
Nu online  www.LO-LKP-docu.nl : website met documentaires over verzet in LO-LKP

In het voorjaar van 1995 heeft de EO, in het kader van de viering van Vijftig jaar Bevrijding, op radio 
en TV goede aandacht besteed aan de geschiedenis van het verzet in LO en LKP. 
Dat gebeurde in vijf radio-uitzendingen en een TV-documentaire. Deze kwamen tot stand in 
intensieve samenwerking met het toenmalige bestuur van St. Herinnering LO-LKP en andere oud-
verzetsmensen uit diezelfde kring. 
Het zijn:
– Vier radio-uitzendingen, in de EO-actualiteitenrubriek Tijdsein, onder redactie van Jan Weitkamp, 

Margreeth Boer, Roel Pauw en Dolf Lok. Deze uitzendingen zijn indertijd ook op audio-cassette 
verkrijgbaar geweest, en maken deel uit van ons archief.

– De vijfde radio-uitzending bevat een gesprek van Dolf Lok met Liepke Scheepstra.
– De TV-documentaire Het Grote Gebod werd in opdracht van de EO vervaardigd door STS Video & 

TV Produktie, onder leiding van Fritz de With (regie) en Henk Hagoort (eindredactie) met medewer-
   king van Gijs Roukema en Jan Slomp.  
Beide laatste uitzendingen werden in privé-sfeer opgenomen en bewaard. Enkele jaren geleden hebben
wij de inhoud van alle zes cassettes zelf naar digitale bestanden (mp3 en mp4) geconverteerd.

Degenen die in 1995 vanuit LO-LKP-kring aan deze documentaires medewerking verleenden deden 
dat vanuit de motivatie om meer bekendheid te geven aan wat er gebeurde in de donkere jaren 1940-
1945. Zij vertelden over wat toen plaatsgreep, over hun motivatie daartegen in verzet te komen, en 
over wat daarbij op hun weg kwam. De motivatie zagen zij samengevat in het grote gebod: God lief te 
hebben boven alles en de naaste als jezelf.  Het was hun intentie om mede langs deze documentaire- 
weg deze ervaringen en dit beginsel door te geven aan volgende generaties.

Dat is intussen zeven-en-twintig jaren geleden. Van de veertig oud-verzetsmensen (uit “de eerste 
generatie”) die hieraan meewerkten door zich te laten interviewen is nu niemand meer in leven. 
Van de iets jongeren van toen is alleen Jan Slomp nog onder ons. 
Maar de organisatie waarin de leden van deze vorige generatie zich met elkaar verbonden wisten, St. 
Herinnering LO-LKP, bestaat nog steeds, en blijft zich zo lang mogelijk inzetten voor dezelfde 
doelstelling: het in gedachtenis houden van de gebeurtenissen, en de mensen, van toen.

Het is vanuit die gedachte dat wij, nu zoveel nieuwe communicatiekanalen ter beschikking zijn 
gekomen, recentelijk aan de EO toestemming hebben gevraagd om de digitale versie van de  
documentaires uit voorjaar 1995 op een van onze eigen websites algemeen toegankelijk te mogen 
maken. Deze toestemming werd verleend. Daar zijn wij de EO heel erkentelijk voor.
Vervolgens is hard gewerkt aan het opzetten van de website. Deze klus is nu geklaard. Daarmee zijn de
documentaires nu te beluisteren / te bekijken op website  www.LO-LKP-docu.nl.

Bijgaand een “inhoudsoverzicht”: een lijst met namen van de mensen die in de documentaires 
achtereenvolgens aan het woord komen.

Met vriendelijke groet, voor het bestuur van St. Herinnering LO-LKP,

Kampen, 14 april 2022 Joke Scheepstra (voorz.) 
digidocu@LO-LKP.nl 
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Overzicht van de inhoud van Radio- en TV-documentaire(s) van de EO over de geschie-
denis van het verzet in LO-LKP, uitgezonden in voorjaar 1995

St. Herinnering LO-LKP vroeg en verkreeg van de EO toestemming deze documentaires op een van 
onze eigen sites toegankelijk te maken. Deze zijn te vinden op www.LO-LKP-docu.nl

De serie Tijdsein Radio-documentaires over de geschiedenis van de LO-LKP 
bestaat uit vier radio-uitzendingen van elk ruim 50 minuten, en werd samengesteld o.l.v. J.B. Weit-
kamp. In aansluiting hierop volgde een radio-interview met Liepke Scheepstra, dat werd uitgezonden 
op de herdenkingsavond van 4 mei 1995. 

Tijdsein deel 1: Noodzaak en motieven (uitgezonden op 23 maart 1995)
Aan het woord komen, na intro-citaat Fredrik Slomp:
Jan Slomp, zoon van Fredrik Slomp (Frits de Zwerver, LO)
Cor van Stam (Cor van de Meer, LO Haarlemmermeer)
Metje van Dijk-Boogaard (LO Haarlemmermeer)
Cor van Stam (Cor van de Meer, LO Haarlemmermeer)
Reinoud Roukema (Dirk, LO)
Theo Goossen (Harry van Benthum, LO Heerlen)
Kapelaan Jan J. Keulen (Jantje, LO Heerlen)
Reinoud Roukema ( Dirk, LO, van het “illegale Centraal Distributiekantoor”)
Theo Goossen (Harry van Benthum, LO Heerlen)
Kapelaan Jan Keulen (Jantje, LO Heerlen)

Tijdsein deel 2: Uitbreiding van de hulp en begin Knokploegen (uitgez. op 30 maart 1995) 
Na intro-citaat Fredrik Slomp: 
Cor van Stam (Cor van de Meer, LO Haarlemmermeer)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, koerierster van Johannes Post)
Hannie/Petri Markenstein-Van den Hengel (Petertje, LKP, koerierster van Theo Dobbe)
Marcus Oosenburg (Wim FC, “Falsificatie Centrale”, valsificaties)
Liepke Scheepstra (Bob, “Top” LKP)
Gerben Oppewal (Gerard/Gerrit, LKP, Fryslan)
Henk Michel (Koos, LKP)

Tijdsein deel 3: Arrestaties, executies en bevrijdingen (uitgez. op 6 april 1995):
Na intro-citaat Fredrik Slomp:
Joop Abbink (Joop van Apeldoorn, LKP, over overval Koepel Arnhem, op 11 mei 1944) 
Jan Slomp, zoon van Fredrik Slomp (Frits de Zwerver, LO)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, over overval Weteringschans Amsterdam, op 15 juli 1944) 
Liepke Scheepstra (Bob, “Top” LKP)
Liepke Scheepstra (vervolg)
Henk van Riessen (LO)
Henk Das (Ruurd, Centr. Inlichtingendienst, telefoonnetwerkUtrecht)
Henk Michel (Koos, LKP, over sabotage)

Tijdsein deel 4: Naar de bevrijding en de na-oorlogse activiteiten (uitgez. op 13 april 1995)
Na intro-citaat Fredrik Slomp: 
Joop de Jonge (Hans, LKP)
Gijs Roukema (Dirk II, LO)
Henk van Riessen (LO)
Dirk Mulder (Dirk, LO)
Cor Verburg-De Boer  (over St. 1940-1945)



Arie van Namen (oud-directeur St. 1940-1945)
E.G.T. van der Wall (directeur St. 1940-1945)
Fulps Valstar, zoon van Leendert Valstar (Bertus, “Top” LKP)
Liepke Scheepstra (Bob, “Top” LKP)
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In aanvulling op de Tijdseinserie volgde een 
Radio-interview,  uitgezonden op 4 mei 1995:
Dolf Lok (EO) in gesprek met Liepke Scheepstra (Bob, “Top” LKP)
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Eveneens in voorjaar 1995 werd samengesteld de TV-documentaire   HET GROTE GEBOD  , 
over de geschiedenis van het verzet in LO en LKP, uitgezonden op 6 mei 1995

Personen die daarin achtereenvolgens in beeld komen:
Gijs Roukema  (Dirk II, LO)
Henk Michel (Koos, LKP)
Cor van Stam  (Cor van de Meer, LO Haarlemmermeer)
Dirk Mulder    (LO)
Hilde te Velde-Dekker  (LKP, koerierster van Johannes Post)
Jan Slomp (zoon van Fredrik Slomp = Frits de Zwerver, LO)
Reinoud Roukema  (Dirk, LO, “illegaal Centraal Distributiekantoor”)
Dirk Borger  (Zwarte Dirk, LO)
Cor van Stam  (Cor van de Meer, LO Haarlemmermeer)
Gijs Roukema  (Dirk II, LO)
Miep Versteeg (koerierster “Top” LKP)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, koerierster van Johannes Post)
Tinie Mulder (Zwarte Tinie, koerierster LKP)
Marcus M. Oosenburg (Wim FC, “Falsificatie Centrale”, valsificatie)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, koerierster van Johannes Post)
Joop de Jonge (Hans, LKP)
Henk Michel (Koos, LKP)
Gijs Roukema (Dirk II, LO)
Henk Michel (Koos, LKP)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, koerierster van Johannes Post)
Gerard Spanhaak (Gerrit, LO, “illegaal Centraal Distributiekantoor”)
Reinoud Roukema (Dirk, LO, “illegaal Centraal Distributiekantoor”)
Fulps Valstar (zoon van Leendert Valstar = Bertus, “Top” LKP)
Hilde te Velde-Dekker (LKP, koerierster van Johannes Post)
Chiel Edelman (Dolf LKP)
Gerrit van Kasbergen (Cas, LKP)
Gerben Oppewal  (LKP, over overval op Huis van Bewaring Leeuwarden, 8 dec. 1944)
Liepke Scheepstra (Bob, “Top” LKP). 
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