijn terugkeer in Apeldoorn begint hij 
het verzet tegen de Duitsers te organiseren. Op 18 
oktober 1940 wordt bij wethouder Gosker thuis (zie 
p.52) de Apeldoornse afdeling van de Ordedienst (OD) 
opgericht. Eind 1940 is er ook al een landelijke organi-
satie van de OD. Jo wordt commandant van het district 
Apeldoorn.

Het doel van de OD is in het begin alleen het handha-
ven van orde en gezag, zodra de bezetting zal zijn be-
eindigd. Iedereen denkt namelijk dat de oorlog gauw 
afgelopen zal zijn. De geheimhouding laat veel te wen-
sen over; het gevolg is dat vanaf  eind 1941 tot in het 
voorjaar van 1942 de Duitsers honderden leden van 
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Het 1e Regiment Huzaren Motorrijders paradeert op de Loolaan bij de opening van de Koning Willem III-kazerne.
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JACOB TEDING VAN BERKHOUT 

De foto laat zien dat luitenant-kolonel Teding van Berkhout het bevel van zijn 
generaal grondig heeft uitgevoerd... Een Duitse rechercheur inspecteert de 
chaos, terwijl Nederlandse soldaten op de achtergrond toekijken.

In de kapel op het Nationaal Ereveld Loenen staat deze schrijn met daarin 42 
boeken met 130.000 namen. Het zijn Nederlandse slachtoffers uit de Tweede 
Wereldoorlog die geen aanwijsbaar graf hebben. In deel 35 staat de naam van 
Jacob Johan Teding van Berkhout. Eén boek ligt open en de opzichter van het 
ereveld slaat elke dag één bladzijde om. 
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de OD kunnen arresteren. De overgebleven leden gaan 
in 1941 samenwerken met andere verzetsgroepen. Ze 
worden actief  met het verzamelen van inlichtingen en 
sabotage van treinverbindingen en telefoonkabels. Jo 
speelt daarbij een belangrijke rol.

De Duitsers komen erachter dat een aanzienlijk deel 
van de OD uit Nederlandse beroepsofficieren bestaat. 
Medio april 1942 wordt in het geheim opdracht gege-
ven alle voormalige beroepsofficieren in krijgsgevan-
genschap naar Duitsland af  te voeren. Op vrijdag 15 
mei 1942 moeten Nederlandse officieren zich in Ede 
melden, zogenaamd voor registratie. Daar neemt de Si-
cherheitsDienst Jo gevangen en zet hem op transport 
naar het concentratiekamp Amersfoort. In juni wordt 
hij overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen, in 
november weer naar Amersfoort, in januari 1943 naar 
Vught en in maart naar Haren: een zenuwslopende en 
dreigende serie overplaatsingen.

Op 27 april 1943 worden uiteindelijk 21 OD’ers ver-
oordeeld tot de doodstraf. Van hen eindigen 17 hun 
leven voor het vuurpeloton; de anderen, waaronder Jo, 
krijgen ‘gratie’ en worden veroordeeld tot ‘Schutzhaft 
bis Ende Krieg’. Op 26 oktober 1943 gaan ze naar het 
vernietigingskamp Natzweiler, bij Straatsburg. 
Ongeveer 52.000 mensen verrichten daar onder gruwe-
lijke omstandigheden dwangarbeid; meer dan 25.000 
komen om. De meeste gevangenen sterven door uitput-
ting: ‘Vernichtung durch Arbeit’, heet dat. In dit ‘Nacht 
und Nebel’ kamp verdwijnen mensen spoorloos. Opslui-
ting in Natzweiler is in feite een uitgestelde doodstraf: 
gevangenen moeten verdwijnen, zonder dat hun familie 
ooit te horen krijgt wat er met hen gebeurd is. 

Op 13 mei 1944 overlijdt Jo aan de ontberingen in dat 
kamp. Op 17 mei 1945 ontvangt zijn echtgenote dit 
droeve bericht. Zijn lichaam is nooit geïdentificeerd.



Personalia | Evert van ’t Land, geboren 28 maart 1899 te Utrecht; 
overleden 13 mei 1945 te Sandbostel

Onderscheidingen | Verzetsherdenkingskruis

Monument | Verzetsmonument Beekbergen; Herdenkingsmonument verzetsstrijders in 
Verzetsstrijderspark; kapel Nationaal Ereveld Loenen, gedenkboek 34
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Evert van ‘t Land wordt op 28 maart 
1899 geboren in Utrecht, als 10e 
kind in het gezin; na hem volgt nog 
een 11e kind. Zijn ouders hebben 
een winkel in boter, kaas en eieren. 
Vader gaat de boer op en moeder 
staat in de winkel. 

In 1905 verhuist het gezin Van ’t 
Land met de enige twee dan nog 
levende kinderen naar Beekbergen 
aan de Bruggelerbrug, nu Kanaal-
Zuid. De vader van Evert begint 
daar een groente- en fruitkwekerij 
en bouwt er een boerderij naast. 
In Beekbergen worden nog twee 
broers van Evert geboren.

Evert volgt het lager onderwijs in 
Beekbergen, maar hij en zijn broers 
moeten van jongs af  aan thuis veel 

Het ouderlijk huis aan het Kanaal-Zuid omstreeks 1935 met Ger(r) en Christina, de twee 
oudste dochters van Evert.

EVERT VAN ’T LAND

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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EVERT VAN ’T LAND

Evert, een gewone Beekbergenaar als militair 
in Harderwijk De drie muzikale broers Van ‘t Land (Evert links)
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helpen. Zijn militaire dienstplicht vervult hij in Harder-
wijk.

In 1925 trouwt Evert met Hendrika Kortenbrink; zij 
krijgen vier kinderen. Met zijn jongste broer Dirk werkt 
hij in het bedrijf  van zijn vader.
Evert is zeer muzikaal. Op het huisorgel geeft hij orgel-
les, de bijverdiensten zijn zeer welkom. 
In zijn schaarse vrije tijd speelt hij trompet in het tam-
boerkorps van de Muziekvereniging Prinses Juliana 
Beekbergen, waarin ook zijn broers Gerrit en Dirk hun 
partij meeblazen en trommelen.

Vanaf  het begin van de oorlog heeft Evert een enorme 
hekel aan de Duitsers. Hij is diep verontwaardigd over 
de maatregelen tegen de joden. Vanaf  1942 zijn er 
regelmatig joodse onderduikers in huis en aan tafel. 
De kinderen krijgen te horen dat het verre familieleden 
zijn. Sommigen blijven wat langer en werken mee in de 
kassen en op de boerderij. In de schuren en stallen zijn 
schuilplaatsen geconstrueerd. Met een vijftal anderen 

vormt Evert een verzetsgroep. In zijn huis zijn ook wa-
pens verborgen om te gebruiken bij de aftocht van de 
Duitsers, omdat er gedacht wordt dat de bezetting niet 
meer zo lang zal duren.
 
Op 9 januari 1943 omsingelen de Duitsers het bedrijf. 
Als eersten pakken ze de joodse onderduikers, Evert 
is niet thuis. Het lukt zijn vrouw niet hem nog te waar-

Aan het werk in de kas

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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EVERT VAN ’T LAND

Het verzetsmonument in het Teixeira de Mattospark in Beekbergen  
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schuwen: bij thuiskomst loopt hij in de val. De anderen 
van zijn verzetsgroep worden in de daaropvolgende 
weken opgepakt.

Na een verblijf  van een paar maanden in het Huis van 
Bewaring in Arnhem wordt Evert overgebracht naar 
kamp Vught. Zijn vrouw gaat regelmatig op bezoek, 
neemt voedsel voor hem mee en krijgt van hem aller-
lei instructies voor de bedrijfsvoering thuis. In brieven 
vult hij dat aan en toont zich optimistisch over de toe-
komst. Zij runt het bedrijf, waarbij ook de jonge kinde-
ren na schooltijd altijd moeten meehelpen. 

Evert wordt beschuldigd van overtreding van de voor-
schriften van de wapenverordening en op basis daar-
van in Utrecht ter dood veroordeeld. In afzonderlijke 
processen krijgen de andere leden van zijn verzets-
groep hetzelfde te horen. In de gevangenissen in Vught 
en Scheveningen (‘Oranjehotel’) wachten ze op de vol-
trekking van het vonnis. 

Na de invasie van de geallieerde legers in Normandië 
en de luchtlandingen bij Arnhem gaat Evert via kamp 
Amersfoort op transport naar kamp Sachsenhausen bij 
Berlijn. Na een verblijf  van ruim een maand wordt hij 
overgebracht naar kamp Neuengamme, waar hij op 16 
oktober 1944 aankomt. 

Vanaf  zijn deportatie naar Duitsland wordt geen enkel 
levensteken meer van hem vernomen. Na de bevrijding 
kijkt zijn familie naar hem uit. Als de maanden verstrij-
ken, neemt de twijfel toe. Na inschakeling van het Rode 
Kruis en oproepen via de radio wordt duidelijk dat Evert 
rond de bevrijding in het kamp Sandbostel bij Bremen 
verblijft. De bevrijding van dit kamp op 29 april 1945 
maakt hij mee. Hij is echter zo ziek en verzwakt dat hij 
kort daarna, op 13 mei 1945, overlijdt en vermoedelijk 
wordt begraven in een massagraf.

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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Personalia | Meinarda Maria Klasina van Terwisga, geboren op 24 augustus 
1919 te Apeldoorn; overleden op 31 mei 1997 te Apeldoorn

Onderscheidingen | Medal of  Freedom USA; Kings Medal in the Courage for 
Freedom England; Bronzen Leeuw; Verzetsherinneringskruis

Monument | Herdenkingsmonument verzetsstrijders in Verzetsstrijderspark
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NARDA VAN TERWISGA  
       

    

Narda van Terwisga wordt geboren op 24 augustus 
1919. Ze groeit op in een gezin met één zusje, Jantje.
Dit zusje zal later in haar leven een heel belangrijke rol 
spelen. Het gezin woont aan de Paul Krugerstraat en 
haar vader is onderwijzer. 

Na de lagere school gaat ze naar de middelbare school 
(HBS) en doet daar eindexamen. Daarna haalt ze veel 
vakdiploma’s in de kantoorsector en werkt op verschil-
lende kantoren. Ze is een ondernemende jongedame, 
want vanaf  1939 heeft ze al haar eigen bedrijf: een 
complete kantooropleiding aan de Deventerstraat op 
de hoek van de Jhr. Molleruslaan, van typen tot steno-
grafie en moderne vreemde talen.

Ze gaat in het verzet tegen de Duitse bezetter. In 1943 
ontstaat rond haar de zogenoemde ‘Vrije groep Narda’. 
‘Vrij’, omdat ze niet behoort tot één van de landelijke 
koepels. Het is al bijzonder dat een vrouw de leiding 
heeft, maar in dit geval bestaat die groep ook nog hele-
maal uit mannen. De groep helpt joden, zorgt voor huis-
vesting van onderduikers en geeft hulp aan geallieerde 
piloten die met hun parachute in bezet gebied zijn te-
rechtgekomen en een schuilplaats moeten hebben. 
Haar groep zorgt ook dat al die mensen distributiekaar-
ten en vervalste persoonsbewijzen krijgen. Een reeks il-
legale activiteiten die de Duitsers graag zou stoppen 
en waar ze alle middelen voor inzetten. Maar het lukt 
Narda buiten het zicht van de bezetter te blijven. 
Tenminste ...

Er is een verrader: één van de leerlingen van de type-
cursus van Narda. Hij lijkt een aanwinst en is via haar 
in de groep opgenomen. Eind september 1944 overhan-
digt hij de SicherheitsDienst een lijst met namen en het 
adres van Narda. Hij krijgt daarvoor een forse beloning.
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Op 30 september arresteert de SicherheitsDienst Nar-
da, bezet haar huis en maakt er een soort val van. Het 
lukt de Duitsers zes leden van haar groep te arreste-
ren. Ook worden twee geallieerde vliegers opgepakt. 
Zij zijn ondergedoken bij de moeder van één van de 
leden van de verzetsgroep. 
Deze man ontkomt, maar zijn 65-jarige moeder, 
mevrouw Bitter-van der Noordaa, wordt gearresteerd. 

Narda en de andere gevangenen worden overgebracht 
naar het beruchte hoofdkwartier van de Sicherheits-
Dienst aan de Van Rhemenslaan, waar ze worden mis-
handeld. 

Op maandag 2 oktober 1944, ‘s ochtends om vijf  uur 
worden de acht mannen geëxecuteerd op het terrein 
van Het Apeldoornsche Bosch (nu: ‘s Heerenloo). De 
Duitsers leggen hun lichamen op verschillende plaat-
sen in Apeldoorn neer om de bevolking schrik aan te 
jagen. Daar blijven ze dagen liggen. Een gruwelijke 
actie.
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NARDA VAN TERWISGA

Aankomst van nieuwe gevangenen in vrouwenconcentratiekamp 
Ravensbrück
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De Duitsers zijn nog niet zo ver dat 
ze vrouwen executeren, daarom 
worden Narda en mevrouw Bitter 
overgebracht naar Duitsland. Uitein-
delijk belanden ze in het vrouwen-
concentratiekamp Ravensbrück.
Een vreselijk oord.
Mevrouw Bitter overleeft dat kamp 
niet, Narda wel. Via Zweden komt ze 
eind juli 1945 terug in Nederland. 

Haar thuiskomst ziet er feestelijk uit 
op de foto’s en Narda straalt. Alleen 
aan de buitenkant, want van binnen 
is ze verscheurd. Door de ellende 
van het kamp, maar ze voelt zich 
vooral schuldig aan de dood van 
de acht mannen en mevrouw Bitter. 
De verrader is immers via haar de 
groep binnengekomen. 

Thuiskomst na de oorlog, eind juli 1945; zittend Narda, staand haar zus Jantje.
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NARDA VAN TERWISGA
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Een ansichtkaart die Narda van prinses Wilhelmina kreeg (omstreeks 1960).

Koningin Wilhelmina spreekt voor Radio 
Oranje op 28 juli 1940. De vriendschap van 
beide vrouwen komt voort uit bewondering 
voor elkaars houding tijdens de oorlog.



Het graf van Narda op Heidehof

Ze ontvangt een reeks onderscheidingen en dankbetui-
gingen uit Engeland, Amerika en Nederland voor haar 
verzetswerk. Prinses Wilhelmina bewondert haar rol 
als verzetsvrouw en er ontstaat een bijzondere vriend-
schap tussen die twee. Maar Narda kan geen normaal 
leven meer leiden en is ook niet in staat haar bedrijf  
voort te zetten. Vaak ontvlucht ze Nederland en verblijft 
lange periodes in Zwitserland. Zelfs de levenslange goe-
de zorgen van haar zus Jantje helpen haar er niet boven-
op. Haar leven is verwoest door de oorlogservaringen.

Narda sterft op 31 mei 1997 in het verpleeghuis Casa 
Bonita en wordt begraven op Heidehof. Alleen haar zus 
Jantje mag haar kist begeleiden naar het graf. Ze werd 
niet doodgeschoten zoals de mannen van haar verzets-
groep, maar ze is wel een oorlogsslachtoffer. 
Levenslang. 
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Personalia | Juliana Martina Paats, geboren op 4 oktober 1906 te Leiden; 
overleden op 28 juli 2003 te Apeldoorn

Onderscheidingen | Eremedaille in zilver verbonden aan Orde van Oranje-Nassau; 
Verzetsherdenkingskruis; Yad Vashem-onderscheiding
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JUUL PAATS
       

    

Juul Paats wordt op 4 oktober 1906 geboren in Leiden. 
Haar vader is apotheker. Juul is de oudste van vier 
zusjes. Drie van hen worden schooljuffrouw, Juul kiest 
voor de verpleging en volgt de opleiding in het Zuid-
walziekenhuis in Den Haag. Het is crisistijd en na haar 

De twee villa’s aan de Arnhemseweg 65-67 waar het verpleeghuis 
Maria-Caecilia was gevestigd.

diplomering vindt ze geen vaste baan, maar doet al-
lerlei tijdelijk verpleegwerk, onder andere als wijk-
verpleegkundige in Friesland. Uiteindelijk komt ze in 
Apeldoorn terecht waar ze samen met haar vriendin, 
Ans Taal, een verpleeghuis begint in twee villa’s aan de 
Arnhemseweg tegenover de Zuiderkerk.

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers ons land binnen. 
Na vijf  dagen capituleert het Nederlandse leger en 
begint de Duitse bezetting. Al gauw komen de eerste 
maatregelen tegen de joden en in mei 1941 volgt een 
bevel dat betrekking heeft op de medische zorg: jood-
se artsen en verpleegkundigen mogen geen niet-joden 
behandelen en omgekeerd evenmin. Dat gaat ook het 
verpleeghuis van Juul en Ans aan. Juul krijgt het bevel 
een bordje Verboden voor Joden op haar verpleeghuis te 
schroeven. Dan blijkt haar verzetshouding: ze weigert, 
ook als de Duitsers het bevel met kracht herhalen.
 
Wanneer in 1942 een paar huizen verderop een joodse 
man wordt opgepakt, helpen Ans en Juul zijn vrouw en 
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JUUL PAATS

hun twee kleine kinderen. Ze nemen hen voor een kor-
te periode op in hun huis en zorgen daarna voor een 
veilig onderduikadres. 
Daarmee ‘rolt Juul in het verzet’, zoals ze het zelf  
heeft uitgedrukt: ‘Ons huis werd een soort noodzie-
kenhuis voor joden.’ 

Sommigen vinden er langere tijd onderdak, maar bij-
voorbeeld joodse kinderen kunnen nooit lang blijven, 
want dat is verdacht in een verpleeghuis. Juul, gekleed 
in haar verpleegstersuniform, brengt die kinderen zelf  
weg naar een nieuw onderduikadres, vaak naar haar 
familie in Leiden. Een hachelijke onderneming in die 
tijd met veel Duitse controles in de trein en op stations. 
Maar Juul vertrouwt op haar ‘grote mond en haar ver-
pleegstersspeld’. 

Bij de blijvers in het tehuis doen zich soms onverwach-
te problemen voor. Een voorbeeld: als in het najaar 
van 1944 een bejaarde joodse man overlijdt, komt de 
vraag op wat er met het stoffelijk overschot moet ge-

beuren. Even wordt overwogen hem in de tuin te begra-
ven, maar uiteindelijk komen er valse papieren: de over-
ledene krijgt de identiteit van een evacué uit Arnhem, 
die kort na aankomst is gestorven. Als de stoet de straat 
uitrijdt, komen er een paar Duitsers aan, ze stoppen en 
salueren voor de begrafenisstoet... van een jood.

In de loop van de oorlog helpt Juul, bijgestaan door Ans, 
tientallen joodse mensen onder te duiken. Via dominee 
Nawijn, de predikant van de Zuiderkerk tegenover haar 
verpleeghuis, krijgt ze distributiekaarten en identiteits-
papieren. 
Ze neemt alleen joden op, omdat ze dit de meest be-
dreigde groep Nederlanders vindt. Ze weet hoeveel risi-
co ze neemt, want hulp aan joden wordt door de Duit-
sers zeer zwaar bestraft.

Met de door haar geholpen joden onderhoudt ze na 
1945 intensief  contact, ook met diegenen die naar 
Israël zijn geëmigreerd. 
Op 20 mei 1968 krijgt Juul de Israëlische Yad Vashem-
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Juul Paats en Ans Taal (r) vlak nadat ze 
het Verzetsherdeningskruis hebben   
ontvangen. Ans is tijdens de oorlog de 
stille kracht naast Juul.

De voorkant van de Yad Vashem-medaille met als tekst: 
‘Wie 1 ziel heeft gered, het is alsof hij een hele wereld 
heeft gered’.
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JUUL PAATS

Juul Paats te midden van de zusters van ziekenhuis Bethel; het is duidelijk wie de directrice is...
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Februari 2003: de zesennegentigjarige Juul thuis, vlak voordat 
ze haar pols breekt.

onderscheiding, een hoge onderscheiding voor niet-jo-
den die tijdens de Tweede Wereldoorlog joden hebben 
gered met gevaar voor eigen leven. Op 2 januari 1969 
ontvangt Ans Taal dezelfde onderscheiding. 

Juul is na de oorlog korte tijd directrice van Randerode, 
dat dan nog aan de Loolaan ligt. In 1956 wordt ze di-
rectrice van het ziekenhuis Bethel in Delft. 
Na haar pensionering keert ze terug naar Apeldoorn, 
waar ze tot vlak voor haar dood woont in Huize Hermitage 
aan de Jhr. Molleruslaan. 
Bij de jaarlijkse herdenkingen op 4 mei in het Oranje-
park is ze altijd aanwezig, op het laatst zittend op een 
stoel die vrienden voor haar meenemen.
Een gebroken pols is er de oorzaak van dat ze de laat-
ste maanden van haar leven doorbrengt in Casa Bonita, 
waar ze op 28 juli 2003 overlijdt. 

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS



Personalia | David Gosker, geboren op 25 februari 1879 te Nieuwerkerk aan de IJssel; 
overleden op 12 april 1945 te Apeldoorn

Onderscheidingen | BS-insigne met oorkonde; Mobilisatie-Oorlogskruis

Monument | Gedenkstenen in het Kruisjesdal; Herdenkingsmonument verzetsstrijders in 
Verzetsstrijderspark
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DAVID GOSKER 
       

     

David Gosker wordt op 25 februari 1879 geboren in 
Nieuwerkerk aan de IJssel. Na het overlijden van zijn 
ouders groeit hij vanaf  zijn vierde jaar op in een wees-
huis in Dordrecht. Hij trouwt met Trijntje Blijleven; ze 
krijgen samen 6 kinderen. In 1918 verhuist het gezin 
naar Apeldoorn. Daar openen ze een groente- en fruit-
winkel en later een sigarenzaak. De winkels worden 
vooral gerund door Davids vrouw, hijzelf  is veel meer 

Het gezin Gosker omstreeks 1925De winkel aan de Badhuisweg
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DAVID GOSKER

geïnteresseerd in politiek. David wordt lijsttrekker van 
de Anti-Revolutionaire Partij en na de gemeenteraads-
verkiezingen in 1923 wordt hij wethouder, met o.a. 
sociale zaken in zijn portefeuille. Deze functie zal hij 
jarenlang vervullen. Het zijn jaren van hoge werkloos-
heid. 
Als wethouder stimuleert hij op vele manieren de 
werkgelegenheid en laat zoveel mogelijk werkzoeken-
den voor hun uitkering werken. In die periode wordt 
de grote vijver in het park Berg en Bos aangelegd; met 
de schop gegraven door honderden werklozen.

In 1940 wordt burgemeester Quarles van Ufford afgezet 
en opgevolgd door de NSB’er Den Besten. Als loco-bur-
gemeester moet David Gosker maatregelen nemen die 
hem tegen de borst stuiten. Daarom neemt hij begin 
1941 ontslag. Hij leeft schijnbaar teruggetrokken, maar 
in werkelijkheid onderhoudt hij contacten met de leiders 
van verzetsgroepen in Apeldoorn, speelt een rol in de 
lokale Ordedienst en bij de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers. Geïnspireerd door hun vader 
gaan ook zijn zoons Reinier en Johannis in het verzet.

In juni 1941 wordt een aantal vooraanstaande Neder-
landers gevangen genomen, onder wie David en zoon 
Reinier. Ze verblijven in een aantal kampen, voordat ze 
terechtkomen in het grootseminarie Beekvliet in Haaren 
(N.B.) dat is ingericht als gevangenis en gijzelaarskamp. 
Hier schrijft David veel brieven, o.a. naar zijn goede 
vriend Schalk Toom (zie p. 82). In mei 1942 worden ze 
toegevoegd aan andere Nederlandse gijzelaars die geïn-
terneerd zijn in Sint-Michielsgestel. In 1943 wordt David 
vrijgelaten, zoon Reinier eind 1944.
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Berg en Bos in aanleg

David met zoon Reinier in Beekvliet
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DAVID GOSKER

De gedenkstenen in het Kruisjesdal langs de weg naar Hoog Soeren. Dit monument 
is geadopteerd door de Parkenschool. Elk jaar op de 2e of 3e woensdag in april vindt 
hier een herdenking plaats.

Oproep in Veluws Dagblad van 16 mei 
1945



Op zondag 1 april 1945 zal de pasgeboren zoon van 
Johannis worden gedoopt, terwijl David en zijn zoons 
zijn ondergedoken. Johannis en opa David willen daar 
bij zijn en komen naar huis. Dat blijkt te riskant: in de 
nacht voor de doopdienst worden beiden gearresteerd 
en overgebracht naar de Koning Willem III-kazerne.

De Canadese en Britse troepen naderen vanuit het 
oosten en zuiden. De Duitsers zitten in het nauw en 
reageren paniekerig. Op 10 april ontvangt de SD-com-
mandant in Apeldoorn opdracht van de hogere leiding 
in Zwolle de belangrijke verzetsstrijders onder de aan-
wezige gevangenen te executeren. Er is namelijk geen 
tijd meer ze over te brengen naar gevangenissen in het 
westen van het land. Voor de Duitsers geldt nog steeds 
Befehl ist Befehl en daarom worden onmiddellijk voor-
bereidingen getroffen.
Twee dagen later selecteren de Duitsers een groep van 
12 gevangenen en voeren hen af  naar een munitie-
opslagplaats langs de Soerenseweg. Op deze plek, het 
Kruisjesdal, wordt hen verteld dat ze vanwege ‘terro-

risme en verboden wapenbezit’ zullen worden geëxecu-
teerd. Na deze mededeling treedt een executiepeloton 
aan en schiet hen dood. David en Johannis Gosker ma-
ken deel uit van deze groep van 12. De volgende dag, 
13 april, worden nog eens 4 verzetsstrijders op dezelfde 
plek geëxecuteerd. David is 66 jaar oud en zijn zoon 
Johannis 38. Niemand thuis weet wat er is gebeurd.

Enkele dagen later wordt Apeldoorn bevrijd. De Koning 
Willem III-kazerne gaat open, alle aanwezige gevange-
nen komen vrij, maar 16 mannen blijven zoek. Het enige 
dat de ongeruste familieleden horen is dat er een paar 
dagen eerder een aantal gevangenen in auto’s is afge-
voerd. Wekenlang blijft de onzekerheid bestaan, totdat 
na een zoekactie in de bossen op 23 mei, dus 5 weken 
na de bevrijding, de executieplaats met de lichamen 
wordt gevonden. De meesten van hen worden een week 
later op Heidehof  ter aarde besteld. 
In het Kruisjesdal, op de plek waar de executies plaats-
vonden, staan 2 gedenkstenen met daarop 16 namen 
van verzetsmannen voor wie de bevrijding te laat kwam. 
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Personalia | Hendrik Ouwejan, geboren op 11 juni 1903 te Zaandam; 
overleden op 22 april 1945 te Ravensbrück

Onderscheidingen | Als eerbewijs is Ouwejan op 17 april 1947 postuum bevorderd tot 
adjudant bij de gemeentepolitie van Apeldoorn

Monument | Gedenksteen in de hal van het hoofdbureau van de Regiopolitie aan de 
Europaweg 79; Herdenkingsmonument verzetsstrijders in Verzetsstrijderspark
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Hendrik Ouwejan wordt geboren op 11 
juni 1903 in Zaandam. Hij is de op een 
na oudste in een gezin met vijf  kinde-
ren. Zijn moeder sterft als hij zeven 
jaar is. Daarna volgt een moeilijke 
periode tot een stiefmoeder rust brengt 
in het chaotische gezinsleven. 
Na de lagere school krijgt hij een baan 
als reiziger bij Albert Hein. Wanneer hij 
zijn dienstplicht vervult in Amersfoort, 
bevalt het uniform hem zo goed, dat 
hij besluit politieagent te worden. 

Na zijn opleiding krijgt hij op 1 juni 
1929 een aanstelling als agent van 
politie in Apeldoorn. In datzelfde jaar 
trouwt hij met Maaike de Koekkoek. 
Eerst wonen ze aan de Tienwoningen-
weg, later aan de Fabriekstraat. Ze 
krijgen vier kinderen, één zoon en drie 
dochters. 

HENDRIK OUWEJAN

Dienstplichtig soldaat Hendrik Ouwejan 
voor de kazerne in Amersfoort (begin 
jaren twintig van de vorige eeuw)

Trouwfoto uit 1929
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HENDRIK OUWEJAN

Agent van de gemeente-
politie van Apeldoorn (zie 
embleem op de pet).

Vlak na het begin van de oorlog, op 15 juli 1940, 
wordt hij hoofdagent. 

Hendrik Ouwejan wordt actief  lid van de landelijke ver-
zetsorganisatie OD (Ordedienst). Dat is een hachelijke 
combinatie met het politiewerk, vooral in Apeldoorn, 
omdat de politieleiding en een deel van zijn collega’s 
‘deutschfreundlich’ zijn. Hendrik ontplooit bovendien 

een groot aantal andere verzetsactiviteiten. Als politie-
man kan hij zich toegang verschaffen tot plannen van 
de SD (SicherheitsDienst), die arrestaties voorbereidt. 
De SD heeft daarvoor vaak gegevens nodig uit het 
gemeentearchief  en daar kent Hendrik een medewerker 
die ‘goed’ is; deze speelt hem namen door van mensen 
naar wie de SD geïnformeerd heeft. 
Ouwejan waarschuwt die mensen op tijd, zodat ze 
kunnen onderduiken, soms met hun hele gezin.

Maar hij is meer dan waarschuwer en tipgever: hij leidt 
een eigen verzetsgroep, heeft thuis wapens opgeslagen 
en geeft daar wapenonderricht. Ook helpt hij joden 
onder te duiken.
In 1944 wordt hij opgenomen in de leiding van de 
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
En dat alles omgeven door collega’s die ‘fout’ zijn!

Dat gaat goed tot een zondagmiddag in november 
1944 na kerktijd. Hij moet nog even naar een bespre-
king van het verzet in de Hofstraat, daarna zal hij naar 



Het woonhuis van de familie Ouwejan aan de Fabriek-
straat, waar Hendrik wapens opslaat en wapeninstruc-
tie geeft.
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V.l.n.r. Hendrik, dochter Nel, zoon Nico, moeder Maaike, dochter Wil. 
Deze foto moet genomen zijn vlak voor Hendriks arrestatie in novem-
ber 1944; de jongste dochter die hij nooit zal zien, wordt geboren in 
augustus 1945.
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HENDRIK OUWEJAN

Gedenksteen in hoofdbureau van de Regiopolitie De oorkonde die ingemetseld is achter de gedenksteen. 
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huis komen. Hij is kennelijk verraden en samen met 
een andere verzetsman gearresteerd. Zijn familie 
heeft hem nooit teruggezien. 
 
Hendrik wordt gevangen gezet in de Koning Willem III-
kazerne en later in kamp Amersfoort. Vandaar wordt 
hij overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme. 
Begin maart gaat hij op transport naar Waterstädt 
en vandaar op 7 april naar Ravensbrück, waar hij pas 
na een vreselijke reis van tien dagen arriveert. Op 22 
april 1945 is hij in dat kamp overleden. 

Die laatste dingen vertelt een medegevangene eind 
mei 1945 aan Ouwejans vrouw, die dan in verwach-
ting is van hun vierde kind. Dat wordt kort na de 
bevrijding geboren. 
Zij spreekt later weinig over de oorlog met haar kin-
deren, ook niet over de rol die hun vader in het verzet 
heeft gespeeld. Slechts een enkele keer geeft zij com-
mentaar op deze of  gene uit die tijd.
De Hofstraat is voor haar een plek die zij mijdt.

Een bijzonder verhaal is verbonden met de gedenk-
steen voor twee Apeldoornse politiemensen die in de 
Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Deze 
draagt de namen van Hendrik Ouwejan en zijn collega 
Hendrik Klein, die is gefusilleerd in Kamp Vught. Dat 
monument is sinds 2008 ingemetseld in het hoofd-
bureau van de Regiopolitie aan de Europaweg 79 in 
Apeldoorn. Dat is al de derde locatie. Het is in 1946 
onthuld in het oude politiebureau aan de Deventer-
straat. Als dit bureau 37 jaar later wordt verplaatst 
naar een nieuw bureau aan de Vosselmanstraat, komt 
er iets tevoorschijn dat iedereen vergeten is: een dicht-
gesoldeerde koperen huls met een oorkonde.

De oorkonde is veilig opgeborgen achter de gedenk-
steen in het bureau aan de Europaweg. 
Ooit zal hij weer tevoorschijn komen en het verhaal 
vertellen van twee Apeldoornse politiemannen die hun 
verzet tegen de nazi’s met de dood moesten bekopen.



Personalia | Marcelis Andries van Bemmel, geboren op 12 maart 1899 te Jutphaas; 
overleden op 13 of  22 mei 1945 te Wöbbelin

Monument | Marechausseemonument voor de poort van de Koning Willem III-kazerne; 
monument in Wöbbelin
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MARCELIS VAN BEMMEL 
       

     

Marcelis van Bemmel wordt op 12 maart 1899 geboren 
in Jutphaas. Over zijn jeugd is bijna niets bekend. In 
1918 gaat hij als dienstplichtige 
het leger in. De militaire dienst 
bevalt hem zo goed, dat hij kiest 
voor een loopbaan als beroepsmi-
litair bij het Korps Politietroepen. 
Hij doorloopt de rangen en wordt 
in 1937 sergeant-majoor. 

Inmiddels is hij, op 6 oktober 1927, 
getrouwd met Cornelia Rombout. 
In hun huwelijk worden vier kinde-
ren geboren: drie meisjes en een 
zoon. Het gezin woont achtereen-
volgens in Gorinchem, Delft en 
Hedel. In die laatste plaats is hij 
detachementscommandant. 
Die functie wordt bij oorlogsdrei-
ging heel belangrijk, omdat de 
brug bij Hedel over de Maas een 

Een foto uit het midden van de jaren dertig; Marcelis van Bemmel staat midden in de 
achterste rij.

belangrijke schakel zou kunnen zijn in de opmarsroute 
van de Duitsers. In de meidagen van 1940 is Marcelis 
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MARCELIS VAN BEMMEL

belast met het laten ‘springen’ van de brug. Dat ge-
beurt op 11 mei 1940. 

Na de capitulatie gaat hij over naar de Marechaussee 
en later naar de Staatspolitie als hoofdwachtmeester. 
Zijn standplaats is Apeldoorn en hij woont met zijn 
gezin aan de Jachtlaan.

Hij raakt betrokken bij het verzet. Thuis zwijgt hij daar-
over om te voorkomen dat zijn vrouw en kinderen de 
Duitsers inlichtingen kunnen geven, als hij zou worden 
opgepakt. Dit is in het algemeen één van de oorzaken 
dat nabestaanden weinig concrete informatie kunnen 
geven over het verzetswerk van een omgekomen fami-
lielid. Zijn dochters herinneren zich wel dat ze illegale 
pamfletten moesten wegbrengen. Zij weten ook dat hun 
vader het hoofdpostkantoor in de gaten hield, om het 
verzet inlichtingen te geven over bonnendistributie, zo-
dat een overval kon worden voorbereid. Een politieman 
in uniform wekt immers geen argwaan bij de Duitsers 
(zie ook Ouwejan p.58).

Later in de oorlog is hij lid van de Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten en o.a. betrokken bij het verbergen 
van wapens voor het verzet. Als Theodoor Westhoff, die 
de wapens beheert, wordt gezocht door de Sicherheits-
Dienst, duikt hij onder bij de familie Van Bemmel. Daar 
is er nog een onderduiker in huis. Zij worden verraden 
door een buurtbewoner en op de avond van 9 novem-

De brug bij Hedel voordat die werd opgeblazen.
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Het gezin Van Bemmel in het begin van de jaren dertig

De marechaussee Van Bemmel 
doet zijn administratie thuis... 
(1940, voor de oorlog) 
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MARCELIS VAN BEMMEL

Dit zagen de bevrijders toen ze kamp Wöbbelin 
bevrijdden.

Kamp Wöbbelin 2 mei 1945

Op 26 oktober 1949 onthult prinses Wilhelmina voor de Koning Willem III-kazerne 
een monument voor alle omgekomen marechaussees. De vrouw van Marcelis, zijn 
drie dochters en zoon zijn daarbij.
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ber dringen SD-agenten het huis binnen. Zij arresteren 
Marcelis en de onderduiker. Westhoff, die probeert te 
vluchten, wordt in de voortuin doodgeschoten. De Duit-
sers leggen diens lichaam de volgende ochtend op de 
stoep als afschrikwekkend voorbeeld. 

Marcelis wordt na zijn arrestatie in de Koning Willem 
III-kazerne opgesloten. Zijn vrouw en twee oudste 
dochters worden verhoord door de SD, maar weer vrij-
gelaten. Marcelis is kort daarna naar Kamp Amersfoort 
overgebracht en vervolgens naar het concentratiekamp 
Neuengamme. 

Op 14 februari 1945 gaat hij met 500 mannen op 
transport naar het dorp Wöbbelin bij Ludwigslust. 
Daar moeten zij in een bos een nieuw concentratie-
kamp bouwen. De Duitsers willen dit gebruiken voor de 
opvang van gevangenen uit andere kampen die door de 
geallieerde opmars ontruimd moeten worden. 
Het kamp Wöbbelin kan in de korte beschikbare tijd 
nooit worden afgebouwd. De stenen barakken staan 

er wel, met daken erop, maar zonder ramen en deu-
ren, zonder vloeren en bedden. Het kamp beschikt over 
slechts één waterpomp, die besmet water levert. In de 
tien weken dat het kamp Wöbbelin heeft bestaan, ster-
ven meer dan 1000 gevangenen als gevolg van mishan-
deling, ontbering, ziekte en uitputting. 

Wöbbelin wordt door de Amerikanen op 2 mei 1945 
bevrijd. Wat zij daar aantreffen, tart elke beschrijving. 
Honderden lijken zijn in bergen opgestapeld of  liggen 
verspreid door het kamp. Degenen die nog leven, wor-
den naar noodhospitalen vervoerd. 
Marcelis maakt de bevrijding door de Amerikanen mee. 
Hij wordt als één van de doodzieke gevangenen naar 
een Amerikaans noodhospitaal overgebracht. Daar 
overlijdt hij op 13 of  22 mei 1945 en wordt op het kerk-
hof  van Ludwigslust naamloos in een massagraf  ter 
aarde besteld. Enkele weken later hoort zijn familie van 
een medegevangene waar en hoe hij is overleden.



Personalia | Johannes Diederik Suijling, geboren op 10 januari 1906 te Den Haag; 
overleden op 2 december 1944 te Apeldoorn

Onderscheidingen | Mobilisatie-Oorlogskruis

Monument | Keienmonument aan de Sportlaan; monument in Radio Kootwijk; 
Herdenkingsmonument verzetsstrijders in Verzetsstrijderspark
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HANS SUIJLING 
       

     

Hans Suijling wordt op 10 januari 1906 geboren in Den 
Haag. Hier brengt hij ook zijn jeugd door. Hij heeft twee 
zusjes. 

Hans kiest na de middelbare school voor een techni-
sche studie, vermoedelijk in Delft. Omdat de studie niet 
erg opschiet, stapt hij over naar de Technische Hoge-
school in Dresden, de stad waar zijn opa van moeders-
kant vandaan komt. Hier behaalt hij de ingenieurs-
titel. Na zijn militaire dienstplicht bij de Genie gaat hij 
werken bij de PTT, het toenmalige Staatsbedrijf  der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie. In 1938 trouwt hij 
met Frieda Fehrmann. Een jaar later wordt hun dochter 
Anneke geboren. 

Door het optreden van Nazi-Duitsland dreigt er een 
oorlog uit te breken in Europa. Nederland mobiliseert 
en ook Hans wordt opgeroepen, als 1e luitenant bij de 
zoeklichtafdeling tegen luchtdoelen, een onderdeel van 
de Genie. In mei 1940 vallen de Duitsers ons land bin-
nen. Na vijf  dagen geeft Nederland zich over, de Duitse Hans als vrolijke student
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HANS SUIJLING

Hans met zijn vrouw Frieda

bezetting begint. Hans werkt bij Radio Scheveningen, 
dat van de Duitsers niet meer mag worden gebruikt voor 
de communicatie met koopvaardijschepen. Onder Duits 
toezicht blijft hij er wel werken. Maar de basis voor zijn 
verzetsactiviteiten wordt hier gelegd.

In 1943 is Hans voor de PTT meer nodig op de Velu-
we. Hij wordt overgeplaatst naar het radiozendstation 
Kootwijk, dat door de Duitsers voor allerlei oorlogsdoel-
einden wordt ingezet. Het Nederlandse personeel werkt 
onder streng toezicht. 
Met zijn gezin verhuist hij van Den Haag naar het dorp 
Kootwijk. Voor het verzet is Hans met zijn specialistische 
kennis in zijn nieuwe omgeving meer dan welkom. Hij 
wordt commandant van het verzet in Kootwijk met Radio 
Kootwijk als basis. Zijn schuilnaam is De Egel. 
De leiding van het Veluws verzet is bang dat de Duitsers 
na hun eventuele vertrek het zendstation zullen opbla-
zen. Daarom krijgt Suijling het verzoek alles te doen om 
dat te voorkomen, zodat de Nederlanders de hele instal-
latie van het grote zendstation ongeschonden kunnen 



73

Hans met dochter Anneke

Ir. Hans Suijling aan het werk 
in Radio Kootwijk
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HANS SUIJLING

Vlak voor de bevrijding, op 6 en 7 april 1945 blazen de Duitsers de zes 212 meter hoge zendmasten op. 
Ze proberen ook het zendergebouw in één klap te vernielen door er een mast overheen te laten vallen. 
Het gebouw van gewapend beton loopt echter geen schade op. In 1957 laat zijn vrouw 

in Kootwijk aan de Heet-
weg een huis bouwen. 
Dit huis geeft zij de 
naam ‘De Egel’.
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overnemen. Voor alle zekerheid bouwt hij in het dorp 
Kootwijk een kortegolfzender die bedrijfsklaar moet 
zijn als de Duitsers bij hun vertrek het zendstation toch 
nog zouden opblazen. De villa met de illegale zender 
wordt echter door de Duitsers gevorderd, waarna Hans 
in het zendstation Radio Kootwijk op een verborgen 
plek twee zenders bouwt. 

Deze zenders worden helaas ontdekt op het moment 
dat de Duitsers onder dreiging van de geallieerde op-
mars het zendstation gaan leeghalen. Hans is dan met 
zijn gezin al ondergedoken op een boerderij in Kootwij-
kerbroek. Eén van zijn gearresteerde verzetsmedewer-
kers wordt tijdens de verhoren zodanig gemarteld, dat 
hij vertelt waar Suijling te vinden is.

Op 1 november 1944 wordt Hans gearresteerd en 
gevangengezet in de Koning Willem III-kazerne in 
Apeldoorn, in die tijd een beruchte gevangenis van de 
SicherheitsDienst. In november 1944 worden meer 
belangrijke verzetsmensen opgepakt en opgesloten 

in de Koning Willem III-kazerne. Daarom wordt door 
het landelijk verzet een bevrijdingsactie beraamd. Een 
verkenningsactie door twee kopstukken loopt slecht af. 
Beiden worden vlakbij de kazerne ontdekt en ter plekke 
doodgeschoten. De Duitsers komen hierdoor de geplan-
de bevrijdingsactie op het spoor en willen een afschrik-
wekkend voorbeeld stellen. In de vroege ochtend van 
2 december 1944 worden 12 Nederlandse verzetsstrij-
ders en een Amerikaanse piloot op het voetbalveld even 
buiten de kazerne geëxecuteerd. Hans Suijling is één 
van hen; hij is dan 38 jaar.

Hans Suijling wordt begraven op Heidehof  en later her-
begraven in Den Haag. Zijn laatste rustplaats vindt hij 
op het Nationaal Ereveld Loenen. Zijn naam leeft ook 
voort op het Keienmonument aan de Sportlaan en op 
het monument in Radio Kootwijk met de namen van 
omgekomen medewerkers van het zendstation. Bij de 
cellen in de Koning Willem III-kazerne waar Hans gevan-
gen heeft gezeten hangt een foto van hem.



Personalia | Gerrit Kroon, geboren op 2 oktober 1909 te Apeldoorn; 
overleden op 2 mei 1945 te Sandbostel

Onderscheidingen | Kruis van Verdienste; postuum: BS-insigne met oorkonde; Bronzen 
Kruis en het Oorlogsherinneringskruis

Monument | Monument voor het 44e Regiment Infanterie te Ochten
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GERRIT KROON 
       

     

Gerrit Kroon wordt geboren op 2 oktober 1909 in 
Apeldoorn. Het verhaal van zijn korte leven, met een 
dramatisch einde, vertoont nogal wat witte vlekken. Hij 
volgt lager onderwijs aan de Koningschool. Over ver-
volgonderwijs is niets bekend, maar Gerrit weet door 
zelfstudie het architectendiploma te halen. Daarna 
gaat hij aan de slag in het aannemersbedrijf  van zijn 
vader aan de Zwolseweg. 

Tijdens de mobilisatie in 1939 komt hij als dienst-
plichtig sergeant bij het 44e Regiment Infanterie in het 
Betuwse Ochten terecht en wordt ingekwartierd bij de 
weduwe Bor en haar dochter Driekske. 

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen 
en bereiken drie dagen later Ochten. Er zijn hevige ge-
vechten, maar Gerrits regiment slaat een Duitse infan-
terieaanval af. Hij komt de vijf  oorlogsdagen van mei 
1940 ongedeerd door. 

Gerrit heeft een uitgesproken hekel aan de Duitse be-

zetter en wil zich volledig inzetten om de vijand te be-
strijden vanuit Engeland. Het duurt tot 1942 voor hij 
kans ziet uit Nederland te ontsnappen. Dat is een ris-
kante tocht, door een gebied dat door de vijand wordt 
bezet. Via allerlei sluiproutes komt hij in Spanje terecht. 
Daar gaat het mis. De Spaanse regering sympathiseert 

Militairen worden ingekwartierd bij burgers; Gerrit bij de weduwe 
Bor en haar dochter Driekske (links Gerrit).
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GERRIT KROON

Envelop van een brief uit het Spaanse interneringskamp 
aan Gerrits ouders. Het stempel ‘Censura’ maakt 
duidelijk dat een brief niet zomaar wordt verstuurd...

met de Duitsers en daarom worden alle vluchtelingen, deser-
teurs, Engelandvaarders en joden geïnterneerd in kampen. Hij 
schrijft regelmatig aan zijn ouders, zijn zus Marie en bekenden.
In mei 1943 komt hij vrij na een gevangenschap van ruim een 
jaar en bereikt Engeland via Portugal op 1 juli 1943. 
In de rang van sergeant volgt hij in Londen een opleiding tot 
marconist bij het Bureau Bijzondere Opdrachten. Ook leert hij 
parachutespringen. Al deze zware training is nodig om als ge-
heim agent in bezet gebied te kunnen worden ingezet. Toch 
is er ook vrije tijd en in Weston-super-Mare ontmoet hij Joan 
Stuckley: zij wordt zijn vaste vriendin.

Met zo’n Halifax bommenwerper
vliegt Gerrit naar bezet gebied.  
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Sergeant Kroon in Engeland Gerrits Engelse vriendin Joan Stuckley

In de nacht van 28 op 29 augustus 1944 
wordt hij daadwerkelijk ingezet. Samen met 
twee andere Nederlandse geheim agenten 
stijgt hij op in een Halifax bommenwerper 
van het vliegveld Tempsford, de thuisbasis 
van 161 Squadron dat uitsluitend speciale 
operaties uitvoert. 

De Halifax zet koers naar Zuid-Nederland. 
Ten noorden van ‘s-Hertogenbosch wordt 
het vliegtuig geraakt door de Duitse luchtaf-
weer, vliegt in brand, valt in stukken uiteen 
die in de buurt van Hedel terechtkomen. 
Eén bemanningslid wordt dodelijk getrof-
fen, maar de rest van de bemanning en de 
drie geheim agenten, kunnen het brandende 
vliegtuig nog net op tijd verlaten en komen 
met hun parachutes aan de grond. Gerrit 
raakt bij de landing echter ernstig gewond. 
Hij breekt beide benen, kan niet vluchten en 
wordt door de Duitsers gearresteerd. 

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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GERRIT KROON

Gerrits zus Marie legt bloemen bij het monument 
in Ochten.

Herbegrafenis van Gerrit Kroon op het Nationaal Ereveld Loenen 
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Na te zijn verhoord wordt hij opgesloten in kamp 
Vught. In september 1944 brengen de Duitsers hem 
over naar het concentratiekamp Neuengamme. Hij ver-
richt in de maanden februari en maart 1945 dwangar-
beid op een scheepswerf  in Hamburg. Daarna volgt 
transport naar het concentratiekamp Sandbostel ten 
oosten van Bremen, een gruwelijk oord.
Op 2 mei 1945, enkele dagen na de bevrijding van 
het kamp door de Engelsen, overlijdt hij aan longont-
steking en uitputting. Hij is dan 35 jaar oud. Pas op 
3 augustus krijgen zijn ouders bericht van zijn dood.

Op 10 mei 1952 wordt in Ochten een herinnerings-
monument onthuld voor de gevallenen van het 44e Re-
giment Infanterie, dat daar gevochten heeft tegen de 
Duitsers. Dat monument draagt ook Gerrits naam. Bij 
de onthulling is zijn zus Marie aanwezig.

Pas in 1960 wordt het stoffelijk overschot van Gerrit 
Kroon geborgen in Sandbostel. Hij wordt op dinsdag 16 
augustus 1960 met militair eerbetoon herbegraven op 
het Nationaal Ereveld in Loenen. 

Het is tragisch dat Gerrit is gestorven, zonder dat hij 
zijn doel heeft bereikt.

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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Schalk tijdens de 
militaire dienst (1922)

SCHALK TOOM 
       

     

Schalk Toom wordt op 13 juni 1904 geboren in Gies-
sendam. Hij heeft twee oudere zussen; een jaar later 
wordt nog een zusje geboren. Het gezin woont vlakbij 
de slagerij van zijn vader. Het gezin is streng gerefor-
meerd en gaat trouw naar de kerk. In Giessendam en 

Portret van het gezin Toom uit Giessendam; vlnr: zus Margot, zus 
Belia, Schalk, vader Schalk sr, zus Gouke en moeder Grietje

omgeving brengt hij zijn jeugd door, maar daar is weinig 
over bekend. 

In het reformatorisch milieu voelt Schalk zich niet thuis 
en op 6 juli 1929 vertrekt hij naar ’s-Gravenzande. Als 
corrector-administrateur gaat hij werken bij drukke-
rij J.A. van Deventer. Daar ontmoet hij ook Kaatje, de 
dochter van de eigenaar. Ze worden verliefd en trouwen 
op 15 augustus 1934.

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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SCHALK TOOM

Schalk wil graag een eigen drukkerij en koopt de 
Koninklijke Drukkerij Steghers aan de Kapelstraat 
in Apeldoorn. Op 23 juli 1935 verhuizen Schalk en 
Kaatje naar Apeldoorn en gaan wonen aan de Hoofd-
straat. Er worden in het gezin vijf  kinderen geboren, 
vier dochters en een zoon. Als drukker houdt hij zich 
voornamelijk met handelsdrukwerk bezig.

Begin 1942 komt Schalk in contact met verschillende 
verzetsorganisaties zoals de Persoons Bewijzen Cen-

trale (PBC) te Amsterdam en de lokale afdeling van de 
Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). 
Tot aan de zomer 1944 vervalsen Schalk en zijn mede-
werkers heel veel documenten zoals persoonsbewijzen, 
stamkaarten (voor het verkrijgen van voedsel en andere 
goederen), tabaksbonnen, legitimatiebewijzen, briefpa-
pier en kranten.
Een gevaarlijk werk omdat soms lang achtereen gedrukt 
wordt en er ook buiten de drukkerij veel mensen bij be-
trokken zijn, zoals ambtenaren op het gemeentehuis. 
Verraad ligt op de loer. Schalk krijgt de verzetsnaam 
Koen en de drukkerij wordt ‘drukkerij Koen’ genoemd.

In april 1944 krijgt Schalk opdracht voor de waarschijn-
lijk grootste vervalsing tijdens de bezetting: op verzoek 
van het verzet drukt hij 100.000 inlegvellen voor stam-
kaarten.

In de zomer van 1944 stopt Schalk met het vervalsen 
op grote schaal. Diverse kopstukken van het verzet zijn 
gearresteerd en gefusilleerd en het risico is Schalk te 

De drukkerij aan de Kapelstraat na de oorlog
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Medewerkers van de Koninklijke drukkerij tijdens het drukken van valse documenten in 1943/1944; v.l.n.r.: 
Willem Burgers, Schalk Toom, Wim Buitenhuis, Thomas Sonneveld, Willem Hesseling, Jan Kramer, Gerrit Hendriks

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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In het paleis op de Dam te Amsterdam ontvangt Schalk Toom Het 
Kruis van Verdienste uit handen van Z.K.H. Prins Bernhard, 24 juni 
1954.

Het gezin Toom poseert in het Oranjepark te 
Apeldoorn, 1942/1943.Op de eerste rij v.l.n.r. 
Truus, Greet en Schalk jr en daarachter Kaatje 
en Schalk.
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groot geworden. Hij sluit zich aan bij de Knokploeg 
(KP) Apeldoorn; een bewapende groep en betrokken 
bij wapendroppings. Hij wordt lid van de Gewestelijke 
Staf  van de KP en coördineert spoorwegsabotage, ver-
valsingen en telefoonverbindingen. Vanwege zijn vele 
contacten in de drukkerswereld is hij voor de KP ook 
een belangrijke schakel in het inlichtingenwerk.

Op 10 oktober 1944 vindt een grote razzia op de Velu-
we plaats. Schalk wordt in de omgeving van Apeldoorn 
gearresteerd en in Doesburg gevangen gezet. Hij ont-
snapt vrijwel direct en keert terug naar Apeldoorn. 
Maar de Duitsers zijn hem nu op het spoor en zijn 
gezin moet onderduiken. Door de razzia heeft de KP 
Apeldoorn grote verliezen geleden en kiest Schalk als 
nieuwe leider.

Landelijk worden de verzetsgroepen verenigd in de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en begin 1945 wordt 
Schalk benoemd als plaatselijk commandant van de 
BS te Apeldoorn. Deze functie vervult hij tot en met 

de bevrijding van Apeldoorn op 17 april 1945. Onder 
zijn aanvoering worden veel acties tegen de bezetter on-
dernomen en bij de gebeurtenissen rond de bevrijding 
heeft ‘zijn BS’ de taak om de orde te handhaven. Zo-
lang de burgemeester afwezig is, is Schalk de hoogste 
plaatselijk gezagsdrager.

Na de oorlog zet Schalk zijn werk in de drukkerij voort; 
eerst alleen en later met zijn zoon. Zijn interesse gaat 
echter meer uit naar andere zaken, zoals de commissie 
voor oorlogsonderscheidingen en zijn activiteiten als 
voorzitter van de plaatselijke Stichting 1940-1945.
In 1968 wordt de drukkerij verkocht en in 1970 afge-
broken. Medio 1974 stapt Schalk uit het vak. 
Hij spreekt zelden nog over de gebeurtenissen tijdens 
de oorlog. Op 7 juli 1981 overlijdt hij.

Schalk Toom zag de strijd voor de vrijheid van het Ne-
derlandse volk als zijn roeping en zette vanuit deze 
overtuiging, zowel bewapend als in zijn drukkerij, zijn 
leven op het spel voor de toekomst van ons land.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE NIEUWE WIJK IN ZUIDWEST-APELDOORN
          

De bebouwde kom van 
Ugchelen stopt op de hoek 
van de Laan van Westenenk 
en de Albert Schweitzer-
laan (naar het Gelrezie-
kenhuis); de postcode is 
7339. Het voormalige 
TNO-terrein heeft als post-
code 7334 en is daarmee 
geen deel van Ugchelen, 
maar een andere wijk van 
Apeldoorn: wijk 11. 
Eerder werd dit gebied ook 
wel aangeduid als
‘Westenenk’ en 
‘Dennenheuvel’, maar 
de historische naam is 
‘Wernem’. En dat is ook de 
officiële naam op digitale 
plattegronden van de 
gemeente. 
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Op een kaart van Van 
Leeuwen uit 1850 zien we 
de verklaring van de naam 
Wernem. Het blijkt de oude 
benaming van Wormen 
te zijn. Op deze kaart ligt 
overigens de Zwaanspreng 
met het tegenover gelegen 
Nagelpoel meer naar het 
zuiden in wat toen 
Wernemsche Veld heette 
(of dus: Wormenseveld).

STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS
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De bouwlocatie van de nieuwe wijk had vroeger een 
agrarische bestemming, maar er waren ook bosper-
celen. Zelfs in 1975 is de omgeving nog ongerept; 
de Laan van Westenenk is dan nog niet aangelegd. 
Op oude kaarten komt de naam Het Zwaantje voor. 
Deze verwijst naar een boerenwoning met die naam, 

VROEGE GESCHIEDENIS VAN DE NIEUWE WIJK   

        

genoemd naar een oude herberg De Zwaan, nabij de 
Zwaanspreng. Deze naam zien we voor het eerst op een 
kaart van 1850 op de website www.topotijdreis.nl tref-
woord TNO Apeldoorn.

Het laaggelegen gebied is gedeeltelijk ontgonnen en 
bestaat uit een aantal langwerpig rechthoekige kavels, 
die oost-west georiënteerd zijn. Deze ontginning staat 
in verband met het aanleggen van de Zwanenspreng 
in 1868 om het Apeldoorns Kanaal van extra water te 
voorzien. De spreng dankt zijn naam aan herberg De 
Zwaan aan de Arnhemseweg. Tot wanneer De Zwaan als 
herberg in gebruik was, is onbekend. In de 19e eeuw 
bevindt zich in deze omgeving ook een daglonershuis, 
bekend als de hut van Van der Ploeg.

Het hele gebied werd in de volksmond ook wel ‘De Rijks-
dennen’ genoemd, omdat daar veel dennen groeiden, en 
dit gebied was eigendom van het Rijk: vanaf  het oude 
seminarie (nu Politieacademie) in de richting van Beek-
bergen. De hut van Van der Ploeg



STRAATNAMEN VOOR VERZETSSTRIJDERS

91

Archeologische opgravingen in dit gebied in 2014 heb-
ben geen belangwekkende vondsten opgeleverd. Het 
terrein was al verstoord.

TNO
Begin 1964 worden tussen de gemeente Apeldoorn en 
TNO besprekingen gevoerd over de bouwplannen die 
TNO heeft voor twee roggeakkers achter de oude boer-
derij Het Zwaantje aan de Arnhemseweg. 

De gemeente wil geen grote massieve gebouwen, maar 
afzonderlijke paviljoens die onderling met elkaar zijn 
verbonden. Alleen voor de directie en de administratie 
komen er vier bouwlagen. Om verdroging van het ge-
bied te voorkomen mag het regenwater niet afgevoerd 
worden via het riool, maar moet het in de grond gebor-
gen worden. 
In lijn met deze gedachten ontwerpt het architecten-
bureau Van de Broek en Bakema uit Rotterdam een 
complex met paviljoens, die verbonden zijn door een 
carré op poten. 

In 1965 wordt het eerste deel van het complex door TNO 
bewoond. In 1972 volgt de grootschalige verhuizing. 
Dan begint een periode waarin honderden medewerkers 
actief  zijn bij vele kleine en grote onderzoeksprojecten: 
afvalscheiding en afvalverbranding, windhinder, stof- en 
stankbestrijding, warmte- en koudetechniek, lastech-

Boerderij Het Zwaantje
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Deze foto van het TNO-complex siert de voorkant van de publicatie ‘Halve eeuw TNO en Apeldoorn 1964-2014’.
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nieken, metaalcorrosie, metaalbewerking en industrië-
le veiligheid. Het gehele complex is in 1973 opgeleverd 
en in 1974 officieel geopend door Ruud Lubbers, die 
dan minister van Economische zaken is. De bouwkos-
ten bedragen 72 miljoen gulden.

Veertig jaar later, in 2004, neemt de Raad van Bestuur 
in verband met een reorganisatie het besluit dat TNO 
uit Apeldoorn zal vertrekken. Het duurt dan overigens 
nog tien jaar, tot 2014, voordat de laatste TNO’er de 
deur achter zich dichttrekt. Pas in 2017 wordt het 
gehele complex ontmanteld en afgebroken. Nu zetelt 
straks alleen nog het Kadaster in de nieuwe woonwijk.

De nieuwe woonwijk
Vanaf  2011 worden er plannen gemaakt voor woning-
bouw. De vroege geschiedenis van het terrein is lei-
dend geweest bij de groene opzet en uitwerking van 
het plan. Veel bomen zijn gespaard en ook de bestaan-
de greppels en hoogteverschillen zijn zoveel mogelijk 
gehandhaafd. De greppels krijgen een functie bij de 

waterhuishouding van het gebied. Eigenlijk is naar de 
opzet van de Apeldoornse wijk Berg en Bos gekeken. 
Deze wijk is begin vorige eeuw gebouwd op een voorma-
lige boslocatie aan de Veluwezoom, een vergelijkbaar 
gebied. De Zwaanspreng, die een hoekig verloop om 
het gebied heeft, wordt als waterloop teruggebracht en 
krijgt ook een rol bij het waterplan van het gebied. Ook 
langs de spreng blijven zo veel mogelijk bomen staan.

De nieuwe wijk in aanbouw. Hoe zal die in de volksmond gaan 
heten? Hij ligt in ieder geval buiten Ugchelen. Wordt het Wernem? 
Of toch gewoon Verzetsstrijdersbuurt?
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BRONVERMELDING       

    

Teksten
De meeste gegevens voor de levensbeschrijvingen en het hoofdstuk over het verzet zijn ontleend aan drie bronnen:
 • Jan Heerze, Jelle Reitsma, Apeldoorn ‘40-’45. Het verhaal achter de Apeldoornse oorlogsmonumenten,   
    Apeldoorn, 2006
 • website www.apeldoornendeoorlog.nl
 • interviews met familieleden, vrienden, verzorgers
Specifieke bronnen staan hieronder per hoofdstuk.

Foto’s
De meeste foto’s zijn afkomstig uit familie-albums of  horen tot de collectie van één van de auteurs. De bronnen daarvan 
worden niet apart vermeld. De auteurs hebben geprobeerd de herkomst van de andere foto’s te achterhalen. 
De bronnen staan hieronder per hoofdstuk.

Het verzet in Apeldoorn en de dorpen
 • foto sabotage: Beeldbank CODA P-001322
 • foto bevrijding Apeldoorn: Reinier Hardonk
Govert Steen
 • Rob Philips, Jan Heerze, Govert Steen, jachtvlieger, Apeldoorn 2004
Jan Barendsen
 • foto Ereveld Loenen: Archief  Oorlogsgravenstichting/Rob Gieling
Jacob Teding van Berkhout
 • foto motorrijders Loolaan: CODA Archief  
 • foto verbrand materieel: internet
Narda van Terwisga
 • foto Ravensbrück: Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück
 • foto Koningin Wilhelmina: Nationaal Archief
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David Gosker
 • foto winkel Badhuisweg: CODA Archief  
 • foto Berg en Bos: CODA Archief  
Marcelis van Bemmel
 • foto’s Wöbbelin: Wikimedia
 • foto onthulling monument: CODA Archief  
Hans Suijling
 • foto vernielde zendmasten: collectie R.Boon
Gerrit Kroon
 • foto herbegrafenis: Archief  Oorlogsgravenstichting
Schalk Toom
 • Archief  NIOD
 • foto gezin Giessendam: Regionaal Archief  Dordrecht
 • foto drukkerij: CODA Archief
De geschiedenis van de nieuwe wijk
 • Cultuurhistorische analyse TNO door MAB Nijmegen voor de gemeente Apeldoorn, 2009
 • Bestemmingsplan woningbouwlocatie TNO, Gemeente Apeldoorn, 2015
 • RAAP-notitie 4933 Plangebied TNO-terrein, archeologisch vooronderzoek, 2014
 • Een halve eeuw Apeldoorn (1964-2014) door ex TNO-ers (www.etnos.nl), 2012
 • www.topotijdreis.nl
 • www.ugchelenbuiten.nl
 • foto Het Zwaantje: CODA Archief
 • foto hut Van der Ploeg: CODA Archief  
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