
Jan Naber 

KP-DRENTE 

Wanneer men de geschiedenis van het KP-verzet in Drente tracht weer te geven, komt 
men terstond voor de vraag te staan hoe toch de grote kracht en het opvallende effect 
van dit verzet uit het karakter van de Drentse bevolking moeten worden verklaard. 
Allereerst dient zich het onmiskenbare feit aan dat Drente, weliswaar hoe langer hoe meer 
vaag, toch nog naar ligging en bevolkingsaard in twee delen kan worden gesplitst. Men 
ziet er in de eerste plaats het "oude landschap", midden Drente, dat vroeger werd inge
sloten door uitgestrekte veengebieden naar Oost en West en Zuid, en dat slechts over de 
Hondsrug en uit het Noorden te bereiken was. Dit middengedeelte wordt nog grotendeels 
bewoond door de oorspronkelijke bevolking, weliswaar hier en daar en in steeds meerdere 
mate geïnfiltreerd door mensen van buitenaf, met name de Groningers, maar toch nog in 
wil en daad beïnvloed door eigenschappen en tradities die in de loop der eeuwen werden 
aangekweekt. 
Anderzijds vallen op de vroegere veengebieden, thans vruchtbare landerijen, met gemeen
ten als Emmen, Hoogeveen en Smilde als centra, en met daarop aansluitend het handels
stadje Meppel, het meer op Groningen georiënteerde Vries en mogelijk ook de oude vesting 
Coevorden. Alle plaatsen, en met een omgeving, waarin zich in de loop der eeuwen een 
zeer gemengde bevolking heeft gevestigd. 
In het "oude landschap" zelf, waar nog vele elementen van het Drentse volkskarakter 
aanwezig zijn, was het voornamelijk de aangeboren vrijheidszin die tot conflicten met 
Duitsers en NSB'ers leidde. In tegenstelling met vele andere streken van ons land ontbrak 
bv. door de eeuwen heen in Drente enig feodaal stelsel, waardoor deze vrijheidszin zich 
onbelemmerd kon uitleven en ontplooien en hoe langer hoe meer wortel schieten. De 
Drentse historie geeft hiervan op menig punt een bewijs, en zoals wel eens is opgemerkt, 
is de Drent in dit opzicht het beste te vergelijken met de Zwitser, die eveneens in de natuur
lijke ligging van zijn land de beste bescherming vond tegen de overheersing en invloed van 
buitenaf. 
De grote aanhang voor de oorlog van de NSB in Drente had aanleiding kunnen geven tot de 
veronderstelling, dat Drente rijp was voor het nationaal socialisme. Naast de grote maat
schappelijke nood bij de kleine boeren, had de bloed- en bodemtheorie, die zo gemakkelijk 
aansloot bij enkele trekken in het volkskarakter, velen de hoop doen vestigen op de NSB. 
Tijdens de bezetting bleek echter, dat andere, belangrijker facetten van het volkskarak
ter, en met name weer de aangeboren vrijheidszin, bij een consequente doorvoering van 
het nationaal-socialisme zodanig in het gedrang kwamen, dat een compromis onmogelijk 
bleek. De teruggang van het ledental der NSB was tengevolge van het grote gemeen
schapsgevoel, dat zelfs de Drent als NSB'er kenmerkte, niet groot, maar des te feller waren 
de conflicten, die in vele dorpen ontstonden. 
Geeft dus de ingewortelde vrijheidszin een verklaring voor het feit, dat Drente zich verzette, 
voor de aard van het haast tegennatuurlijk felle Drentse verzet vallen andere factoren aan 
te wijzen. Het Drentse volkskarakter, dat slechts in nuances van het Saksische verschilt, 
laat weinig ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijkheden. Het gemeenschapsgevoel is 
zo groot en wordt nog zozeer als een deugd beschouwd, dat het zich opwerpen als "leider" 
of zelfs het nemen van initiatief als ongebruikelijk zelfs soms onbehoorlijk wordt gevoeld. 
Het was dus nauwelijks te verwachten, dat in Drente figuren zouden opstaan, die anderen 
tegen de Duitsers ten strijde zouden voeren. 
De organisatorische aanpak van het verzet ligt dan ook voornamelijk in het persoonlijk 
initiatief van enkelen, die opkwamen uit de gemengde randgebieden. Het is ook onder deze 
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van afkomst zo gemengde bevolking, dat het orthodoxe Christendom zijn meeste leden telt, 
en wel niemand zal willen ontkennen, dat het verzet in Drente in dit Christendom zijn 
grootste voedingsbodem vond. Enerzijds in haar diepste existentie aangevallen door de 
anti-Christelijke germaanse mythologie, vonden de kerken en met haar de Christenen in 
hun diepste geloofsovertuiging de kracht zich met hun hele bestaan tegen het nationaal
socialisme te keren. Voorzover ook in het oude landschap gelijktijdig met de randgebieden 
verzet ontstond, kwam het ook daar voornamelijk voort uit Christelijke kring en lagen er 
dezelfde motieven als in de randgebieden aan ten grondslag. Maar tevens komt daarbij een 
factor, die mogelijk de verklaring geeft waarom de aard van het verzet in Drente zozeer 
een weerspiegeling is van het Drentse volkskarakter. 
De Afscheiding van 1834 schiep in Drente niet alleen tweedracht tussen de kerkelijke 
mensen onderling, maar veroorzaakte tevens een breuk in de tot dusver zo hechte dorps
gemeenschappen. Het kerkelijk leven in Drente stond niet meer op het peil van een positief 
belijdend Christendom, maar was vervaagd tot een heilige traditie en stond op het plan 
van een eeuwenoud "gebrûk", dat de moeite waard was te handhaven. Te dicht leefde 
de Drent bij de natuur dan dat hij afstand kon doen van zijn eigen Godsbegrip, dat was 
gereduceerd tot een groot aanhankelijkheidsgevoel tegenover zijn Schepper en Onderhouder. 
Toen dan ook met de Afscheiding een stroming ontstond die het kerkelijk leven hernieuwd 
op een positieve belijdenis wilde stellen, stuitte dit voornamelijk in de oude zanddorpen 
op hevige tegenstand. Men voelde er een aanslag in op de eenheid van de dorpsgemeenschap 
en dat was voor Drents' begrip wel het ergste wat men zich kon denken. Hierdoor veroor
zaakte de Afscheiding in Drente een breuk in de dorpen en ontstond er een groep die bijna 
buiten de gemeenschap kwam te staan. Zo ontstond in de loop van de jaren in Drente een 
andere "gemeenschap", die geleerd had voor een geestelijke overtuiging offers te brengen 
en zelfs ervoor te vechten. Weliswaar sleten in de loop der jaren de scherpe kantjes af, 
maar een breuk bleef bestaan. Het was uit een dergelijke groep, dat een Johannes Post (t) 
kon voortkomen. 
De hechtheid van de dorpsgemeenschappen had door dit alles een gevoelige knak gekregen 
en met de voortschrijding op verkeersgebied, radio en telefoon, kwam het volkskarakter 
hoe langer hoe meer in het gedrang, hoewel het tot op heden nog aanwijsbaar bestaat. 
Dat het bovendien niet alleen meer bestaat als een uitdovend vuur uit vroeger eeuwen, 
maar zeker ook in staat is zijn invloed te doen gelden, wordt bewezen door het feit, dat 
het karakter van het felle verzet er goeddeels door werd bepaald. Het Drentse verzet toch 
vertoonde nagenoeg dezelfde specifieke kenmerken als het volkskarakter: het was aarzelend 
in zijn eerste kennismaking om bij nadere beschouwing opmerkelijk vrij te worden in zijn 
uiting. Bij de eerste tekenen van tegenslag valt een volkomen opsluiten in zichzelf waar 
te nemen; ,,verzetsgemeenschappen" worden gevormd en boven alles is het parool: geen 
inmenging van buitenaf, zelfs geen contact meer gewenst. Drente verzet zich voor de Drenten. 
Teveel reeds werd, ook in Drente, de nadruk gelegd op de grote moed en doodsverachting 
waarmee de KP gevochten heeft. De daden van een knokploeg spraken dan ook meer tot 
de verbeelding, dan het minder opvallende, vaak als vrij alledaags aangevoelde werk van 
de LO. De KP'ers werden geromantiseerd tot "ridders zonder vrees of blaam", terwijl de 
naam LO pas na de bevrijding in breder kring bekend werd. Daarom dient hier opgemerkt 
te worden, dat - evenals elders - ook in Drente de LO de moederorganisatie was van de 
KP, terwijl de LO door haar legale illegaliteit meer risico moest lopen dan de KP, weerloos 
als ze vaak was tegen arrestatie of overval door de Duitsers. Zonder de LO was de KP 
niets geweest, hoogstens een partisanengroep zonder positief doel en zonder doelmatigheid. 
De verhouding wordt dan ook het beste gekenschetst als die van moeder en dochter, of 
vader en zoon; en zou een kind z'n ouders niet eren? 
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In Maart '43 werd èen vergadering gehouden van een tiental jonge verzetsmensen uit 
Meppel in het gehucht Oshaar, gemeente De Wijk. Het was op deze vergadering, dat 
definitief besloten werd waar nodig gewapend verzet te plegen. Het vele en hoe langer hoe 
meer gecompliceerde verzetswerk eiste volgens de toenmalige gedachtengang enige be
veiliging, en om deze betrekkelijke beveiliging te bereiken werd unaniem besloten zonodig 
als groep op te treden. Van een vast omlijnde ploeg was aanvankelijk geen sprake. Ieder 
moest naar behoefte en vermogen zijn gewapende plicht maar doen. Reeds na enkele 
maanden echter vielen figuren op, die een speciale voorliefde en de nodige eigenschappen 
voor dit werk toonden. In ongeveer Mei '43 valt dan voor het eerst aan te wijzen, dat een 
KP in het Meppeler verzet was ontstaan. 
De bakermat van de KP valt aan te wijzen wanneer men eerst uitvindt hoe en wanneer 
deze naam in de wereld is gekomen. En daarvan uitgaande ligt de bakermat ongetwijfeld 
in het atelier van een Meppeler fotograaf, waar opnieuw een vergadering van jonge ver
zetsmensen werd gehouden. Op deze vergadering werd besloten welke personen zich in 
het vervolg meer speciaal met het gewapende verzet zouden bezighouden. Reeds was 
spottenderwijs gesproken over "onze knokploeg", maar de fotograaf, misschien wel beroeps
halve beïnvloed door artistieke neigingen, opperde bezwaren tegen deze "ordinaire" naam. 
"Keurploeg" leek hem beter en dan konden de initialen nog dezelfde blijven. Deze ietwat 
sierlijke naam vond echter geen genade in de ogen van de verzetsmensen, want de naam 
knokploeg sloot veel beter aan bij de gedachtenwereld van de gewapende verzetters. 
Enkele staaltjes van gewapend verzet deden al spoedig de naam KP in breder kring bekend 
worden. Op de fluistergolven van het gerucht verspreidde de naam zich onder de bevolking 
en met ontzag werden de daden van de KP oververteld: twee AKD-mannen, die bezig 
waren een onderduiker op te brengen, werden op klaarlichte dag geliquideerd; een door 
de Duitsers bewaakte gewonde politieman werd uit het ziekenhuis in Groningen ontvoerd; 
een NSB'er verried de adressen van onderduikers aan twee pseudo-leden der Gestapo 
en werd direct neergeschoten ( de Gestapo's bleken KP'ers geweest te zijn); de uitreik
ploeg van de distributiedienst in Ruinerwold werd van zijn bonkaarten ontlast . . .  
Intussen was reeds op 16 April '43 een overval gepleegd op een PBH in Zuidwolde. Dit 
wees erop, dat ook in het Zuid-Oosten van Drente sprake was van opkomend gewapend 
verzet. Het initiatief tot deze overval was genomen door enkele illegale werkers, die uit 
Groningen de wijk hadden moeten nemen en in deze omgeving waren ondergedoken. Eén 
van hen was gehuisvest bij Rieks in Kerkenveld, die straks met een eigen ploeg tot de 
KP-Drente toetreedt. Na zijn deelname aan de belangrijke overval op het DK te Langweer 
(Fr) op 4 Juni '43, voegde zich ook Koos (Jacob P. Gootjes t) bij hen. Vanuit de Krim (0) 
werden daarna nog verschillende gewapende acties in Drente ondernomen, o.m. op het 
DK te Kerkenveld en op enkele uit1eikingsploegen, waarvan de buit grotendeels werd 
verdeeld tussen Ds de Groot (Ds Rinze Douma t) en Reinoud, aan wie ook ten behoeve 
van de Landelijke LO-Beurs een gedeelte van de buit uit Langweer was afgedragen. Behalve 
deze overvallen verrichtte de ploeg nog enkele liquidaties en stichtte brand in opslagplaatsen 
van radio-toestellen te Zuidwolde en Hoogeveen. Een op 31 Aug. '43 ondernomen bom
aanslag op het GAB te Emmen mislukte helaas. Daarmee was de activiteit van de ploeg 
ten einde. Het merendeel der leden verliet korte tijd daarna deze omgeving; sommige 
leden voegden zich bij knokploegen elders in het land. 
Men kan niet zeggen, dat de ploeg of haar leden van enige betekenis zijn geweest voor de 
organisatorische opbouw en ontwikkeling van de KP-Drente. Van haar baanbrekend 
optreden ging echter een krachtige stimulans uit tot de activiteit van de KP elders in het 
land en in de provincie Drente. Het werk droeg een sterk ambulant en interlocaal karakter, 
hetgeen o.m. nog blijkt uit het feit, dat één der leden op verzoek van de LO-Arnhem op 
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Pieter Aartsen 
Vergaderadres KP. 

Gearr. 31-8-'44 als gijze
laar. 

Jan Coenraadts 
Contact te Staphorst. 

Bii arr. op 14-4-'44 m 
gevecht gewond. 

Eggo A. Streuper 
( Jozef) 
Koerier. 

Gearr. 21-4-'44 op straat 
door landwacht. 

Jan de Boer 
Cont. adres KP. 

Gearr. 25-12-'44 op aan
wijzing van een pol. ambt., 
na de overval op het pol. 
bur. te Meppel, waarbij de 
zoon van De Boer werd 

gedood. Zie pag. 463. 

Albert Fieten 
(Robby) 

Bij pogingji-auderend mede
werker op te sporen, door 
deze op 8-11-'43 in Zwol!, 
aan SD aangewezm, waar-

op arr. l'olgde. 

Jan Toet 
(Gijs) 

Gum. 2-8-'43. Zie pag. 
454. 

Arend Boldewijn 
Contact te Staphorst. 
Tevens: Schoolverzet. 

Jan Dijkstra 
Huisvesting KP. 

Engbertus ]. Roelfsema 
Contact KP. 

Deze 3 personen zijn in de nacht van 28/29-9-'43 bij de eerste Silbertanne
actie vermoord. 

Jan G. Col 
Koerier. 

Gearr. 25-5-'44 door ver
raad van NSB-burw. 

Anske Zwalua 
Transport KP en piloten. 
Gearr. 21-4-'44 op straat 

door landwacht. 

Jacob Kraal 
(Jaap) 

Contact te Ruinerwold. 
Tevens: Pl. leid. LO aldaar. 
Gearr .. ]6-11-'43 in Mep
/iel op door SD be;;et adres. 

Geert Stukje 
Huisv. KP-Arie. 

Gearr. 30-1-'45 t.g.v. arr. 
onderduiker. 

Jan D. Rijkmans 
Gearr. 7-10-'43 op het 
GAB. In de val gelokt door 

oproep. 

Jacob v. d. Wal 
(Jack) 

KP-Arie. 
Bij overval 9-2-'45 op kamp 
NAD te Zweeloo in vuur

gevecht gedood. 

Tenzij anders vermeld, behoorden de bovenstaande personen tot de KP-Meppel. 
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16 Juni '43 tussentijds op z'n eentje met succes een overval pleegde op het DK in die ge
meente. 
Ook op de Hondsrug deed een ploeg van zich horen, hoewel hier op de keper beschouwd 
nauwelijks nog gesproken kan worden van KP-werk, door het kortstondig bestaan van de 
ploeg en de onervarenheid in haar optreden. Ook zij onderhield relaties met Ds de Groot. 
Met medewerking van enkele leden van de KP-Meppel, die er tot dit doel speciaal waren 
gedetacheerd, werden in Juni '43, naast een liquidatie, enkele pogingen gedaan tot brand
stichting op de gemeentehuizen te Stadskanaal en Exloo, welke echter grotendeels mislukten. 
In verband met de laatste stunt vonden arrestaties plaats, waardoor de ploeg werd opgerold. 
Eveneens omstreeks Juni '43 begon ook in de omgeving van Nieuwlande het KP-werk 
vaste vorm aan te nemen. Hier was het Johannes Post ( t), die in actie kwam. Het ging 
hem erom de uitvoering van de Duitse maatregelen zoveel mogelijk te saboteren, of bv. 
de NSB'ers door het verbranden van hun kostbaarste bezit, hun boerderijen, te tonen, hoe 
anderen over hen dachten. Op deze en dergelijke wijze luidde Johannes de klok van het 
gewapend verzet in. Hij had volledig onafhankelijk het verzet ter hand genomen en breidde 
het, plaatselijk organiserend, steeds verder uit. Hier en daar in den lande had hij weliswaar 
contacten, maar zijn operatie-basis bleef steeds zijn woonplaats. In groten getale "deed" 
Johannes in onderduikers, en zijn gave om andere mensen voor zijn plannen te winnen 
deed hem al spoedig de reputatie krijgen, dat je bij Johannes Post alles "kwijt" kon! De 
eerste gewelddadige actie onder verantwoordelijkheid van Johannes Post gebeurde op 
23 Juni '43 toen hij zijn twee eerste "jongens" vier PBH's in zijn naaste omgeving deed 
overvallen, waarbij alle Ausweise werden buitgemaakt. En passant "nam" hij de volgende 
nacht nog "even" de PBH in Hollandseveld. Wonder boven wonder kwam uit deze over
vallen, welke naar kundigheid van opzet wel eens iets te wensen overlieten, geen arrestatie 
voort, en nu was het hek van de dam. Het WA-gebouw van de NSB te Hollandseveld werd 
verbrand, een NSB-boerderij moest het op diezelfde manier ontgelden, en terwijl op 16 
Juli '43 door een ongelukkige samenloop van omstandigheden Johannes Post in Apeldoorn 
was gearresteerd, hoorde hij op het politiebureau vertellen, dat een medewerker van de 
SD in Drente was neergeschoten, ook al een actie die op zijn aanwijzing was geschied. Op 
wonderbaarlijke wijze kon Johannes uit zijn cel in Apeldoorn ontsnappen, maar zijn 
activiteit was door het noodgedwongen onderduiken van hem en zijn gezin enige tijd 
lamgelegd. 
Door de LO in Hoogeveen was al eens gesproken over contact met de Meppeler verzets

Hendrik Drogt 
( Harr_y) 

mensen. Hoogeveen had reeds lang via diverse personen contact gehad 
met Johannes Post, en toen deze verdwijnen moest dook hij met zijn 
weinige KP'ers, onder wie twee Hoogeveners, in Hoogeveen onder. Aan
gezien Johannes zowel als zijn KP'ers er dus veel te goed bekend waren, 
konden ze er geen neus buiten de deur steken. Juist in die tijd, op 2 
Augustus '43, kreeg de Meppeler ploeg een zware slag. Bij een stout
moedige poging om enkele officieren van de Grüne Polizei belangrijke 
schriftelijke aanwijzingen over de LO in Meppel, Hoogeveen en Zeist te 
ontfutselen, viel in een vuurgevecht op het station te Zwolle de bloem 
van de Meppeler KP in handen van de Duitsers. Harry (Hendrik 
Drogt t), Pijp (Gerard Jansen t) en Gijs (Jan Toet t) werden gearres
teerd en overgebracht naar de SD in Arnhem. Pijp was bovendien zwaar 
gewond. De beide anderen werden daarna naar Assen overgebracht. 
Op dezelfde dag ondernamen de Duitsers grote razzia's te Meppel, 

waarbij bleek, dat ze ontstellend goed met het verzet op de hoogte, waren. Noodgedwongen 
verplaatste het verzet uit Meppel zich overhaast naar een andere plaats. Het "hoofdkwartier" 
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werd gevestigd in het waterland van Belt en Schutsloot achter Zwartsluis en de weinige overge
bleven KP'ers verzamelden zich in de Staphorster polder. Een ogenblik was het Meppeler 
verzet uit het veld geslagen, want allerlei geruchten deden de ronde: verraad in eigen kring 
was van deze geruchten wel de ergste en nooit had er iets zo verlammend op de verzetsgeest 
gewerkt dan juist dit. 
Nico en Victor, de beide Hoogeveense KP'ers van Johannes Post, hadden intussen ook 
genoeg gekregen van het stilzitten in hun woonplaats. Ze vertrokken in 
de richting Meppel om daar oude LO-contacten, die intussen misschien 
ook tot de KP waren toegetreden, te vernieuwen. Onbewust kwamen 
ze op het psychologisch juiste moment. De Meppeler KP was zijn beste 
krachten kwijt en behoefde aanvulling; eenvoudig zag men dit echter 
niet, want de geruchten over verraad hadden een huivering door de 
KP-gelederen doen gaan, zodat men tegenover elk nieuw contact uiterst 
wantrouwend stond. Zo werd in die dagen door een van de meest 
vooraanstaande verzetsmensen opgemerkt: ,,Met niemand gaan wij weer 
in zee, of wij moeten hem vanaf zijn wieg gekend hebben", aldus een 
van de grondbeginselen uitsprekend waarnaar de latere KP-Meppel
Hoogeveen consequent bleef werken. Toen dan ook de NV (Nico-Victor) 
kwam opdagen, werd ze met instemming begroet, want het verleden 
verborg menige gemeenschappelijke herinnering en ervaring, zodat 

Gerard Jansen 

(Pijp) 

voor wantrouwen geen plaats was. Hier werd de kern gelegd van de KP-Meppel-Hoogeveen 
en tevens van het grote wantrouwen tegen vreemden, een van die opvallende facetten 
waarin zich het Drentse volkskarakter weerspiegelt. 
Johannes Post zat intussen nog in Hoogeveen en kon het op zijn onderduikadres ook al niet 
uithouden. Reeds lang had hem voor de geest gestàan, dat hij Drente langzamerhand uit 
moest, maar echte Drent als hij tenslotte was, leek hem die stap zo groot dat hij lange tijd 
aarzelde. 
Toen hij er tenslotte toe besloot, bleek hem, dat hij zijn KP'ers niet allemaal kon meekrijgen. 
Nico en Victor zagen teveel perspectief in een toekomstige samenwerking met Meppel 
dan dat ze er heil in zagen Drente te verlaten, en met Meppel waren ze van oordeel, dat 
ze in "Holland" hun eigen boontjes maar moesten doppen. Bovendien werd er drang 
uitgeoefend door de LO in Hoogeveen, die er groot belang bij had, dat de twee uit haar 
gelederen voortgekomen KP'ers in een ploeg zaten, die regelmatig voor haar kraakte. 
Johannes wees herhaalde malen op het nationale belang van de zaak, maar deze keer baat
ten hem zijn rhetorische gaven niet. Op 8 September '43 werd door de aldus ontstane 
KP-Meppel-Hoogeveen het distributiekantoor in Staphorst overvallen, tot op dat ogenblik 
de grootste bonnenkraak in het land: 8.500 bonkaarten en 127.000 rantsoenbonnen. De 
buit werd eerlijk verdeeld tussen de Meppeler verzetsmensen en de LO in Hoogeveen. 
Weliswaar kreeg Johannes direct zoveel als hij voor zijn particuliere contacten, als bv. 
de toen nog jonge organisatie "Trouw", nodig had, maar als vroeger, toen hij zelf het 
initiatief in handen had, was het niet meer. Eind October vertrok hij dan ook plotseling 
naar zijn broer in Rijnsburg, in de verwachting, dat zijn KP'ers hem tenslotte wel zouden 
volgen. Inderdaad gingen zijn rooms katholieke vriendJan (Johannus W. Wildschut t), 
een ondergedoken piloot uit Brabant, die hem vanaf het begin terzijde had gestaan, en 
Arnold, een tuinarchitect, ook een van de eerste KP'èrs, met hem mee, maar de beide 
anderen bleven in Drente. 
De samenwerking Meppel-Hoogeveen' bleef voortbestaan en werd hoe langer hoe meer 
intensief. De KP was samengesteld uit ongeveer 10 personen, een zestal uit Meppel en 
omgeving, twee uit Heerde en de NV uit Hoogeveen. De twee uit Heerde, die met de 
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LO-Hoogeveen reeds lang contact hadden, waren door hun actieve deelname aan de 
Meistaking gedwongen onder te duiken, maar zij zetten het werk voort. Ingeluid met de 
overval op Staphorst begon de jonge KP zich hoe langer hoe meer uitsluitend in te stellen 
op het kraken voor de LO. Het "hoofdkwartier" bleef in de omgeving van Meppel, voor
namelijk in de Staphorster polder, of in Hasselt en Zwartsluis. Allerminst was het echter zo, 
dat men de KP daar regelmatig bij elkaar zag. Slechts enkele dagen van de maand, soms 
eens een week, was de hele ploeg bij elkaar, maar voor de rest was men meestal twee aan 
twee op stap, somtijds onder illustere namen als bv. ,,Jan Rap en zijn maat". Tegen de tijd 
dat er gekraakt moest worden, zochten de KP'ers elkaar weer op en werden de ervaringen 
van de afgelopen weken uitgewisseld. Het moest dan al gek zijn, als er niet iemand bij was, 
die een distributiekantoor op het oog had. De mogelijkheden werden dan zorgvuldig be
keken, en in onderling overleg werden de mensen aangewezen, die zouden medewerken. 
Reeds in September '43 was er enig contact geweest met de intussen opgerichte landelijke 
KP-leiding. Twee van de in Zwolle gearresteerde KP'ers waren in Assen opgesloten, en de 
LKP, o.a. door tussenkomst van het Toplid Bertus (Leendert M. Valstar t), bood aan 
medewerking te verlenen bij een eventuele bevrijdingspoging. Deze mislukte echter. Toen 
behalve Gijs, die reeds gefusilleerd was, de anderen tenslotte in het Oranjehotd opgèsloten 
werden, bood de LKP aan te trachten de jongens voor f 60.000.- vrij te kopen, maar 
nogmaals zonder resultaat. Het contact met de LKP bestond dus, en het werd nog verste
vigd toen ook Johannes Post een rol in de Top ging spelen. Aanvankelijk had de LKP 
voornamelijk te kampen met een groot tekort aan behoorlijke wapens. Het kwam zelfs 
voor dat er een op wacht stond met een pistool zonder loop ... 
Na November '43 kwam daarin met één slag een gelukkige verandering. Jannes (Fokke 
Jagersma t) zette met een vriend een kraak in het politiebureau te 's Hertogenbosch. Op 

Fokke Jagersma 
( Ja1111es) 

G'earr. 11-1:l-'43 bij hel 
rerlaten l'an station Zwfihen 
door CC.T)-contróle, terwijl 
hij koffa bonkaarten l'flll 
:::ojuist gepleegde kraak of! 
nK-Varssaeld naar 1\1e/,-

fiel verl'Oerde. 

dit politiebureau was een groot aantal pistolen aanwezig, dat de vol
gende dag uitgereikt zou worden aan de landwacht. Toevallig waren 
deze jongens een nacht in 's Hertogenbosch; ze kregen een tip van een be
jaarde slotenmaker, die tevens de deuren in het politiebureau forceerde. 
Terwijl de dienstdoende politiewacht rustig een rapport zat te typen, 
slopen de jongens naar boven en bemachtigden ruim 90 prima pistolen. 
Het behoeft geen betoog dat ze door de andere KP'ers met gejuich 
werden ontvangen. Nauwelijks waren de wapens op het "hoofdkwar
tier" in Belt en Schutsloot aangekomen of daar kwam een inval van 
twee SD'ers. Door tegenwoordigheid van geest van een KP'er, die er 
één van neerschoot, konden wapens en mensen gered worden, maar 
het mooie adresje was verloren. Ruim 20 pistolen werden, zij 't met 
enige tegenzin, aan de LKP afgestaan, terwijl deze in ruil daarvoor 
munitie zou leveren, waar echter nooit van kwam. Toen de LKP nader
hand weer contact zocht met Drente werd daarop natuurlijk eerst ge
wezen. Het voornaamste tegen samenwerking met de LKP bleef echter, 
dat men niemand vertrouwde dan zichzelf. Met schade en schande had 
de ploeg geleerd zich niet zonder meer op anderen te verlaten en ze 
stond zeer huiverig tegenover nieuwe contacten en "systemen" die de 

LKP uitdacht. Achteraf moet worden toegegeven, dat het nationaal belang mogelijk 
beter gediend was geweest met een minder strakke houding, maar in de verhoudingen 
van die tijd voelde de KP-Meppel-Hoogeveen zich niet verantwoord haar hoofd te steken 
in een opzet, waarvan men de afloop niet ten volle kon voorzien. Toen naderhand ook 
Jan nes door een ongelukkige samenloop van omstandigheden werd gearresteerd, werd deze 
houding nog consequenter doorgevoerd, zodat zelfs een bezoek van Johannes Post in 
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Ulbe E. Bruining 
(Ebo) 

Gearr. 3-9-'43. 

Rendert de Poel 
Gearr. 5-8-'43. 

Jans Diemer 
Gearr. 5-8-'43. 

Geert Por 
Gearr. 8-8-'43. 

Andries Diepenbrug 
Gearr. 20-7-'43. 

Anne Ruigers 
Gearr. 5-8-'43. 

Wessel J. Knot 
Gearr. 20-7-'43. 

Roelof Tuin 
Gearr. 6-8-'43. 

Pieter van Laar!wven 
Tevens: KP-Meppel. 

Gearr. 28-8-'43. 

Johannes Vis 
(Joop) 

Gearr. 5-8-'43. 

Deze 10 personen behoorden t,,t de KP de H,mdsrug, welke ploeg in z'n geheel werd opgerold naar aanleiding van de 
brandstichting in het gemeenti,huis te Exloo. Zie pag. 454. 

Gerrit Boenna 
(Ger) 

KP-De Krim. 
Gearr. 15-11-' 44 in Bar

chem bij huiszoekinl!,. 

Thijs Drupsteen 
(Max) 

Contact KP-Meppel te 
Dieren. Tevens: Trouw. 
Gearr. 15-7-'44 te Sappe
meer op door SD bezet adres. 

Jan M. Jansen 
H?tisv. KP-Rieks. 

Gearr. 6-11-'44 bij huis
zoeking. 

Simon G. Terpstra 
( Aar') 

KP-Rieks. 
Gearr. 6-11-'44 bij huis

zoeking. 

Otto Zomer 
Huisv. KP-Rieks. 

Geai·r. 13-1-'4.5 i.v.m. BS
arr. in Z,d.-Oost Drente. 
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Maart '44 hierin geen verandering bracht. Ook voor Jannes werd een bevrijdingspoging 
ondernomen,die dit keer helaas eveneens mislukte. 
Het LO-apparaat functionneerde zowel plaatselijk als provinciaal uitstekend, zodat men 
kan vaststellen, dat ongeveer de periode van Januari tot Maart '44 voor Drente de hoog
cunjunctuur was in het organisatorisch verzet. De LO in Meppel had talloze contacten in 
den lande, die maandelijks van bonkaarten verzorgd werden, terwijl ze bovendien behalve 
onderduikers in de omgeving, ook in Zweelo veel onderduikers had geplaatst. Hoogeveen 
had zich tot taak gesteld de provinciale LO-vergaderingen van bonkaarten te voorzien 
en had zich daardoor in de provincie onbewust een bepaalde machtspositie geschapen. 

In de gemeente Vries in Noord-Drente werkte in die tijd reeds lang een actieve LO-groep 
onder leiding van een plaatselijk onderwijzer Gerrit, die namens de LO-Vries steeds als 
vertegenwoordiger in de provinciale vergaderingen optrad. Hij had reeds uitgebreide 
contacten in de omgeving en zijn plan was in de toekomst ook een KP ter beschikking te 
hebben. In samenwerking met een jonge zakenman uit Zuidlaren, Kees, werd begin '44 
een vergadering belegd waar enkele jongens werden uitgenodigd. De toekomstige KP'ers 
waren onderduikers uit de omgeving, die zich allen reeds verdienstelijk hadden gemaakt 
in LO-werk, en die door Gerrit en Kees geschikt werden geacht. In tegenstelling met de 
ploeg uit Meppel werd deze ploeg dus "van bovenaf " samengesteld. Er was echter een nog 
meer sprekend verschil. De KP-Meppel-Hoogeveen had nooit een commandant gehad. 
Alle overvallen gebeurden in onderling overleg en bij elke gelegenheid kwam er vanzelf 
iemand naar voren, die voor die actie de leiding nam. Deze leiding bestond dan voorna
melijk in het vooropgaan bij de overval. Tot Augustus '44 voelde niemand enige behoefte als 
commandant op te treden of zich onder leiding van anderen te scharen en elke KP'er was 
gelijk representatief. 
Ook hierin verloochende zich de Drentse aard van het verzet niet. De ploeg uit Vries 
echter, die al spoedig i:neer speciaal onder leiding van Kees kwam te staan, kende van stonde 
aan een strakke discipline. Mogelijk lag de oorzaak daarin, dat de aanvankelijke bedoeling 
van Kees niet was geweest een KP op te richten. Zijn plan was, met een actieve verzets
groep voor en gedurende de bevrijding deel te nemen aan militaire operaties tegen de Duit
sers. Toen bleek, dat hierin voorlopig geen perspectief lag, schakelde de ploeg over op 
KP-werk. Men begon met één pistool en een paar slagwapens. Ook hier was de grootste 
moeilijkheid: de bewapening. Kees nam het commando op zich en men zag uit naar een 
gunstige gelegenheid om van zich te doen spreken. Al spoedig deed zich die gelegenheid 
voor. Gerrit had contact gekregen met het gemeentehuis in Assen en wist daar voor een 
eventuele overval medewerking te verkrijgen. De avond voor de overval kwam men voor 
een laatste bespreking bij elkaar ten huize van Gerrit. Zoals begrijpelijk was men nogal 
onder de indruk van wat te wachten stond, en in deze ernstige sfeer besloot men tevens de 
KP "Gideon" te dopen: allen waren overtuigd, dat ze evenals Gideon op de Heere moesten 
vertrouwen. Hoewel deze naam zeer toepasselijk was, verkreeg zij geen burgerrecht, waar
schijnlijk omdat men bij een dergelijke naam nu eenmaal eerder denkt aan een deugdzame 
jongelingsvereniging dan aan een knokploeg. Naar buiten werd de KP later dan ook steeds 
KP-Noord-Drente genoemd. 
Op 23 Mei '44 had de bovengenoemde overval op het gemeentehuis van Assen plaats, 
waarbij een behoorlijke hoeveelheid persoonsbewijzen werd buitgemaakt. Nauwelijks een 
maand later overviel Kees met z�jn ploeg het distributiekantoor in Coevorden, waarbij de 
gehele kluis werd leeggehaald. Aangezien de overval op klaarlichte dag gebeurde en er 
tot overmaat van ramp ook nog geschoten moest worden, moest de aftocht overhaast 
geschieden. Het alarm was er echter zo spoedig, dat twee der overvallers op Nieuwlande 

458 



werden ingehaald door de reeds speurende "Nederlandse" politie, waardoor een vuurge
vecht ontstond. Gelukkig was de patronenvoorraad van de KP'ers zo groot, dat de politie 
het eerst uitgeschoten was, zodat beiden er zonder ongelukken tussen uit konden. 
In Juli mislukte een overval op het distributiekantoor van Grootegast ( Gr), waarbij een 
politieman werd neergeschoten en de ploeg bij de aftocht in een vuurgevecht raakte met 
de landwacht. Enkele maanden was de KP daarna op non-activiteit. Kees maakte van deze 
tijd gebruik door zijn contacten met andere ploegen te verstevigen. 
Behalve de KP's te Meppel-Hoogeveen en Noord-Drente. was, voorjaar '44, in Drente nog 
enige KP-activiteit ontstaan. In Kerkenveld onder Hoogeveen had zich een groepje jongens 
aaneengesloten, die zich onder commando van Rieks ook met gewapend verzet wilden 
bezighouden. Rieks, bij wie - zoals wij zagen - één der leden van de ploeg De Krim was 
ondergedoken geweest, was een jonge landbouwer uit Kerkenveld en voor de rest bestond 
de ploeg uit enkele inwoners uit de omgeving en enige onderduikers. Hoewel enig contact 
bestond met de LO in Hoogeveen, was deze relatie wederzijds weinig vruchtbaar en tot 
September '44 werd de ploeg door KP zowel als door LO goeddeels genegeerd. Bij de 
coördinatie der KP's werd echter ook deze ploeg ingeschakeld en vooral bij de droppings 
in September '44 en later bij de sabotage werd het bestaansrecht overtuigend bewezen. 
In Maart-April '44 was het inmiddels ook in Smilde tot de vorming van een KP gekomen. 
Op instignatie van de plaatselijk LO-leider besloot een aantal jonge 
medewerkers daartoe. Gebrek aan ervaring, onderschatting van de 
gevaren en daardoor soms onverantwoord dilettantisme, maakten de 
daden van deze ploeg niet tot een onverdeeld succes. Al spoedig was er 
evenwel contact met de Noord-Drentse ploeg, maar tot een nauwe 
samenwerking kwam het pas toen in September '44 de gehele ploeg 
overging naar de KP-Noord-Drente en onder commando van Kees 
kwam te staan. Daarna maakte ook deze ploeg zich zeer verdienstelijk 
bij de droppings. 
In totaal bestonden dus in midden '44 een viertal KP's in Drente. In
middels deed de LKP meer van zich spreken, zodat de invloed daarvan 
zelfs in Drente voelbaar werd. Voorjaar '44 was Johannes Post door 
de Top aangesteld als interprovinciaal leider van de drie noordelijke 
provincies. Deze keus was niet zo slecht, want als noorderling en spe
ciaal voor Drente, dat het meest afwijzend tegenover de LKP stond, 
was hij een acceptabele figuur. Ongelukkigerwijze werd juist in 

Pieter Blom 
· ( Sjors) 

Op 26�1 I-'44 is hij bij 
hulp aan piloten bij de 
Fngelsmanplaat verdronken. 

z;e pag. 671. 

die tijd Bertus van de Top gearresteerd, waardoor Johannes overhaast naar Holland 
moest terugkeren, tengevolge waarvan het noorden de enige man verloor die vol
doende overwicht had bezeten om een samenwerking tot stand te brengen. Johannes 
werd opgevolgd door Piet v.d. Berg, een voor Drente onbekende figuur, en in Drente 
verzocht Johannes zijn vroegere medewerker Arie alvast de organisatie van de KP's 
in Drente voort te zetten. Arie, evenals zijn buurman Johannes landbouwer, had 
reeds lang met Johannes in LO en KP samengew'erkt. Reeds enkele maanden eerder had 
Johannes een zekere Wim Groen uit Zuid-Holland naar Drente afgevaardigd om samen 
met Arie de KP's voor de landelijke zaak te winnen. Arie, die zelf niet bij de KP aange
sloten was, kreeg de ploeg van Rieks achter zich en na een ontmoeting met Wim Groen, 
die voor Arie naar buiten zou optreden, werd contact gelegd met Kees, en daarna met de 
ploeg Meppel-Hoogeveen, die overigens voor Arie geen onbekende was. De ploeg Smilde 
stelde zich evenals Rieks achter Arie. Hoewel enigszins sceptisch gestemd, toonde Kees 
zich bereid in landel�jk verband mee te doen, en zelfs de ploeg Meppel-Hoogeveen, hoewel 
nog meer sceptisch van aard, stond er niet afwijzend tegenover. Steeds echter handhaafde 
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de laatste ploeg het standpunt: eerst verzorgen wij Drente van bonkaarten en dan pas 
gaat het eventuele overschot naar de landelijke leiding. Op deze basis kwam het dan ook 
voorshands tot overeenstemming. De eerstvolgende keer echter toen Drente bonkaarten 
over had, bleek het afhalen niet te kloppen, zodat men besloot het maar weer op de oude 
manier te doen: zelf ook de contacten in Holland blijven verzorgen. Er kwam nog bij, dat 
deze contacten er op stonden de samenwerking met Meppel voort te zetten, omdat ook 
zij er niet op gesteld waren de hen onbekende personen te ontmoeten. 
Dat de KP-Meppel-Hoogeveen en de diverse contacten hierdoor het reeds moeilijk draaien
de raderwerk der LKP nog meer belastten, werd onvoldoende gerealiseerd. Inderdaad 
moet erkend worden, dat positieve medewerking aan het landelijk verband in nationale 
zin betere resultaten had kunnen afwerpen. 
Hoewel Arie dus theoretisch de KP-leiding in Drente bezat, bleven de ploegen, met name 
Meppel-Hoogeveen, tot Augustus '44 zelfstandig optreden zonder zich veel aan het landelijk 
verband te storen. Door het ontijdig wegvallen van Johannes Post bleven de door hem inge
stelde functies ongewijzigd en bleef dus ook het landelijk contact bij Arie berusten. In 
Augustus '44 werd door Zuid- zowel als door Noord-Drente opgave gedaan van de toe
komstige droppingterreinen, want hoewel men ook hier erg sceptisch tegenover stond, werd 
het niet verantwoord gevonden het na te laten. 

DE KP IN DE BS 

Dolle Dinsdag kwam nog onverwacht. Reeds hadden de KP's in Drente zich vertrouwd 
gemaakt met dè gedachte, dat er ander werk te gebeuren stond dan het kraken van bon
kaarten. Had men kunnen voorzien van welke aard en omvang dit werk zou worden, dan 
had menige ervaren KP'er bedenkelijk het hoofd geschud. Door het grote aantal NSB'ers 
en door hun echt Drentse verbondenheid, was het aantal landwachters in de provincie 
relatief ontstellend groot geworden. De verplaatsingsmogelijkheden voor de KP waren 
reeds door de voortdurende straatcontroles zeer bemoeilijkt, maar dit was nog slechts 
kinderspel bij wat na Dolle Dinsdag gebeurde. In Assen vestigde zich het beruchte "Ein
satzkommando 's Hertogenbosch", dat al spoedig de hele provincie afstroopte. Overal 
werden Sonderkommando's van de Wehrmacht gestationneerd, zodat men bijna om de 
vijf kilometer een Duitse post kon aantreffen. Bovendien was, èn tengevolge van de spoor
wegstaking èn tengevolge van de terugtrekkende colonnes of naar het front bij Arnhem 
passerende Duitsers, het troepenvervoer zeer toegenomen. Intussen waren echter de drop
pingterreinen opgegeven en moest dus de zaak voortgang hebben. Er werd dan ook ge
dropped, maar men moet niet vragen ten koste van welke inspanning en offers. 
De opdracht van ZKH Prins Bernhard om samen met OD en RvV de BS te vormen, 
moest allereerst worden uitgevoerd. 
Omdat de RvV in Drente niet vertegenwoordigd was, diende contact te worden gelegd 
met de OD. De verhouding tussen KP en OD was in Drente tot op dat ogenblik uitstekend 
geweest. Bestond bij de KP al een gevoel van wantrouwen, dan was dit voornamelijk in 
de hand gewerkt door de zelfs in Drente bekend geworden rivaliteit in "hoger sferen", 
maar uit eigen ervaring was daarvoor geen reden. Integendeel zelfs: de oorspronkelijke 
KP-Meppel had zijn bestaan grotendeels te danken aan het feit, dat de plaatselijke com
mandant van de OD-Meppel bij zijn medewerkers het verzet stimuleerde, met als gevolg 
dat alle Meppeler KP'ers tevens OD'ers waren. De KP-Noord-Drente had eveneens tot 
de OD steeds in zeer nauwe relatie gestaan, terwijl verschillende leidende OD-figuren een 
belangrijke plaats innamen in het LO-werk. 
Tot midden October nam Arie het commando waar. Hij werd daarin weer bijgestaan door 
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Klaas Alberts Roelof Appelh�( Willem Atm Wiebe G. de Boer Lubbe Boxem 
(Had) Huisv. KP. (Wim) Contact KP. Huisv. KP. 

Gearr. 7-11-'44 in Anreep Gearr. 12-12-'44 t.g.v. Gearr. 10-11-' 44 bij overval 0/J 3-3-'45 bij poging tot Gearr. 12-12-'44 t.g.t. 
op door SD bezet adres. 

Freek Datema 
(Leo) 

and. arr. 

Jan Eleveld 
( Frits) 

op duikadres in Westerbork. 

Alco Kiers 
( Lucas) 

a;r. ontvl. en neergeschoten. 

.Jacobus IV. Zomer 
(]an) 

and. arr. 

Cornelis Hakker/ 
Contact KP. 

Op 29-12-'44 bij straat
controle in Ekehaar door 
landwacht in vuurgevecht 

Op 8-4-'45 door landwacht 
in ;pertijd bij Appelscha op 

straat neergeschoten. 
Gearresteerd 8-4-'45 in schuilplaats "Stropakken
bult" bij Orveltebrug do.:>r landwacht, die op zoek 
was naar parachutisten. Zomer op de vlucht neer-

Tevens: LO-Assen. 
Als ambten. gearr. 2-12-'44 
i.v.m. overval op BR-Assen,
waarbij hij na overleg door
KP in kluis was opge
sloten. Voelde zich hierdoor
veilig bij verhoor van SD 
en weigerde d,wrom bij
KP-overval op H. v .B. (zie
pag. 462) mee Ie gaan.

dodelijk gewond. 

lvl inze Kram er 
Gearr. 18-12-'44 t.g.v. 
doorslaan van arts, die 
werd gearr. voor medische 

1•erzo1ging van piloten. 

Lui(je Kremer 
( Hans) 

Gearr. 31-8-'44 in Emmen 
door landwachter, die hem 
kende, terwijl hij in bezit 
was van PB op andere naam. 

geschoten. 

Klaas Nieboer 
Gearr. 1.9-5-'44. IVas door 
zijn 1,rienden na vuurgevecht 
mei landwacht bij 01•ercal 
PBH in Nrd. Sleen ü.m. 
verwonding tijdelijk in het 
bos 1•erborgen. Door gebruik 
van speurhonden ontdekt. 

R1t.:e Vos 
Conlacl KP. 

r.earr. 23-10-'44 ü.m. 
wapendropping. De volgen

de nacht g�(usi/leerd. 

Deze l 4 personen behoorden tot de KP-Noord-Drente. Sommigen nader: KP-Smilde. 
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\Vim Groen. In de "hogere regionen" werd intussen om de leiding gestreden, wat pas later 
naar beneden bekend werd. Kees met één zijner medewerkers en, namens de KP-Meppel
Hoogeveen, de NV hielden zich zoveel mogelijk van de stand van zaken op de hoogte, 
maar het actieve droppingwerk eiste zoveel inspanning, dat directe deelname aan de 
organisatie van een gewestelijke "staf" onmogelijk was. Al spoedig werd echter duidelijk, 
dat het in Drente aan een figuur ontbrak, die voldoende overwicht bezat in verzetskringen 
en die tevens voldoende militair capabel was om de BS in de voorgestelde vorm leiding 
te geven. Het feit, dat hoe langer hoe meer duidelijk werd, dat landelijk tussen LKP, OD 
en RvV een strijd om de machtsposities werd uitgevochten, maakte het bovendien voor de 
provinciale leiders welhaast ondoenlijk tot overeenstemming te komen; de invloed van deze 
strijd deed zich ook tot in Drente gelden, zodat zelfs de harmonie in de verschillende KP's 
er onder moest leiden. In Augustus '44, toen zich tenslotte ook in de KP-Meppel-Hoogeveen 
de behoefte aan een commandant deed gevoelen, werd Oom Hein met meerderheid van 
stemmen tot commandant gekozen. Oom Hein, die met drie van zijn zoons van het begin 
af met de KP was opgetrokken, had steeds zijn invloed doen gelden en had vooral op de 
Meppeler mensen veel overwicht. Enkele leden van de ploeg waren nu met Kees van oor
deel, dat de ervaring van de KP het beste kon worden aangewend door de KP'ers over de 
provincie te verdelen en ze te laten optreden als instructeurs en commandanten van de te 
vormen BS-groepen. 
Toen de KP-Meppel-Hoogeveen hiervan niet wilde weten, scheidde zich van deze ploeg 
de NV af en trad met Kees in overleg. Door deze werd, met het doel althans enige een
dracht te verkrijgen, besloten om mee te werken aan de benoeming tot gewestelijk 
commandant van de meest capabele figuur, die toevallig eveneens GC van de OD was, 
maar van wie bekend was, dat hij een warm hart had voor de KP. Een nogal stormachtige 
bespreking tussen de KP-leidinginDrente, de KP-Meppel-Hoogeveen, de KP-Noord-Drente, 
de NV, de LO en de OD, wees uit, dat de OD-commandant Harmsen als gew. comman
dant zou moeten fungeren. Deze nieuwe GC nam vijf KP'ers in zijn staf op en drong erop 
aan, dat de voorgestelde regeling om de KP'ers leiding te doen geven aan de BS, zou worden 
doorgevoerd. 
Intussen waren de meeste droppings achter de rug. Twaalf maal wierpen de Engelse 
machines 18 à 24 containers met wapens boven Drente uit. Het zou te ver voeren een beeld 
te schetsen van de offers, die de KP zich daartoe moest getroosten. Wanneer men bedenkt, 
dat er soms op een afstand van slechts één kilometer van een Duitse post gedropped werd 
en wanneer men iets weet van de moeilijkheden en gevaren, die de ontvangst en het vervoer 
ook zonder dat reeds meebrachten, zal het duidelijk zijn, hoe zwaar de KP's in die weken 
waren belast. En nog was het KP-werk niet ten einde. De risico's waren door de uit
gebreide contacten, de grote activiteit van de Duitsers en de opeenvolgende droppings zo 
groot geworden, dat ongelukken niet konden uitblijven. Achter elkaar deden de Duitsers 
invallen in allerlei boerderijen, zodat men zich nergens meer veilig kon voelen. Drente 
was in een heksenketel veranderd. Eind September '44 was bijna de hele familie van Kees 
in Duitse handen gevallen en bovendien zeer vele medewerkers: Behoeft het verklaring 
dat er in die dagen werd gebeden en gezucht om bevrijding, die maar niet kwam? 
In die tijd en onder die omstandigheden werd een reeds lang als onmogelijk gedacht plan 
opnieuw opgevat. 
Enkele maanden geleden had de ploeg van Kees reeds overwogen het Huis van Be
waring in Assen, waar vele politieke gevangenen werden ingesloten, te overvallen. In 
deze weken van uiterste nood voor zovelen, die zeker de kogel wachtten, werd de 
mogelijkheid opnieuw onder ogen gezien. Na lange onderzoekingen werd de enige 
kans tenslotte gevonden; bij de aflossing van de wacht om half acht 's morgens was 
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er een ogenblik geen Duitse bewaking aanwezig. Op dat moment moest het gebeuren. 
Op de morgen van de l le December '44 zagen de mensen in Assen twee Duitse vracht
auto's het gevangenisplein oprijden, helemaal geen bijzonders want elke dag werden er 
mensen naar de strafploegen van de OT gebracht. Wat men niet zag was, dat de actieve 
ondercommandant van de Noord-Drentse KP, Freek, met een medewerker, als een snoek 
naar binnen schoot, toen de deur even open ging, waar ze iedereen de handen omhoog 
lieten steken. Veertien minuten later gingen de deuren opnieuw open, deze keer om achter
eenvolgens 31 mensen door te laten, die allen op de beide vrachtauto's werden geladen, 
die direct daarop rustig Assen uitreden. 
Eén auto vertrok naar Friesland, de andere zette zijn lading midden in Drente af. 31 mensen 
werden uit doodsnood bevrijd in een der meest gedurfde acties in de Drentse KP-annalen. 
In Meppel zat men in diezelfde tijd met grote moeilijkheden. Zeven vooraanstaande 
medewerkers van de KP zaten in het politiebureau aldaar op hun vonnis, dat onherroepelijk 
een doodsvonnis zou zijn, te wachten. Ook hier zat de KP niet stil. Op allerlei manieren 
werd geprobeerd enig contact te krijgen, maar de "Nederlandse" politie van Meppel kon 
(lees: durfde) geen medewerking verlenen; tot tenslotte een CCD-controleur zijn diensten 
aanbood. Hij zou toegang vragen tot het bureau opdat de KP'ers mee naar binnen konden 
glippen. Op 24 December '44, bij een donkere avond, had de aanval op het domein van 
de SS-inspecteur van politie plaats. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
ontstond een hevige schietpartij, die aan een van de trouwste leden van de ploeg, Willy 
(Gerrit de Boer t), het leven kostte. Bij een poging om de aanwezige politiebewaking onder 
controle te krijgen werd hij door een kogel getroffen. De anderen zetten de overval echter 
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door en konden met grote inspanning hun vrienden bevrijden. De dood van Willy zette 
een domper op de grote vreugde die heerste. 
De KP kwam voor de laatste maal in actie toen zij tenslotte voor de binnentrekkende Cana
dese troepen de bevrijding inluidde. Na de overval op het Huis van Bewaring trok Kees 
zijn troepen samen in de omgeving van Appelscha. Enkele dagen voor de bevrijding 
ontmoette hij daar tot zijn verrassing een groep afgeworpen Franse parachutisten, zodat 
de ploeg van Kees de enige was die in georganiseerd verband nog tegen de moffen moest 
vechten. Ook hier bleven slachtoffers niet uit. Vijf jongens moesten daar in het gezicht van 
de bevrijding het leven laten. 

Bij een terugblik op het KP-werk in Drente en bij een beoordeling van de waarde ervan, 
komt onwillekeurig een gevleugeld geworden woord bij ons op, dat een groot Nederlande1· 
in gans andere zin gebruikte: ,,In ons isolement ligt onze kracht". 
Zoals in het wezen van deze idee reeds ligt besloten, moest het gevaar ontstaan, dat de 
consequente toepassing ervan de nationale waarde van het Drentse verzet zou verminderen. 
Bij de instelling van de BS bleek echter ook in Drente het nationale bewustzijn sterk genoeg 
vertegenwoordigd om over allerlei ontstane barrières te kunnen zegevieren. 
Voor elke Drent mag het tot voldoening stemmen, dat op zo waardige wijze tot het verzet 
werd bijgedragen. Potentieel was de Drentse KP niet alleen verhoudingsgewijs, maar 
zelfs afgemeten naar het geheel, ongetwijfeld één van de sterkste, en het bereikte resultaat 
was daarmee in overeenstemming. Eeuwenlang werd het "oude landschap" als stiefzmter 
van de andere provincies behandeld. De onvermoede krachten, die in de oorlog naar voren 
kwamen, zullen er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen, dat de gelijkwaardigheid van 
Drente door de andere provincies niet alleen formeel wordt erkend, maar ook begrepen. 
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