
Cor Janse, Blik omhoog 1940-1945,  

Wolfheze en de Zuid-Veluwe in oorlogstijd, 4 delen Rheden 1995-1999,  

deel 1 p. 339-341 en 343v. 

Bevrijders Aan de knap uitgevoerde overval zelf en aan de kordate overvallers is na de 
oorlog wel wat aandacht geschonken. 
Piet Niewold: 'Ik heb na de oorlog in juni 1949 nog eens een boekwerk gekregen (Arnhems 
Kruisweg) als aandenken aan die overval van die gezamenlijke mensen. Met een bedank 
erin. Het was van de NVEPG (Ned. Ver. van Ex-Politieke Gevangenen), afdeling Arnhem en 
omstreken; ondertekend door secretariaat W.van Buuren Arnhem (Bakenbergseweg 257).'. 
Ook de burgemeester van Rossum en kasteelheer van Waardenburg, Van Goelst Meijer, 
heeft zijn bevrijders naderhand bedankt. Hij nocligde hen uit voor een kersenmaaltijd en 
allemaal kregen ze een herdenkings-boekje mee met een bedankbrief erin. Dat was juni 
1948. Maar wie de bevrijden waren, die vraag was aan de aandacht ontsnapt. 
Perplex reageerde een Arnhemmer op ons telefoontje met de vraag of hij één van de HvB-
bevrijden was, die op die zondagmorgen de poort uit konden glippen. Nooit had ook maar 
iemand hem er naar gevraagd. En nu, bijna 50 jaar later, belt er gewoon iemand op om het 
er eens even over te hebben. Hij staat als nr. 11 in het nu volgende opsporingsbericht (uit 
gemeentearchief Renkum). 



Zondag 11 Juni 1944. 
Arnhem. 

20.05 aur. Wachtmeester SCHOONVELD te 

-------------------------------------------------------------Alarmeeringsbericht, afkomstig van den Gewest.Pol.President 
te Arnhema 
In aanslaiting op alarmeeringsbericht van heden betreffende
overval op Hais van Bewaring te Arnhem, kan worden medegede e_d, 
dat de navolgende personen z~n bevr~d: 
1. JAN KLAAS van WINSUM, geb. 18.5.84 te Kampen, won. te 
Zwolle, Van Ittersumstraat 44; 
2. GRA~US BEUMER, geb. te Rheden, 29.12.94, wonende te 
Doesburg, Zandbergstraat 5; 
3. BEREND WILLEM van der VELDEN, geb. 5.8.22 te Leeuwarden, 
wonende aldaar Droevendaal 24a; 
4. AI,THONIUS JOHANNES HAGELAAil., geb. 11.7.99, wonende te 
Deventer, Bergweide 8; 
5. HENDRIK JAN PALMEESTER, geb. 6.1.1920 te Zutphen, wonende a_
daar 3aitensingel 106; 
6. ~URENS SCHUT, geb. te Amsterdam, 13.12.1915, wonende te N~ 
me 6en, Timorstraat 8; 
7. MARTlNUS JAN ACKERZTAFF, geb. 1.7.1890 te Deventer, wonende 
te Dieren, verder adres onbekend. 
8. JAN MEtlERINK, geb. 5.12.19 1;e Groningen, lVon. te Zatphen, 
Waterstraat 13; 
9. WILLZM JACOB LUGiJiT, geb. te Cairo, 28.8.23, 'Ronende te Vor
den, L 144; 
10. JACOBUS RI:::r:S:'T.:.rr !JE rel, eeb. 26.5.09 te Utrecht, won. 
te Zuilen, Amsterdamschestraat 437; 
11. PIERRE 'IIJI(I SNEIDER, geb. 27.1.25 te Arnhem, won. al
daar, RiJnw~ 41; 
12. BENJAMIN DE GRAAF, geb. 23.11.1907 te den Sa~, won. He~ge 
(G), B. 130; 
13. WILHELMUS JOHA.!!NES 'HINDELS, geb. 20.11.11 te Didam, won. 
aldaar C 140; 
14. 3ERNA.~ JOHANNES WINDELS, geb. 9.3.06 te Didam, won. aldaar 
E 67; . " 
15. EVERT HENDRIK JAN Z',iARTS, geb. te Kampen, 19.12.91, won. 
Oosterbeek, Oranjeweg 6; 
16. GERRIT DIEPENBURG, geb. 6.2.04 te Deventer, won. Gorssel 
verder adres onbekend; • 
17. COENRAAD VAN WINSUM, geb. 27.5.1919 te Zwolle, won.aldaar · 
Van Ittersumstraat 44; 
18. AL3ERTUS VAN EE, geb. te Rotterdam, 31.1.20, won. aldaar, 
Bloemhof' 9; 
19. GERTRUDE MATSILDE NAUES, geb. te München, 24.8.23, won. 
te N:';megen, Nieuwemarkt 7; " , . 
20. PETRONELLA GERRISSEJ, geb. te Utrecht, 24.2.15, won. Zailen 
Amsterdamscheweg 437; " , 
21. BARTJE .A1ITHONIA JOHA!mA HANZON, geb. Arnhem, 15.4.:.19.won. 
N~megen, Van Broekhaizenstraat 18, . 
22. ABRUNTJE AALTJE VAN EE, geb. Rotterdam, 14.2.18, won. Rotter 
dam, Bloemhof 9; 
23. JOHANNA 'HILHELMINA TEN HOLDER, gehuwd met Kempen, geb. Lich
tenvoorde, 13.7.17, won. Lichtenvoorde, 0 26; 
24. ANTONIA JOHArmA V,~ DEN BOIDt, gehawd met H.W. Sneider,geb. 
te Ede, 12.1.1906, woonplaats onbekend; 

340 



25. - MAáIA EPPINGA; geb. te Rotterdam, 15.2.1905, won. Beesd, 
Mariënvoort 10; 
26. HENDRIKA JOHANNA OLTHAAR, geb. te Neede, 14.9.06, won. te 
.eede, Meijerweg B 149; 
27. HENDRlKA ~~ERS, geb. te Leek, 31.7.78, won. Amsterdam, 
Karel de Gerdeetraat 24; 
28 . ALIDA EVERDINA MARIA aOTTINK, geb. te Amsterdam, 20.12.24, 
woonplaats onbekend. . 
29. ANDREA GERARDA ESMEUER, gehuwd met Marten Jansen, geb. te 
Arnhem, 12.4.15, won. te Arnhem, Kemperbergerweg 75; 
30. HENDRIK ROELO~ VE~KAMP, geb. 18.6.13 te Smilde, won. Henge, 
10 (G). Vordenechestraat 21; 
31. JOHAI. GERARD SUTTERLAND, geb. te Doetinchem, 24.11.U 24, 
,von. Loolaan 14 te Doetinchem; 
32 . MARTHA GRETE FIGGE, geb. te Elberfeld, 11.8.19, won. te 
Apeldoorn, Koningstraat 4; 
33. '.'IILHEL!4INA FRIELINK, geb. te Neede, 30.6.20, won. Neede, 
Kemperdijk 3 48; 
34. GRIETJE POEPJES, geb. te Scöoterland, 10.11.21, won. te 
Arnhem, Van Lew. van Pabststraat 47; 
35. ARENDINA JOHANNA KROOSTHOF, geb. Neede, 24.8.24, won. Neede, 
Ruwenhof B 139; 
36 ; NEELTJE BASTlAANTJE DE WIT, geb. Rotter~am, 13.7.18, won. 
Rotterdam, Bloemstraat 67b; 
37. JANSJE nALSTER, geh. met A. Rijnken, won. te Deventer, 
~avenstraat 17, geb. te Deventer, 2.5.21; 
38 . SIMONI TYMEN HEINDERUCKX, geb. Roozendaal, 18.11.22, won. 
al daar, Rue Felix 1; 
:9 . PIETER FRANS HELENlUS, geb. Amsterdam, 22.9.16, won. Apel
doorn, Asseltschestraat 131; 
4J . JAl. HENDRIK BOS, geb. XI Wierden, 29.8.18, won. Wierden, 
N~verdalscheweg 92; 
41; 'ULLZMDIJCDIEESTER, geb. Zutphen, 22.7.22, won. Zutphen, 
Je'llenterweg 43; 
42 . JAN DAllIEL HEIJBROEK, ge b. te lIijkerk, 9.12.22, won. t e 
Zutphen , Oude Kanonsdijk 11; 
43 . FRANCIS WILLIAM HETHARIA, geb. Bandoeng, 24.6.22, ·,yon. 
jen Haag, Valkenboschkade 653; 
~ 4. BEIDIARD JOHAN SULSHOF, geb. 25.1.96 te Steenderen, won. 
~engelo, Vordenscheweg 23; 
45 . Jru1 MUSEGAAS, geb. 22.5.24 te 3atavia, won. Vorden, A. 144; 
46 . ,tDRIA~, FERDI~AND GOELST-MEUER, geb . 14.8.92 te Amersfoort, 
·.'1 on. te 108Sum, Burgstraat 43; 
n . JOZEPH "lfILLEM ~S, geb. Arl'_'l e!ll , 31.3.97, ·,.on. te SteenwiJk, 
3efàQD<39a8weg 8, Ee.$'V&:"ENSCIYG""t'EC.t:P. ( J. W. MUNS.) 
48 . JO!1AiEIE~ Dl.l'èIadEE:;TER, geb . den :!àag, 76.5.80 , won. te 
~utphen, Deventerweg 43. 

Omtrent de daders ziJn geen nadere gegevens bekend. 
Ops poring , aanhouding en terugbrenging van bovengenoemde be
'l :- :;den , alsme'lie opsporing , aal'_'loud::'ng en voor,!;eleidin:; van de 
èaè er8, wordt verzocht. 
J~ aangegeven controlemaatregelen bl:jven tot nader lder van 

kracht ____ ~ 
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De bevrijden 
De lezer begrijpt dat in bij lage-Deel 7 van Boek II van BLIK OMHOOG nog een lijvig vervolg wordt opge
nomen. Tips over de ontbrekende 21 personen zijn welkom. Maar nu alvast de twee waar het om ging. 
Nr.15>' Even H.LZwans(52) was directeur van 't Hemeldal in Oosterbeek waarover hiervoor al werd geschre
ven: 
Zoon ds.]an Zwans (hij werkte toen voor de Zwolse KP), 

'Ik dacht dat Geen mijn vader uit de cel heert gehaald en naar het kasteel gebracht. De boekdrukker is 
ergens anders heen gegaan; daar weet ik verder niks van. Die zat ook voor de kogel. Mijn vader is onder
gedoken op kasteel Rosendael (fam.v.d.Wali Bake, dacht ik), en daar is hij een week of 6 geweest. In het 
kasteel ben ik voor het eerst bij hem geweest en van daanait heb ik hem op een slechte fiets naar Groningen 
gebracht; heiden een blaffertje op za k. Daar was mijn moeder bij de familie Boven ondergebracht:' . 

De kasteelheer van Rosendael was een Van Pallandt. Van den Wall Sake is echter een uit het verzet beken
de naam en kan daar toen wel gehuisd hebben. 
Nr.?). M.LAckerstaff(53) van Drukkerij Mercurius in Dieren. 
Hij was de (illegale) drukker, die samen met Zwarts hel hoofdmotief van de bevrijdingsactie was. Marius Jan 
Ackerstaff was in Deventer geboren en o ngehuwd. Hij dreef samen met zijn vier jaar oudere (gehuwde) broer 
Aggeus Marinus Johan Ackersraff (AMJA genoemd) een drukkerij-uitgeverij met woonhuis aan de Zutphense
straatweg 4 en 6. AMJA, de broer dus, verhuisde in 1940 naar Den Haag (Goudsbloemstraat), maa r pakte na 
cle oorlog de zaak samen met Marius weer op. Zijn kleinzoon, zoon va n Tilly(Mathilde) Ackerstaff. 

'Oom Marius drukte stiekem de blaadjes voor de verzetsbeweging, maar daar weet ik weinig van. Die druk
kerij heette Mercurius. Ik vond oom Marius een omzecrend fijne fidele vent. H ij was nogal actief, dat heb ik 
wel opgevangen. Ik weet dat hij bij ons ondergedoken heeft gezeten. Mijn moeder en ik woonden op de 
Laa n van Meerdervoort met mijn tweede vader Jan de Graaf. Wij hadden achter dat oude huis een geheime 
bergplaats (een loze ruimte). Daar kon hij invluchten; er kon net één matras inliggen. M ijn tweede vader 
noemde dat het laboratorium; daar !'iwnden allerlei zuurvalen want hij was klokkenmaker. 
Mijn opa heeft na de oorlog weer in Dieren gewoond en is zelfs in de gemeenteraad gekomen; hij was daar 
bekend ab AMJA Ackerstaff. Oom Ma rius is in die tijd plotseling overleden.'. 

Dhr.W.Gerritsen aan de Zutphensestraatweg herinnen zich de drukkerij en dat hij illegale krantjes wegbracht. 
Er waren rond die drukkerij verschillende onderdu ikers en illega le activiteiten. Hij verw ijst naar Alie Smit. Zij 
woonde destijds bij Alie v.d.Meij die tegenover de drukkerij een boekhandeltje had, 

'Marius was niet getrouwd en heeft z'n moeder verzorgd. Ze woonden naast de drukkerij, die ook daar
achter was. De fami lie kwam vroeger uit Ned.lndië (Medan; C). Die illegale blaadjes werden bij Ds.Plantagie 
onder de preeksroei van de Gereformeerde Kerk gestopt. Ds.Plantagie is in Dachau omgekomen 
(gearr. 22/ 1/ 44 ;C). Ackerstaff zat in de illega liteit en daar is hi j op gepakt. Ze hielden hem al een tijd in de 
gaten . Hij was ook gewaarschuwd door een overbuurvrouw , Anneke Lentink. Die zei: meneer Ackerstaff, 
u moet daar niet zo veel vu il neerzetten, dat kunt u alleen nooit hebben (zijn moeder was onderhand over
leden). Wi j hebben een keer een overval gehad; toen moesten ze bij hem zijn. Henk Wolff was een neef 
van mij en die zat ook in de ondergrondse; die hebben ze opgepakt en is in Natzweiler omgekomen (gearr. 
22/ 6/44 ; C). Wij hebben wel bij een vergadering gezeten in het huis van mijn neef. Daar zat een De Bruin 
bij en dat was een vermder en toen is hijml de hele boel opgepakt. Die Ackerstaff zat daar ook bij .' . 

Wij kennen de geschiedenis van het Dierense verzet niet, maar het valt op dat 'de hele boel' daar werd opge
pakt 11 dagen na cle o ntsnapping van Ackerstaff. Zou de SD door die bevrijclingsactie zijn aandacht misschien 
extf'd op Dieren hebben gericht? Marius overleed in 1950 en Aggeus (AMJA) zette het bedrijf nog voon. Tot 
ook hij, in 1955, overleed. Dat was het e inde van het Dierense familiebedrijf. 



LO/ LKP-ers laten het leven 
Uit Wolfl1eze zelf zijn geen mensen als gevolg van verzetsactiviteiten om het leven gekomen, behalve d~1n 

J0rgen Bech in Noordw ijk. Andere hiervoor reeds genoemden echter wel. 
Nico Boven: 
Evert H.J.("Nico") Boven wordt zwaar gezocht, vooral nadat 't Hemeldal uiteen is geva llen en het de SD dui
delijk wordt dat in Oosterbeek een belangrijk bolwerk zit/zal. Nico's signalement is de SD bekend (hij heeft 
een opvallend lang postuur, wat hem de bijnaam Lange Jan bezorgt). Hij duikt met tegenzin'"'onder in 
Heelsurn, na de (provinciale) leiding van de LO voorlopig te hebben overgedragen aan Jan Spreij uit Ede. De 
boerderij van Jansen op de Noordberg (de vader van boer Jansen die na de oorlog Gerritsen opvolgde in het 
Kousenhuisje) lijkt een veilige schuilplaats te bieden. Maar dat is schijn. De SD komt aan de boerderij en Nico 
weet zich, samen met een andere onderduiker, in de hooiberg te verbergen. Maar zijn fiets Slaat er nog en 
de SD-ers vermoeden dat deze hoge herenfiets wel eens van Nico kan zijn. Ze vertrekken, m~r lalen hei
melijk een post achter. En als uren later een mede-onderduiker tevoorschijn komt, zijn beiden erbij . Het is 14 
augustus 1944. N ico wordt in Arnhem zwaar verhoord en op straat ook als lokaas gebruikt (de SD laat hem, 
geestelijk en lichamelijk al kapot gemaakt, door Arnhem lopen in de hoop dat hij aangesproken zal worden). 
Als ze hem niet meer nodig hebben, gaat hij het concentratiekamp in . Op 4 november komt hij in kamp 
Schwesing om het leven, een dag voordat hij 25 jaa r zou worden. 
Zijn broer Chris Boven was al op 9 augustus gearresteerd in Utrecht. Daar aan de Oude Gracht zou een 
(gebruikel ijke) bijeenkomst van koeriersters uit het hele land p laatsvinden. Die wisselden dan correspon
dentie en andere za ken uit. Koerierster Zus van Roekei uil Oosterbeek zou er heen , maar was verhinderd . 
Doordat bij haa r huiszoeking was geweest was zij naar Wolfheze (Welmers) uitgeweken. Zij onrsprong daar
door nel de dans. Chris ging in haar plaaLS maar door verraad van Edith, een koerierster uil eigen gelederen, 
liepen toen velen in de val. Ook Chris. 
Tante Riek 
De Winterswijkse Illevrouw Heleen Kuipers-Rietberg heeft samen met Frits de Zwerver aa n de w ieg van de 
LO gestaan. Ook zij wordt zwaar gezocht en moet eind mei 1944 uit Winterswijk vertrekken. Mogelijk door 
de arrestatie van Nico Boven valt zij eveneens in handen van de SD. Zaterdagmorgen 19 augustus wordt haar 
onderduikadres in Bennekom, het huis 'De Grens' (op de grens van Wageningen en Bennekom) va n de 
fam.G.H.van Schuppen van de Schimmelpenninck-sigarenfabriek in Wageningen (zijn broer Ad v.Schuppen 
behoort tot de Veenendaalse verzets- top) omsingeld en wordt zij samen met haar man gearresteerd . De moe
dige verzetsvrouw, die Frits de Zwerver voorhield dal zijn leven niet meer waard is dan dat va n de velen die 
hij kon redden, gaat met opgeheven hoofd haar lot tegemoet. Vanuit het Huis van Bewaring in Arnhem gaat 
ze op transport en sterft in Ravensbrück . 
Henk en Wiecher de Jong: 
Met Henk de Jong, die bij Welmers onderdook via ds.Toornvliet, begon het allemaal in 't Hoekske. Ook zijn 
broer kwam wel in Wolfheze. 
Riet Mulder (Nassaulaan} 

'Henk de Jong had een bed bij ons en sliep af en toe bij ons in Oosterbeek. '. 
[-Ienk werd eind jun i 1944 in de trein gearresteerd en Wiecher op 21 augustus 1944, nadat een brief van hem 
was gevonden op hel schuiladres van Nico in Heelsum. Beide broers kwamen om in Neuengamme. 
Jan Zwans: 

'l-lenk de j ong is in het concemratiekamp vermoord en gestorven in armen van zijn broer Wiecher. '. 
lohannes en Geert: 
Ook Twentenaar-j ohannes ter Horst en Zaankanter Geert Schoon man, de stoutmoedige KP-ers die deelnamen 
aan de overvallen op de Koepel en het Huis van Bewaring, haalden de bevrijding niet. 'Rooie Geen ', die de 
KP-auto uit Twente bestuurde, werd begin october 1944 door de landwacht gepakt en bij een vluchtpoging 
in de rug geschOlen. De SD heeft hem ergens bij vliegveld Twente afgemaakt. 
'Dominee Rademaker' , j ohannes ter Horst (niet te velW~lrren met j ohannes Post, een verzetsstrijder die ook 
omkwam), werd op 22 september in Almelo aangehouden en probeerde eveneens te vluchten. Hij werd, 31 
jaar, door een schot geraakt en twee dagen later op een verlaten plek in Usselo doodgeschoten, samen met 
de 56-jarige LO-er 'Max' (Roei of Blokzijl) . 

• • • 
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Zondag 11 Juni 1944. 
Arnhem. 

20.05 aur. Wachtmeester SCHOONVELD te 

-----------------------------------------------------

Alarmeeringsbericht, afkomstig van den Geweat.PoloPresident 
te Arnhem, 
In aanslaiting op alarmeeringsbericht van heden betreffend 
overval op Hais van Bewaring te Arnhem, kan worden medegedee�. 
dat de navolgende personen ztjn bevrijd: 
1. JAN KLAAS van WINSUM, geb. 18.5.84 te Kampen, won. t e
Zwolle, Van Ittersums traat 44;
2. GRA�US BEUMER, geb. te Rheden, 29.12.94, wonende te
Doesburg, Zandbergstraat 5; 

.... 

3. BEREND WILLEM van der VEL!>EN, geb. 5.8022 te Leeuwarde n,
wonende aldaar Droevendaal 24a;
4. ANTHONIUS JOHANNES HAGELAAR, geb. 11.7.99, wonende te
Deventer, B ergweide 8;
5. HENDRIK JAN PALMEESTER, geb. 6.1.1920 te Zutphen, wonende a_
daar 3uitensingel 106;
6. Lh.URENS SCHUT, geb. te Amsterdam, 13012.1915, wonende te .�
me6en, Timorstraat 8;
7. MARTINUS JAN ACKERZTAF�, geb. 1.7.1890 te Deventer , wonend.e
te Dieren, verder adres onbekend.
8. JAN MEIJERINK, geb. 5.12.19 te Groningen, won. te Zutphen,
Waterstraat 13;
9. WILLE.M JACOB LUG�T, geb. te Cairo, 28.8.23, wonende te Vor
den, L 144;
1 Oo JACOBüS RIZ!:S :-v..Jr !)E !Cl, eeb. 26. 5.09 te Utrecht, wono
te Zuilen, Amsterdamachestraat 437;
11. PIERRE IIXIICI SNEIDER, geb. 27.1.25 te Arnhem, won. al
daar, IDJnwjjk 41;
12. BENJA1IIN DE GRAAP, geb. 23.11.1907 te den Sa�, won. He:l,ége:
(G), B. 130;
13. WILHELMUS JOHCHIBS 'HINDELS, geb. 20. 11 .11 te Didam, won.
aldaar C 140;
14. BERN�'qD JOHAiîNES WINDELS, geb. 9.3.06 te Didam, won.aldaar
E 67; . , , 
15. EVERT HENDRIK JAN Z'.iARTS, geb. te Kampen, 19.12.91, won.
Oosterbeek, Oranjeweg 6;
16. GERRIT DIEPENBURG, geb. 6.2004
verder adres onbekend; 

te Deventer, won. Gorssel 
• • 

17. COENR.A.AD VA11 WINSUM, geb. 27.5.1919
Van Ittersumstraat 44; 

te Zwolle, won.aldaar-

18. AL3ERTUS VAN EE, geb. te Rotterdam, 31.1.20, won. aldaar,
Bloemho:f· 9;
19. GERTRUDE .MATSILDE NAUES, geb. te Künchen, 24.8.23, won.
te N�megen, Nieuwemarkt 7;

· · · · 

200 PETRONELLA GERRISSE�, geb. te Utrecht, 24.2.15, won. Zuilen
Amsterdamscheweg 437; ·, . �
21. BARTJE .AJlTHONIA JOH.CnrA HANZOB, geb. •rnhem, 15.4�19.won.
N�megen, Van Broekhuizenstraat 181
22. A.BRJJNTJE AALTJE VAN EE, geb. Rotterdam, 14.2.18, won. Rotter
dam, Bloemho:f 9;
23. JOHANNA WILHELMINA TEN ROLDER, gehuwd met Kempen, geb. Lich
tenvoorde, 13o7o17, won. Lichtenvoorde, 0 26;
24. ANTONIA JOHAIINA V}..N DEN BORN, gehuwd met H.Wo Sneider,geb.
te Ede, 1201.1906, woonplaats onbekend;
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25. MA,RIA EPPINGA� geb. te Rotterdam, 15.2.1905, won. Beesd,
Marienvoort 10;
26. HENDRIKA JOHAIDfA OLTHAAR, geb. te Neede, 14.9.06, won. te
•eede, Meijerweg B 149;
27. HENDRIKA 'ifT.JNBERS, geb. te Leek, 31.7.78, won. Amsterdam,
Karel de Gerdeetraat 24;
28. ALIDA EVERDINA MARIA aOTTINK, geb. te Amsterdam, 20.12.24,
woonplaats onbekend.
29. ANDREA GERA.RDA ESM:EIJER, gehuwd met Marten Jansen, geb. te
Arnhem, 12.4.15, won. te Arnhem, Kemperbergerweg 75;
30. HENDRIK ROELOl' VELuKiltP, geb. 18.6.13 te Smilde, won. Bange,
lo (G), Vordenschestraat 21;
31. JOH.All GERARD SUTTERLAND, geb. te Doetinchem, 24.11 • .D 24,
,von. Loolaan 14 te Doetinchem;
32. MARTHA GRETE FIGGE, geb. te Elberfeld, 11.8.19, won. te
_peldoorn, Koningstraat 4;
33. WILHELMINA FRIELINK, geb. te Neede, 30.6.20, won. Neede,
Kemperdijk :9 48;
34. GRIETJE POEPJES, geb. te Scijoterland, 10.11.21, won. te
Arnhem, Van Law. van Pabststraat 47;
35. ARENDINA JOHANNA KROOSTHOP, geb. Neede, 24.8.24, won. Neede,
Ruwenhof B 139;
36; NEELTJE BASTIA.ANTJE DE WIT, geb. Rotter�am, 13.7.18, won.
aotterdam, Bloemstraat 67b;
37. JA.NSJE �ALSTER, geh. met A. Rijn.ken, won. te Deventer,
�avenstraat 17, geb. te Deventer, 2.5.21;
38. SIMONI TIJMEN HEINDERIJCKX, geb. Roozendaal, 18.11.22, won.
til aar, Rue Felix 1;
:9o PIETER FRANS HELENIUS, geb. Amsterdam, 22.9.16, won. Apel
·oorn, Asseltschestraat 131;
4J. JA..1 HENDRIK BOS, geb. n Wierden, 29.8.18, won. Wierden,
N�verdalscheweg 92;
41; ',YILLEM DIJCDIEESTER, geb. Zutphen, 22.7.22, won. Zutphen,
Je-eenterweg 43;
42. JA ... T DAlîIEL HEIJBROEK, geb. te Nijkerk, 9.12.22, won. te
Zutphen, Oude Kanonsdljk 11;
43. FRANCIS WILLIAM HETHARI.A., geb. Bandoeng, 24.6.22, won.
ien Haag, Valkenboschkade 653;
�4. BERNARD JOHAN SULSHOF, geb. 25.1.96 te Steenderen, won.
�e�gelo, Vordenscheweg 23;
45. JAN MUSEGA.AS, geb. 22.5.24 te 3atavia, won. Vorden, A. 144;
d6. ADrtlAAH FERDI�AND �OELST-MELJER, geb. 14.8.92 te .Amersfoort,
·.von. te :.1ossum, 3urgstraat 43;
1 7. JOZ:E:PH ·,TILLEM M.111S, geb • .h.rnhem, 31.3.97, ·Ron. te Steenwijk,
3ef'il.il'.l."" 9Èieweg 8; EE,s'//t:éNSCNG°1-VE4.tJl. ( J. W.MUN.S.J 
48. JO!IAN!IES DO'éK1.JE:E;:;iTER, geb. den Hàag, 76.5.80, wono te
y tphen, Deventerweg 43.

Omtrent de daders z�n geen nadere �egevens bekend. 
psporing, aanhouding en terügbrenging van bovengenoemde be

-:::-:�den, 2.lsmè e opsporing, aan.b.ou.i:ng an voor6eleidir..-; ven ;ie 
daders, wordt verzocht. 
J� aangegeven controlemaatregelen blijven tot nader cfder van 
�racht 
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De bevrijden 
De lezer begrijpt dat in bijlage-Deel 7 van Boek II van BLIK OMHOOG nog een lijvig vervolg wordt opge
nomen. Tips over de ontbrekende 21 personen zijn welkom. Maar nu alvast de twee waar het om ging. 
Nr.15). Evert H.T.Zwarts(52) was directeur van 't Hemeldal in Oosterbeek waarover hiervoor al werd geschre
ven: 
Zoon ds.]an Zwarts (hij werkte toen voor de Zwolse KP): 

'Ik dacht dat Geert mijn vader uit de cel heéft gehaald en naar het kasteel gebracht. De boekdrukker is 
ergens anders heen gegaan; daar weet ik verder niks van. Die zat ook voor de kogel. Mijn vader is onder
gedoken op kasteel Rosendael (fam.v.d.Wall Bake, dacht ik), en daar is hij een week of 6 geweest. In het 
kasteel ben ik voor het eerst bij hem geweest en van daaruit heb ik hem op een slechte fiets naar Groningen 
gebracht; heiden een blaffertje op zak. Daar was mijn moeder hij de familie Boven ondergebracht:'. 

De kasteelheer van Rosendael was een Van Pallandt. Van den Wall Bake is echter een uit het verzet beken
de naam en kan daar toen wel gehuisd hebben. 
Nr.7). M.T.Ackerstaff(53) van Drukkerij Mercurius in Dieren. 
Hij was de (illegale) drukker, die samen met Zwarts het hoofdmotief van de bevrijdingsactie was. Marius Jan 
Ackerstaff was in Deventer geboren en ongehuwd. Hij dreef samen met zijn vier jaar oudere (gehuwde) broer 
Aggeus Marinus Johan Ackerstaff (AMJA genoemd) een drukkerij-uitgeverij met woonhuis aan de Zutphense
straatweg 4 en 6. AMJA, de broer dus, verhuisde in 1940 naar Den Haag (Goudsbloemstraat), maar pakte na 
de oorlog de zaak samen met Marius weer op. Zijn kleinzoon, zoon van Tilly(Mathilde) Ackerstaff: 

'Oom Marius drukte stiekem de blaadjes voor de verzetsbeweging, maar daar weet ik weinig van. Die druk
kerij heette Mercurius. Ik vond oom Marius een ontzettend fijne fidele vent. Hij was nogal actief, dat heb ik 
wel opgevangen. Ik weet dat hij bij ons ondergedoken heeft gezeten. Mijn moeder en ik woonden op de 
Laan van Meerdervoon met mijn tweede vader Jan de Graaf. Wij hadden achter dat oude huis een geheime 
bergplaats (een loze ruimte). Daar kon hij invluchten; er kon net één matras inliggen. Mijn tweede vader 
noemde dat het laboratorium; daar stonden allerlei zuurvaten want hij was klokkenmaker. 
Mijn opa heeft na de oorlog weer in Dieren gewoond en is zelfs in de gemeenteraad gekomen; hij was daar 
bekend als AMJA Ackerstaff. Oom Marius is in die tijd plotseling overleden.'. 

Dhr.W.Gerritsen aan de Zutphensestraatweg herinnert zich de drukkerij en dat hij illegale krantjes wegbracht. 
Er waren rond die drukkerij verschillende onderduikers en illegale activiteiten. Hij verwijst naar Alie Smit. Zij 
woonde destijds bij Alie v.d.Meij die tegenover de drukkerij een boekhandeltje had: 

'Marius was niet getrouwd en heeft z'n moeder verzorgd. Ze woonden naast de drukkerij, die ook daar
achter was. De familie kwam vroeger uit Ned.lndië (Medan; C). Die illegale blaadjes werden bij Ds.Plantagie 
onder de preekstoel van de Gereformeerde Kerk gestopt. Ds.Plantagie is in Dachau omgekomen 
(gearr.22/1/44;C). Ackerstaff zat in de illegaliteit en daar is hij op gepakt. Ze hielden hem al een tijd in de 
gaten. Hij was ook gewaarschuwd door een overbuurvrouw, Anneke Lentink. Die zei: meneer Ackerstaff, 
u moet daar niet zo veel vuil neerzetten, dat kunt u alleen nooit hebben (zijn moeder was onderhand over
leden). Wij hebben een keer een overval gehad; toen moesten ze bij hem zijn. Henk Wolff was een neef 
van mij en die zat ook in de ondergrondse; die hebben ze opgepakt en is in Natzweiler omgekomen (gearr. 
22/6/44; C). Wij hebben wel bij een vergadering gezeten in het huis van mijn neef. Daar zat een De Bruin 
bij en dat was een verrader en toen is bijna de hele boel opgepakt. Die Ackerstaff zat daar ook bij.'. 

Wij kennen de geschiedenis van het Dierense verzet niet, maar het valt op dat 'de hele boel" daar werd opge
pakt 11 dagen na de ontsnapping van Ackerstaff. Zou de SD door die bevrijdingsactie zijn aandacht misschien 
extra op Dieren hebben gericht? Marius overleed in 1950 en Aggeus (AMJA) zette het bedrijf nog voort. Tot 
ook hij, in 1955, overleed. Dat was het einde van het Dierense familiebedrijf. 



LO/LK.P-ers laten het leven 

Uit Wolfheze zelf zijn geen mensen als gevolg van verzetsactiviteiten om het leven gekomen, behalve dan 
J0rgen Bech in oordwijk. Andere hiervoor reeds genoemden echter wel. 

ico Boven: 
Evert H.J.(" ico") Boven wordt zwaar gezocht, vooral nadat 't Hemeldal uiteen is gevallen en het de SD dui
delijk wordt dat in Oosterbeek een belangrijk bolwerk zit/zat. Nico's signalement is de SD bekend (hij heeft 
een opvallend lang postuur, wat hem de bijnaam Lange Jan bezorgt). Hij duikt met tegenzin-.onder in 
Heelsum, na de (provinciale) leiding van de LO voorlopig te hebben overgedragen aan Jan Spreij uit Ede. De 
boerderij van Jansen op de oordberg (de vader van boer Jansen die na de oorlog Gerritsen opvolgde in het 
Kousenhuisje) lijkt een veilige schuilplaats te bieden. Maar dat is schijn. De SD komt aan de boerderij en ico 
weet zich, samen met een andere onderduiker, in de hooiberg te verbergen. Maar zijn fiets staat er nog en 
de SD-ers vermoeden dat deze hoge herenfiets wel eens van ico kan zijn. Ze vertrekken, mä'nr laten hei
mei ijk een post achter. En als uren later een mede-onderduiker tevoorschijn komt, zijn beiden erbij. Het is 14 
augustus 1944. Nico wordt in Arnhem zwaar verhoord en op straat ook als lokaas gebruikt (de SD laat hem, 
geestelijk en lichamelijk al kapot gemaakt, door Arnhem lopen in de hoop dat hij aangesproken zal worden). 
Als ze hem niet meer nodig hebben, gaat hij het concentratiekamp in. Op 4 november komt hij in kamp 
Schwesing om het leven, een dag voordat hij 25 jaar zou worden. 
Zijn broer Chris Boven was al op 9 augustus gearresteerd in Utrecht. Daar aan de Oude Gracht zou een 
(gebruikelijke) bijeenkomst van koeriersters uit het hele land plaatsvinden. Die wisselden dan correspon
dentie en andere zaken uit. Koerierster Zus van Roekel uit Oosterbeek zou er heen, maar was verhinderd. 
Doordat bij haar huiszoeking was geweest was zij naar Wolfheze (Welmers) uitgeweken. Zij ontsprong daar
door net de dans. Chris ging in haar plaats maar door verraad van Edith, een koerierster uit eigen gelederen, 
liepen toen velen in de val. Ook Chris. 
Tante Riek: 
De Winterswijkse mevrouw Heleen Kuipers-Rietberg heeft samen met Frits de Zwerver aan de wieg van de 
LO gestaan. Ook zij wordt zwaar gezocht en moet eind mei 1944 uit Winterswijk vertrekken. Mogelijk door 
de arrestatie van Nico Boven valt zij eveneens in handen van de SD. Zaterdagmorgen 19 augustus wordt haar 
onderduikadres in Bennekom, het huis 'De Grens' (op de grens van Wageningen en Bennekom) van de 
fam.G.I-1.van Schuppen van de Schimmelpenninck-sigarenfabriek in Wageningen (zijn broer Ad v.Schuppen 
behoort tot de Veenendaalse verzets- rop) omsingeld en wordt zij samen met haar man gearresteerd. De moe
dige verzetsvrouw, die Frits de Zwerver voorhield dal zijn leven niet meer waard is dan dat van de velen die 
hij kon redden, gaat met opgeheven hoofd haar lot tegemoet. Vanuit het Huis van Bewaring in Arnhem gaat 
ze op transport en sterft in Ravensbrück. 
Henk en Wiecher de Jong: 
Met Henk de Jong, die bij Welmers onderdook via ds.Toornvlier, begon het allemaal in 't Hoekske. Ook zijn 
broer kwam wel in Wolf11eze. 
Riet Mulder ( assaulaan): 

'Henk de Jong had een bed bij ons en sliep af en toe bij ons in Oosterbeek.'. 
Henk werd eind juni 1944 in de trein gearresteerd en Wiecher op 21 augustus 1944, nadat een brief van hem 
was gevonden op het schuiladres van ico in Heelsum. Beide broers kwamen om in euengamme. 
Jan Zwarts: 

'Henk de Jong is in het concentratiekamp vermoord en gestorven in armen van zijn broer Wiecher.'. 
Johannes en Geert: 
Ook Twentenaar-Johannes ter Horst en Zaankanter Geert Schoonman, de stoutmoedige KP-ers die deelnamen 
aan de overvallen op de Koepel en het Huis van Bewaring, haalden de bevrijding niet. 'Rooie Geert', die de 
KP-auto uit Twente bestuurde, werd begin october 1944 door de landwacht gepakt en bij een vluchtpoging 
in de rug geschoten. De SD heeft hem ergens bij vliegveld Twente afgemaakt. 
'Domjnec Rademaker', Johannes ter Horst (niet te ve1warren met Johannes Post, een verzetsstrijder die ook 
omkwam), werd op 22 september in Almelo aangehouden en probeerde eveneens te vluchten. Hij werd, 31 
jaar, door een schot geraakt en twee dagen later op een verlaten plek in Usselo doodgeschoten, samen met 
de 56-jarige LO-er 'Max' (Roelof Blokzijl). 

• • •
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