
10   Marechaussee Contact  |  2018  |  nummer 5  |  oktober

Na de Nederlandse capitulatie verbindt 

dienstplichtig sergeant Jan Veldkamp 

(21) zich op 3 juni 1940 voor zes jaar 

bij het Depot Koninklijke Marechaussee 

te Apeldoorn. Omdat de bezetter de 

kazerne aan de Zwolscheweg in ge-

bruik heeft genomen, is het Depot 

gevestigd in de Koninklijke Stallen van 

Paleis ‘t Loo. Na een basisopleiding van 

slechts drie weken wordt hij als mare-

chaussee te voet ingedeeld bij het De-

tachement Marechaussee te Amster-

dam, gevestigd aan het Rokin 145. De 

Marechaussee wordt per 5 juli 1940 

een burgerkorps en marechaussee 

Veldkamp krijgt per die datum eervol 

ontslag uit de vrijwillige militaire dienst. 

Vanuit Amsterdam wordt hij enige tijd 

ingezet in het gebombardeerde Rot-

terdam, waarvan zijn foto’s getuigen. 

Jan is serieus bezig met zijn politieloop-

baan, hij vraagt “een prospectus voor 

het volgen van een Politiecursus met 

aanteekening” aan.

Bij de Marechaussee worden in oktober 

1940 elf gesloten eskadrons opgericht, 

elk zo’n 100 man sterk: bereden en 

gemotoriseerde formaties voor orde-

handhaving, maar ook voor opleidings-

doeleinden. Marechaussee Veldkamp 

gaat over naar Eskadron Amsterdam, 

dat wordt gelegerd in een nieuw wo-

ningcomplex aan de Van de Vijver-

straat, waarbij ook een manege is ge-

bouwd.

Amsterdam wordt op 8 en 9 februari 

1941 geconfronteerd met de eerste 

provocaties van de Weerbaarheidsafde-

ling (WA) van de NSB. Op 11 februari 

volgen rellen, waarbij de WA-mannen 

de joodse buurt intrekken en de inwo-

ners, joden en niet-joden geholpen 

door arbeiders uit andere wijken, het 

gevecht aangaan (de zogenaamde 

Jodenrellen). Uiteraard worden ook 

marechaussees ingezet voor ordehand-

having. Jan zal later met plezier over 

hun gevechten met de WA en andere 

NSB’ers vertellen.

Per juli 1941 wordt hij overgeplaatst 

naar de Brigade Balkbrug, waar mare-

1940 - 1945

Jan Veldkamp wordt op 2 maart 1919 geboren 

in de Hanzestad Hattem. Vader heeft daar een 

klompenmakerij aan de Gelderschedijk en in 

1927 verhuist hij zijn zaak naar het nabijgelegen 

dorp Wezep, aan de Zuiderzeestraatweg. Jan 

groeit op in een gereformeerd gezin met vier 

broers en vijf zusters. Na schooltijd werken de 

jongens mee in de werkplaats en worden vaak 

lange dagen gemaakt. Vader is actief in de ge-

meenschap: lid van het schoolbestuur en be-

stuurslid van de ‘Christelijke Muziekvereeniging 

De Eendracht’. Jan en twee broers spelen bij De 

Eendracht, Jan op de kornet. Via vriendinnetjes 

van zijn zussen leert Jan – net achttien jaar ge-

worden – Tjitske ten Tooren uit Ommen kennen. 

Jan wil meer dan met slechts zeven jaar school 

werken als klompenmaker. Inmiddels volgt hij 

twee jaar een cursus algemene ontwikkeling; hij 

wil graag bij de politie. In deze jaren verdiept hij 

zich ook steeds meer in de bijbel en wordt een 

zeer gelovig man. In vaders klompenmakerij is 

veel werk en in 1938 komt er zelfs telefoon.

Eind oktober 1938 meldt Jan zich – sinds twee 

weken verloofd met zijn Tjits – als dienstplichtige 

bij de Jan van Nassaukazerne in Harderwijk bij 

20 Regiment Infanterie (20 RI), waar hij wordt 

opgeleid tot mortierist. Hij is niet bestemd voor 

de opleiding tot onderofficier, maar vader Veld-

kamp doet een goed woord voor zijn zoon bij de 

compagniescommandant. Op 4 januari 1939 

gaat soldaat Veldkamp toch naar de kaderoplei-

ding, bij 2 RI in Venlo. Zes maanden later keert 

hij als sergeant-titulair terug in Harderwijk en 

wordt stukscommandant van een ‘mortier van 8’ 

behorende tot 20 Compagnie Mortieren. Op 28 

augustus 1939 wordt de algemene mobilisatie 

afgekondigd en enkele dagen later vertrekt 20 RI 

naar de Nieuwe Geniekazerne in Soesterberg. 

Op 10 mei 1940 bij de Duitse inval wordt 20 RI 

(minus I en III-20 RI) onder bevel gesteld van 

commandant Vesting Holland en vertrekt naar 

Leiden. Van daaruit is het regiment ingezet voor 

beveiliging en zuivering in Den Haag en omstre-

ken. Na de capitulatie verblijft de mortiercom-

pagnie in Voorburg. Over Veldkamps persoon-

lijke belevenissen tijdens deze meidagen is niets 

bekend.0

Voor altijd Trouw
Deel 40 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

“Veldkamp was een bijzondere man, een bevlogen figuur. 
Je zou hem meer een frontsoldaat kunnen noemen. Hij nam 
vaak risico’s, maar wist toch lange tijd de dans te ontspringen. 
Door zijn gemotiveerd optreden, zijn stimulerende activiteit 
en zijn opgewektheid wist hij medewerkers te activeren.”

Amsterdam, 18 september 1940, bij stadhuis Amsterdam, 2e van rechts: Jan VeldkampSM
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chaussees als bewakers dienst doen bij 

het Rijksasiel voor Psychopaten. Met 

deze standplaats zal hij niet ontevreden 

zijn geweest, want verloofde Tjits 

woont dichtbij, in Ommen. In septem-

ber 1942 volgt een overplaatsing naar 

de Brigade Hardenberg, bij de nieuwe 

Economische Dienst voor het opsporen 

van economische delicten zoals zwarte 

handel. Bij de politiereorganisatie van 

maart 1943 krijgt hij een aanstelling als 

wachtmeester der Staatspolitie en 

wordt ingedeeld bij de ‘Marechaussee 

(Gendarmerie)’, Groep Economische 

Dienst te Hardenberg.

De bezetter maakt eind april 1943 

bekend dat het personeel van de 

“voormalige Nederlandsche Weer-

macht” weer terug in krijgsgevangen-

schap moet. In de kranten van 17 juni 

wordt het personeel van 20 Regiment 

Infanterie opgeroepen zich op 21 en 22 

juni in de Frieslandkazerne te Assen te 

melden. Hoewel politiepersoneel een 

vrijstelling voor krijgsgevangenschap 

krijgt, een bescheinigung, geldt wel een 

meldingsplicht. Jan moet zich op de 

21e melden, maar duikt dan onder en 

neemt zijn uniform en wapens mee. Hij 

voelt zich al langer ongemakkelijk bij de 

taken die marechaussees krijgen opge-

dragen. Enkele dagen later wordt hij 

disciplinair ontslagen bij de Staatspolitie 

en gesignaleerd voor opsporing.

Ondergedoken in Kerkenveld heeft Jan 

contact met Jan Leijssenaar uit het nabu-

rige Alteveer, die deel uitmaakt van een 

groep met boer Rieks Zomer uit Alteveer 

en enkele onderduikers. Deze prille illegale 

groep steekt in de nacht van 18 op 19 

juni in het dorp Fort een school, waar 

honderden in beslag genomen radio’s 

liggen opgeslagen, in brand. Het vol-

gende doel is de distributiedienst in Ker-

kenveld. Op de bespreking hiervoor intro-

duceert Leijssenaar ene ‘Cor Westland’, 

een ondergedoken marechaussee. Op  

1 juli om 09.00 uur overvallen Cor West-

land in marechaussee-uniform en Jaap 

Gootjes (‘Koos’), een ondergedoken 

ambtenaar uit Baflo, met getrokken wa-

pens die dienst.

Al voor zijn onderduiken verleent Jan 

hulp aan onderduikers en gaat daarmee 

verder voor de LO (Landelijke Organi-

satie voor hulp aan Onderduikers). 

Gerard Santman, LO’er uit Dedems-

vaart: “Van hem ontving ik de eerste 

bonkaarten welke in Drente gekraakt 

waren door Johannes Post. ‘s Woens-

dags gekraakt, vrijdagsmorgen om half 

zes ontving ik ze van Veldkamp.” 

Jan gaat ook aan de slag voor de il-

legale organisatie ‘Trouw’, een lande-

lijke ondergrondse krant op christelijke 

grondslag. Hij is vaak in Hoogeveen en 

werkt voor de provinciale verspreider 

van Trouw in Drente. Maar wanneer in 

september 1943 de provinciale Trouw-

verspreider in Zeeland wordt opgepakt, 

wordt Jan benaderd en neemt hij de 

zorg voor die provincie op zich. Jan, nu 

als ‘Cor Zeeland’, reist veel en heeft 

contact- en slaapadressen in Roosen-

daal en in Kruiningen bij bakker Wave-

rijn. Hij treft in Zeeland weliswaar een 

redelijk opgebouwde organisatie aan, 

maar verbetert deze zodat Trouw in elk 

dorp van de provincie kan worden 

gelezen. Kruiningen wordt het centrale 

adres, waar regelmatig de districtsver-

tegenwoordigers komen voor bespre-

kingen en het ophalen van de kranten, 

en waar drukafspraken worden ge-

maakt. “Veldkamp fungeerde als trait-

d’union met de Trouw-organisatie en 

als praatpaal voor de medewerkers”, 

aldus Trouw-werker Van Alten.

Distributie-ambtenaar Willemse, een 

van de overvallers op het distributie-

kantoor van Sint Laurens: “Voor deze 

overval gaf Cor mij (open veld Kruinin-

gen) pistool-onderricht.”

Maar voordat van Zeeland sprake is, 

worden Jans vader en moeder op 2 

augustus 1943 opgepakt en via het 

Huis van Bewaring in Arnhem tien 

dagen later naar Kamp Vught gebracht. 

De Höhere SS-und Polizeiführer H.A. 

Rauter heeft bepaald dat familieleden 

van ondergedoken politiemannen moe-

ten worden gegijzeld. Door het oppak-

ken van Jans ouders is nu ook Tjits 

genoodzaakt om onder te duiken. Op 

16 december brengt Rauter een bezoek 

aan Kamp Vught en zegt de ongeveer 

150 gegijzelde familieleden toe dat zij 

voor Kerstmis weer naar huis mogen. 

Moeder Veldkamp komt op 18 decem-

ber thuis, vader op de 24e.

Zeeland is geografisch gezien een be-

werkelijke provincie en is daarboven ook 

spergebied. Zonder de juiste papieren 

kun je de vele controles niet passeren. 

Maar Jan is brutaal, overbluft en gaat 

risico’s niet uit de weg. Zijn onderdakge-

ver uit Roosendaal schrijft: “Zo liep hij 

altijd met geweren, pistolen, dolken enz. 

te sjouwen en zijn medewerkers hebben 

hem heel wat op zijn falie gegeven 

hierom. In elke zak een P.B. [persoons-

bewijs], verhuizingskaarten die in een 

bepaald bevolkingsregister geschoven 

moesten worden, bonkaarten enz. Pa-

pieren had hij bij de vleet, allerlei aan-

stellingen en zelfs een abonnement van 

de spoorwegmaatschappij dat alleen 

toen aan ingenieurs van de maatschappij 

werd verstrekt. Maar zijn mooiste papier 

was toen tenslotte een bewijs dat hij een 

pistool mocht dragen. Hij was steeds op 

z’n qui-vive bij de trein, wist veelal wie 

de S.D. agenten waren. Bij een S.D. 

controle liep hij met z’n welgevulde tas 

de S.D. man bijna ondersteboven, 

maakte zijn excuus en liep door.”

De illigale Trouw verscheen voor het eerst in februari 1943. Trouw had een centrale 

top en redactie, werd decentraal gedrukt en van daaruit verspreid. In grote lijnen kende 

de organisatie provinciale en districtsverspreiders, koeriers, locale verspreiders en druk-

kers. Maar Trouw was meer dan een krant. Vaak waren Trouw-werkers betrokken bij 

hulp aan onderduikers, verboden politieke partijen en soms knokploegen. De organisa-

tie heeft veel verliezen geleden, waarvan de executie van 23 Trouw-werkers in Kamp 

                           Vught op 9 en 10 augustus 1944 het meest bekend is.

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



12   Marechaussee Contact  |  2018  |  nummer 5  |  oktober

1940 - 1945

De bezetter maakt jacht op Trouw 

en eind 1943 worden tientallen 

Trouw-werkers opgepakt, veel in 

Overijssel. Op een landelijke top-

bijeenkomst van Trouw in Wor-

merveer op 10 december 1943 

ontmoet Jan ene Henk Groot 

Enzerink. Henk is vrijwel de enige 

die nog over is van Trouw in 

Overijssel en is voor het eerst bij 

deze topvergadering. Er wordt 

besloten dat Jan weer in Overijs-

sel gaat werken. Toch blijft hij 

betrokken bij Zeeland, zij het 

meer op afstand. Begin 1944 komt hij 

nog zo nu en dan in Kruiningen en 

Roosendaal.

Ook al is Jan vaak in Zeeland, toch gaat 

hij indien mogelijk naar zijn familie en 

verloofde Tjits. In februari 1944 wil het 

stel trouwen, Tjits zit dan ondergedoken 

in Ermelo. Ze trouwen ‘in het geheim’ 

op de 16e in Leeuwarden. Hun huwelijk 

in Leeuwarden is mogelijk geworden 

door te ‘knoeien’ met in- en uitschrijvin-

gen in de bevolkingsregisters. In Wijhe 

– op een volgend onderduikadres van 

Tjits – wordt op 26 mei dochter Janny 

geboren. Volgens een mededeling van 

de burgerlijke stand in een krant is zij  

de dochter van “C.J. Westland en  

J. Schlepers”.

In Overijssel zetten Jan, nu als ‘Cor 

Overijssel’ en Henk Groot Enzerink als 

‘Karel Overijssel’, de Trouw-organisatie 

weer op poten. In beginsel wordt de 

inhoud van Trouw door de centrale 

redactie samengesteld, maar in oktober 

wordt op aandringen van Jan een aparte 

redacteur benoemd voor het noordoos-

ten van het land, die eigen artikelen mag 

toevoegen. Zo wordt begonnen met de 

uitgave van een regionale editie, die 

onregelmatig wordt gemaakt in Hengelo, 

Kampen, Zwolle, Almelo en Enschede. 

Zwolle wordt voor Trouw steeds belang-

rijker als knooppunt van de koeriers-

dienst tussen Amsterdam en de noorde-

lijke provincies. Jan maakt zich ook druk 

over het verschijnen van Trouw na de 

bevrijding. Op 18 oktober schrijft hij over 

het ontbreken van richtlijnen uit Amster-

dam: “Het is toch best mogelijk dat wij 

eerder bevrijd zijn dan Amsterdam, 

waarom moet dan V.N., PAROOL, enz. 

wel verschijnen en Tr. niet.”

Behalve voor Trouw is Jan ook met an-

dere zaken bezig, waar niet veel van 

bekend is. Wel dat hij in augustus 1944 

in Balkbrug aanwezig is bij een bijeen-

komst van illegale werkers uit de wijde 

omgeving. De ondergedoken mare-

chaussee Jos Bonvanie wil een knok-

ploeg vormen van dertig man. Dit is de 

KP-Staphorst geworden, kleiner en zon-

der ‘Cor’. In september 1944 raakt Jan 

betrokken bij de vorming van de Neder-

landse Binnenlandse Strijdkrachten: hij 

wordt pelotonscommandant (strijdend 

gedeelte) van het plaatselijke Com-

mando Ommen.

Aan Jans geluk komt op maandag 15 

januari 1945 een eind. Die morgen is hij 

in Bruchterveld geweest bij de familie 

Noppers waar hij eerder een motorfiets 

onder het hooi had laten verstoppen. Op 

de fiets van Wierden naar Almelo wordt 

hij vlak voor Almelo staande gehouden 

bij een persoonscontrole. Zijn persoons-

bewijs op naam van Johan Wessels ver-

trouwen ze niet en Jan wordt geboeid. 

Plots gooit hij zijn fiets tegen een van de 

mannen en stoot de ander omver, en zet 

het op een lopen, nog steeds geboeid. 

Enkele nagezonden schoten missen. Hij 

rent via een plantsoen een straat in en 

komt via een woning in de tuin van een 

andere woning. Helaas… juist in die 

woning blijkt de lijfwacht van NSB-leider 

Mussert ingekwartierd te zijn! Mussert 

houdt in die periode kantoor in Almelo. 

Jan wordt aangehouden en overgedra-

gen aan de Sicherheitspolizei in Almelo, 

daarna in Zwolle. Hij schrijft op 13 febru-

ari in een naar buiten gesmokkeld briefje: 

“Ik ben gepakt met valsche papieren die 

ik ergens af moest geven, maar wie die 

persoon was, weet ik niet meer. […] 

Nooit de moed laten zakken, dat doe ik 

ook niet.” De Sipo krijgt geen grip 

op hem, kan niets met deze Johan 

Wessels, “kantoorbediende 

O.N.S.” en komt niet achter zijn 

ware identiteit.

Jan wordt op 1 maart naar Kamp 

Amersfoort gebracht en uiteraard 

onder de naam Johan Wessels in 

schutzhaft genomen. Twee weken 

later op de 15e gaat hij met vele 

anderen op transport naar concen-

tratiekamp Neuengamme, waar de 

treint drie dagen later aankomt. 

Hier blijft hij niet lang want in april 

wordt het kamp ontruimd in verband 

met de nadering van de geallieerde 

troepen. Van Jan is bekend dat hij tijdens 

een treintransport weet te ontsnappen 

en een volle week op de Lüneburger-

heide heeft rondgezworven. Een Neder-

lander die daar in de omgeving in een 

werkkamp zit, vindt hem, volledig uitge-

put. Hij neemt hem mee naar het werk-

kamp dat drie dagen later door de Ame-

rikanen wordt bevrijd. Jan wordt 

opgenomen in het Städtisches Kranken-

haus in Lüneburg.

In een briefje naar de familie – door 

hemzelf geschreven vermoedelijk half 

mei – meldt Jan dat hij weliswaar long-

ontsteking heeft, maar vooruit gaat en 

met een paar weken weer thuis zal zijn. 

Het briefje moet kort zijn, want “ze 

staan op dit briefje te wachten. Eenige 

Hollandsche vrienden die morgen naar 

Nederland terug keren, zullen het mee-

nemen.” Het briefje komt te laat aan… 

inmiddels is Jan op 1 juni aan een hart-

vliesontsteking overleden en in Lüneburg 

begraven. Pas eind augustus bereikt het 

droeve nieuws de familie. Het duurt nog 

jaren voordat de stoffelijke resten van 

Jan kunnen worden gerepatrieerd. Pas 

op 24 oktober 1951 kan de herbegrafe-

nis plaatsvinden op de Gemeentelijke 

Begraafplaats te Ommen.

Jaap Gootjes (‘Koos’) die samen met Jan Veldkamp 

de overval in Kerkenveld uitvoert, pleegt nog 

meer distributiekraken. Op 11 februari 1944 

worden hij en zijn broer Piet bij een inval op 

hun onderduikadres in Middelstum tijdens een 

vuurgevecht doodgeschoten.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de 

gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoorden 

tot de (Koninklijke) Marechaussee. 

Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het 

redactieadres of rechtstreeks per e-mail aan de 

auteur op marechaussee4045@gmail.com.

Juni/juli 1944, Jan en Tjits met dochtertje Janny
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