
uit tot het in correspondentie treden met gevangenen, het inwinnen van inlichtingen om
trent verhoren en zelfs het bevrijden van gevangenen. Het laatste gebeurde vooral bij 
transporten, waarvan te voren de omwonenden waar het transport langs zou komen op 
de hoogte werden gesteld, die dan hun voordeuren openzetten om den gevangenen hun 
vlucht te vergemakkelijken. De levensmiddelen voor deze clandestiene hulpverlening aan 
de kampgevangenen kwamen uit alle streken van het land, waar men door de een of 
andere relatie met een plaatselijk comité aandacht aan dit werk ging besteden. Van die 
relatie hing het af, voor welk kamp een bepaalde streek meer in het bijzonder zorg droeg. 
Zo leverde Zeeuws Vlaanderen voedsel voor het kamp in Vught. De LO in Bolsward kocht 
daar van de boeren met officiële papieren koeien op, liet die officieel slachten en inblikken 
en leverde dit vlees voor de boterhammenbeleggingen aan de comité's voor de kampen in 
Vught en Amersfoort. De burgemeester van Urk zorgde ervoor, dat de LO in Amersfoort 
elke week een behoorlijk partijtje paling voor de kampen kreeg. 
Met haar een zegen te noemen is deze hulp te gering geprezen. Het leven in de kampen 
was een hel van afbeulen, slavenwerk, pijnigingen, slaan, mensonterende behandeling 
met die atmospheer van verpesting in de grauwe, overvolle krankenrevieren, die voor
geborchten van den dood. En deze hulp was een verlichting. Zij bracht in deze oorden 
van verschrikking, waaruit de menselijkheid geweerd werd, weer wat menselijkheid en 
meevoelen, een vertroosting, een verbiijding, wie weet hoe diep gevoeld, en kon wonderen 
doen van redding. En hierin heeft naast het legale Rode Kruis ook de LO met de half 
legale en illegale comité's overal een omvangrijk aandeel gehad. 

6. HET KRAAKWERK

In het voorgaande is al enige malen gesproken over het bonnenkraken ten behoeve van 
de voedselvoorziening van den onderduiker. Het was het wildwcst-avontuur van de LKP, 
maar het bonnenkraken bleef niet het enige. Toen de Duitse maatregelen tegen de bevol
king steeds scherper werden en het in het optreden van de verzetsgroepen hoe tanger hoc 
genadelozer hard tegen hard ging, werden niet langer alleen distributiekantoren en 
-transporten overvallen, maar ook bevolkingsregisters, gemeente-secretarieën, gewestelijke
arbeidsbureaux, gevangenissen, politiebureaux, banken, postkantoren, fabrieken, kazernes,
kampen van den arbeidsdienst. ·werden de distributiekantoren en -transporten overvallen
om bonnen te verkrijgen ter aanvulling van de tekorten toen er altijd meer nodig waren,
bij de bevolkingsregisters was het te doen om de registratie in de war te sturen en mee te
nemen of te verbranden, omdat die voor de Duitsers van te groot belang was voor hun
arbeidsinzet. Om dezelfde reden was het van belang, de gegevens van de gewestelijke
arbeidsbureaux weg te halen en uit handen van de Duitsers te houden. De gemeente
secretarieën werden overvallen, om in het bezit te komen van blanco persoonsbewijzen,
papieren en stempels ter legitimatie van hen, die in het verzet tegen de Duitsers die legiti
matie behoefden. Tot de gevangenissen drongen de gewapende knokploegen door, om
gearresteerde medewerkers van den Duitsen kogel te redden en te bevrijden. Bonnentrans
porten werden overvallen, � maar ook transporten van voor de SD bestemde gevaarlijke
post. Postkantoren drong men binnen om dezelfde reden, of om geld. Maar om aan de
middelen voor den illegalen strijd te komen werd ook af en toe een bank gekraakt, waarmee
men echt helemaal het werk van de "onderwereld" deed. Ter verkrijging van de nodige
materialen, van voedsel in natura tijdens den hongerwinter of van kleding, overviel men
fabrieken, kazernes, magazijnen, Duitse opslagplaatsen en kampen van den arbeidsdienst.
Politiebureaux en soms ook Duitse bunkers werden overvallen, om in het bezit te komen van
wapens, die men in den illegalen strijd niet kon missen.
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En dan waren de KP'ers ook op kleinere kraakjes uit, een vat benzine, een ,uniform, een 
radiotoestel, een fiets, een stempel, of andere voorwerpen, waarvan het bezit van onschat
bare waarde kon zijn. 
De Raad van Verzet, die hier verder buiten beschouwing blijft, heeft zich eveneens op 
dit terrein bewogen, zij het in mindere mate. 
Zo wisselden de overvallen af van die op een gevangenis, waarbij verschillende tegelijkertijd 
optredende knokploegen tientallen gevangenen bevrijdden, tot die op een woning van 
een landwachter, wien men zijn wapens afnam, of op het huis van een distributiekassier, 

, om een kluissleutel te bemachtigen. 
Vanaf '43 stond het Politieblad iedere maand vol alarmerende berichten over allerlei 
kraken. Ook de kranten gaven de berichten en schuwden de meest veroordelende termen 
niet: ze spraken van gewapende en gemaskerde bandieten en terroristen. 
Dit optreden van de illegaliteit, van afzonderlijke verzetsgroepen zo goed als van de 
Landelijke Knokploegen, had van bandietisme misschien allen schijn, maar de "zware 
jongens" waren in 't gewone leven rustige en eerzame jonge mannen met nauwelijks zin 
voor avonturen: een student, een metaalbewerker, een boer. Zelf spraken zij van "kraken" 
en namen daarmee een uitdrukking van het jargon der onderwereld over, en de Duitse 
razernij over hun optreden vereenzelvigde hen ook geheel met de onderwereld. Het dood
vonnis van hen, die in handen van Rauter's vreselijke politie vielen, werd, nadat het met 
den kogel was voltrokken, ook altijd als het doodvonnis van terroristen vermeld. 
De openbare mening heeft eigenlijk nooit goed raad met hen geweten en is zeer verdeeld 
geweest. De rustige Nederlandse geaardheid is dikwijls geneigd geweest dit overnemen van 
de praktijken van de onderwereld te laken, met verontwaardiging soms, en soms met spot. 
vVant er is wel eens stuntelig opgetreden, en een zelf achter zijn geïmproviseerd masker van 
angst zwetende KP'er heeft wel eens een opvallend sidderend pistool gericht op hen, die hij 
daarmee schrik wilde aanjagen. Onvervaarde zware jongens waren het geenszins, en als ze 
de onverschillige onverschrokkenheid van sommige helden van de onderwereld niet hadden, 
dan gelieve men te bedenken, dat ze ten eerste ook de gewetenloosheid van dezen niet 
hadden, noch de parasitaire luiheid, noch het slechts zoeken vari eigen baat, en dat zij, ten 
tweede, een gevaar liepen, waarmee vergeleken dat van den gewonen inbreker slechts 
kinderspel is. Om een aantal maandjes verzorging in het huis van bewaring bekommert 
deze laatste zich nauwelijks, als de "poet" maar veilig zit. En zij, de gemaskerde kantoor
bediende, de gemaskerde handelsreiziger, met het bevende vuurwapen, riskeerden nooit 
minder dan den kogel, - de Duitsers hadden geen pardon voor hen. Onbarmhartig is 
soms het misverstand in hun beoordeling geweest, tot na den oorlog toe. Een officier van 
justitie, die minder last scheen te hebben van de herinnering aan de slappe houding van 
de rechterlijke macht, noemde hen bij een proces tegen een KP'er, die bij een overval 
van een vuurwapen gebruik had moeten maken, een stelletje heethoofdige jongelui. En 
een procureur-generaal in het zuiden noemde hen zelfs "de mannen van Toon.de Soep". 
Zij waren noch een stelletje heethoofdige jongelui, noch waren zij mannen van Toon de 
Soep. Zij waren zoals we zagen gewone jonge mannen, vrijwel allen: in het politieblad 
werden zij steeds gesignaleerd als op het oog van den leeftijd van 25 tot 30 jaar, en dikwijls 
waren zij jonger. Van den aanvang af hebben zij ervaring moeten opdoen, en een zeker 
dilettantisme en een tekort aan sluwheid hebben wel eens ongelukken gemaakt en overvallen 
doen mislukken. Als ze ergens in een ambtelijke woning met list en met geweld een kluis
sleutel in handen moesten zien te krijgen en ze hadden de hele familie in een kamer bijeen, 
dan waren zij wel eens te beleefd en te goedhartig tegenover een oude dame, de grootmoeder 
in huis, aan wie ze op haar verzoek toestonden zich in haar kamer terug te trekken om te 
gaan slapen en die prompt alarm sloeg, zodat allen hals over kop moesten vluchten. Een 
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.Niet alleen door het openlijk optreden bij een actie, maar ook door de speciale nasporingen, die de Duitse en .Nederlandse politie ondernamen, moes
ten de overvallers voortdurend op hun qui vive zijn. Door het bekend worden van hun signalement, werden zij in hun bewegingen belemmerd. Het 
gebruik van openbare vervoergelegenheden, bracht bv. het risic_o met zich mee van controle aan de hand van verschillende opsporingsregisters. 
De bovenstaande opname toont een montage van enkele publicaiievormen, waarover de Sicherheitspolizei en de .Nederlandse politie bescMkten om het 
verzet te bestrijden. 
Links boven: Behalve het Algemeen Politieblad, dat wekelijks uitkwam ( zie pag. 202), verscheen voor een zeer bijzonder bericht tussentijds soms 
een Buitengewoon Politieblad. Voor de vermelde overval, zie 1, pag.' s 353 en 4 2 2. 
Rechts boven: Een Labasbericht, bedoeld ter alarmering der politie na overvallen e.d. Het bericht heeft betrekking op de eerste overval te Jutphaas. 
,Zie 1, pag. 510 e.v. 
Links onder: Een bladzijde uit het Fahndungsnachweis, waarin de door de Duitsers gezochte personen waren opgenomen. Een meer uitgebreide .Neder
landse uitgave was het Opsporingsregister, dat in October '43 reeds 400 pag.'s bevatte. 
Rechts onder: Een gedeelte van een pagina uit het Register van vermiste en ontvreemde Persoonsbewijzen etc. Dit register telde in Febr. '44 bijna 600 pagina's. 
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te goed vertrouwen in een doktersvrouw, die bij een overval op het distributiekantoor te 
Venhuizen op een telefonische oproep van de KP bij afwezigheid van haar man was ge
komen om een gewonden bewaker te verbinden, werd lelijk beschaamd, toen deze vrouw, 
tegen haar belofte in met een alarm minstens een kwartier te zullen wachten, bij hun 
heengaan de ramen opengooide, om gillend te verkondigen wat er was gebeurd. De KP'ers 
vonden het station in Enkhuizen, vanwaar zij hadden willen vertrekken, reeds door de 
politie afgezet, en ontsnapten op het nippertje. Want niet alleen van landwachters en van 
NSB'ers hadden zij gevaar te duchten. Ook sommige goede Nederlanders traden hun 
lelijk in den weg. Nu was het even moeilijk, voor hun goede bedoelingen waardering te 
vinden, als het ondoenlijk was ze onder alle omstandigheden onmiddellijk duidelijk te 
maken. Vluchtte een KP'er, die in het nauw was geraakt, en rukte hij, omdat het om zijn 
leven ging, iemand de fiets uit de hand, dan moet hij wel eindeloos droef te moede zijn 
geweest over zijn landgenoten, die met een "houdt den dief " een fiets voor de zijne gooiden 
en hem uitleverden - voor den kogel in de duinen. Maar de man dan, wiens fiets toch 
maar gestolen was? Hij kreeg ze, na zo'n vlucht, prompt terug via de plaatselijke afdeling. 
Als rustige Nederlandse burgers zagen, hoe een paar gemaskerde mannen een fietsenden 
postbode overvielen, hem tegen den grond sloegen en hem zijn postzak ontroofden, kon 
dan verwacht worden, dat zij dit zonder meer zouden aanzien? Die rustige burgers waren 
bij zo'n overval het grootste gevaar, - en toch, als die postzak doorging, dan gebeurden 
er de grootste ongelukken, want hij hield papieren in, die een aantal verzetsmensen in 
handen van de SD speelden. Zó toegespitst was inderdaad dikwijls het zenuwslopend avon
tuur. Een politieman, die bij een overval op een distributiekantoor in Utrecht de helpende 
hand had gereikt en meteen zou onderduiken, waarom hij te voren vrouw, kinderen en 
huisraad in veiligheid had gebracht, werd door de buren verraden, die aan de politie 
vertelden, welke verhuiswagen den inboedel had opgehaald. De Duitsers hadden daaraan 
een spoor, de vrouw en de kinderen vielen in hun handen, zij het gelukkig niet voor langen 
tijd. Hierbij echter kan men nog bedenken, dat de buren op den politieman waren gebeten 
omdat hij NSB'er was; ze waren er niet van op de hoogte, dat de man, liever ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald, zijn fouten goed wilde maken door hulp aan de illegaliteit. 
De officiële rapporten door de ambtelijke autoriteiten uitgebracht, kloppen in de 
feiten steeds met de rapporten van de knokploeg zelf, behalve wanneer een DK door de 
KP was overvallen op uitnodiging van ambtenaren, die in hun "knoeierijen" voor de 
goede zaak zover waren gegaan, dat dit bij controle aan het licht moest komen. In die 
gevallen waren de in het procesverbaal of in het politieblad genoemde aantallen distributie-' 
bescheiden dikwijls heel wat hoger dan de werkelijke buit. De rapporten van de KP'ers, 
uitgebracht na den oorlog, hebben dikwijls een lakonieken toon, .die niet verheelt, dat men 
graag nog eens het karweitje ophaalt, wat men toen zo vlot heeft klaargespeeld. Niets komt 
regelmatiger terug dan het bevel: Handen omhoog! waarmee men gewoonlijk succes had. 
Het bevel was als sein tot den openlijken aanval zó bekend, dat bij een overval op het distri
butiebureau in Broek op Langendijk een bewaker, zo gauw toen hij de gemaskerde mannen 
zag verschijnen, zelf al riep: ,,Nou handen omhoog steken en in den hoek gaan staan!" 
Hij voegde er nog aan toe: ,,Denk om mijn arme vrouw en kinderen." 
Zeer in tegenstelling tot dit gedrag was dat van een juffrouw op het distributiebureau in 
Sint Jansklooster, die het vertikte haar handen omhoog te steken: ze bleef rustig zitten 
met de mededeling, dat ze al zo veel van overvallen had gehoord en dat ze nou op haar 
gemak wel eens wilde kijken, hoe dat ging. 
Soms was een overval gemakkelijk, zoals die op het distributiebureau in Zuidwolde. Op 
klaarlichten dag kwamen de indringers hier binnen met een "goeje middag, we komen de 
bonnen halen

"
. Ze gooiden het personeel een dubbele fietstas toe met het eenvoudige bevel, 

287 



Veel zaaks was de bewapening van de KP aanvankelijk niet. De foto's op deze 
pagina tonen een paar zeer oude typen revolvers, die bij de KP-De Margriet in ge
bruik u,aren. ,Zoals men ziet kon het onderste model allem maar dienst doen om 

schrik aan te jagen. Het effect was· er veelal niet minder om. 

die vol te pakken, aan welk bevel 
meteen werd voldaan, zodat de over
vallers konden zeggen: ,,Zie zo, dat 
is nog al eens gauw gebeurd". Maar 
bij een overval op een politiebureau 
kon er wel eens regelrecht gevochten 
worden, vooral als de politiemannen 
meenden, dat het hun eer te na kwam, 
door burgers te worden ontwapend. 
Ondanks dit verzet maakten KP'ers 
op het politiebureau aan de Archi
medesstraat in Den Haag, waar ze 
als CCD-agenten met twee zoge
naamde gesnapten, die ze nader 
moesten verhoren, binnenkwamen, 
een arsenaal buit van 52 revolvers, 90 

houders met munitie en 250 revolverkogels. De lakonieke toon van de KP-rapporten geeft 
dikwijls een indruk van zeer verrast overvallenen, schuchter en angstig tegenover vastbe
raden overvallers. Maar over een overval op het distributiebureau in Oegstgeest deelt 
een politierechercheur mede, dat een van de indringers een oud model revolver op hem 
richtte, waarvan een schot het niet verder zou hebben gebracht dan de voering van zijn 
jas. Had een van de politiemannen verkeerd gereageerd, dan had het er voor de overval
lers slecht uitgezien, - temeer echter bewonderde deze rechercheur hun moed. In het 
begin hadden de KP'ers weinig en slechte wapens, zij deden wel eens overvallen, waarbij 
sommigen van hen gewapend waren met een houten pistool. Maar later wisten zij toch 
wel, als de overvallenen niet goed reageerden, het verzet kordaat te doorbreken, en met 
deugdelijke wapens. Natuurlijk hielden zij er wel min of meer rekening mee, dat men, 
geappeleerd aan de vaderlandse zaak, goed reageren zou. In de stad Rotterdam zouden 
bonkaarten worden vervoerd met paard en wagen en onder geleide van twee politiemannen 
en twee ambtenaren. Twee KP' ers sprongen onderweg op den bok en onder het dreigend 
gemompelde woord "Ondergrondse" namen ze de leidsels van den voerman over. Twee 
KP'ers kwamen langzij fietsen, en gaven onder het mompelen van hetzelfde woord de 
politiemannen een pistoolpor in de ribben, - en het hele escorte hield zich koest. Maar 
er waren heel andere situaties, spannende en gevaarlijke, waarin men niet op een goed 
en vaderlands reageren rekenen kon, en waarin de KP'ers kranig hun werkje opknapten. 
Heel de Utrechtse illegaliteit was in last, toen in September '44 bij een Duitsen overval 
op een illegaal adres een medewerker 
van de OD was gearresteerd met naam-en 
adreslijsten van ongeveer vierentwintig
honderd onderduikers en lijsten van 
belangrijke illegale knooppunten: dit 
werd een catastrophale ravage! De over
val vond plaats in een woning langs den 
Kanaal weg te Jutphaas, die parallel 
loopt met het Merwedekanaal. Het huis 
stond naast de fabriek, waar men verga
derd had en waar de man was gepakt. 
In de Jongeriusfabrieken, daar vlakbij, 
lagen Duitsers, en aan den overkant van 
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het water waren Duitse mitrailleurposten ... De arrestant en het dossier werden door vijf 
landwachters bewaakt. Maar de man en zijn gevaarlijke registratie màèsten uit de handen 
van de SD worden gehaald anders gebeurden er rampen. En de KP drong tot het leeuwen
hol door ... 
Er waren posten uitgezet, een verspreide groep, die zich zou samentrekken als er, nadat 
enige KP'ers het huis waren binnengegaan, zou worden geschoten. Maar er werd helemaal 
niet geschoten. Het leek de zoveelste variatie van een Köpenickiade, een operette met de 
gevaarlijke, maar toch ook weer onnozele tegenspelers van de landwacht. 
De KP'ers, die het huis, waarin de gevangene bewaakt werd, zouden binnengaan, deden 
het als twee SD'ers, die zich van een landwachter lieten vergezellen. Hun papieren waren 
hopeloos verouderd en van hoogst twijfelachtige waarde. Toch lukte het bij de landwach
ters, dank zij het volkomen natuurgetrouwe "schnalzen" en op hogen toon te keer gaan 
van een van de SD'ers, die na een snel compliment aan de landwachters, dat ze dat 
"fabelhaft gemacht" hadden, onderdanigst door hen als "Herr Inspektor" toegesproken 
werd. Ze lieten hem bij den gevangene, die er duchtig van langs kreeg naar Duitse wijze, 
waarbij de KP'er overigens slechts zijn kansen berekende: een schietpartij met de land
wachters, of wie weet, hun gewoon zeggen, dat hij den gevangene en diens uitpuilende 
actetas meenam. Het waren benauwde minuten, die hij doorstond vóór hij, met een gevoel 
alsof hij in 't water sprong, het eruit kreeg: ,,Wir nehmen ihn mit, und auch die Papiere!" 
Het lukte. De landwachters zelf bewaakten met hun karabijnen den gevangene, toen hij 
met de SD'ers naar hun auto ging. Even nog een kleine schrik, toen een landwachter, die 
tot dan zijn mond gehouden had, nog even de papieren van de SD'ers wilde zien. Ze werden 
hem getoond, met een haastig en nonchalant open en toe klappen van de portefeuille. 
En toen in de auto, mèt den gevangene en met diens actetas. En dan, terwijl het hart in 
de keel schiet van blijdschap, de portieren dicht. Gaspedaal ingetrapt, en daar start de 
wagen, terwijl daarbuiten de landwachters in de houding salueren en een nonchalant en 
hooghartig knikje ten afscheid krijgen. Maar de angeschnalzte gevangene was nog nooit 
zo heerlijk "geaaid" als toen hij van Herr Inspektor zijn oorvijgen kreeg! Ze hàdden geluk 
gehad, maar het geluk niet getart, het spel van optreden, de "psychologische" zijde waren 
uitstekend verzorgd bij dit snel en doortastend handelen. 
De NSB-burgemeester van Haarlemmermeer gaf in een overvalrapport, dat hij uitbracht 
aan den commissaris van politie, den politie-president en de SD, niet alleen den inhoud 
weer van een principiële gedachtenwisseling, welke hij, geboeid, met de overvallers had 
gehad, maar hij noemde daarin ook hun optreden "soldatesk" en "getuigend van een 
prima organisatie". De rapporten aan de SD zijn in het Duits en het is kostelijk dit politie 
Duits te lezen, dat van een "stattgehabten Ueberfall" spreekt. Daar zullen ook de land
wachters aan den Kanaalweg te Jutphaas verontschuldigend van gemompeld hebben, 
toen ze, stijfgeschnalzt, tegenover de èchte SD stonden ... 
Niet altijd overigens waren de KP'ers bereid, bij een overval van gedachten te wisselen 
met den politieken tegenstander. Zij maakten wel eens erg korte metten met hen. Toen bij 
den overval op het distributiekantoor in Wehe de burgemeetser in NSB-uniform kwam 
binnenstappen pakte een van de KP'ers het portret van Mussert, dat aan den wand hing, 
en sloeg den burgemeester er zo krachtig mee op zijn kop, dat, terwijl de stukken wegvlogen, 
hem de lijst om den hals bleef hangen als een wel zeer eigenaardige ambtsketen. Men 
trok den burgemeester diens uniform uit en sloot den man in jaegertje en nationaal sociali
tische onderbroek in de kluis op. 
Het gebeurde wel eens, in die wonderlijke uitzonderingsgevallen, dat de entrée van de 
KP'ers in het te overvallen bureau van een leien dakje ging. ,,Hier is de controle!" riepen 
ze eens als een soort Sesam, toen ze bij de distributiekraak voor de gesloten deuren waren 
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Op 18 Februari' 44, 's avonds om 9 uur, stichtte de KP van Hans (Theodo
rus Dobbe f) een binnenbrand in het Bevolkingsregister te Venlo, zulks 
ter verstoring van de uitreiking van de Tweede Distributie stamkaarten. 

gekomen, waarbij de wacht zat. De wacht 
sprong onmiddellijk in de houding en ant
woordde: ,,Niets bijzonders"! Als bijzon
derheid kon dit vermeld worden in het 
procesverbaal, dat later van de opwindende 
bijzonderheden van den geslaagden overval 
rapport uitbracht. 
In Workum ging een van de overvallers de 
ploeg voor, door eenvoudig met een bak
kersmand het distributiekantoor binnen te 
wandelen. Hij verschalkte daarmee elk 
alarm en maakte voor zijn mannen den 
weg vrij. Op het distributiebureau in Joure 
waren malversaties gepleegd. Dit bracht 
Hans (Theodorus Dobbe t) op het denk
beeld als rechercheur op te treden en den 
kassier te arresteren. Het was psychologisch 
goed bekeken. De kassier, die zijn schuldig 
geweten voelde, liep er in en verleende alle 
medewerking bij "de controle", ja, toen de 
boel in beslag werd genomen, hielp hij ijverig 
mee om alles in de auto te dragen. Een nog 
eenvoudiger entrée had een KP'er in het 
gesloten postkantoor te Sliedrecht: door de 
brievenbus riep hij een vrouwelijke beambte 
aan die binnen was, met de mededeling, 
dat hij een pakje had dat te groot was voor 
de brievenbus. Bij zo'n simpel verzoek niet 
het minst op haar hoede deed de juffrouw 
vriendelijk open. 

Soms ook probeerden de KP'ers in vrouwenkleren binnen te komen. In Coevorden maakten 
er twee een kleine idylle van: een hunner was als meisje verkleed, een ander gedroeg zich 
als haar verloofde, die de liefste zijns harte bij het distributiebureau toevallig zag en haar 
hartelijk omhelsde. Zij werden met een glimlach gadegeslagen en konden vrank en vrij het 
distributiebureau binnen wandelen. Zij troffen het overigens, de dienstdoende agent had 
net naar het politiebureau getelefoneerd, dat alles veilig was. Ze werden dus niet gestoord 
toen het aanminnige meisje haar keurige damestasje opende en er een revolver uithaalde, 
het ogenblik, waarop beiden van vrijend paartje zich tot "zware jongens" ontpopten, met 
al het voordeel van de overrompelende verrassing. Iets soortgelijks gebeurde bij een overval 
in Grotegast. Daar was het distributiebureau, zoals in vele kleinere gemeenten, în het 
gemeentehuis, en naast de distributieloketten was een deur, die alleen openging als een 
paartje zich voor den ondertrouw kwam melden. Twee KP'ers, de een als meisje verkleed, 
de ander zich als haar aanstaande bruidegom gedragend, lieten deze deur voor zich 
openen en trokken, eenmaal in het hol van den leeuw, voor de verbijsterde toeschouwers 
hun geladen revolvers. 
Er mochten dan al overvallen zijn, waarbij medewerking en goed reageren van de overval
lenen onontbeerlijk waren, andere, die achteraf maar "peuleschilletjes" bleken geweest te 
zijn, en overvallen met een zekere spanning wel is waar, maar waarom men later toch 
onbedaarlijk kon lachen -, er waren ook overvallen, waarbij het rauwe en bloedige 
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ernst werd en die veel slachtoffers onder de mannen van het verzet hebben gevergd. 
Daar is de overval op het Amsterdamse bevolkingsregister op 27 Maart '43. Deze overval 
is overigens niet door de KP maar door de ploeg van een andere verzetsgroep gepleegd. 
Hij werd "soldatesk uitgevoerd", was te voren prima georganiseerd en van het register 
werd een hopeloze chaos gemaakt. Duizenden zijn daarmee tegen de Duitse vorderings
maatregelen beschermd en uit de Duitse handen gehouden. Maar elf van hen, die dit 
moedige werk deden, zijn tengevolge van laf verraad gepakt en door de Duitsers neer
geschoten, - en een van hen was de schrijver W. Arron deus. 
Ook de overval op het distributiekantoor van Slochteren heeft slachtoffers geëist. De KP
Groningen was met den ui troep: ,, In naam van de Koningin" het kantoor binnengedrongen 
en had het personeel en enige mensen, dievoor de loketten stonden, tezamen een gezelschap 
van 25 man, in een loods in de nabijheid opgesloten. Maar de leider van het distributie
kantoor had een reservesleutel. Nauwelijks had hij bemerkt, dat de KP'ers waren wegge
gaan, of hij maakte de loodsdeur open, zodat ieder er uitkon, en ging de KP'ers met een 
auto na tot Overschild. Daardoor kreeg hij gegevens, die de SD op het spoor van de KP'ers 
brachten. Toen enige uren daarna drie van deze KP'ers bijeen waren op een boerenhoeve 
te Eenum werden ze daar door de SD overvallen. De KP'ers verdedigden zich met de 
wapens, bij welk vuurgevecht twee hunner werden neergeschoten. De derde werd gevan
kelijk meegenomen. De directeur van het Slochterense distributiekantoor was hun inder
daad niet tevergeefs nagegaan. 1)
Van een verbeten moed en een onverschrokken bereidheid tot den hoogsten inzet, dien van 
het leven, getuigen ook de overvallen der KP op de gevangenissen, waar de gearresteerde 
kameraden zaten. Men wist, dat den meesten hunner de Duitse kogel wachtte, en in een 
waren trouw tot in den dood ging men proberen hen te bevrijden. De overvallers waren 
zich bewust, welke gevaren zij in die grimmig bewaakte gevangenissen liepen, maar in de 
kameraadschap van het verzet en van het hoge ideaal van de grote en heilige vaderlandse 
zaak, zette men het eigen leven in, om dat van de vrienden te redden. Er zijn geslaagde 
gevangenis-overvallen geweest, zoals die in Arnhem in Mei en Juni '44 2), die in Leeuwar
den in December '44 3), die in Assen in December van het zelfde jaar 4), waarbij tientallen
strijdmakkers werden bevrijd. Maar er zijn ook mislukte gevangenis-overvallen, die tot 
de bewogenste episodes uit de geschiedenis van het verzet behoren, zoals die op de Am
sterdamse Weteringschans-gevangenis aan het Kleine Gartmanplantsoen. 5) Zij worden
alle elders beschreven. 
Er waren ook dikwijls slachtoffers onder de overvallenen zelf, politiebeambten, die wegens 
tekortsc.hieten in hun bewakingstaak werden gearresteerd, ambtenaren, die van mede
plichtigheid werden beschuldigd, en ook onder hen zijn doden te betreuren. Zoals in 
Raalte, waar een opperwachtmeester, een wachtmeester en een marechaussee, verdacht 
van medewerking bij het kraken van de kluizen in het gemeentehuis, gearresteerd werden: 
twee van hen zijn in het Duits concentratiekamp, waarheen ze gebracht waren, vermoord. 
De leider van het distributiebureau te Maassluis sprak na de bevrijding in een brief zijn 
af keuring uit over den overval op zijn bureau, omdat die overval een eind maakte aan de 
maandelijkse verstrekking van bonkaarten aan onderduikers, waarvoor men daar altijd 
had zorg gedragen, en omdat een van de twee daarna gearresteerde ambtenaren in Duitse 
gevangenschap is omgekomen. 
Inderdaad, deze strijd ging hard tegenhard. Op liquidatie vaneengevaarlijk NSB-luitenant 

1) Zie I, pag. 429. 
2) Zie I, pag. 488 e.v.
3) Zie I, pag. 445 e.v. 
4) Zie I, pag. 462 e.v. 
6) Zie 1, pag. 376 e.v.
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van.,politie antwoordden de Duitsers met de executie van vijf mannen die er niets mee te 
maken hadden. 
Toen na den overval op het bevolkingsregister van Marken - 't was winter en de KP'ers 
waren op de schaats naar 't eiland gegaan - de NSB-burgemeester van Edam dreigde 
met maatregelen tegen de KP, werden die burgemeester en de plaatselijke boerenleider 
gepakt en na een soort rechtspraak gefusilleerd. Maar de familie waarschuwde de SD 
die toesloeg, twee van de negen KP'ers te pakken kreeg en doodschoot. En deze lijst is 
tot een zeer lange lijst te maken ... 

\Vil men een schema van de overvallen en kraken ontwerpen, dan kan men ze onder
scheiden in vier categorieën: 
ten lste die ten behoeve van de voedselvoorziening van de onderduikers, 
ten 2de die ten behoeve van vernietiging van registratie van personen, 
ten 3de die ter verkrijging van materiaal voor onderduikers en het illegale werk, en 
ten 4de die, welke roof en sabotage aan het vijandelijk potentieel beoogden, waaronder 
leveringen en vorderingen. 
Nauwkeurig is het onderscheid niet te maken, omdat in de practijk de belangen dikwijls 
ineenliepen. En ten slotte behoorden tot de overvallen ook die op ziekenhuizen, als daaruit 
een gewond in handen van de Duitsers gevallen medewerker, die er verpleegd en bewaakt 
werd, moest worden bevrijd, en de overvallen op gevangenissen, om er gearresteerde 
medewerkers uit te halen. Zoals gezegd, zijn deze laatste onderwerpen elders behandeld. 
Het kraken van distributiebonnen is in de paragraaf Voedselvoorziening reeds ter sprake 
gebracht. Het gebeurde, om het aantal bonkaarten, dat men in samenwerking met de 
distributiediensten geruisloos verkreeg, aan te vullen. Toen uit de distributiediensten het 
maximum gehaald werd, moest de voorraad nog met ongeveer 100.000 gekraakte bon
kaarten per periode aangevuld worden. 
Daar, waar men anders in de behoefte niet kon voorzien, begon het kraken al heel gauw. 
Friesland had de primeur. Want reeds onmiddellijk bij het begin, toen de onderduikers 
hun toevlucht zo ver mogelijk van huis zochten, was het voor talloze Joden en Jodenver
zorgers een aantrekkelijke wijkplaats. Daarom was daar het eerst de bonnennood zo groot, 
dat men door "roof" in de tekorten moest voorzien. 
In het begin was van een landelijk georganiseerd verband in de distributie-overvallen nog 
geen sprake. Het kon toen gebeuren, dat men ergens door een overval opeen distributie
bureau bonnen moest zien te krijgen, terwijl men ergens anders met een overschot zat. 
De eerste gebrekkige organisatorische contacten leidden er toe, dat in een bepaalqe streek 
een verzorgingsgroep, van den buit, die voor haar gekraakt was, ook gedeelten afstond aan 
groepen in andere streken, die om bonnen verlegen zaten. Evenals bij hun eerste ver
spreiding de geruisloos verworven bonkaarten, legden ook de geroofde in 't begin dikwijls 
een onnodig langen weg af. Aan dezen ongewensten toestand kwam een einde, toen het 
kraakwerk landelijk werd georganiseerd, en na een zo goed mogelijke coördinatie - er 
bleven altijd verzetsgroepen opereren buiten het LO-LKP-verband - werden in het alge
meen de overvallen geregeld naar wat er maandelijks nodig was. Er moest behoefte zijn 
aan bonkaarten en ze moesten beslist niet op andere wijze te verkrijgen zijn, anders mocht 
er niet worden gekraakt. Men ging hierin zo verantwoord te werk, dat de ambtenaren van 
het CDK te Zwolle aan de gegevens over de overvallen en de daarbij verdwenen aantallen 
bonkaarten veelal konden berekenen, of het benodigde aantal was bereikt, dan wel, of er in 
die periode nog nieuwe overvallen waren te verwachten. De LO deelde het aantal, dat zij 
nodig had, aan de Top van de LKP mee, die weer op de hoogte van de kraakmogelijk
heden was en op grond van de gegevens, die zij van de LO had, tot een aantal kraken 
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Reeds in de zomer van '4 3 werden de overvallen op distributiekantoren onrustbarend voor de vijand in aantal. Het hier en op de vol
gende pagina opgenomen Telexbericht van de directeur-generaal der politie behelst een aantal tegenmaatregelen. 
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besloot. Men rekende bij de gezamenlijke behoefte een reserve van tien pr;ocent in voor 
het geval een overval mislukte, wat dikwijls gebeurde. 
In tegenstelling tot de andere overvallen gebeurde het kraken van bonkaarten dus in 
periodieke opdrachten. Volmaakt werkte de zo organisatorisch mogelijke regeling niet. 
Maar in de practijk is het ook geen maand voorgekomen, dat men niet in de steeds stijgende 
behoeften kon voorzien. Het westen van het land met de grote steden, dat de grootste 
toewijzing had uit de geruisloos verworven bonnen, had vanzelf ook de grootste behoefte 
aan wat de overvallen aan bonkaarten opleverden. De meeste overvallen hadden plaats 
op distributiekantoren, maar ook de bonnentransporten hadden de belangstelling van de 
KP, vooral toen de beveiligings- en bewakingsvoorschriften op de distributiebureaux steeds 
scherper· werden. In den zomer van '44 kwamen de overvallen op de bonnentransporten, 
dank zij de waardevolle medewerking van de PTT, een paar maanden lang zelfs op de 
eerste plaats. De Top van de LKP had toen den Utrechtsen KP-leider Cor de opdracht 
gegeven de mogelijkheden van deze overvallen te onderzoeken. Door contacten o.a. met 
den Groningsen PTT-gedetacheerde bij de drukkerij Hoitsema, filiaal vanjohan Ensche
dé & Zonen, en met den directeur van den Haagsen postverzendingsdienst, kon Cor een 
heel schema voor de overvallen van de bonkaarttransporten ontwerpen. Bij Johan Enschedé 
& Zonen te Haarlem werden de bonkaarten in een door loting uitgemaakte volgorde naar 
verschillende delen van het land gestuurd. De verzending had onmiddellijk na de loting 
plaats, zodat er geen tijd meer was om de KP te waarschuwen, en de nodige maatregelen 
te nemen. In Groningen had men echter die loting niet, daar werden de bonkaarten 
achtereenvolgens naar de verschillende provincies verzonden. Ze werden verzonden in 
gewone postpakketten tussen de andere post in: aan de zakken, die de bonkaarten bevatten, 
was niet te zien, dat ze dien inhoud hadden. Aan het station van bestemming aangekomen 
gingen ze met de andere postzakken per auto of met een handkar naar het postkantoor. 
Vanaf het ogenblik dat daar bij opening van de zakken er een of meerdere bonkaarten 
bleken te bevatten, werd bewaking ingesteld. 
De kwetsbare plek in dit transport was dus het vervoer van het station van bestemming 
naar het postkantoor. Cor kon het nu zó regelen, dat hij den Groningsen PTT-gedetacheer
de bij Hoitsema een opgave ter hand stelde, met welke treinen precies postzakken met 
bonkaarten naar de verschillende plaatsen moesten worden verzonden. Wel is waar wist 
de Groningse PTT-ambtenaar niet het tijdstip van de aankomst der postzending op de 
plaats van bestemming. Maar dit laatste wist de directeur van den postverzendingsdienst 
in Den Haag weer: hij kon precies opgeven, wanneer en met welken trein de op een bepaald 
tijdstip verzonden post op de plaats van bestemming aankwam, en hij heeft die opgaven 
ook verstrekt, zonder te weten waarvoor, maar hij zal het wel hebben vermoed. Zo kon 
men al weken van te voren weten, waar en hoe laat er onbewaakte bonnentransporten 
zouden zijn van stations naar postkantoren, en met de uitstekende gegevens van Cor een 
schema voor de overvallen ontwerpen. In overleg met de Top werd nu besloten dat de 
KP in Augustus zou toeslaan, want dan zouden er dubbele bonkaarten komen. Men moest 
er rekening mee houden, dat men maar één keer een groten slag zou kunnen slaan, want 
na de eerste transportovervallen zouden natuurlijk onmiddellijk tegenmaatregelen worden 
genomen. En men moest er ook niet te gauw mee zijn: eerst moesten enige provincies de 
nieuwe bonkaarten hebben, want anders zouden de Duitsers nog een tijdigen maatregel 
kunnen nemen, zoals na den overval op de drukkerij, toen de Duitsers de nog in omloop 
komende bonkaarten prompt aan de achterzijde hadden laten bedrukken. Als eerst een 
groot gedeelte van het land van bonkaarten was voorzien, was een herhaling van dezen 
maatregel in elk geval niet mogelijk. De Top maakte uit, welke transporten zouden worden 
overvallen; de verschillende ploegen kregen hun opdracht en de instructie, dat zij bij het 
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overvallen van het 
transport alle postzak
ken afkomstig uit Gro
ningen mee moesten 
nemen. 
De KP'ers hebben zich 
duchtig geweerd en op 
deze wijze tienduizen
den bonkaarten , buit 
gemaakt. Voor het punt 
waar men het transport 
overviel zocht men bij 
voorkeur een stille 
weg uit. Daarbij werd, 
wanneer de bonkaar
ten per au to vervoerd 
werden, vooral aan
dacht geschonken aan 
die gedeelten van de 
route, waar de wagen 

In de nacht van 20 op 21 Mei '43 werd het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zaandam in brand gestoken door de vaart moest verminde-
mannen van de LO en Trouw in de Zaanstreek. Zie ook de foto ap pag. 199. Foto: Jochemse. ren, bijvoorbeeld in een 
wegbocht of bij den oprit op een dijk. De overvallers stelden zich daar op, alsof zij panne 
hadden, hun eigen wagen draaiden ze op een krik, wat den schijn wekte, dat ze bandenpech 
hadden. Een bijzondere moeilijkheid was ook het juiste tijdstip. Bij het overvallen van een 
ditributiekantoor had men altijd nog speling en de keuze uit verschillende mogelijkheden. 
Bij het overvallen van een transport moest men erop bedacht zijn, dat het niet net al 
gepasseerd was als men op het vastgestelde punt aankwam, en het transport zelf was 
ook altijd afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, die zich konden voordoen. Kon 
men op het platteland een stillen weg opzoeken, in de drukte van het stadsverkeer was dit 
natuurlijk niet mogelijk. Door het in het openbaar optreden bij zo'n overval was na
tuurlijk ook de kans van een onmiddellijke ontdekking en achtervolging veel groter. 
De KP'ers namen evenwel hun maatregelen en dikwijls redde hen hun koelbloedigheid. 
Bij een overval van een bonnentransport in Zuidwolde, dat per auto gebeurde, sloten ze 
na den kraak den PTT-man en diens chauffeur in den PTT-wagen op, maakten den motor 
onklaar en gooiden den sleutel in het water. Bij een overval van een bonkaartentransport 
van het station naar het postkantoor te Tiel stond de KP-leider Van Buren (Johannes van 
Zanten t), die een bijzondere gave had zijn activiteit tegenover de Duitsers en het publiek 
te camoufleren, gekleed in het zwart en met een hogen hoed op midden in de stad den 
overval te regelen. 
Niet alleen per auto, per fiets, en per handkar werden de postzakken met bonnen van den 
trein naar het postkantoor der plaats van bestemming vervoerd, het gebeurde ook per 
rijtuig en met de postkoets. En ook gebeurde het met de autobus of met de tram. Ook 
voor het overvallen van die openbare vervoermiddelen schrokken de KP'ers niet terug. 
Ze overvielen de blauwe tram van Amsterdan naar Edam. Enkele KP'ers waren als 
passagier meegereisd en dwongen onderweg op een bepaald stil punt, waar de auto van 

. de ploeg al klaar stond, den trambestuurder te stoppen. Ze laadden uit den postwagen van 
de tram den districtszak, gemerkt Expresse-Edam, in hun auto over en vertrokken, nage
wuifd door verschillende passagiers in de tram. Dezelfde ploeg overviel den volgenden dag 
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in Purmerend de PTT-auto, die de postzakken met de bonkaarten van het station naar het 
postkantoor reed. De chauffeur van den postwagen werkte mee. Alles verliep vl.ot en de 
KP'ers verdwenen met hun buit in hun gereedstaande auto. Omdat de jongens zich, ten
einde de kentekenen van hun identiteit te veranderen, in de auto moesten verkleden, n:;den 
ze pardoes in een sloot, waar ze de auto niet meer uitkregen. Ze brachten ijlings den. buit 
bij een in de buurt wonenden boer. En ze hadden dat nog niet gedaan, of daar waren de 
Duitsers, die onmiddellijk de achtervolging hadden ingezet, al bij de verongelukte auto. 
De KP'ers gingen onmiddell�jk naar hen toe en gaven hun bereidwillig inlichtingen over 
de jonge mannen, die uit de verongelukte auto waren gekropen en in een andere auto waren 
overgestapt. Ze wezen in de richting, waarin die auto was verdwenen, endeDuitsersdankten 
en reden die richting in. 
Bij den overval op de postauto in Almkerk, die van het hoofdpostkantoor naar het eerste 
bijkantoor reed, hadden de KP'ers van een meisje van het distributiekantoor tevoren een 
afgesproken waarschuwing gekregen. Na het vertrek van den wagen gaf het meisje aan een 
van de KP'ers telefonisch door, dat hij een vet konijn kon kopen, als hij er gauw bij was. 
De KP'ers waren er onmiddellijk bij, overvielen den wagen, en de buit was méér dan een 
vet konijn waard. 
Natuurlijk had men ook bij deze overvallen wel eens tegenslag, zoals in Huis ter Heide. 
Twee KP'ers fietsten daar op met den postbode, van wien ze dachten, dat hij bonkaarten 
in zijn postzakken had. De postbode liet er zich niet over uithoren. Op een stil punt trokken 
de KP'ers daarom hun revolvers en dwongen den geschrokken man, een zijweggetje op 
te fietsen. Daar overvielen ze hem, stopten hem een prop in den mond, waartegen hij 
protesteerde, maar onverstaanbaar, omdat hij ook nog een pruim in den mond had, en 
bonden hem aan handen en voeten. Bij het doorzoeken van de postzakken vonden zij tot 
hun teleurstelling geen bonkaarten, wel een geldzending, maar die lieten ze erin zitten. 
Den postbode hadden ze zó gebonden, dat hij niet onmiddellijk alarm kon slaan, maar 
wel los kon komen, waar hij een tijdje voor nodig zou hebben. Ze zetten hem en zijn 
postzakken onder een boom, waar hij lelijk onder den drup zat, want het regende. Maar 
dat konden de KP'ers ook niet helpen, en zelf waren zij van dien mislukten fietstocht in den 
regen ook doornat geworden. 

Behalve bonkaarten werden ook voedselvoorraden gekraakt, bijvoorbeeld partijen levens
middelen die klaar lagen om naar Duitsland te worden vervoerd. Deze overvallen werden, 
op ogenblikken dat er behoefte aan was of gelegenheid ertoe, meest plaatselijk en regionaal 
ondernomen. In het ene gewest werd op dit gebied meer activiteit ontwikkeld dan in het 
andere, dat hing samen met de geaardheid van de provincie. Vooral op zuivelproducten 
was de KP gesteld, en daartoe bood Friesland bijvoorbeeld meer gelegenheid dan 
Limburg. 
De Friese KP kraakte van Maart '44 tot Maart '45 o.a.: 725 kilo boter, 15.920 kilo kaas en 
6.637 kilo vet. Ook Duitse opslagplaatsen van granen, aardappelen en vleesvoorraden 
werden geplunderd. Soms werden zwarthandelaars van hun opgestapelde voorraden 
beroofd. Maar vrijbuiters, die boerderijen overvielen, Duitsers in burger, die boeren 
plunderden, of zogenaamde wilde, buiten organisatorisch verband optredende knokploegen, 
die zich allemaal als KP'ers voordeden, hebben dit soort overvallen van de officiële LKP 
een kwaden roep bezorgd. Bij de KP was men in het algemeen voor deze overvallen weinig 
enthousiast. Wel traden de ploegen, die ze ondernamen, er zo correct mogelijk bij op, 
en tegen de enkele KP'ers, die er zich bij misdragen hebben of die met den buit hebben 
geknoeid, zijn maatregelen getroffen. Velen KP'ers echter stond dit werk tegen. De leiders 
hebben het niet aangemoedigd, eerder geremd, en in streken waar deze overvallen te erg 
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werden, zodat geen enkele controle meer mogelijk was, werd het de onder hun commando 
staande ploegen zonder meer verboden. 

De overvallen op de bevolkingsregisters hadden ten doel de registratie, die een machtig 
hulpmiddel was in de Duitse hand, in de war te sturen. Met het persoonsbewijs hadden de 
Duitsers, zonder dat hun geraffineerde toeleg bij de invoering doorzien werd, een zowel 
plaatselijke als centrale perfecte registratie in handen gekregen. Het gevaar ervan bleek 
al aanstonds bij de maatregelen tegen de Joden en werd opnieuw gedemonstreerd bij den 
arbeidsinzet, totdat ten slotte er niemand meer veilig door was voor de Duitse vangarmen. 
Het was dus vanzelfsprekend, dat de verzetsbeweging de bevolkingregistratie, waaraan 
van Nederlandse zijde al genoeg medewerking was verleend, zoveel mogelijk wenste te 
vernietigen, waarvoor de KP zorg droeg. De overvallen op bevolkingsregisters waren altijd 
een tegenzet tegen op handen zijnde Duitse maatregelen. Ze zijn overal in den lande 
gepleegd. Maar in de grote steden hadden zij ter verijdeling van de Duitse maatregelen de 
omvangrijkste uitwerking. Het was de bedoeling bij de overvallen de registers te vernietigen 
of er een warboel van te maken. Aan den meegenomen buit had men niets, tenzij men 
persoonsbewijzen in handen kreeg, die in den illegalen strijd welkom waren. De meegeno
men bevolkingsregisters zelf waren waardeloos, maar toch heeft men ze niet onder alle 
omstandigheden vernietigd. Ze zijn soms ondergebracht op een veilige plaats, bij voorkeur 
begraven, en in deze gevallen na de bevrijding soms aan de gedupeerde gemeentesecre
tarieën teruggegeven. 
In tegentelling tot de overvallen op de distributiekantoren, die, zoals we zagen, in periodie
ke opdracht gebeurden, kraakte de KP de bevolkingsregisters, en ook de arbeidsbureaux 
meer stootsgewijs. Twee perioden van vele overvallen op bevolkingsregisters vallen in het 
oog: die omstreeks de jaarwisseling '43-'44, toen er een algemene verscherping kwam van 
de Duitse maatregelen, en die na Januari '45, waarin de Liese-actie viel. In de provincie 
Noord-Holland hadden in begin '45 niet minder dan 53 overvallen op bevolkingsregisters 

Het Bevolkingsregister van Jisp werd gekraakt en veilig verborgen op een boerderij. ,ç,oals men ziet, hield een 
kalf de wacht. Foto: Woudt. 
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plaats. Ze werden toen 
gepleegd in het ver
band van de Binnen
landse Strijdkrachten 
en niet altijd traden 
bij deze laatste over
vallen KP'ers op. In 
dien tijd kreeg men van 
de ambtenaren veel 
vlotter medewerking, 
zodat toen de overval
len heel wat gemakke
lijker waren uit te 
voeren dan een jaar 
tevoren. 

De overvallen op de 
arbeidsbureaux had
den een soortgelijk doel 
als die op de bevol
kingsregisters: vernie
tiging van gegevens en 



registratie, die de Duit
sers gebruikten voor 
hun arbeidsinzet. De 
hoofdaandacht was 
hierbij op de geweste
lijke arbeidsbureau:x 
gericht, maar ook de 
bijkantoren werden 
niet vergeten. Bij de 
arbeidsbureaux paste 
men dikwijls de me
thode van bomaanslag 
en brandstichting toe. 
Bij de bevolkingsregis
ters had dit minder zin, 
omdat daarbij met het 
materiaal dat men wil
de vernietigen ook vele 
andere en waardevolle 
gegevens zouden ver
dwijnen, om nog maar l-Iet Gewestelijk Arbeidsbureau te ,?,aandam moest het op 13 Januari'45 bij de Liese-actie nogmaals ontgelden.

· · 
h Door een bomaanslag vloog het kantoor, waarin de arbeidsregistratie was opgenomen, de lucht in. Foto: De Jong.te zw1Jgen van et ver-

loren gaan van het gebouw. Maar bij uitzondering zijn ook wel degelijk bevolkingsregisters 
in brand gestoken, vooral als ze zwaar bewaakt waren enmenlieverniethetgroterisicovaneen 
overval nam. Doch wat bij de bevolkingsregisters uitzondering was, was regel bij de arbeids
bureaux. Hier kon rustig alles verloren gaan; bovendien werden ze, van het hoogste belang 
als ze voor den arbeidsinzet waren, niet minder scherp bewaakt dan de distributiebureaux, 
tegen het eind stonden ze zelfs bij bepaalde Duitse acties onder de gewapende bewaking van 
de Duitsers zelf. Zo is meer dan de helft van de arbeidsbureaux, waartegen de KP een 
gewelddadige actie ondernam, door brandstichting, al of niet tengevolge van bomaanslag 
vernietigd. 
Ook in Amsterdam is de methode van brandstichting door bominslag toegepast tijdens de 
beruchte Liese-actie in het begin van '45. Tegen deze actie, waarbij alle mannen gedwongen 
werden zich voor tewerkstelling in Duitsland te melden, was de hele illegaliteit in 't geweer 
gekomen. Zo ooit dan ging het toen hard tegen hard. In opdracht van de Binnenlandse 
Strijdkrachten had de Amsterdamse KPverschillende slechtwillige ambtenaren geliquideerd. 
De Spieghelschool, waar de Duitsers het aanmeldingsbureau voor de actie hadden, werd 
met behulp van brandbommen in brand gestoken. Om de brandweer weg te houden druk
ten de LO'ers op verschillende punten in de stad de brandmelders in, zodat de brandweer 
naar vele plaatsen tegelijk uitrukte en de school intussen goed branden kon. De Duitsers 
vestigden toen het aanmeldingsbureau in de Emmaschool aan de Passeerdersgracht. Maar 
toch meldden zich nog teveel mannen, waarom de KP besloot een nieuw voorbeeld te 
stellen en met explosieven ook de Emmaschool in vlammen te doen opgaan. Het plan werd 
tot in de kleinste bijzonderheden goed voorbereid. Als hulpmiddelen had men staven 
plastic, flesjes fosfor en tijdpotloden; het materiaal zou worden binnengesmokkeld in een 
actetas. Tevoren ging een van de KP'ers met een actetas, waarin boeken zaten, de situatie 
in de school eens verkennen. Hij moest de actetas goed zichtbaar dragen, want omdat ook 
het sabotagemateriaal in een actetas binnengesmokkeld moest worden, wilde men weten, 
of de in het gebouw aanwezige Duitsers ook actetassen controleerden op hun inhoud. De 
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KP'er, die ter verkenning naar binnen ging, moest een tijdje in de rij staan, waarin hij 
opschoof tot hij twee posten passeerde bij den ingang van het gebouw. Ook bij de deur 
van het aanmeldingslokaal stonden twee posten, en in de aanmeldingszaal verzorgden zes 
leden van de Grüne Polizei de registratie. Niemand vroeg hem, den inhoud van zijn tas 
te laten zien. Na de situatie goed opgenomen te hebben ging hij terug en bracht verslag 
uit aan de twee KP'ers, die buiten wachtten. Men besloot een tijdpotlood te gebruiken, 
dat na dertig minuten exploderen zou. Een van de KP'ers ging met dit explosief in zijn 
adetas naar binnen, de ander ging tot in de omgeving van het gebouw mee, om daar met 
de fietsen te wachten. 
De KP'er met het tijdpotlood had in zoverre tegenslag, dat hij bijna een kwartier in de rij 
moest wachten. Met ongeveer twintig aanmelders passeerde hij ongemoeid de Duitse 
wachtposten en kwam in het aanmeldingslokaal. Hier vroeg een van de Duitsers hem, of hij 
ee_n Ausweis had en op zijn ontkennend antwoord werd hij naar een tafeltje verwezen, 
wé;i.arachter een Grüne Polizei-man zat. Deze vroeg hem om zijn persoonsbewijs. De 
KP'er berekende, hoeveel minuten hij het gevaarlijke tijdpotlood al in zijn actetas had en 
hoeveel minuten er nog restten voor het ontploffen kon. Hij meende nog wel wat tijd te 
hebben, maar vond het toch maar voorzichtiger, terwijl de Duitser zijn persoonsbewijs 
nakeek, de actetas tegen de poten te zetten van een tafeltje een eindje verderop. Veiligheids
halve wilde hij zelf een paar passen teruggaan, maar hij had nog geen vier stappen gedaan, 
of met een onbeschrijfelijk lawaai ontplofte de bom. De KP'er kwam met een smak terecht 
in een hoek van het lokaal en zag de ontzettende ravage aan. In het lawaai en de verwarring 
zag hij kans, onder het gillen van: ,,de Tommies, de Tommies", uit het raam te springen en 
zich, zij het met moeite, in veiligheid te brengen. Hij was gewond, maar mocht van geluk 
spreken, dat hij er het leven had afgebracht. Binnen was de verwoesting ontzettend. De 
hele registrering van de Duitsers was opnieuw vernield. Latere onderzoekingen van de 
KP'ers maakten het duidelijk, hoe het explosief reeds na ongeveer 17 minuten tot ontplof
fing was kunnen komen: de vloeistof in tijdpotloden vreet bij schudden te snel door, 
waardoor de explosie wordt verhaast. 
Niet alleen met ontploffingsmiddelen stichtte de KP brand in gebouwen, waarin registraties 
moesten worden verricht, zij deed het ook met fosfor en benzine, al kwam dat niet dikwijls 
voor. Deze brandstichting leverde overigens niet veel moeilijkheden op. In het begin van 
den oorlog beschikte men niet over de latere middelen van na September '44 toen met het 
toespitsen van den toestand en het daaruit voortvloeiend drastisch optreden van de KP 
brandstichtingen veel meer voorkwamen. De kans van slagen bij brandstichting was vrij 
groot, voora.l als men den brand op verschillende goed gekozen plaatsen tegelijk liet 
uitbreken. Om het resultaat te meer te verzekeren riep men dikwijls de hulp van de politie 
in, om de brandmelding zolang mogelijk op te houden, en van de brandweer, om niet in de 
brandhaarden te blussen maar stevig te spuiten op plaatsen waar dit het minst nodig was. 
Het is voorgekomen, dat tijdens zo'n brand de druk op de waterleiding werd verminderd. 
In Boskoop stichtte de KP brand aan het ene einde van het dorp, om intussen het aan den 
anderen kant van het dorp gelegen distributiekantoor ongestoord te kunnen overvallen. 

Er werden ook overvallen gepleegd op de kantoren v_an de plaatselijke bureauhouders van 
de voedselvoorziening. Ze waren doorgaans niet op bijzondere wijze beveiligd, en er waren 
niet veel moeilijkheden aan deze overvallen verbonden. Het ve.rzet beoogde ermee, de 
Duitse maatregelen ten aanzien van de voedselvoorziening en de verplichte vee-leveringen 
zo te saboteren, dat het voordeel ervan niet de bezettende macht maar de eigen bevolking 
ten goede kwam. Tegelijkertijd was het doel de registratie te vernietigen van de boeren, 
die landbouw-Ausweise hadden gekregen, en in het bezit te komen van blanco-ausweise 
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en andere papieren, 
die op deze bureaux 
voorradig waren. In 
Oostermeer drong de 
KP dit plaatselijk bu
reau binnen. De KP' ers 
kwamen er aan, net 
toen de kerkeraad er 
vreedzaam zat te ver
gaderen. De kerke
raadsleden waren een 
ogenblik verrast, en 
misschien zelfs wel pret
tig. Maar de situatie 
liet de KP' ers niet toe, 
considerant te zijn, de 
heren werden met de 
revolvers in de gebrui
kelijke houding ge
dwongen: de handen 
omhoog. Men vond er 
een groot pak, dat den 
indruk gaf een pak 
Ausweise te zijn, die 
voor hen, die in 
de voedselvoorziening 
werkzaam waren, nog
al gemakkelijk werden 
verstrekt. Blij met den 
buit namen de KP'ers 
hem mee. Maar het 
viel tegen, toen het 
pak, eenmaal in vei
lige haven, werd open
gemaakt: er zaten geen 
Ausweise in, het pak Enkele verzetsmanne11 slaagden er in, op 15 Juni '43 des middags, het Gewestelijk Arbeidsbureau te Hengelo 

bevatte alleen maar in brand te steken, terwijl zij de ambtenaren in bedwang hielden. De overval werd gepleegd i.v.m. de jaargan

kunstmestzegels. De genactie. Men ziet het voor de Duitsers zo belangrijke archief over de straat fladderen. Foto: Fikkert. 

hele streek is er blij mee gemaakt,. met duizenden en duizenden zijn de kunstmestzegels 
onder de bevolking verspreid. 
Behalve de bevolkingsregisters werden soms ook - al of niet op verzoek van de directies -. 
de personeelsregistraties van grotere bedrijven vernietigd, zoals die van de Nederlandse 
Spoorwegen, van gemeentelijke electriciteitsbedrijven en belangrijke particuliere onder� 
nemingen, ten einde dit personeel tegen de Duitse deportatiemaatregelen te beschermen. 
Vooral bij de spoorwegstaking is hiervoor de hulp van verschillende knokploegen inge
roepen. Deze overvallen leverden in den regel niet veel moeilijkheden op, omdat men er 
meestal niet bij op speciale beveiligingen of bewakingen stiet. 

Tussen al de kraken in was de geldkraak iets bijzonders. Bij de overvallen op distributie-
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bureaux en bevolkings
registers gebeurde het 
meermalen, dat de KP
' ers geld konden mee
nemen. Maar ze deden 
het niet, alle overwe
gingen van het verzet 
ten spijt, dat het ver
antwoord was als hier 
geld voor het grijpen 
lag dit mee te nemen, 
omdat het illegale werk 
met een chronisch te
kort aan geldmiddelen 
had te kampen. Voor 
de KP' ers was het een 
erezaak, dit geld on
aangeraakt te laten, en 
als ze in de haast soms 
bij vergissing eens geld 

Deze amateur-tijdbom werd, helaas voortijdig, gevonden en onschadelijk gemaakt in het Gewestelijk Arbeids- meegenomen hadden, 
bureau te Utrecht. 

dan stuurden ze het 
wel per postwissel of giro terug. In de kringen van het verzet dachten velen er echter 
anders over, vooral toen bij het steeds omvangrijker worden van het illegale werk de 
kosten met geen mogelijkheid meer uit de normale inkomsten te dekken waren. Hoewel 
de particuliere bijdragen en het geld dat de LO bijeen bracht langen tijd in de kosten 
van het KP-werk voorzagen, raakten op den duur verschillende ploegen in financiële 
moeilijkheden en zagen andere ploegen zich genoodzaakt, andere illegale groeperingen 
uit hun financiële moeilijkheden te redden. Door deze noodzaak gedwongen gingen de 
KP'ers ten laatste, zij het met tegenzin, tot geldkraken over. 
Deze overvallen zijn niet veelvuldig voorgekomen. De KP bleef er wel degelijk de gevaren 
van inzien. Het ging gewoonlijk om grote bedragen, die tengevolge van den aard van het 
illegale werk moeilijk onder controle waren te houden. Bovendien was de kans groot, dat 
de bevolking, die weinig of geen begrip had van de enorme bedragen welke voor den 
illegalen strijd en het onderduikerswerk nodig waren, ook weinig begrip voor de geldkraken 
zou tonen, zodat de illegaliteit er zich mee in discrediet zou brengen. 
Toch zijn geldkraken gepleegd, meest op postkantoren en bankgebouwen. Onder enige 
anderen noemden we reeds die op de Nederlandse Bank te Almelo, die misschien wel de 
meest opzienbarende is geweest, omdat er zo'n geweldig bedrag, nl. 46 millioen, mee was 
gemoeid. 
Toen in het najaar van '44 de spoorwegstaking aan den gang was begon de Twentse LO 
zich zorg te maken, of zij door zou kunnen gaan, de stakers wekelijks hun geld uit te keren. 
In het hele land zat men trouwens met die moeilijkheid. Als de lonen niet doorgingen kon
den de spoorwegmannen met geen mogelijkheid den strijd voortzetten en het stakingsbevel 
was bovendien door de Regering in Londen zelf gegeven. Het geld moest er zijn. De KP 
te Almelo kreeg toen een tip, dat er bij de Nederlandse Bank aldaar een millioenen bedrag 
lag opgeslagen, met de klaarblijkelijke bestemming om naar Duitsland te worden over
gebracht. De Almelose staf durfde niet zonder meer de verantwoordelijkheid aan, dat 
geld te kraken en vroeg via een geheim agent machtiging te Londen. Via het algemeen 
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hoofdkwartier van .de Binnenlandse Strijdkrachten kwam 7 November het antwoord van 
het geallieerd oppercommando, dat de KP alleen voor militaire actie toestemming nodig 
had, maar dat men in elk geval adviseerde, in omloop te brengen wat voor de financiering 
van het verzet nodig was en de rest goed te verstoppen of te vernietigen. 
Hiermee was de KP verantwoord, het geld te kraken. Acht mannen van de ploeg hebben 
een week later, den 15den November, in het vroege winterduister van den vooravond den 
overval uitgevoerd. Een negende man, de chauffeur van den vrachtwagen waarmee het 
geld zou worden vervoerd, behoorde niet tot de ploeg. Toen men hem zijn wagen vroeg 
wilde hij dien onder geen beding afstaan tenzij hij zelf zou rijden, zonder echter dat hij 
wist waarvoor, want de KP'ers vonden het veiliger hem niet in te wijden. :rvfaar voor het 
einde van de operatie, toen er plotseling snel en beslist moest gehandeld worden, kwam de 
chauffeur er toch achter waar het om ging; hij was toen echter onmiddellijk met de mannen 
solidair. 
Tegen sluitingstijd drongen ze het bankgebouw binnen, met den gewonen list: twee gingen 
voorop en vroegen den directeur te spreken en toen ze daarmee entrée hadden, lieten ze 
de anderen binnen. De mannen hielden met revolvers het personeel in bedwang, en de 
directeur, die van het handje was en een SS-speldje droeg, trok spierwit weg toen hij be
greep waar het om te doen was. Veel moeite had men niet met hem, na een zwak protest 
zwichtte hij gauw, klaarblijkelijk bang, dat ze hem als SS'er niet zouden ontzien. Met 
vereende krachten werd de kluis leeggehaald, kisten en kisten vol papiergeld dat nog in 
cellophaan verpakking zat werden naar buiten gesleept en op den vrachtwagen gesjouwd. 
De directeur bleek onder de bedrijven door zijn SS-speldje te missen. Ernaar gevraagd 
gaf hij ten antwoord, dat hij het maar weggestoken had, omdat hij de heren niet wilde 
ergeren. Het zag er evenwel deerlijk uit, toen bij het vertrek een van de KP'ers, die de 
telefoonleiding wilde doorsnijden, zich vergiste en den draad van de alarminstallatie be
werkte, waarop een niet meer te stuiten sirene begon te loeien. Tot overmaat van ramp 
kwam er net een groep Duitsers door de straat gemarcheerd. Maar dit was het ogenblik 
waarop de chauffeur het zaakje door kreeg en houtgas gaf wat hij kon. Niet alle KP'ers 
waren toen al uit het gebouw, maar later bleken ze toch allen een goed heenkomen te 
hebben gevonden. En ze hadden de ontzaglijke voldoening, dat de buit, in het donker 
ergens overgeladen op een platte boerenwagen, in voorlopige veiligheid was gebracht. 
Het bericht van den bankroof verwekte heel wat opschudding. De Duitsers waren razend 
en sloegen op de grote trom. Door de radio, in de kranten en met aanplakbiljetten tegen 
de gevels loofden zij één millioen gulden uit voor hen, die inlichtingen konden verstrekken 
welke tot opsporing van de daders leidden. 
Niet door deze tamtam, maar tengevolge van een toeval kwamen zij de daders op het 
spoor. Een Zwolse medewerker kwam veertien dagen later bij een van de Almelose KP
mannen, die den overval hadden uitgevoerd, persoonsbewijzen halen; ze ontmoetten elkaar 
in een café. Hij kreeg de persoonsbewijzen mee, werd in Almelo zelf bij een straatcontrole 
gefouilleerd, en de Duitsers bewerkten hem net zo lang, tot hij bekende, van wien hij de 
persoonsbewijzen had. Dien nacht werden de KP'er en een bij hem verblijvend kameraad, 
die ook aan den overval had meegedaan, gepakt. De Duitsers wisten echter hoegenaamd 
niet, wie ze met deze vangst in handen hadden gekregen. De twee KP'ers ontkenden op de 
heftigste wijze ook maar iets met de valse persoonsbewijzen van dien Zwollenaar te hebben 
uit te staan en dien Zwollenaar nooit te hebben gezien. De SD begon onder die heftige 
ontkenningen te twijfelen, temeer waar de persoonsbewijzen van de twee KP'ers, valse 
overigens, geen aanleiding tot achterdocht gaven. Tot bij de SD een landwachter binnen
kwam, een dorpsgenoot van een van de twee KP'ers, en, met dezen geconfronteerd, den 
Duitsers diens waren naam vertelde, waaruit de vervalsing van het persoonsbewijs bleek. 
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Een week 11a de overval op het politiebureau in Den Haag, werd op 26 Februari '44 omstreeks middernacht, 
het politiebureau te Delji onder leiding van Bertus ( Leendert M. Valstar f) door 18 KP' ers overvallen. 
De bedoeling was gevangenen te bevrijden, revolvers te bemachtigen en de sleutel van het distributiekantoor mee 
te nemen om ook dit kantoor te kraken. ( Deze laatste stunt kon niet doorgaan, omdat de voor het trdnsport be
stemde auto bij het parkeren door de politie in beslag genomen werd). De KP' ers werden aan de achterzijde van het 
politiebureau binnen gelaten door de politie-agent Jan 33 ( Jan v. d. Sloot f). Zij overrompelden de wacht, 
doch de wachtcommandant en een rechercheur verzetten zich. De eerste werd door een revolverschot en de tweede 
door een pak slaag buiten gevecht gesteld. Men ziet op de foto de kamer van de wachtcommandant. De hoed is 
van de rechercheur; de bloedvlek was het gevolg van het schot door de wang van de commandant. De buit was 

De Duitsers kwamen 
toen op de gedachte, 
die twee illegalen eens 
te confronteren met 
den directeur van de 
beroofde bank. Deze 
droeg zijn speldje weer, 
zag de kans schoon voor 
een goede beurt bij de 
Duitsers, en zeide, de 
twee mannen als twee 
van de overvallers te 
herkennen. 
De Duitsers probeer
den dezen keer niet met 
de gewone grove me
thode den weerstand 
van hun gevangenen 
te breken, ten einde te 
weten te komen, waar 
de millioenen verbor
gen waren. Zij probeer
den het met schone 
woorden: als de twee 
zouden vertellen waar 
het geld was, zouden 
ze onmiddellijk in vrij
heid worden gesteld, en 
hun vrienden, die mee
gedaan hadden, zou
den met rust worden 
gelaten. De beslissing 
voor de twee KP' ers 
was moeilijk. Ten slotte 
vonden zij het ingaan 
op het aannemelijke 
aanbod van de Duitsers 
het minste van de twee 
kwaden, die zij kiezen 
konden, nu de zaak er 
zo voor stond. En ze 
vertelden de Duitsers, 
waar het geld was. 
Met veel fanfare maak-

38 pistolen, terwijl tevens drie gevangenen werden bevrijd. ten de Duitsers hun 
opsporing van het geld bekend. Natuurlijk werden de twee KP'ers niet in vrijheid ge
steld. Integendeel. Ook de boer, bij wien het geld verborgen zat, werd gearresteerd. En 
ook de chauffeur, die het vervoerd had, werd gepakt. En ook de caféhouder, in wiens 
café de Zwollenaar de persoonsbewijzen in ontvangst had genomen. De enige concessie, 
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die de SD deed, was, dat ze de twee KP'ers niet verder vroeg, wie hun medewerkers bij den 
overval waren geweest. Maar alle gearresteerden gingen naar Duitsland, en geen hunner is 
daarvan teruggekeerd. 1)

De KP'ers hadden voor hun werk wapens en munitie nodig. Maar ze moesten die eerst 
nog veroveren. Het overvallen van Duitse wapenopslagplaatsen was vrijwel ondoenlijk. 
Ongetwijfeld hebben overvallen op de Duitse munitievoorraden plaats gehad, evenwel 
meer met de bedoeling, de Duitsers door vernieling van hun munitie te saboteren dan zelf 
van die munitie gebruik te maken. Wel werd eens een enkel Duits pistool geroofd als men 
er de kans toe had, maar voor wapens en munitie was de KP toch aangewezen op het 
overvallen van politiebureaux en marechausseekazernes. Ook dit was geen eenvoudig 
karwei, maar er zijn toch voldoende succesvolle overvallen ondernomen, om de KP'ers 
van de nodige revolvers en kogels te voorzien. We zagen, dat de wapenkraak op het politie
bureau aan de Archimedesstraat in Den Haag, waar Johannes Post (t) de leiding had, een 
buit opbracht van 52 revolvers, 90 houders met munitie en 250 revolverkogels. Een zeer 
geslaagde wapenkraak was ook die op het politiebureau in Delft, onder leiding van Bertus 
(Leendert M. Valstar t). In Den Bosch werd op het politiebureau een goede buit gemaakt, 
toen daar toevallig twee leden van de Meppeler KP een nacht verbleven. Zij waren in 
aanraking gekomen met een bejaard slotenmaker, een betrouwbare kerel en conspireerden 
al gauw met dezen man, die zulk een vakkundige bruikbaarheid had. De slotenmaker 
bleek voor een spannend werkje te vinden en ging met de KP'ers naar het nachtelijk 
politiebureau, waarvan hij handig en geruisloos de deuren ontsloot. De KP'ers konden 
binnensluipen, en maakten zonder dat de dienstdoende politieman, die rustig een rapport 
zat te typen, er iets van merkte, 90 pistolen buit. 

Voor het kraken van fabrieksvoorraden schrokken de verzetsmensen den eersten tijd terug, 
het was te zeer in strijd met hun opvattingen van eer en fatsoen. Maar ze begrepen wel, 
dat ze ook hiermee af breuk konden doen aan de Duitse oorlogsvoering en dat het van belang 
was, bepaalde goederen uit de handen van de Duitsers te houden. Niet om deze reden 
alleen zijn tenslotte dus toch fabrieksvoorraden gekraakt, maar ook ten behoeve van de 
verzorging van de verzetsmensen en de onderduikers, voor welke verzorging men een grote 
behoefte had aan kleding, schoeisel, dekking, rookartikelen. Ook was er een voortdurende 
behoefte aan papier voor de illegale pers. Verschillende overvallen zijn uitgevoerd op 
gebouwen en kampen van den Arbeidsdienst, waarvan de goederen zeer bruikbaar waren 
voor hen, die onderdoken juist om uit dien arbeidsdienst te blijven. Textielgoederen waren 
in alle omstandigheden welkom. Zo zijn ook voor verzending naar Duitsland gereed lig
gende ·voorraden van de Distex gekraakt. Van wat men op deze wijze in bezit kreeg werd 
ook dikwijls afgehouden voor eigen gebruik, omdat het illegale werk kleding, schoeisel 
en dergelijke verslond. 

Dan had men in den illegalen strijd vervoermiddelen nodig. Men kon wel eens van een 
bevriende relatie, bijvoorbeeld een arts, een auto lenen, maar die moest altijd weer zo 
gauw mogelijk worden terugbezorgd. Een flinke ploeg, die vrijheid van beweging wilde 
hebben, moest minstens over één auto beschikken, over behoorlijk wat banden en flink 
wat benzine, en over een aantal fietsen, ook hier was de enige en afdoende oplossing: 
kraken. Bandenbonnen en benzinetoewijzingen kreeg men van de overvallen op de 
distributiebureaux, maar voor auto's en fietsen moest de knokploeg er apart op uit. Zij 
koos tot haar doelwit fietsenfabrieken en verder bij voorkeur kampen van den arbeidsdienst, 
1) Zi" I, pag. 471. 
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Duitse opslagplaatsen, politiebureaux, WA-garages en brandweerkazernes. Het "roven" 
van een auto uit een alleenstaande garage was niet zo moeilijk, al bleef het toch altijd 
riskant en vroeg het doorzettingsvermogen. 
Een KP'er in Groningen had bericht gekregen, dater tweewagensstondenineenmelkbussen
fabriek in Zuidlaren, een zware Hupmobile en een D.K.W. Enige KP'ers gingen in NSB
uniform na spertijd er met hun Chevrolet op uit. Bij de fabriek gekomen klopten ze op de 
deuren tot de nachtwaker verscheen en dezen vertelden ze, dat ze NSKK'ers waren, die 
auto's kwamen vorderen. De bewaker hield zich stijf en zei, dat hier geen auto's waren. 
En hoe de NSKK'ers het fabrieksgebouw ook doorzochten, zevondeninderdaad geen auto's. 
Totdat ze op den inval kwamen, een paar pyramidehoge stapels melkbussen af te breken, 
waaruit toen eerst de Hupmobile en daarna de D.K.W. te voorschijn kwamen. De wagens 
stonden met lege banden. Het had nog heel wat in, voor ze die met de electrische luchtpomp, 
waarvan het te korte snoer hun handicapte, hadden opgepompt. Bij het vertrek bleken de 
auto's geen accu te hebben, en de Chevrolet moest ze op sleeptouw nemen. Het regende dat 
het goot, en doordat de bestuurders van de twee gesleepte wagens de ruitenwissers niet 
konden gebruiken botste ergens bij een bocht in het nachtelijk donker alles nog onontwarbaar 
tegen elkaar. Maar de mannen lieten zich door geen tegenslag klein krijgen , n hadden 
hoe dan ook toen het weer dag was hun auto's thuis. Zij hadden den nachtwaker ruim
schoots gelegenheid gegeven het nummer van hun Chevrolet goed op te nemen, want het 
was vals en leidde bij de opsporing naar een Amsterdams notoir zwart handelaar, die dit 
autonummer had. 
Hadden hier de nachtelijke autodieven met allerlei tegenslag te kampen, waar hun door
zettingsvermogen hen overheen hielp, er waren ook kraken, waarbij de knokploeg met 
sterke bewaking moest rekening houden en die veel list, overleg, inspanning, moed en 
vastberadenheid vergden. 

De sabotagedaden van het verzet tegen de grootscheepse Duitse plunderingen waren 
weinig meer dan speldeprikken. De KP was er ook niet bijzonder op ingesteld: tot aan haar 
omzetting in het semi-militair verzet in het verband der BS, gold haar optreden op de 
allereerste plaats de zorg voor de onderduikers. Zij beschikte overigens ook niet over de 
technische hulpmiddelen om de Duitse plunderingen te verijdelen, tenzij eerst in het laatste 
jaar, toen ze wel eens een schip met door de Duitsers geplunderde voorraden tot zinken 
bracht of andere grotere sabotagedaden verrichtte, waarmee ze de Duitsers op dat ogenblik 
zeker ernstig dupeerde. De LO trachtte waar mogelijk arbeiders van sloopwerk af te houden 
als Duitsers fabrieksinstellingen wilden wegvoeren, en zij sprong dan de stakers financieel 
bij. De stunts van de KP richtten zich soms ook op de geroofde goederen, door de vordering 
waarvan de hele bevolking gedupeerd was geweest, zoals radio's, koper, fietsen, dors
machines, graanproducten, hooi en stro. Het laatste werd doorgaans in brand gestoken. 
Bepaald moeilijk waren deze karweitjes niet. Het in brand steken van door de Duitsers 
gevorderde voorraden hooi en stro gebeurde soms en passant als men langs kwam. Het 
vernielen van dorsmachines, die dorsten ten behoeve van de Duitse graanvorderingen, 
kwam stelselmatiger voor: soms gebeurde het in een bepaalden nacht over een hele pro
vincie, zoals in Noord-Brabant op den verjaardag van Hitler. Daarbij werden de NSB
boeren het minst ontzien. Wat de andere boeren betreft ware het ongetwijfeld beter ge
weest, als men deze sabotage met meer overleg gepleegd had en slechts op dat ogenblik 
toch niet te vervangen belangri

j

ke onderdelen uit de machines had verwijderd, zoals 
door sommige knokploegen in feite ook werd gedaan. 

De KP deed nog allerlei ander werk, dat moeilijk in een bepaalde categorie is onder te 
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brengen. Het vermel
den van twee voorval
len voltooit zeker het 
beeld van de KP-acti
viteit niet, maar kan 
toch een indruk geven 
van wat er zoal voor de 
KP' ers kwam kijken. 
In den hongerwinter 
hebben ze zich in Am
sterdam ook over de 
doden ontfermd. 
In de buurt van het 
Mariniersplein op Kat
tenburg had zich een' 
van die grauwe en 
vreeslijke ,,hongerwin
ter-drama'safgespeeld. 
In een leunstoel naast 
het ledikant van haar 
bedlegerig man, die De lijken hebben enige weken boven aarde gestaan. Foto: Hans Sibbelee. 

aan hongeroedeem 
leed, was een vrouw gestorven, letterlijk gecrepeerd van den honger, toen zij de trap niet 
meer op of af kon om de drie kilo suikerbieten en de vier ons brood te halen. Dagen lang, 
in die huiveringwekkende stilte van den dood heeft, de man, die zich nauwelijks bewegen 
kon, tegen het lijk van zijn vrouw in haar zittende houding liggen aankijken en de ver
schrikkelijke tekenen van ontbinding bespeurd. Toen hij ten laatste probeerde, om van 
het bed op te staan is hij bij die poging vermoedelijk aan hartverlamming bezweken: bij 
de dodenschouw kon uitgemaakt worden, hoeveel dagen de vrouw eerder was gestorven 
dan de man. De lijken hebben enige weken boven aarde gestaan. De buren waren ver
trokken. Er was geen begrafenisonderneming, er waren geen doodskisten, er waren geen 
doodgravers te vinden, en de gewaarschuwde Duitsers trokken zich van het geval niets aan. 
Toen zijn enige KP'ers er op een Zondagmorgen naar binnen gegaan, om dat roerende 
werk van barmhartigheid te doen: doden begraven. Een aalmoezenier was met hen mee
gegaan, die voor het overleden echtpaar dien morgen een Mis had gelezen. Hoe vreselijk 
de aanblik ook was van die dode vrouw in den stoel, aan handen en voeten aangevreten 
door een hongerigen hond, de slechts in een dun hemdje geklede, uitgeteerde man, achter
over op het bed geslagen met gebroken, starende ogen, de lucht, het ongedierte, - toch 
was er dat ogenblik van innerlijke verstilling, toen de priester het stoffelijk overschot van 
de overleden echtelieden eerbiedig den laatsten zegen gaf. 
Aan den wand hing een foto van het echtpaar uit hun goede dagen, een flinke man, een 
knappe vrouw. 
De KP'ers hebben de beide lichamen in zeildoek gewikkeld, naar beneden gedragen en 
op het Mariniersplein, na het plaveisel te hebben opgebroken, ter aarde besteld. Toen 
baden zij om het graf, sloten het en plaatsten een kruis erbij, terwijl de Kattenburgers op 
afstand in stilte toekeken en een Duitse wachtpost het hele geval geen aandacht waar
dig vond. 
En in Schoonhoven en de Schoonhover omgeving langs de Lek gebeurde het, dat de lezers 
van De Schoonhovense Courant 14 April '44 hun blad ontvingen met aan den voorkant 
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beschouwingen over de geniale strategie van het Duitse terugtrekken in Rusland en de 
gewone berichten, en aan de achterzijde een Weg met het Hitlerdom-herdenking van 
10 Mei '40, een geuzenlied, een hoonstukje tegen van Geelkerken's landwacht en een 
bemoedigende beschouwing over de op handen zijnde invasie. 
Ook dit was een karweitje van de KP, die de redactie, de zett�rij en de drukkerij voor een 
paar uren bezet had, om d� meegebrachte artikelen van de hand van een hunne.r; gedrukt 
te krijgen aan de achterzijde van een gewone editie. De lezers, die de krant met enige ver
traging kregen, wreven zich de ogen uit. Meer dan een stunt was het niet, maar het was 
een aardige. De Duitsers waren woedend en straften heel Schoonhoven: in het stadje 
moesten de mensen zes weken lang 's avonds om 6 uur binnen zijn. Maar voor één exem
plaar van de Schoonhovense Courant van dien l 4den April werd in het naburige Gorin
chem f 125.- betaald! 
Dit zljn twee grepen slechts uit het overvloedige materiaal van wat er voor de KP aan 
nevenwerk kwam kijken, naast het grote werk van de overvallen. Van deze overvallen 
waren die, welke de Duitsers belemmerden, hun plunderingen betwistten en hen in hun 
militaire activiteit dwarsboomden, ongetwijfeld van belang. Maar zij waren ten slotte 
toch bijzaak, vergeleken met het kraakwerk ten behoeve van de duizenden onderduikers, 
het werk van de overvallen op distributiebureaux, bevolkingsregisters, gewestelijke arbeids
bureaux, en die moeilijke en zware overvallen op gevangenissen. 

Reeds daarom waren zij zoveel zwaarder, omdat de Duitsers, ten einde ze tegen te gaan, 
er de scherpste beveiligingsmaatregelen tegen namen. Sommigen van hen, die tegenover de 
Duitsers verantwoordelijk waren voor de beveiliging van distributiekantoren, bevolkings
registers en arbeidsbureaux - in de grote steden de politie-autoriteiten, in de andere ge
meenten de burgemeester - zouden er zich op kunnen" beroemen", dat de voorzorgsmaat
regelen bij hen zo uitstekend waren getroffen, dat zelfs bij de grootste bereidheid tot mede
werking onder het personeel er toch geen schijn van kans tot slagen was. Maar de KP nam 
ook deze onneembare vestingen. 
Naarmate de overvallen aanhielden werden de beveiligingsmaatregelen steeds scherper. 
Ook hier echter is er weer een onderscheid tussen stad en platteland. In de steden, en 
vooral in de grote steden, was de politie meer ingesteld op een optreden, dat zich aan de 
Duitse voorschriften hield, en de Duitsers hadden er ook meer gelegenheid voor een gron
dige organisatie hunner beveiligingsmaatregelen. Voor de goedwillende ambtenaren was 
het in de stad daarom veel moeilijker medewerking bij een overval te verlenen dan voor 
de ambtenaren op het platte land, die veel meer vrijheid van handelen hadden. Niet alle 
met de beveiliging belaste personen pasten de meest geperfectionneerde methode toe, zij 
wilden nog een kans voor het slagen van een overval openlaten. Maar om gedekt te zijn 
tegenover de SD werden ze ook hardhandig tot slachtoffers gemaakt. Om den schijn te 
wekken, dat zij zich duchtig hadden verzet voor ze overmand werden, lieten ze zich soms 
ongelooflijk toetakelen, bewusteloos slaan, verwonden, zelfs aanschieten, om zich ver
volgens zwaar gekneveld in de geledigde kluis te laten opsluiten. En door de buitenwereld 
werden ze dan nog met een scheef oog aangekeken, omdat ze "tegengewerkt" hadden. 
Die kluis was het beveiligde hart van de vesting, gemetseld, of, net als een bunker, van 
gewapend beton met een zware kluisdeur, die een ingewikkeld slot had; en dikwijls waren 
in die kluis weer afgesloten gedeelten, waarvoor afzonderlijke sleutels nodig waren. In 
den regel mocht maar één ambtenaar in de kluis komen, namelijk de kassier. Bij hoge 
uitzondering, maar dan moest er een aparte reden voor zijn, hadden ook de burgemeester 
of de leider van het distributiekantoor tot de kluis toegang. 
In de kluis kon men alleen maar met den sleutel komen - of met een brandsnij-apparaat, 
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wat nog al eens gebruikt is, maar wat ook dikwijls faalde, afgezien nog van den langen 
tijdsduur, die er in toch al zo spannende ogenblikken voor nodig was. De sleutel was inder
daad wel onontbeerlijk, en daarom werden de voorschriften voor zijn beveiliging en be
waking steeds uitvoeriger. Overdag hadden de gewapende bewakers hem in hun bezit. 
En 's nachts mocht hij al gauw niet meer in het gebouw worden achtergelaten. Al kon 
men hem in kokers diep in den vloer op nog zo verborgen plaatsen wegstoppen, - een van 
de ambtenaren, de kassier, de leider, de burgemeester, de secretaris, een politieman 
moest hem meenemen naar zijn huis. Toen de KP de woning van deze mensen 
overviel, om den sleutel te pakken te krijgen, moest hij op het politiebureau worden 
opgeborgen en daar worden bewaakt. En hij werd niet zomaar zonder meer naar het 
politiebureau gebracht, neen, dit gebeurde meestal met een heel ceremonieel en onder 
gewapend geleide. Onder getuige van meer dan één persoon en onder toezicht van ge
wapende politiemannen werd de kluis gesloten. Dan ging de sleutel in een enveloppe, 
die met vele lakzegels werd verzegeld. En dan werd hij onder geleide van politiemannen, 
die hun revolver schietklaar in de hand hielden, naar het politiebureau gebracht en daar 
in een kluis gestopt. Toen ook de gewapende politiemannen, die den sleutel vervoerden, 
veelvuldiger werden overvallen, pasten de Duitsers wel eens een krijgslist toe. Zij arran
geerden een heel escorte, dat zogenaamd den sleutel vervoerde, maar dit moest dan ca
mouflage zijn voor het werkelijke vervoer, dat intussen op een volkomen onopvallende 
wijze gebeurde. Dat de sleutel bij een onopvallend vervoer overigens soms goed verstopt 
werd blijkt wel uit het geval te Maarssen. De KP'ers hielden hier den ambtenaar aan, die 
volgens de inlichtingen, welke zij hadden, den kluissleutel bij zich moest hebben, maar 
de ambtenaar ontkende dat en de KP'ers, die den sleutel niet bij hem konden vinden, 
meenden niet anders dan dat hun inlichtingen onjuist waren geweest. Bij latere informatie 
bleek, dat de ambtenaar den sleutel toch bij zich had gehad: hij had hem verstopt in zijn 
schoen. 
En toch kwamen de KP'ers in de kluizen, of met een sleutel, die nagemaakt was naar een 
afdruk van den echte, of met dien echten sleutel zelf. 
En dan was er nog de bewaking. Sommige distributiebureaux en bevolkingsregisters waren 
tot vestingen omgebouwd. Er waren er, waarvan de toegang versperd was door een bunker 
met schietgaten naar alle kanten, waarachter bewakers zaten, soms zelfs achter slot en 
grendel om een overval op hen onmogelijk te maken. In het gebouw zelf surveilleerden dan 
nog politie-agenten of stonden, het vuurwapen schietklaar, verdekt bij de kluis opgesteld. 
's Nachts waren de bewakers ook dikwijls NSB'ers of gewapende landwachters. In de 
dagen van de Liese-actie bewaakten detachementen van de Grüne zelf de arbeidsbureaux. 
En bij meerdere arbeidsbureaux was tegenover het gebouw nog een geheime post opge
steld, die het gebouw voortdurend in de gaten hield. 
En toch kwam de KP erin. 
En dan had men nog de alarmsirenes, waarvan de geheime knopjes soms tot onder de 
bureaux van de ambtenaren zaten verborgen, die er, de handen voor de hun bedreigende 
revolvers reeds omhoog, met hun knie nog bijkonden, en soms strekte zich dit alarm nog 
in de gehele omgeving buiten het gebouw uit. En dit alles was nog niet genoeg. Want men 
had nog den list gevonden, om het bewaakte gebouw van uit het politiebureau regelmatig, 
bijvoorbeeld om het kwartier, op te bellen, of alles er rustig was. Deze maatregel bracht 
overigens mee, dat het gevaarlijk was tijdens de operatie de telefoon af te snijden, omdat 
de politie, als zij bij haar controletelefoontje geen gehoor kreeg, begreep, dat er onraad 
moest zijn. Daarom bewaakte tijdens den overval een KP'er het toestel ten einde die tele
foontjes op te nemen en het geruststellende antwoord te kunnen geven, dat alles in orde 
was. Te Wehe ging tijdens den overval op het gemeentehuis de telefoon. Een van de 
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KP'ers nam de telefoon van den haak en luisterde: iemand vertelde hem iets over een 
registratiekaart. Hij gaf prompt het antwoord: ,, 't Komt in orde, mijnheer, de zaak is in 
behandeling, over een uurtje bel ik u terug." 
Het gevaar van de telefoon kon overigens ook nog op een andere manier worden bezworen: 
in Workum blokkeerde tijdens den overval op het distributiekantoor een PTT-ambtenaar, 
die met de KP'ers bevriend was, het hele net, dan hadden ze van de telefoon helemaal 
geen last. 
Verschalkten de KP'ers de maatregelen van telefooncontrole, zij verschalkten ook het 
dagelijks wisselende wachtwoord. Ze verschalkten lichtknopjes boven de kluis, die ook 
alarmerende buitenlampen deden branden. Ze verschalkten de verifiëringen van hun 
telefonische aankondigingen van bezoeken van de SD, waarop de SD altijd terug gebeld 
moest worden, of de boodschap inderdaad van hen was - en ze kwamen als controlerende 
SD'ers binnen en tot aan de kluis, die voor hen op hun bevel werd geopend. 
Bij de keuze van de distributiebureaux of de bonnentransporten, die men overvallen zou, 
liet men zich voor alles leiden door de overweging, waar de kansen van slagen het grootst 
waren. Men kon meer resultaat verwachten van tien kraakjes van transporten, kleinere 
kantoren of uitreikingslokalen, welke laatste soms in een school of in een café waren onder
gebracht, en die ieder 7000 bonkaarten opbrachten, dan van het concentreren van alle 
aandacht op één punt, waar er 70.000 te halen waren. Want zo'n punt was in den regel 
veel zorgvuldiger bewaakt en bij mislukking, waar veel kans op was, had men niets. 
Terwijl men bij het mislukken van een paar van de kleine kraakjes, waar veel minder 
kans op was, toch altijd nog den buit had van de andere. Toch werden ook de grotere 
centrale punten voortdurend in het oog gehouden, en er zijn van zulke kraken prachtige 
resultaten bekend. De bonkaarten van den geslaagden overval op het distributiekantoor te 
Hontenisse waren bijvoorbeeld bestemd voor den kring welke de gemeenten Hontenisse, 
Clinge, Grauw, Langendam, Hulst, Sint Jansteen, Koewacht en Vogelwaarde omvatte. 
De grootste bonnenkraak van de KP was die op de drukkerij Hoitsema te Groningen, 
waar de buit 133.500 stuks bonkaarten bedroeg! 1)
Voor een overval ging men dikwijls op verkenning uit. Vele KP'ers immers moesten 
opereren in een hun volkomen onbekende omgeving en het was van het hoogste belang, 
dat ze de plaatselijke situatie kenden. Niet alleen moesten ze weten, hoe die buiten het te 
overvallen gebouw was, maar zij hadden er alle belang bij van te voren ook binnen eens een 
kijkje te nemen. De verkenning in een gr.otere stad leverde niet veel moeilijkheden op. Op het 
platteland was het anders, daar liepen de verspieders te gauw in het oog. Ook voor dit werk 
nam men toevlucht tot het trucje van het vrijende paartje: twee KP'ers, van wie een als meisje 
verkleed, deden alsof zij buiten en binnen het distributiebureau alleen maar aandacht voor 
elkaar hadden, maar keken intussen duchtig uit hun niet in het minst verliefde ogen. Zo ge
beurde het in Geldermalsen, een ongeluksplaats overigens, omdat er twee overvallen mis
lukten. In Capelle aan den IJsel ging een vooruitgezonden KP'er eens duchtig opspelen aan 
een van de loketten over het feit dat het met zijn brandstoffenkaart niet in orde kwam. De 
ontdane juffrouw achter het loket kon hem met geen mogelijkheid inlichten, maar ze liet 
hem tijd te over en hij gaf zijn ogen duchtig den kost. En Zwarte Kees (Cornelis Rui
zendaal t) ging in Borculo het distributiebureau van binnen eens verkennen door er een be
zoek te brengen als een reiziger van een glutonfabriek en hij wist zijn verblijf behoorlijk te 
rekken. Maar van veel meer belang dan dit verkennen waren voor de voorbereiding van een 
overval en voor het welslagen ervan een goede informatiebron en hulp binnen het betreffende 
gebouw. Aan het vormen van die contacten werd altijd bijzondere aandacht besteed. 
Meestal werden ze verkregen door den plaatselijken LO-medewerker, die de mensen kende 
1) Zie I, pag. 426.
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en die zich bij voor
keur wendde tot den 
ambtenaar, die al eens 
illegaal met bonnen 
geholpen had. In som
mige knokploegen was 
een man speciaal met 
het zoeken van zulke 
contacten belast. Het 
gebeurdeook,datamb
tenaren eigener bewe
ging een tip gaven, 
omdat ze er een eer in 
stelden, dat ook hun 
bureau met een bezoek 
van de KP zou worden 
vereerd. Er waren ook 
kantoren, waar men 
ten behoeve van de 

d d 'k 
In de nacht van 10 op 11 December '43 werd, nadat door een overval op het gemeentehuis de reservesleutels on er UI ers ZO ge- - benevens een aantal persoonsbewijzen - bemachtigd waren, het Distributiekantoo ,re Varsseveld overvallen.

knoeid had, dat men Men ziet hier het kantoor na de overval. Op de achtergrond de brandkast, waaruit de bonkaarten en rantsoenbonnen 

de KP dringend vroeg, weggenomen werden. De overval werd gepleegd door de KP-Meppel. 

eens te komen kraken ten einde ontdekking van de knoeierij bij controle te voorkomen. 
Elke overval werd in overleg met den ambtenaar, met wien men contact had, grondig 
voorbereid. Er werden tekeningen van de geografische ligging en van de situatie van het 
gebouw gemaakt met alle bijzonderheden van deuren, ramen, toegangswegen, kluis, 
aiarminstallatie en dergelijke. Men zorgde tijdig het wachtwoord van den dag van den 
overval te weten. Men stelde zich op de hoogte van speciale beveiligingsvoorschriften, 
speciale gevaren, van de bewaking, waar ze was opgesteld, hoe ze gewapend was, of ze 
nonchalant of lastig of op haar qui vive was, welk tijdstip het meest geschikt was voor den 
overval, hoe de houding van de ambtenaren zou zijn. 1-faar ook de omgeving, de mogelijke 
aanwezigheid van landwachters en Duitsers ter plaatse, de houding van de politie, de 
richting van den aftocht en waarmee daarbij vooral rekening inóest'WdrC1en>1 ge}}.quden, 
- dit alles werd grondig bestudeerd. Ook van de alarminstallatie moest men meer ·w'ë·ten.
't Ene systeem raakte onklaar als men een draad doorknipte, maar een ander alarmeerde
dan juist - zoals bij de Ned. Bank te Almelo - en was bv. pas onklaar te maken door een
kortsluiting. Dikwijls moest de ambtenaar, die voor de inlichtingen zorgde, zijn medewer
king nog verder uitstrekken, wilde men kans van slagen hebben. Er waren natuurlijk
ambtenaren, die, hoe goed hun gezindheid ook was, dit laatste niet durfden. Maar verreweg
de meeste DK-ambtenaren hebben zich uitstekend gedragen en het slagen van het meren
deel van de distributiekraken is mede aan hen te danken geweest. Om het grote risico dat zij
door hun medewerking bij de Duitsers liepen zoveel mogelijk te verminderen moesten ze
hun medewerking met ogenschijnlijke tegenwerking camoufleren en die "tegenwerking"
bezorgde hun weer een kwade beurt bij de bevolking. Zo had de plaatsvervangende leider
van het distributiekantoor te Elburg te voren alle inlichtingen gegeven, die den overval
op zijn kantoor mogelijk maakten. Tijdens den overval zelf greep hij kwasi naar de telefoon,
om de politie te alarmeren. Dit werd te Elburg bekend, en op straat riep men hem na:
,,Dat is de vent, die bij den overval wilde opbellen!"
Kreeg de KP van veruit de meeste ambtenaren medewerking, tegenover de politie stond
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zij veel gereserveerder, die had in den tijd waarin de meeste kraken voorkwamen haar 
reputatie al min of meer verloren door haar arrestaties en haar deelname aan huiszoekingen 
en gevangenentransporten. Maar dat neemt niet weg, dat men ook onder de politiemannen 
veel moedige medewerkers vond. 
De medewerking van de ambtenaren ging soms zo ver, dat zij precies aangaven, wat in de 
kluis van waarde was en meegenomen moest worden en wat men moest laten liggen, omdat 
men er niets aan had. Niet altijd konden de KP'ers in de spanning van het grote ogenblik 
als de buit veroverd werd, zich strikt aan het onderscheid houden. Ze vergisten zich wel 
eens en zagen in hun zenuwachtigheid of haast wel eens waardevolle dingen over het 
hoofd en namen minder belangrijke dingen mee. Zo was er een KP'er, die zelf niet rookte 
en die een pak bonkaarten meenam, waarvan hij dacht, dat het tabakskaarten waren. 
"Ziezo", zei hij verheugd, ,,nu kunnen de onderduikers roken". De kaarten bleken evenwel 
aardappelkaarten te zijn, waarmee men zeker de onderduikers op het platteland lang niet 
zo kon verblijden als met een rokerskaart. Sommige ambtenaren troffen vóór een overval 
reeds voorbereidingen in de kluis zelf. Een ambtenaar in Groede had, toen de KP kwam, 
den helen buit al in koffers gepakt en gesorteerd klaar staan. In Doesburg had de kassier 
hetzelfde gedaan, en toen de overval niet doorging moest hij hals over kop alles weer uit
pakken en netjes op de plaats terug leggen. Ambtenaren, wier medewerking zó was, dat 
ze met geen mogelijkheid tegenover de SD te dekken waren, doken onder. Politiemannen 
in dezelfde omstandigheden gingen met de KP mee en kwamen in de illegaliteit. Anderen, 
die op hun post wilden blijven, lieten zich zo hardnekkig buiten gevecht stellen, dat de 
SD aan de oprechtheid van hun verzet niet kon twijfelen. Zij onderscheidden zich wel zeer 
van die collega's die de KP erop voorbereidden bij een overval met alle consequenties van 
dien van hun vuurwapenen gebruik te zullen maken. 
De KP zelf hield overigens bij haar optreden niet van geknal en lawaai, de mannen gebruik
ten revolver en pistool vooral om angst aan te jagen. Met vrijwel honderd procent zekerheid 
kon� men er staat op maken, dat iemands weerstand verlamd was wanneer hij een geladen 
revolver op zich zag gericht: vanzelf sprong de bedreigde op en stak op het bevel zijn 
handen omhoog, om vervolgens in die houding tegen een muur te gaan staan. Onder de 
bedreiging van de revolvers liet men zich ook altijd gemakkelijk in de kluis opsluiten. Het 
consigne voor de KP' ers was: niet of alleen in uiterste noodzaak schieten, en dan nog alleen 
zo, dat het schot slechts buiten gevecht stelt en niet dodelijk is. Dat wil niet zeggen, dat, 
als het hard tegen hard ging, niet eens bij ongeluk een dodelijk schot is gelost. Maar dan 
werd het gelost in een gevecht met een slecht gezinden politieman, die gewapend was. 
Verzet van weerloze ambtenaren, die eenvoudig zonder meer zouden hebben geweigerd 
de instructies van de KP op te volgen, had men nooit met schieten kunnen breken, dit 
zou van de overvallen bloeddrama's hebben gemaakt, die geen KP voor haar verant
woording had kunnen nemen. Maar de verhoudingen waren gelukkig zo, dat een 
dreigen met het vuurwapen in de meeste gevallen voldoende was, om met succes te appe
leren aan het begrip voor de noodzaak van deze actie voor de duizenden onderduikers, die 
geholpen móésten worden. De overvallers spraken, waren zij meester van de situatie, de 
ambtenaren gewoonlijk toe, om den overval als in het belang van de grote vaderlandse 
zaak te verklaren. En bij het vertrek namen zij nogal eens afscheid met den uitroep: 
Leve de Koningin! 

Maar natuurlijk werd er wel eens geknald en meest tegen de politie, die het de overvallers 
bar lastig kon maken, en dan werd het in een enkel geval wel eens een echte wildwest
maar de overval was dan mislukt. Soms bereidde de politie er de KP'ers op voor, dat ze 
bij een overval van de wapens gebruik zou maken. Zo kregen de KP'ers, die een overval 
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beraamden op het distributiekantoor te Neede, er de lucht van, dat,de politieman, die 
daar zat, zou schieten. De KP'ers lieten zich daardoor niet afschrikken en besloten het zo 
aan te leggen, dat de politieman niets in de gaten zou hebben, of dat ze, als het tot een 
treffen kwam, hem zó voor zouden zijn, dat hij zelfs geen kans kreeg om naar zijn revolver 
te grijpen. De toegang tot het distributiekantoor liep door een klein gangetje tussen het 
gemeentehuis en de woning van den politieagent. Men zou komen na sluitingstijd van 
kantoor en secretarie. Maar de zaak liep heel anders dan men had voorzien. De fout was 
al dadelijk, dat men te vroeg kwam, zodat er nog ambtenaren op het gemeentehuis waren. 
Een net aankomende autobus stopte vlak voor het gangetje. En daar kwam de politieman 
naar buiten, die onmiddellijk den KP'er, die al naar het gangetje was geslopen, vroeg wat 
hij daar in zijn schild voerde. De KP'er redde er zich uit door een verhaal op te hangen, 
dat zijn meisje met de autobus, die daar stil hield, aan zou komen in gezelschap van haar 
vader, maar dat haar vader, die tegen den omgang was, hem niet mocht zien, waarom hij 
zich hier in het gangetje schuil hield, totdat de vader zou zijn weggegaan. De politieman 
vond dat aannemelijk en liep er in. Toen zag hij twee andere KP'ers, kreeg argwaan en 
vroeg hun, wat zij hier deden. Zij hadden een ontwijking, die wat onnozeler was; zij 
zeiden, dat zij hier stonden te wachten op een van de secretarie-ambtenaren, dien ze met 
namen noemden, maar ze wisten, dat de zaak verkeken was, en dat ze van den overval 
moesten afzien. Een vierde KP'er, die dit alles zag gebeuren, schoot een urinoir in. Maar 
de politieman, die de zaak niet meer vertrouwde, kwam naar het urinoir en bleef daar 
wachten. De KP'er kon niet eeuwig in 't urinoir blijven en kwam dus maar weer naar 
buiten, met de bedoeling, weg te slenteren. De agent greep hem echter in zijn kraag en 
vroeg hem wat hij hier moest doen. Deze KP'er gaf ten antwoord, dat hij grenscommies 
was en legitimeerde zich als zodanig. De agent, wel op zijn hoede, maar door de legitimatie 
overtuigd, liet hem gaan. De KP'ers begrepen wel, dat ze veel te veel in de gaten waren 
gelopen en trokken onverrichterzake af. De leider van de ploeg is later eens met den agent 
gaan praten en speelde 
open kaart. De agent 
gafhem evenwel kort en 
bondig ten antwoord, 
dat hij de KP'ers zou 
neerschieten, als ze iets 
ondernamen, want hij 
beliefde zulke dingen 
niet. Hier liep het voor 
de KP' ers zelf nog 
zonder kleerscheuren 
af, maar somtijds had
den zij wel eens de 
grootste moeite er heel
huids tussen uit te ko
men, zoals bij een re
gelrecht vuurgevecht te 
Middelstum, dat ove
rigens te wij ten viel aan 
een kleine toevallig
heid. Toen de KP'ers 
daar bezig waren in het 
overvallen distributie-

In de nacht van 27 op 28 November '43 werd in Naaldwijk het bijkantoor van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
door de Westlandse KP overvallen. Het register van de arbeiders en voor de arbeidsinzet werd meegenomen. 
Enkele uren na de overval reconstrueerde de politie het gebeuren, waarbij de bewaker ách op dezelfde wijze /iel 

vastbinden als bij de overval was geschied. 
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