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Spectaculaire bevrijdingsaactie op klaarlichte dag
Twaalf jonge mensen, mannen en vrouwen, bevrijdden zeventig jaar geleden
54 gevangenen uit handen
van de Duitse bezetters.
door Anne Boer
anneboer@destentor.nl

H

et lijkt het script van een spannende
actiefilm. Een mooi verzonnen maar
ongelooflijk verhaal van heldenmoed,
liefde, opoffering en een goede afloop.
Maar dit verhaal is echt, waargebeurd
en opvallend genoeg nog nooit verfilmd.
Twaalf jonge mensen, mannen en vrouwen, in de leeftijd
van 21 tot 28 jaar bevrijden op 11 juni 1944 met een spectaculaire actie ruim vijftig gevangenen uit het zwaar bewaakte en met hoge muren omgeven Huis van Bewaring aan
het Walburgplein in het centrum van Arnhem.
Dat gebeurt op klaarlichte dag. Er valt geen schot. De Duitsers nemen geen represailles. Vermoedelijk uit schaamte
maar zeker ook omdat de actie zonder bloedvergieten is
verlopen. Dit huzarenstukje verdient volgens Joke Scheepstra (64) uit Kampen, dochter van een van de betrokken
verzetsmensen, om blijvend herinnerd te worden.

A

rnhem, zondag 11 juni 1944, 12.00 uur. Op de toren
van de Walburgkerk bewaken Duitse soldaten het
luchtruim. Ze hebben ook goed zicht op de straten en pleinen beneden. Het mooie weer lokt veel mensen
naar buiten. Bovendien is er net een kerk in de buurt uitgegaan. Al die drukte op straat komt goed van pas en is onderdeel van een zorgvuldig voorbereid plan. Een aantal
extra wandelaars valt zo niet op. Zo kan een verzetsgroep
van twaalf mensen, ongemerkt zijn slag slaan.
Leden van de Landelijke Knokploegen slagen er in het
Huis van Bewaring binnen te dringen en 54 gevangenen
te bevrijden, waaronder verzetsstrijder
Evert Zwarts. Voor hem is de hele actie op
touw gezet. Hij is al dagenlang bij verhoren
zwaar mishandeld. De kans neemt toe dat
hij aan zijn verwondingen zal bezwijken of
dat hij doorslaat en daarmee ongewild het
leven van meer verzetsmensen in gevaar
stelt.

schap van ‘Petertje’ (Petri van den Hengel), een ervaren
koerierster die ook een pistool kan hanteren. Deze keer is
de directeur er wel en hij nodigt het ‘domineesechtpaar’
binnen. Enkele ogenblikken later worden hij en zijn
vrouw onder schot gehouden en komen kort na elkaar ook
de andere verzetsmensen de woning binnen. Van daaruit
kunnen ze met sleutels van de directeur eenvoudig door
lopen naar de cellen. De bewakers weten niet wat hun
overkomt, worden overmeesterd en in de cellen gestopt.
In kleine groepjes verlaten de gevangenen en verzetsmensen vervolgens achter elkaar via de hoofdingang ongemerkt het Huis van Bewaring. De jongste is een 11-jarig
Joods meisje. De oudste is de 65-jarige joodse vrouw Hendrika Gans-Wijnberg. Zij zit net een dag in de gevangenis.
Ze is op 9 juni, na verraad, samen met haar man gearresteerd in Kampen. Daar zat het echtpaar sinds maart 1943
ondergedoken aan de Jan van Arkelstraat 90.
Hendrika loopt op 11 juni de gevangenis uit met haar bevrijders. Ze vindt een nieuw onderduikadres in Apeldoorn
en overleeft de oorlog. Haar man blijft achter. Ze heeft
nooit meer iets van hem gehoord. Hij wordt op 6 september 1944 omgebracht in Auschwitz.
Liepke Scheepstra (schuilnaam Bob) had de leiding over
de bevrijdingsactie. Hij is bewapend met twee pistolen en
een camera. Hij maakt zelfs foto’s van de bevrijdingsactie.
Daarop zijn ook het joodse meisje en Hendrika
Gans-Wijnberg te zien.
Andere verzetsmensen die mee doen, zijn Bobs vrouw
Frouwke (die met hun zoontje van vijftien maanden in de
kinderwagen verkenningen uitvoert), Petertje van den
Hengel uit Nijmegen, Johannes ter Horst, Geert Schoonman en Piet Alberts uit Enschede, Koos (Henk) Michel en
Dirk van Harten uit Wierden, Joop Abbink en Piet Niewold uit Apeldoorn, Evert Boven (Nico) uit

„Zwarts lag met handen en voeten geketend
aan een ijzeren bed. Hij zegt: Joop, ik heb ongelooflijk op m’n donder gehad. Ik weet niet of ik
het nog een tweede keer uithou. Ik weet nu
nog dat hij gelijk had. Van het begin af aan
heb ik de moffen bezig gezien. Eerst in het
Oranje-hotel in Scheveningen, daarna in Arnhem. En ik weet wat het zeggen wil als je nieren kapot geslagen zijn, of als een man letterlijk als rauwe biefstuk van een verhoor terugkomt.”
Joop van Veldhoven na de oorlog
in een interview

Oosterbeek en bibliothecaris/onderwijzer Joop van Veldhoven.
Ze zijn intussen allemaal overleden, Abbink als laatste in
november 2013. Johannes ter Horst, Evert Boven en Geert
Schoonman maakten niet eens de bevrijding mee. Boven
werd in augustus 1944 opgepakt door de Duitsers en stierf
in november 1944 in concentratiekamp Neuengamme. Johannes ter Horst werd in september 1944 gepakt en gefusilleerd door de Duitsers. Een maand later werd ook Geert
Schoonman gepakt en gefusilleerd.

deren en duikt onder in Den Haag. „We zijn alles kwijt.
Maar ik heb het geluk gehad er doorheen te komen”, zegt
hij daar later over.
Mensen als Van Veldhoven zijn volgens Joke Scheepstra de
diamanten in onze samenleving. „We hebben ze nodig en
gelukkig zijn ze er nog steeds. Neem Fred Spijkers, die als
maatschappelijk werker bij defensie de kracht had orders
te negeren. Omdat hij zijn integriteit niet wilde prijsgeven. Hij zou tegen nabestaanden moeten liegen over een
dodelijk ongeluk met een mijn op schietkamp ’t Harde.”
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Ook die moed kende een zware prijs. Een team van elf academici constateert later dat Spijkers’ leven ‘verwoest’ werd
‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en
ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’.
De deelnemers aan de bevrijdingsactie in juni 1944 waren
dappere, gedisciplineerde twintigers. Ze tekenden niet alleen voor de meest spectaculaire bevrijdingsacties in de
oorlogsjaren. Ze waren betrokken bij vele riskante ondernemingen, zoals overvallen op distributiekantoren en
-transporten, op bevolkingsregisters, postauto’s, er waren
sabotageacties op spoor- en vaarwegen.

oke Scheepstra, dochter van Liepke en bestuurslid van
Stichting Herinnering KO-LKP (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers/Landelijke Knokploegen), vindt dat de spectaculaire bevrijdingsactie in Arnhem en die van een maand eerder waarbij verzetsman
Frits de Zwerver werd bevrijd (zie kader) niet vergeten
mogen worden.
„Beide overvallen zijn door de aandacht voor de grote internationale gebeurtenissen in diezelfde periode (D-day
op 6 juni en Operatie Market Garden die op 17 september
1944 begon) op de achtergrond geraakt. Dat is ten onrechte. Zij behoren tot de grootste en meest gedurfde ondernemingen van de Nederlandse illegaliteit.”
Scheepstra vraagt aandacht voor historische gebeurtenissen zoals deze ‘omdat het verleden je kan leren goed met
het heden om te gaan’. „Deze verzetsmensen waren niet
geconcentreerd op zichzelf of op eigen belangen, zoals je
dat nu tegenkomt in de huidige ik-cultuur, waarin alles
lijkt te draaien om ‘mijn dit’ en ‘mijn dat’. Ze hadden heel
andere drijfveren. Ze cijferden zichzelf weg voor idealen
die het eigen leven te boven gaan: hun verzet tegen onrecht en hun gevecht voor vrijheid, ook voor de ander.
Daaraan was hun persoonlijke leven ondergeschikt. Over
wat er op je afkomt in het leven, heb je niets te zeggen.
Maar hoe je erop reageert en hoe je ermee omgaat, dat bepaal je zelf. Dat daarin een eigen keuze ligt, laten deze
mensen ons zien. Dit waren geen bijzondere helden of
strijders maar gewone burgers die hun verantwoordelijkheid namen.” De rol van onderwijzer
Joop van Veldhoven is volgens
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Plattegrond van het Huis van Bewaring. Via de directeurswoning buiten de gevangenismuren konden de overvallers ongemerkt de gevangenis binnen komen.

haar heel bijzonder geweest. „Mijn vader zei, die heeft het
meeste opgebracht. Na afloop gingen wij allemaal weg. Hij
moest de volgende dag weer naar zijn werk in de gevangenis.”
„Alles gaat goed de eerste dagen, maar het blijft een kwelling.
De SD moet al snel tot de conclusie zijn gekomen dat beide kraken samenhangen en dat informatie-van-binnenuit de deuren heeft geopend. Ik ben
een van de weinige figuren
die en in de Koepel en in
het Huis van Bewaring komen.”
Joop van Veldhoven na
de oorlog in een interview

Met Zwarts kunnen nog meer dan honderd mensen naar buiten wandelen, maar
niet iedereen wil mee naar de vrijheid. Ieder heeft daar zijn eigen reden voor: angst
voor de gevolgen voor familieleden, een
veel zwaardere straf als het mis zou gaan
of de hoop op spoedige vrijlating.

Als enkele dagen na de
overval Joop van Veldhoven de grond toch te
heet onder de voeten
wordt, vlucht hij met
zijn vrouw en twee kin-
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Verzetsleider Liepke Scheepstra (Bob) maakte tijdens de bevrijdingsactie op 11 juni 1944 foto’s. Op de een (bovenste foto) is
te zien hoe een joods meisje van 11 jaar de gevangenis verlaat.
Op de ander staat de 65-jarige joodse vrouw Hendrika
Gans-Wijnberg (in zwarte jas, achter de vrouw in witte kleding). Haar man blijft achter en overleeft de oorlog niet.
foto’s Liepke (‘Bob’) Scheepstra

at het tot een geslaagde bevrijdingsactie zou komen, lijkt de
dagen er voor uiterst twijfelachtig. Drie pogingen
mislukken. Bij de eerste twee pogingen, op 29 mei en 2
juni, wil de verzetsgroep in de nachtelijke uren over de
vier meter hoge gevangenismuur klimmen. De eerste keer
zijn de ladders te kort en de tweede keer, als de muur wel
succesvol wordt genomen, blijkt de beveiliging binnen verscherpt en kan het voorbereide plan daardoor niet worden
uitgevoerd.
Op advies van bibliothecaris en onderwijzer Joop van Veldhoven, die in de gevangenis werkt, wordt een ander plan
uitgewerkt. Van Veldhoven heeft bij toeval ontdekt dat de
directeurswoning, buiten de gevangenismuren, een eigen
toegang heeft tot het gevangeniscomplex.
Een van de betrokken verzetsmensen is Evert Boven
(schuilnaam Nico). Zwarts is zijn oom. Nico is degene die
hem bij het verzetswerk betrokken heeft. Hij voelt zich
daarom des te meer verantwoordelijk voor het lot van zijn
oom. Nico oppert het idee dat het misschien mogelijk is
midden op de dag toe te slaan, omdat er dan minder bewakers zijn en niemand het zal verwachten.
Het plan is even eenvoudig als brutaal. Op 8 juni doet verzetsman Johannes ter Horst zich voor als dominee en belt
hij aan bij de directeur, maar deze is niet thuis. Op 11 juni
volgt een nieuwe poging. Deze keer is Ter Horst in gezel-
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De overval op het Huis van Bewaring in Arnhem op 11 juni
1944 was het rechtstreeks gevolg van een actie enkele weken
eerder. Op 11 mei 1944 werd verzetsstrijder Frits de Zwerver
(1898-1978), verzetsnaam van dominee Frits Slomp uit Hardenberg, met een brutale actie uit de Koepelgevangenis in Arnhem bevrijd.
Slomp, oprichter van de grootste verzetsbeweging van Nederland, de Landelijke Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers,
was gearresteerd omdat hij voor een Jood werd aangezien.
Evert Zwarts, die bij zijn bevrijding was betrokken, werd een
paar dagen later bij toeval gepakt maar op 11 juni 1944 samen
met 53 anderen uit het Huis van Bewaring werd bevrijd.

Uitgebreide informatie over beide bevrijdingsacties is onder meer te
vinden op de website www.WO2-verzet.nl.

Bibliothecaris en onderwijzer Joop
van Veldhoven speelde een sleutelrol
bij de bevrijding van 54 gevangenen.

Joke Scheepstra bekijkt de foto van de Rijnkade die bij haar
ouders in de gang hing. „Pas ach- teraf realiseer ik me het verband met de overval op
het Huis van Bewaring in Arnhem.” foto
Freddy Schinkel

elen hebben het verzetswerk met de dood moeten
bekopen. Anderen moesten in, meer of mindere
mate, zien te leven met de ervaringen en spanningen van toen. Voor velen was het niet makkelijk na de oorlog de draai in de samenleving te vinden.
Liepke (Bob) Scheepstra was de enige van de top van de
landelijke KP die de oorlog overleefde. Hij werd onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Die nam hij pas
aan toen koningin Wilhelmina hem overreedde dat te
doen, plaatsvervangend voor al die anderen. „Mijn vader
wilde niet in de belangstelling staan”, zegt Joke Scheepstra. Hij zette na de oorlog eigenhandig een florerend bedrijf (Animo) op in koffiezetapparatuur en bleef zich tot
zijn dood in 2002 inzetten voor nabestaanden van gevallen verzetsmensen. „De prijs is hoog geweest. Ik heb vrienden die nooit een vader hebben gehad omdat die sneuvelde in het verzet”, voegt zij toe.
In de gang van haar woning in Kampen hangt een grote
zwart-wit foto van de Rijnkade in Arnhem. Schepen, huizen en de brug. „Deze foto heeft altijd bij mijn ouders in
de gang gehangen. Ik heb daar verder nooit bij stil gestaan.
Pas achteraf vermoed ik een verband met de overval op
het Huis van Bewaring”, zegt Scheepstra. „Mijn vader
moest buiten de gevangenis blijven wachten. Toen hij een
knal hoorde, dacht hij dat er geschoten werd. Daarom ging
hij alsnog naar binnen. Maar het bleek geen schot te zijn.
Vermoedelijk kwam het geluid van een dekluik dat met
een klap terecht kwam op een leeg ruim van een schip aan
de Rijnkade.”

