
kantoor kwam er een politiepatrouille langs, die in de gaten kreeg, wat er aan de hand was. 
De politiemannen traden onmiddellijk op en riepen de KP'ers toe: ,,Komen jullie met 
de handen omhoog naar buiten, anders wordt er geschoten". De KP'ers, ook niet mis, 
riepen terug: ,,Nooit. We zijn hier gekomen voor een goede zaak en we wensen vrijen af
tocht!" De politiemannen riepen hierop weer terug, dat ze onmiddellijke overgave eisten 
en anders zouden schieten. Direct daarop openden zij het vuur. De KP'ers beantwoordden 
het vuur en zaten overigens klaarblijkelijk goed in hun spullen, want, al vurende, vroegen 
ze opnieuw vrijen aftocht met de mededeling, dat, zo hun die niet zou worden verleend, 
ze met handgranaten zouden gooien. De politiepatrouille was onvervaard en gaf het lako
nieke antwoord: ,,Gooi maar op met die dingen!" De gevraagde handgranaten werden 
daarop prompt naar buiten gegooid, en bij de ontploffing der gevaarlijke projectielen 
trok de politie zich een eindje terug. De KP'ers waagden toen een uitval naar buiten 
en slaagden erin, hun aftocht dekkend met handgranaten, te ontkomen. Maar de buit 
was hun ontgaan. 
De houding van deze politiemannen was weinig te waarderen, maar ze stonden tenminste 
hun mannetje en waren niet bang. De landwachters met hun hagelgeweren waren 
gewoonlijk niet zo heldhaftig. In Geldermalsen kregen de KP'ers bij een van de twee mis
lukte overvallen, die ze daar op het distributiekantoor pleegden, - maar een derde slaagde 
-met deze heren te doen. Met de hulp van twee politiemannen, waarvaneendenkluissleutel
had, waren de KP'ers het gebouw van het distributiebureau binnen gekomen - twee
mannen van de ploeg hielden buiten de wacht. Maar boven het distributiebureau was de
woning van de'n concierge. Toen de vrouw van den concierge, die alleen thuis was, beneden
onraad hoorde, kwam zij eens kijken, en, ziende wat er aan de hand was, begon zij ver
schrikkelijk te gillen. Een van de KP'ers zag kans haar een prop in den mond te werken,
waarmee zij tot zwijgen, maar allerminst tot rede was gebracht. Men sloot haar op in de
WC, maar deed dat klaarblijkelijk slecht, want, terwijl de KP'ers bezig waren den ver
overden buit in meegebrachte zakken te stoppen, wist de vrouw te ontsnappen en vloog naar
buiten. Zij had zich ook van den prop in haar mond weten te bevrijden want zij gilde er
weer duchtig op los. De KP'ers, die buiten op wacht stonden, zetten haar na maar konden
haar niet meer te pakken krijgen en zij slaagde erin, de landwacht, die een paar honderd
meter verder een post had, te waarschuwen. De KP'ers in het distributiebureau, die be
grepen, dat het dreigde mis te lopen, belden haastig om hun auto, die in de buurt voor een
telefonisch bereikbaar afgesproken adres stond. Omdat de buit al stond ingepakt, wilden ze
dien koste wat het kost meenemen, maar aan de achterzijde van het gebouw, waarlangs ze
weg moesten, was prikkeldraad gespannen, en de jongens kregen daar de zakken niet
meer overheen: ze moesten te grote haast maken, omdat intussen de landwachters waren
gekomen, die zich aan den voorkant van het gebouw hadden opgesteld, om hen daar op
te vangen. De auto, waarom gebeld was, liet nog even op zich wachten, maar eindelijk
reed de chauffeur daar aan de achterzijde van het gebouw den wagen voor. De KP'ers
sprongen erin, zonder hun buit, maar hier aan de achterzijde was geen ruimte om te keren,
zodat men niet anders een heenkomen kon zoeken, dan door langs den voorkant om te
rijden, waar de landwacht stond. De chauffeur reed den wagen in hun richting en allen
qereidden zich reeds voor op een vuurgevecht. De landwachters schoten niet, maar zwaai
den daarentegen met een rode lamp, waarmee ze de KP'ers geboden te stoppen. Geen haar
op de hoofden van de mannen dacht eraan het bevel op te volgen, ze reden tussen de opzij
springende landwachters door. Voor die met hun hagelhulzen zover waren, dat ze konden
schieten, waren de KP'ers in hun auto al ver genoeg weg, om buiten schot te zijn: in hun
auto hoorden ze veraf alleen maar het vervaarlijke paffen.
Den sleutel van de kluis probeerde men tevoren liefst met list en als het moest met geweld
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te krijgen. Lukte dit niet, dan overviel men 
het bureau dat men op het oog had overdag 
en dwong de aanwezige ambtenaren de kluis 
te openen. Dit ging zolang de beveiligings
maatregelen nog niet waren toegespitst, later 
werd dat moeilijker. In het begin leende 
de ambtenaar, die met het bewaren van den 
sleutel was belast, dien wel eens uit aan de 
KP, en hield zich dan al gereed om onder 
te duiken. Maar kreeg hij hem tijdig terug, 
dan had hij hem den volgenden morgen weer 
aan zijn sleutelring en plaatste de SD voor 
het raadsel, hoe de overvallers zonder sleutel 
in de kluis gekomen konden zijn. Het maken 
van een tweede exemplaar van den sleutel 
naar een wasafdruk was een omslachtig 
precisiewerk en de ambtenaren werden van 
het vele stiekeme proberen of de nagemaakte 
sleutel paste dan wel nog verder bijgevijld 
moest worden, eenvoudig tureluurs. In den 
tijd, dat de sleutel in een verzegelde en
veloppe moest worden bewaard, deed de 
daarmee belaste ambtenaar wel eens een 
verkeerden sleutel in de enveloppe, om den 
goede aan de KP te geven. Een ambtenaar 
van het distributiekantoor te Valkenburg 
ging heel listig te werk. Ook hier moest de 
kluissleutel in een enveloppe worden ge
daan, die met lakstempels verzegeld en voor
zien van de handtekening van den leider van 
het DK op het politiebureau moest worden 
opgeborgen. De ambtenaar nu, wiens mede
werking men had verkregen, verzamelde 

De nagemaakte b,randkastsleutel van het Distributiekantoor te Oostburg. 
Viermaal werd de .echte sleutel nagemaakt, totdat men eindelijk slaagde 
met behulp van een Lips-expert. Op 5 Augustus '44 had de overval plaats 
en werden o.m. 30.000 bonkaarten uit de brandkast meegenomen. 

(Zie!, pag. 567.) 

een tijdlang uit de prullemand de oude, reeds gebruikte lakzegels en weekte er voor
zichtig het enveloppepapier af. Vlak voor de komst van de KP deed hij een sleutel 
ongeveer van de grootte van den kluissleutel in een enveloppe, zoals die altijd gebruikt werd, 
lakte die met de reeds gebruikte lakzegels dicht en zette er de nagebootste handtekening 
van den leider van het DK op. Op het juiste ogenblik ruilde hij deze enveloppe tegen de 
goede om, waarin de kluissleutel zat, en kon dezen de overvallers ter hand stellen. Na 
zulke trucjes zat er voor de ambtenaren die ze pleegden niets anders op, dan onder te duiken. 
In den tijd, dat een van de ambtenaren of een politieman 's avonds den sleutel mee naar 
'zijn woning moest nemen, liet de KP zich daarover nauwkeurig inlichten en overviel zo'n 
ambtenaar of politieman op weg naar huis, om hem met geweld den sleutel afhandig te 
maken. Zulk geweld werd natuurlijk ook wel eens gesimuleerd, waarbij de nodige maat
regelen werden genomen, om de SD te doen geloven, dat het echt was geweest. Dit gebeur
de bij den tweeden overval op het distributiekantoor te Maartensdijk. Om onbegrijpelijke 
redenen werd dit kantoor gedurende het weekeinde niet bewaakt. Een politieman moest 
's Zaterdagsavonds om 11 uur de bewakers uit het kantoor laten, den sleutel overnemen en 
hem meenemen naar den politiepost. Tot 's Maandagsmorgens bleef de kluis dan onbe-
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heerd. De politieman hoefde van zijn post naar het distributiekantoor maar een goede 
honderd meter te lopen, en hij verklaarde zich bereid op het ogenblik dat hij in 't bezit 
was van den sleutel zich te laten overvallen, als de KP'ers tien centimeter boven den grond 
een draad zouden spannen tussen de twee stenen hekpalen van den toegang tot het politie
bureau. Hij zou daar dan over struikelen en neervallen, en op dat ogenblik moesten de 
KP'ers uit de struikjes bij het hek te voorschijn springen, hem overmeesteren en hem zijn 
sleutel afhandig maken. Hij zou dan zijn uniformpet een eind weg slingeren en zijn uniform 
goed bevuilen. Het was allemaal mooi afgesproken, maar . . . de KP' ers kwamen net 
te laat om nog den draad te spannen. De overval ging toch door en de KP'ers maakten er 
een spelletje van, dat de politieman meespeelde. Zij bevuilden zijn uniform, slingerden 
zijn pet buiten in het donker weg, stopten een prop in zijn mond en sloten hem op in een 
cel van zijn eigen politiebureau. Maar ze hadden eerst moeten bezweren, dat ze na afloop 
den draad nog zouden spannen, en dat hebben ze ook nauwgezet gedaan. De overval was 
geslaagd, men had den buit binnen en de verraste en voor overmacht bezweken politieman 
ging later bij het onderzoek geheel vrij uit. 
Kon men den sleutel tijdens het vervoer niet in zijn bezit krijgen, dan gingen de KP'ers 
naar de woning van den burgemeester, den secretaris, den DK-leider of den politieman, 
die densleutelonderzijn hoede had. Daar was mener natuurlijk wel op bedacht, geen onbe
kende bezoekers binnen te laten Maar de KP'ers pasten allerlei listen toe, een verzonnen 
dringende boodschap van iemand, die de familie goed kende, het lenen van een fietspomp, 
omdat men met een lekken band zat. Of men kwam binnen door inbreken en overviel dan 
gewoonlijk het hele gezin met soms nog bezoekers. Het gebeurde ook, dat onder de be
drijven door bezoekers aan belden, die dan door een KP' er werden opengedaan en die, binnen
gelaten, met de anderen werden bewaakt. Men probeerde door op de gemoederen en 
op vaderlandse gevoelens te werken den sleutel langs vredelievenden weg in handen te 
krijgen. Slaagde men daarin niet, dan ging men tot huiszoeking over. Het gebeurde niet 
gauw, dat men, eenmaal zo ver, niet doorzette en de KP'ers trachtten hun huisvredebreuk 
zoveel mogelijk te verzachten door hoffelijkheid en door voorkomendheden, als het zetten 

van een kopje thee voor 
de familie, het naar bed 
brengen van de kinde
ren en het aanbieden 
van andere kleine dien
sten. Bij zo'n bezoek 
werden de KP' ers ook 
wel eens van het ene 
huis naar het andere 
gestuurd, waar de sleu
tel zou zijn. Zij gingen 
er op in, maar werden 
ze bedrogen, dan kwa
men ze later terug, met 
zwaarder geschut, als 
CCD'ers of als Duit
se politie. Zoals ze 's 
nachts ook eengemeen

op 22 Juni '44 overvielen enkele leden van de Westlandse KP tezamen met enkele leden van de KP-Boskoop tehuis of een politie
overdag het gebouw van de Alphense Bank te Alphen aan de Rijn, waar het Distributiekantoor gevestigd was. bureau, waar de sleu
Na de oorlog is deze overval met dezelfde KP' ers gereconstrueerd en op foto's vas(gelegd. Op de foto ziet men
de KP'ers vertrekken met de in zakken geladen buit. Foto: Lux. tel Was, binnenkwamen 
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met een luid gebons op deur en vensters en hef hysterische geschreeuw "Deutsche 
Polizei", zó natuurgetrouw, dat de wacht daarbinnen haastig kwam openmaken. 
In Weerselo had de KP geprobeerd, door den achtermuur van het gebouw van het distribu
tiekantoor weg te breken, in de kluis te komen. Maar ze maakten daarmee zo'n lawaai, 
dat ze de onderneming moesten opgeven. Ook hier zouden ze daarom proberen den sleutel 
van de kluis in handen te krijgen. Met vier man sterk gingen ze in den nacht naar de woning 
van den politieman, die den sleutel moest hebben. Toen een van de KP'ers door het WC
raampje naar binnen was geklauterd en aan de binnenzijde een steunpunt zocht voor zijn 
voeten, trapte hij op den verticalen drukknop van de waterspoeling, wat in de nachtelijke 
stilte dat lawaai gaf van de doorspoeling. De KP'ers buiten, hoe ze ook schrokken, stonden 
niettemin te proesten, maar de KP'er binnen draaide voor alle zekerheid het schijf je op 
"bezet". Toen het, na het wegsterven van het ruisend geluid boven zijn hoofd, rustig bleef 
in huis, liet hij de andere KP'ers binnen en samen wekten ze den agent. De heftig geschrok
ken man had evenwel helaas den sleutel niet, maar hij was de KP'ers ter wille en verwees 
hen naar een ander Weerselosen politieman, die dien nacht den sleutel had. Eert van de 
KP'ers bleef achter, de drie anderen gingen naar het hun opgegeven adres, braken er bin
nen door het tuimelraam en wekten ook dezen politieman. Maar ook hier was het mis: 
de politieman verzekerde op erewoord, dat ook hij den sleutel niet had. De ploeg trok af. 
Maar toen ze later hoorden, dat die tweede politieman wel degelijk den sleutel gehad had, 
kwamen ze ongeveer een maand later bij hem terug. Twee kwamen nu als SD'ers en ze 
hadden een auto met het opschrift Polizei. De SD'ers kwamen bij den politieman gemakke
lijk binnen: ze zeiden, dat ze een onderzoek instelden naar de mislukte overvalspogingen. 
Maar ze troffen het slecht. Wel bleek hun, dat de man den vorigen keer den sleutel gehad 
had, maar nu had hij hem werkelijk niet, nu had weer een ander collega hem, die vier 
kilometer verder woonde. Daar gingen toen twee als boer verklede KP' ers, die buiten hadden 
staan wachten, op af, en ze hadden bij dien politieman een gemakkelijk entrée door te 
zeggen, dat ze aangifte kwamen doen van de vermissing van een kalf. Eenmaal binnen 
zetten ze den politieman stevig onder druk, en waarachtig, hij bezweek en gaf ... den 
sleutel. Zo kregen, omdat ze doorzetten, de KP'ers den sleutel toch in handen! De overval 
kon doorgaan en werd tot een goed einde gebracht. 

Het tijdstip van den overval werd vastgesteld in overleg met den ambtenaar van wien men 
de inlichtingen kreeg. Men koos het ogenblik, dat de meeste kansen bood en de minste 
risico's opleverde, en hield daarbij rekening met het verlangen van de LO om een tijds
ruimte van ongeveer drie weken te nebben voor den langen weg, dien de bonnen nog 
moesten afleggen voor ze bij de onderduikers waren. Ze mochten in den tussentijd natuur
lijk niet verlopen zijn. Maar het CDK hielp ongewild mee, doordat het de bonkaarten reeds 
weken vóór de uitreiking aan de distributiebureaux toezond. 
Bij de vaststelling van het tijdstip moest met allerlei bijomstandigheden worden rekening 
gehouden. Het moest liever geen heldere maan zijn. In den winter was sneeuw gevaarlijk, 
omdat sporen er zo duidelijk zichtbaar in zijn. Er moest rekening worden gehouden met 
controle en spertijd. Het zwakke punt in de bewaking moest worden ontdekt. Soms was de 
kans van slagen het grootst gedurende het weekeinde. Het duurde dan meestal tot Maan
dagmorgen voor de overval werd ontdekt, zodat men geen onmiddellijk gevaar voor con
trole en achtervolging had en de buit ook rustiger over grote afstanden kon worden vervoerd. 
Een overval werd ook wel eens ondernomen uit een oogmerk van prestige, als er bijvoor
beeld een paar achter elkaar waren mislukt en men tegenover een NSB-burgemeester of 
de politie de eer van de KP wilde ophouden. Toen in October '43 in Baflo een kraak 
mislukte door het optreden van een politieman, die deswege bevorderd werd, kwamen 
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de KP'ers na enigen tijd terug. Niet alleen lukte nu de kraak, maar bovendien haalden ze 
den politieman de onderscheiding zijner bevordering van zijn jas, namen zijn overjas mee 
en zonden hem geboeid het dorp in. Om het na deze beschaming weer een beetje goed te 
maken stuurden ze hem een week later een postchèque van f 100,- als vergoeding voor 
de meegenomen jas. Een NSB-commandant in Eenrum verkondigde luid, dat er in zijn af
deling niet zou worden gekraakt, tenzij over zijn lijk. Binnen drie dagen ondernam de KP 
in Eenrum een kraak •die slaagde, zonder het lijk van den commandant. Een enkelen keer 
werd ook op een nationalen feestdag gekraakt of op den verjaardag van Hitler. 
Vóór een overval namen de mannen de zaak grondig door, ieder moest zijn rol dan nog 
eens repeteren. Dit gebeurde bij een van de KP'ers thuis, of in een kantoor, in een school, 
in een fabriek, en soms wel eens in een kerk. De hele ploeg was daarvoor opgekomen, 
gewoonlijk van zes tot acht man. Zelden namen er meer aan een overval deel. Wel waren 
er karweien, die door kleinere groepen werden opgeknapt. Er zijn uitstekende overvallen 
gepleegd door drie of twee KP' ers, en zelfs door één. 
Bij die generale repetitie werd ook alle aandacht besteed aan de uitrusting. Er moesten 
wapens zijn, de "kanari's", de "hondjes", de "muziekjes", de "meisjes", zoals de KP'ers 
in hun jargon hun revolvers noemden. Het bij zich hebben van wapens was bij controle 
en fouilleringen altijd riskant. Maar op de KP'ers die gesignaleerd stonden hadden alle 
mogelijke politie-instanties de jacht geopend. Daarom hadden deze jongens graag een 
behoorlijk wapen bij zich, ten einde in noodgevallen zich tot het uiterste te kunnen 
verdedigen. Voor het vervoer van wapens naar de plaatsen van operatie maakte men 
intussen graag gebruik van de diensten der koeriersters. Het gebeurde ook. wel, dat de 
politie hielp en de wapens langs gevaarlijke controlepunten bracht. Reisden ze per trein, 
dan namen de KP'ers meestal tweede klasse, om de wapens onder de kussens van de zit
banken te kunnen verstoppen. Vele KP'ers hadden een treinsleutel en verborgen hun 
wapens in een afgesloten vakje van den coupé-wand. 
Dan moest men zorgen voor vermommingen, zonnebrillen, maskers, snorren, een bivak
muts, waaronder men in de spanning van de ogenblikken van de kraak slechts te meer 
zweette. Uit een oogpunt van veiligheid werden dikwijls alle portefeuilles, persoonlijke 
papieren, kortom alles wat een aanknopingspunt kon vormen, op een contactadres thuis
gelaten. Maar men zorgde in zo'n geval wel voor die papieren, waarmee men bij aanhou
ding vrijuit ging. Men had CCD-insignes. Men gebruikte ter camouflage NSB- en SS
speldjes en las in openbare vervoermiddelen Vova of andere nationaal socialistische lectuur. 
Verder moest men handschoenen hebben om geen vingerafdrukken achter te laten, gym
nastiekschoenen, om geen geluid te maken. Dikwijls deed men sokken over de schoenen 
ter voorkoming van voetafdrukken in het zand. Er ging een zakje peper mee, om na den 
overval de speurhonden het spoor bijster te maken. Dan moesten er koffers en zakken zijn, 
waarin de buit kon worden vervoerd. Er moest dun touw zijn, om de zakken te kunnen 
sluiten, en dik, om de bewakers te kunnen binden. Er moest een flesje chloroform zijn, om 
ze, zo ze te lastig waren, te kunnen bedwelmen. Er moesten proppen zijn, om hun den 
mond te snoeren en men nam er versleten luiers en kinderbroekjes voor mee, die zo doel
treffend waren bij een NSB-bewaker, die te hard schreeuwde. 
De plaats waar de buit naar toe gebracht moest worden moest goed vaststaan, de vervoers
mogelijkheden, de kortste route. De inlichtingen die men over het te overvallen gebouw, 
zijn inrichting en omgeving al had van den medewerkenden ambtenaar ofdoorpersoonlijke 
verkenningen van een van de KP'ers, werden zo nodig nog aangevuld met een laatste 
verifiëring van politiediensten en aflossingen van de bewaking, waarin altijd nog veran
dering kon zijn gekomen. Ook passeerden de plaats waar men voor den aanval zou samen
komen, en die waar men zou eten of overnachten, nog eens de revue. Dan hield de leider 
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gewoonlijk een bezie
lende toespraak. En 
heel dikwijls volgde 
dan nog een gezamen
lijk of persoonlijk ge
bed voor den goeden 
afloop. 
En dan vertrokken de 
mannen. 
Trad de ploeg in eigen 
omgeving op, dan be
zorgde het vervoer niet 
veel moeilijkheden. 
Maar meestal moesten 
er lange afstanden wor
den afgelegd. Men 
deed het dikwijls per 
fiets en zag tegen een 
veertig, vijftig kilome
ter heen en terug niet De KP' ers droegen en vervoerden hun wapens liefst zo onopvallend mogelijk. De Haas ( Frits G. M. Conijn t),

leider van de KP-Alkmaar, had er deze vernuftige manier op gevonden. 

op. De fietsers konden 
op de grote wegen de controle reeds van verre zien, en een ander voordeel was, dat ze de 
hoofdwegen konden vermijden en de binnenwegen en desnoods bospaden konden nemen. 
Vele kraken moesten per auto gebeuren; was de buit, dien men ging halen, groot, dan 
kon men het zonder wagen niet stellen. Maar de gevaren loerden dan van alle kanten. 
Dikwijls spoot men den wagen in de Wehrmachtskleur, men gebruikte een PTT-wagen of 
zette een bordje van de CCD of van de Nederlandse of Duitse politie op de voorruit. Dit 
alles hield een zekere beveiliging in, maar het was allemaal vals, net als de legitimatie
papieren die men had, en een lastige controle zou de hele camouflage ontmaskeren. Kon 
de hele ploeg niet in den wagen, of zouden ze er straks niet meer allemaal bij kunnen als 
de buit erin was, dan maakte een gedeelte den tocht per fiets. 
Ook werd de reis naf-r het doel per trein gemaakt. Dit bracht weer zijn bezwaren mee in 
verband met de eeuwige treincontrole, maar de straatcontrole's, als men per auto ging, 
waren ook geen pretje. In den trein verspreidde de ploeg zich wel eens, maar meestal 
kropen de jongens toch bij elkaar, om bij onraad gezamenlijk te kunnen optreden. Sommi
gen hadden ·papieren van Wehrmachtsangehörigen en konden in een Wehrmachtscoupé 
reizen. Of ze traden als CCD'ers op, of als treinrecherch�urs of verborgen zich met behulp 
van het treinpersoneel in een bagagewagen. 
En tenslotte werd in waterrijke streken de tocht ook per schuit gemaakt. 
Op de plaats van bestemming begaf men zich naar een verzamelpunt, ergens in een bos, 
in een weiland, in het kreupelhout, in een steenfabriek, van waaruit de actie werd onder
nomen. En dan gingen de mannen verspreid naar het gebouw, dat overvallen moest worden. 
In de omgeving daarvan stelden zij zich verdekt op. 
Gebeurde de overval 's nachts, dan was men door het duister beschermd, en men had dan 
geen rekening te houden met al die eigenaardige eisen van het openlijke optreden overdag. 
Overdag moest men zich zo lang mogelijk volkomen onopvallend gedragen, terwijl men 
in het aangezicht van het doel, vlak voor die ogenblikken zelf, die over het slagen of mis
lukken zouden beslissen, trilde van innerlijke spanning. 
Er waren moedige KP'ers, die volmaakt op hun gemak waren en wien het niet de minste 

321 



moeite kostte, zichzelf te beheersen. Maar er waren ook vreesachtige naturen, die tegen 
een overval opzagen als tegen een berg, wier hart in die ogenblikken heftig bonsde en die 
de meeste moeite hadden met zichzelf. 
Daar stonden de mannen, de fietsen, waarop ze straks moesten verdwijnen, zoveel mogelijk 
bij de hand. De een, voor het gebouw, floot een deuntje. Een ander leunde onverschillig 
in een portiek. Een ander stond voor een winkelraam en las, zonder enige aandacht ervoor, 
de prijzen van de koopwaar. De mannen voor het gebouw wisten, dat een paar van hun 
kameraden, die ze nu niet meer konden zien, bij den achteruitgang stonden, in dezelfde 
gemoedsgesteldheid als zij. AJles was terdege voorbereid, zeer zeker. Maar er waren 
altijd van die dingen, waarbij men op het ogenblik zelf dat ze verrasten, begreep, dat men 
er rekening mee had moeten houden, en later kon men zich de haren uit het hoofd trekken, 
er niet aan te hebben gedacht. En dan waren er die andere, dikwijls onnozele kleinigheden 
die men met geen mogelijkheid had kunnen voorzien en die de hele zaak in de war konden 
sturen: een deur, die open had moeten zijn en gesloten was, een deurkruk die aan den 
verkeerden kant zat, een kleine vervroeging van de wachtaflossing. 
Als eindelijk het seintje van beginnen werd gegeven slenterden al die mannen onopvallend 
het gebouw binnen, blij eindelijk van het zenuwslopende wachten verlost te zijn. Maar 
één was daar niet van af. Dat was de man, die buiten de wacht moest houden. Gebeurde 
de overval met een auto, dan was dat o.a. de chauffeur. Bij hem bleef de spanning in de keel 
zitten. Wachten, er niet bij zijn, niet weten hoe het daarbinnen afliep, uitkijken naar een 
mogelijk gevaar hier buiten en geduld hebben, - het was nog het ondragelijkste van al. 
De mannen, die naar het gebouw geslenterd waren, konden op alle mogelijke manieren 
binnenkomen, met valse legitimatie, in uniform van de Duitse politie, of ze konden zich 
tussen het publiek voegen, dat naar de loketten ging. En dan moest het ogenblik van het 
openlijke optreden worden afgewacht. Was alles in orde, had men een overzicht over het 
geheel, stonden alle deelnemers opgesteld overeenkomstig de taak die hun was toebedacht, 
dan haalden de jongens omzichtig hun revolvers voor den dag en klonk, zonder aarzeling, 
vastberaden en bevelend het: 
,,Handen omhoog!" 
Zeker, het is gebeurd - in Doorn - dat van den kant van de ambtenaren het lakonieke 
antwoord kwam: ,,Zo, is het zo ver?" Maar meestal was toch de uitwerking als die van een 
donderslag bij helderen hemel. Als er een alarmeerinrichting was, dan hing, nog voor ie
mand erop bedacht was, de draad daarvan al te bengelen langs den wand. De politiebe
waking was al overrompeld en buiten gevecht gesteld. En de ambtenaren stonden met de 
handen omhoog tegen den muur. De KP stelde alles in het werk om zo correct mogelijk 
op te treden en zich waardig en beheerst te gedragen. 
De dames onder het personeel kregen het wel eens te kwaad, als ze daar die vreeslijk ge
maskerde en gewapende mannen zagen staan. Maar die gemaskerde en gewapende mannen 
waren gentlemen, en ze waren hoffelijk jegens vrouwen. In Hardenberg haalde een KP'er 
voor een kantoormeisje, dat dreigde flauw te vallen, een glaasje water. Maar toen hij ermee 
kwam was het kind toch wel weer zo bij haar positieven, dat ze de attentie fier weigerde. 
Het procesverbaal van dezen overval vermeldde later, dat de overvallers een beschaafden 
indruk maakten. De Nederlandse bladen, waarheidsgetrouw in tegenstelling tot de Feind
presse, vermeldden den overval met den kop: ,,Zes gewapende bandieten plegen roofoverval." 
Bij het optreden van de KP'ers gold intussen nu vóór alles, dat elk gegeven bevel zo snel 
mogelijk moest worden uitgevoerd. Verzette men zich hier niet tegen, dan had alles een 
rustig verloop. Maar kwam er verzet, dan vielen er wel eens rake klappen. Het moeilijkst 
kon men het met de bewakers hebben. Men kon ze een prop in den mond steken en binden. 
Men stelde ze desnoods buiten gevecht door ze met chloroform te bedwelmen of door hen 
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bewusteloos te slaan. Maar soms liep het ook op een schietpartij uit, en daarbij gebeurden 
wel eens ongelukken. Zoals in Grootegast, waar men tegen een hoofdwachtmeester met 
het vuurwapen moest optreden en het afgaande schot hem, omdat hij op hetzelfde ogenblik 
den arm van den KP'er greep, door het hoofd ging, zodat hij op slag dood was. Bij zulk 
verzet kon de situatie zeer dramatisch zijn: vrouwen vielen in zwijm, mannen stonden 
lijkbleek te trillen op hun benen en de KP'ers zelf beefden van ontdaanheid. 
Maar meestal was het niet zo dramatisch. Terwijl de ploeg zich verspreidde om den weg 
veilig te maken naar de kluis sprak een van de KP'ers geruststellende woorden, om het 
doel van den overval te verklaren. Het gevoel, een ogenblik baas in huis te zijn en volkomen 
lak te hebben aan de Duitsers gaf gewoonlijk wel ontspanning. De overvallenen staken dan 
hun bewondering voor de KP'ers niet onder stoelen of banken. Er kwam wel eens een 
hoeratje en een eenstemmig: leve de Koningin! 
Als de mannen, die bij den overval de kluis voor hun rekening hadden genomen, den sleutel 
nog niet hadden, dan moest men dien eerst nog te pakken zien te krijgen. Dikwijls wisten 
zij te voren al, waar en bij wie hij was. Om den medewerkenden ambtenaar niet te verraden 
moesten zij doen, alsof zij niet op de hoogte waren. Maar dit spelletje werd natuurlijk 
niet langer volgehouden dan ter wille van de camouflage strikt noodzakelijk was. 't Ge
beurde ook, dat men niet wist, wie den sleutel had en dat men hem moest opeisen. Meestal 
was het de leider of de kassier van het DK, - of op een gemeentehuis de burgemeester of 
secretaris en bij een bank de bureauchef, die den sleutel hadden. Verzette men zich, dan 
werd de sleutel met het vuurwapen afgedwongen of met geweld afhandig gemaakt. 
En met den sleutel ging men naar het hart van de veroverde vesting: de kluis. Het was voor 
de KP'ers altijd het grote ogenblik, als de zware deur daarvan openging en de inhoud 
voor h.et grijpen lag: het doel was eindelijk bereikt! 
De inhoud van de kluis werd snel in de meegebrachte zakken gepakt en naar buiten ge
bracht, om daar op de fietsen of in de gereed staande auto te worden geladen. De ambte
naren werden gedwongen in de lage kluis te gaan, die gesloten werd. Of als ze er niet alle
maal in konden werden ze in een vertrek opgesloten. Ze kregen de uitdrukkelijke waarschu
wing, een bepaalden tijd te wachten voor ze alarm sloegen, waaraan de bedreiging werd 
vastgeknoopt, dat als ze zich daar niet aan hielden de KP dit niet ongestraft zou laten. 
Soms, als men de overvallenen allen met het gezicht naar den muur had staan en hen niet 
op kon sluiten, deden de KP'ers ook, of ze een hunner achterlieten, die dan het bevel kreeg 
tien minuten te blijven en ieder die omkeek "door zijn raap te schieten". Na tien minuten 
konden de overvallenen dan tot de ontdekking komen, dat ze al dien tijd zonder enige 
bewaking daar hadden gestaan. De KP'ers maakten ook allerlei opmerkingen, waarmee ze 
zogenaamd hun spoor verrieden maar juist op een dwaalspoor brachten. Een NSB-leider 
van het DK dankten ze eens, voor ze gingen, zo luide voor zijn medewerking, dat ieder het 
hoorde en de man ook een tijdje in arrest werd genomen, maar niet naar Vught ging, wat 
ze speet. In Oostburg plakten KP'ers voor het vertrek een in het Frans gesteld brief je op 
de brandkast, ondertekend: Les hommes de B.B, (Brigade Blanche), daarmee den schijn 
wekkend, dat de Belgische Witte Brigade hier had geopereerd, in welke richting de Duitsers 
later inderdaad zochten 1)
Als laatste maatregel werd dan de telefoonverbinding doorgeknipt. 
Het sein tot vertrek werd gegeven. Met een "leve de Koningin" spoedden de KP'ers zich 
heen. Buiten namen zij hun fietsen, of de auto gaf vol gas, en de ploeg zocht met den buit 
een veilig heenkomen. 
Maar ook de aftocht werd door gevaren bedreigd, en waarlijk niet alleen door de mogelijk
heid van een toevallige straatcontrole. Want na een overval moest van de Duitsers on-
1) Zie I, pag. 567.
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middellijk het "landelijk 
alarmerings- en berich
ten-systeem" in werking 
worden gesteld, dat den 
uit afkortingen samen
gestelden naam Labas 
droeg. Het bericht van 
den overval werd per 
telex verspreid. In de 
kleine gemeenten, waar 
men geen telex-apparaat 
had, moest de politie 
onverwijld de dichtstbij
zijnde grote gemeente, 
waar wel zulk een ap
paraat was, van het ge
beurde in kennis stellen. 
De politiepresident in 
een grote stad moest het 
bericht doorgeven aan 
enkele grotere gemeen
ten in de omgeving, en 
deze waarschuwden weer 
de omliggende gemeen
ten. Op deze wijze was 
in den kortst mogelijken 
tijd het hele gebied waar 
de overval had plaats 
gehad gealarmeerd, en 
overal werden in alle 
haast de politieposten ter 
controle van het hele ver
keer uitgezet. De KP'ers, 
die zich voortspoedden 
met hun buit, waren daar 
drommels goed van op de 

Op de terugweg van een der mislukte overvallen op het Huîs van Bewaring te Arnhem (Zie I, pag. 488), hoogte, en te benauwen-
kregen enkele leden van de KP-Enschede met bandenpech te kampen. Zij waren daarbij genoodzaakt handelend 

d h h 
op te treden tegen een al te bemoeizuchtige Rijksduitser, die hen wilde controleren en daarbij op een gegeven er zag et er voor en 
ogenblik zijn revolver trok. In het onmiddellijk volgend vuurgevecht kreeg een der KP' ers een schot in zijn uit, als er bij den over-
knie, maar de Duitser zelf werd gedood. De twee andere KP' ers bezochten na enkele dagen de met veel Duitse 

1 h • t 
· · 

tam-tam georganiseerde begrafenis, waar zij het een en ander te horen kregen over terroristische en bolsjewis- va een SC ie partIJ was 
tische wreedheden. De bovenstaande opname toont het zgn. Laba�formulier, waarop de gewestelijke poli- geweest, als de alarm-

tiepresident te Arnhem de opsporing van de daders verzocht. inrichting toch gewerkt 
had of als verraderlijk voortijdig alarm was geslagen. Daarom brachten zij den buit 
liefst ergens in de buurt. Ze vermeden de hoofdwegen, waren ze met een· auto dan 
zochten ze de binnenwegen, en de fietsers reden bij voorkeur door bossen en langs spoor
dijken. Soms verspreidden zij zich, maar liever bleven zij toch bij elkaar, om, gewapend als 
ze waren, met vereende krachten een aanval te kunnen afslaan. Passeerden ze met hun 
auto een controlepost, dan was de enige truc, te doen alsof zij wilden stoppen, om op het 
laatste nippertje vol gas te geven. Maar bij het vervoer van den buit werden ook allerlei 
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Het fort Ruygenhoek in de gemeente Maartensdijk. Hier werd met behulp van de fortwachter de buit van de derde 'geslaagde bonkaartenkraak te 
Maartensdijk, in de nacht van 29 op 30 April '44, voorlopig opgeborgen, totdat de leden van het illegale CDK gelegenheid zouden hebben om het 
transport te regelen. Ook de KP-De Bilt, die de overval pleegde, verbleef die nacht op het.fort. De Duitsers hadden het fort in gebruik, maar waren 

gedurende dit weekend niet aanwezig. 

listen toegepast. Men vervoerde hem in melkbussen op een boerenkar, en in ziekenauto's 
en zelfs in lijkwagens. In Maasland was de buit in een klein luxe wagentje geladen, waarvan 
het signalement per telex was verspreid. Maar dit luxe wagentje had men in een grote 
vrachtwagen gereden, die wat verderop, verdekt opgesteld, had staan wachten. En deze 
vrachtwagen passeerde ongemoeid de Duitse controleposten, die overal druk kleine luxe 
wagentjes aanhielden en doorzochten. Ook werkte de politie soms mee, om den KP'ers 
gelegenheid te geven te ontsnappen. Zo liet na den overval op de drukkerij Hoitsema in 
Groningen, de commissaris van politie de noordelijke uitgangswegen afzetten, terwijl hij 
wist, dat de KP'ers langs den zuidkant van de stad zouden wegkomen. 
Bestond de buit uit distributiebescheiden, dan werd hij dikwijls voorlopig op de daartoe 
afgesproken plaats verborgen: in een schuur, in een kerk, ergens op een zolder of onder een 
vloer, in een ziekenhuis, in een kerkhofaula, op de vliering van een watergemaal, in een 
hooiopper, onder een mestvaalt, in een bakkersoven, in een baggerschuit, in een transfor
matorhuisje, in een Duits fort, de plaatsen waren van een eindeloze verscheidenheid. Was 
de buit een bevolkingsregister, dan werd dit of vernield, of, zo het mogelijk was, ergens 
opgeborgen waar het behoorlijk bewaard kon blijven, om na de bevrijding weer te worden 
terugbezorgd. Het ging bijvoorbeeld in een benzinereservoir, dat dicht gesoldeerd werd, 
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of ergens onder den grond en het werd ook op een kerkhof begraven, met'bloemetjes op het 
verse graf. 
Op de overvallen bureaux heerste intussen een koortsachtige drukte. Daar raasde de Sicher
heitspolizei en nam verhoren af. Dikwijls werden ambtenaren en bewakers gearresteerd, 
omdat ze tekort geschoten waren in hun plicht. Ze werden doorgaans na enigen tijd wel 
weer in vrijheid gesteld, maar het gebeurde ook, dat de Duitsers sommigen hunner ronduit 
van medeplichtigheid beschuldigden en naar gevangenissen en concentratiekampen 
doorzonden, waarvan velen niet meer zijn teruggekeerd: ook in deze gelederen eiste de 
illegale strijd menig slachtoffer. En ook loofden de Duitsers grote beloningen uit, tot 
f 10.000,- en meer, aan hen, die mededelingen konden doen, welke tot opsporing van buit 
en daders leidden. 

Het beeld, dat hiervoor gegeven is, is dat van ·een overval overdag, gedurende de kantoor
tijden. De KP'ers vermeden echter liever het openlijke optrèden, en gaven de voorkeur 
aan een nachtelijke operatie. Hieraan zaten vanzelfsprekend weer andere gevaren vast. 
Men was dan door het duister beschermd, maar een ongewoon geluid, een lichtkier, het 
minste dat misliep en dat de aandacht van buiten passerende landwachters, NSB'ers of 
Duitsers trok, was voor dezen voldoende om te weten dat dit op dit uur onraad moest zijn. 
Was daarentegen overdag de KP binnen de situatie volkomen meester, dan konden bij 
wijze van spreken buiten Duitsers passeren zonder aan de bedrijvigheid enige aandacht te 
schenken. Het voordeel van de nachtelijke operatie was, dat de aan het openlijke optreden 
toch altijd nog verbonden risico's konden worden vermeden. Dit openlijk optreden kon 
beperkt blijven tot enkele personen, die meestal voldoende uitgeschakeld konden worden. 
De overval werd bovendien pas ontdekt als de nieuwe dag begon. Men had meer tijd, 
vooral ook om een kluis als het moest met een brand-snij apparaat te openen of zelfs om een 
brandkast mee te nemen, wat ook gebeurd is. 's Nachts kon men ook onopvallender weg
komen, waar weer tegenover stond dat binnen spertijd eventueële controle's van Duitsers 
of landwachters veel moeilijker te passeren en fataler waren. Maar alles bij alles genomen 
gaf de KP toch aan een nachtelijken overval de voorkeur. 

Hetopenenvan de kluis met een brand-snijapparaat, dat werkje voor den nacht, is overigens 
niet zo dikwijls gebeurd. Het was een echt inbrekerswerkje, en men moest er de vakkundig
heid van de "zware jongens" voor hebben, en deze vakkundigheid hadden de KP'ers 
uiteraard niet. Het spannende werk leidde wel eens tot bittere teleurstelling, zoals in 
Wildervank. Hier waren de bonkaarten van het distributiebureau opgesloten in de kluis 
van de Rotterdamse Bank. De KP'ers maakten een heel plan om deze kluis te forceren. 
Per auto en voorzien van een acyteleen-snijapparaat, kwam men 's avonds in het donker 
aan. Toen men bij den directeur van de bank had aangebeld en de dochter des huizes 
achter de deur, die zij niet opendeed, vroeg, wie daar was, zeiden de KP'ers: Sicherheits
dienst! Toen begon er binnenshuis een gedraaf, van onderduikers, zoals later bleek, en toen 
die allemaal een veilig heenkomen hadden gezocht, werden de SD'ers binnengelaten. Bij 
hun huiszoeking troffen ze den bankdirecteur aan, die aan beide benen was verlamd en in 
een invalidenwagentje zat. Zij vertelden hem het werkelijke doel van hun komst en de 

Bij de voorbereidingen van een overval werd dikwijls een plattegrond gemaakt van het gebouw. Op de pag. hiernaast is de tekening opgenomen, die de 
KP van Johannes Post (t) gebruikte ten behoeve van de overval op het Raadhuis te Zwijndrecht (21 Februari '44). Vijf KP'ers lieten zich door een 
bevriende ambtenaar om 5 uur n.m. op de zolder insluiten. Om 8 uur overvielen zij op kousevoeten de twee dienstdoende agenten in de vestibule en de 
twee luchtbeschermingswachten in de kelder. Door de achterdeur lieten zij nog twee KP' ers binnen, die volgens afspraak /!Oor enkele ogenblikken van een 
politiebeambte de sleutel van de kluis ( op de schets: archief) hadden geleend. De gevangenen werden gekneveld, het archief geopend en de inhoud ( o.a. 
14.500 bonkaarten) in zakken overgeladen. Nadat Johannes de geboeiden gevraagd had of zij soms illegale papieren bij zich droegen, die hij dan zou 
vernietigen, vertrok de KP. Bij het opbinden der zakken op de fietsen ontstond nog een schietpartij met een toevallig passerende Duitser, maar alle mannen 
wisten met de buit te ontkomen. De aanduiding op de schets over de 10 à 12 laden betreft het beu. reg., dat echter om des tijds wille niet werd gekraakt. 
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directeur was onmiddellijk bereid mee te doen. Maar de sleutel was er niet, en zo werd met 
het brand-snij apparaat de kluis geforceerd. De directeur had zich in zijn invalidenwagentje 
naar de kluis laten rijden en woonde de operatie bij. Het aansteken van den brander van 
het apparaat gaf een geweldige vlam en een ontzaggelijken rook, in een oogwenk zagen 
de KP'ers eruit als schoorsteenvegers, en na nog een paar ogenblikken konden ze elkaar 
in den dikken walm nauwelijks meer zien. Van snijden was geen sprake, door het 
schudden tijdens het vervoer was het apparaat defect geraakt. Toen probeerden ze het 
met een voorhamer en met breekijzers, de kluis werd allerverschrikkelijkst "gemold", maar 
ze bewees haar deugdelijkheid en bleef dicht. Zwart en zwetend gaven de KP'ers het 
eindelijk op en na uitvoerige instructies gegeven te hebben, hoe men zich bij het verhoor, 
dat zou volgen, moest gedragen, trokken zij a[ 
Kleinere kluizen en brandkasten hebben de KP'ers wel eens meegenomen, zoals in Kuinre. 
Het was een paardenwerk en bovendien had men dan toch later het zware karwei van het 
openen, ah. eenmaal het niet minder zware werk van het vervoer achter den rug was. 
Irt Kuinre kon men het bakbeest niet buiten het gebouw krijgen vooraleer men de hele 
deurpost had weggebroken. Het gevaarte werd, op een bakfiets geladen, door eeri auto 
gesleept. Toen ze hem geleegd hadden hebben de KP'ers hem begraven. Maar na de 
bevrijding hebben ze hem weer opgegraven en keurig terug bezorgd. 
Behalve de manier om met valse introductie, of met list, of zonder meer onopvallend, of 
met geweld binnen het te overvallen geboqw te komen, was er nog een andere mogelijk
heid: een of twee KP'ers lieten zich tevoren in het gebouw insluiten. Daarvoor was de 
medewerking van een ambtenaar onontbeerlijk. De methode is niet dikwijls toegepast en 
meerdere malen is ze nog mislukt ook. De gevaren van ontdekking waren groot, men was 
uren lang in het betreffende gebouw, in het hol van den leeuw in tegenwoordigheid van 
bewakers opgesloten. Van het overleg op het laatste ogenblik was men geïsoleerd. Men 
kon niets meer overzien. Men had geen verbinding meer met de kameraden, die van 
buiten af moesten optreden. Van alles kon er gebeuren, en terwijl de minuten voortkropen 
hield het gevoel van onzekerheid de zenuwen tot het uiterste gespannen. 
In Haarlem hadden in den zomer van '44 twee KP'ers zich in het distributiebureau laten 
insluiten door een ambtenaar, die hun den kluissleutel gegeven had. Na kantoortijd bracht 
hij een verkeerden sleutel in een verzegelde enveloppe naar het politiebureau. Daarna zou 
hij onderduiken, en de LO had de zorg voor zijn gezin op zich genomen. Toen na enigen 
tijd de KP'ers te voorschijn kwamen om de voordeur te gaan ontsluiten voor hun kameraden 
die buiten zouden zijn geposteerd, stieten zij op een agent, die een praatje stond te maken 
met een werkster. Den agent hadden zij vlug genoeg overmeesterd, maar de vrouw liep 
gillend naar de voordeur. De KP'ers maakten zich niet veel zorg, omdat die voordeur 
gesloten was. Tot hun schrik bleek de voordeur echter niet gesloten te zijn, waardoor de 
hele insluiting overigens overbodig werd, en de vrouw rende de straat op en waarschuwde 
een NSB-slager in de buurt, die ijlings kwam toesnellen. Bij het daarop volgend vuurgevecht 
renden de KP'ers, omdat de kans verkeken was, de sttaat op. Eén hunner kon in den KP
wagen springen, die juist passeerde omdat de chauffeur bemerkt had, dat het misliep. 
Op den ander werd een achtervolging ingesteld. Hij wist een fiets te bemachtigen, maar 
iemand in de straat gooide zijn fiets voor die van den vluchteling, die daarop werd gegrepen 
en gearresteerd. 
Was dit een insluitingsgeval, dat tot een tragische mislukking leidde, er waren ook geslaagde 
gevallen. 
Zo liet in Andelst in den Geldersen Achterhoek, waar het distributiebureau in het ge
meentehuis gevestigd was, een zestienjarige typiste zich onmiddellijk na kantoortijd in
sluiten, om eerst na middernacht een knokploeg binnen te laten. Urenlang zat dit meisje 
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op een zolderkamertje 
in de spanning van een 
zenuwslopend wach
ten, bij een leeslampje. 
Niet alleen de spanning 
van het wachten maak
te zij door, zij doorstond 
heel wat vreselijkers. 
Een agent van de be
waking beneden kwam 
naar den zolder, en 
stommelde, terwijl zij 
het leeslampje had uit
gedaan en roerloos met 
ingehouden adem zat, 
langen tijd in de buurt 
vanhaar kamertje rond, 
zonder dat zij wist, wat 
hij in zijn schild voerde. 
Toen deze schrik, die 
eindeloos leek, door
staan was en de man 
naa\ beneden was ge
gaan, begon het einde
loze wachten weer, wat 

In de nacht van 5 op 6 Juni '43 werd door de KP van André het Bevolkingsregister te Sprang-Capelle gekraakt. 
Deze overval was mogelijk doordat een medewerker van tevoren van binnenuit met een dun zaagje de spijlen van 
een WC-raampje had doorgezaagd. In de nacht van de overval behoefden de KP' ers deze spijlen slechts naar buiten 

om te buigen om toegang tot het gebouw te krijgen. Men ziet op de foto hoe dat mogelijk was. 

plotseling echter door een nieuwen angst werd onderbroken,· toen één vari d� twee NSB
bewakers, die beneden in gezelschap van den politieman waren,· de trap opkwam, den 
zolder op, rechtstreeks op haar kamertje af, en er de deurklink van greep. Het meisje had 
opnieuw haar leeslampje uitgedaan en zat met bonzend hart, niet anders denkend, dan 
dat het geval ontdekt was. Toen de NSB'er, vloekend omdat de deur op slot was, tever
geefs geprobeerd had ze open te wringen, riep hij naar de twee anderen beneden, om te 
komen helpen, verzekerend, dat hij er in móést, al moest hij de deur intrappen. Toen de 
twee anderen tezamen met hem een tijdje tevergeefs geprobeerd hadden de deur te forceren, 
ging tot overmaat van ramp de politieman beneden een sleutel van deze deur halen, dien 
hij nog wist liggen. Het meisje hield den sleutel aan de binnenzijde in het slot, telkens als 
aan den andèren kant de sleutel er werd ingestoken, stevig tegen, zodat de mannen aan 
den anderen kant geen beweging in het slot kregen. 
De NSB'er, die hier absoluut binnen wilde zijn, bleef dreigen, dat hij de deur eruit breken· 
zou. Uit zijn toevoeging, dat dan "de idioot, die altijd en eeuwig de deur op slot deed, 
een goed lesje had," begreep het meisje, dat het toch waarschijnlijk niet om haar begonnen 
was, doch dat om een of andere toevallige reden die tierende man hier binnen wilde zijn. 
Daarom had zij kans, dat de anderen, die hem kalmeerden en hem van het vernielen van 
de deur wilden afhouden, daarin zouden slagen en dit gaf haar te meer kracht, om, vlak 
tegen de deur staande, op ademlengte slechts van die mannen gescheiden, den sleutel 
onwrikbaar vastgeklemd te houden. Het waren de minuten, die eeuwigheden leken, en men 
kan zich voorstellen, hoe het kranige kind jubelde, toen eindelijk de mannen het opgaven 
en naar beneden gingen. Toen kwam nog de nieuwe beproeving, dat de KP'ers op wier 
seintje zij moest wachten, veel later waren dan afgesproken was, en daarna nog de schrik, 
dat, toen ze naar beneden ging, alle lampen bleken te branden. Maar ze kwam ook de 
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verlichte gang door, terwijl ze de bewakers hoorde praten, ontgrendelde de deur en ont
glipte langs de binnensluipende KP'ers in den nacht ... 
De KP'ers, de ploeg van Zwarte Kees (Cornelis Ruizendaal t), speelden het met de be
wakers klaar. De overval slaagde. Toen de ploeg met den buit vertrok, sloeg men een 
raam in, om den schijn te wekken, dat ze daardoor waren binnengekomen. En toen de 
briesende SD kwam, lette zij niet eens op dat zestienjarig kind, de jongste ter secretarie. 
l\faar dit kind was, zoals haar naam zegt, Gerda, ,,kloek van hand", - een van die ontel
bare dappere meisjes, waaraan het ondergronds verzet zulk een uitstekenden steun heeft 
gehad. 

Deze overval slaagde. En het daarvoor geschetste beeld van een overval overdag was het 
beeld van een eveneens geslaagden overval. Vele overvallen echter zijn mislukt, men kan 
aannemen wel een kwart. Wanneer men bedenkt, hoe de beveiligingsvoorschriften steeds 
werden verscherpt en de omstandigheden voortdurend moeilijker werden en bovendien 
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De op deze pagina's geplaatste docu
menten en de "Bildtajèl" op de vol
gende pagina zijn ontleend aan een 
verslag van de Sicherheits Polizei, be
treffende sabotage, overvallen e.d. in 
de drie noordelijke provincies. 
Links is de code verklaard van de 
lijst der verzetsacties, waarvan hier
naast een pagina is weergegeven. De 
gehele lijst registreert 55 acties en 
loopt van 8 September '12 tot 10 Au
gustus '13. Volledig is dielijstintussen 
niet. Op de opgenomen pagina ontbre
ken bv. nog 6 overvallen: 11 October 
'12 het DK te Joure, 21 Oct. '12 het 
DK te Bolsward, 23 Oct. '12 het 
DK te Wommels, 5 Dec. '12 hetBR 
te Assen, 16 April '13 het PBH te 
Zuidwolde, J'Juni '13 een opslag
plaats van radiotoestellen te Leeu
warden. Uit het verslag blijkt voorts, 
dat men in hoofdzaak over gegevens 
van de KP's van Meppel, l.Je Krim 
en de Hondsrug beschikte. (Zie l, pag. 
150 e.v.) Wat de foto-pagina betr'!fi, 
zij erop gewezen, dat de namen in de 
lege foto-vakjes schuilnamen, en die 
er onder eigennamen zijn. De onder
streepte namen betreffen gearresteerde 
personen. Zij zijn allen omgekomen. 

Bovendien zijn van deze personen nog 
in het verzet gevallen: Veldhuis, Wol
ljer, Goo(jes,Jagersmaen "Heusden". 
( Zie voor nadere gegevens de Necro
logie). De overigen zijn nog in leven. 
,,Jongeling" is onbekend. Kingma, 
Pleyte en Leistra werkten niet in het 
verband van de KP. De overigen wa
ren allen KP'ers of KP-contacten. 



voor ogen houdt wat zich allemaal kon voordoen, aan hoeveel kleinigheden men moest 
denken, dan is men niet verwonderd, dat zovele pogingen niet slaagden en dat men 
dikwijls nog op het laatste ogenblik van een overval moest afzien. Het liep soms zo volko
men anders dan men berekend had, men stond telkens voor volslagen onverwachte 
situaties, waarin men, om het vege lijf te redden, niet anders kon doen dan den aftocht 
blazen. 
In Hoofddorp parkeerde, net voor een overval, een Duitser, die op bezoek ging bij 
de vrouw van een SS'er, zijn wagen voor het te overvallen gebouw en bleef daar 
geruime tijd binnen, zodat de KP'ers onverrichterzake naar huis moesten gaan. 
In Noordbroek zag een bewaker tijdens den overval kans een lichtknopje om te draaien, 
waardoor buiten lampen gingen branden, en de mannen moesten maken, dat ze wegkwa
men. Bij een overval op het postkantoor in Haren joeg een juffrouw met een hysterisch 
gegil, waarmee ze aJles op stelten zette, de overvallers op de vlucht. In Diepenheim was 
men al binnen en waren de bewakers al buiten gevecht gesteld, toen de kluissleutel nog ge-
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haald bleek te moeten worden bij een agent. Maar toen twee KP'ers bij diens woning aan
belden ontstak de agent het buitenlicht en merkte het masker van een van de mannen, 
waarop hij niet opendeed maar naar de telefoon ging. De twee moesten toen nog lopen 
als gekken, om hun vrienden in het distributiebureau te waarschuwen. 
En dan de schietpartijen, die zo noodlottig konden zijn en alles konden bederven. Het 
onverwachts komen opdagen van Duitsers oflandwachters. Een alarm, dat niet voorkomen 
kon worden. 
Maar het groot aantal mislukkingen doet geen afbreuk aan het groter aantal geslaagde 
overvallen, waarmee te allen tijde in de steeds stijgende behoeften van de onderzuikerszorg 
kon worden voorzien en voortdurend aan de registratie ten behoeve van den Duitsen 
arbeidsinzet zware slagen werden toegebracht. 
Van groot belang in dezen gewelddadigen strijd tegen den bezetter en diens verderf was de 
persoonlijke instelling van de leden der knokploegen. De KP'er leefde in zijn werk onder 
geheel andere omstandigheden dan tevoren. Meestal was hij ondergedoken in een vreemde 
omgeving. Hij leefde buiten het verband van zijn gezin en had een geheel nieuwen vrienden
kring. In vele gevallen kwam zijn persoonlijke aanleg in het illegale werk veel beter tot 
zijn recht dan in zijn vroegeren, normalen werkkring. Zo waren er fabrieksarbeiders en 
boerenjongens, die uitstekende leiderscapaciteiten bleken te bezitten, waarvan zij zich 
eerder niet bewust waren geweest. Er waren onder de KP'ers ook wel min of meer wilde 
mannen, die zich door den zin voor avontuur lieten meeslepen. Zeker waren ze bruikbaar, 
maar ze hadden een straffe leiding nodig. Een bepaalde ontwikkeling speelde geen over
wegende rol. In de illegaliteit waren ongetwijfeld mannen, wier intellectuele vorming hun 
persoonlijkheid ten goede kwam. Maar in het algemeen, en dit geldt zeker de pioniers in 
den aanvang, was er weinig intellectuele scholing, wat het voortreffelijke werk van deze 
jongens niet in den weg stond. Vele KP'ers hebben in het werk zelf een uitstekende levens"' 
scholing en een vruchtdragende ervaring opgedaan. 
Er waren moedigen onder hen, die nooit vrees kenden en voor niets terugdeinsden. Maar 
er waren er veel meer, die het met zich zelf te kwaad hadden en tegen hun angst hadden 
te vechten. 
Die angst ging soms zover, dat zij bij hun gevaarlijk werk op zenuwtabletten leefden· 
en zuurtjes kauwden, omdat ze anders van hun droge keel niet konden slikken. De eerste 
overval vergde van zulke jongens een enorme zelfoverwinning. Bij een tweeden ging het 
beter, dank zij den zedelijken moed, die sterker was dan de remming van hun angst. 
Een mislukking ontmoedigde de KP'ers niet, al moest men de eerste dagen maar liever 
uit de buurt blijven van een ploeg, wier kraak was misgegaan. Maar ze berustten er niet 
in en deden het opnieuw, onder die aanvuring, die men toen dikwijls hoorde: ,,het zàl 
er uit!" Velen waren volkomen van streek als bij een onvermijdelijk vuurgevecht onder de 
bewakers een dode was gevallen. Het is voorgekomen, dat ploegleden na afloop voor den 
gewonde of gesneuvelde gingen bidden. De vreugd van een geslaagden overval werd er 
geheel door vergald, en sommigen waren er zo door uit het lood geslagen, dat zij voor dit 
werk verder totaal ongeschikt waren. Veel arrestaties, fusilleringen van vrienden deprimeerden 
dikwijls in de hoogste mate en hadden overspanning en oververmoeidheid bij de ploegen 
tengevolge. Er traden spanningen op, waartegen men niet meer opgewassen was. Er waren 
KP'ers, die elkander bekenden, dat ze niet verder konden en dat ze eigenlijk maar wilden, 
dat ze gearresteerd werden, opdat aan de ondraaglijke spanning een einde zou komen. 
Maar er waren ook volhouders, die van al deze dingen geen last hadden, die regelmatig 
meededen aan overvallen en daarnaast nog allerlei ander zwaar illegaal werk verrichtten 
als liquidaties, bevrijdingen en het opknappen van droppings. Een boerenzoon, geboren 
in 1920, bij den aanvang van de bezetting dus 20 en bij het einde daarvan 25 jaar, nam 
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deel aan 15 overvallen op distributiebureaux, bevolkingsregisters, gevangenissen, kraakte 
5 zwarthandelaren, stak 4 dorsmachines in brand, was aanwezig bij 32 wapendroppings, 
pleegde meer dan 20 sabotagedaden op spoorwegen, bruggen en Duits verkeer en verrichtte 
bovendien nog 17 liquidaties. 
Een andere KP'er, een kantoorbediende, in 1923 geboren, bij den aanvang van de bezetting 
18 en bij het einde 23 jaar, voerde 21 kraken uit op distributiebureaux, bevolkingsregisters, 
politiebureaux en gevangenissen, verleende hulp bij 10 droppings, pleegde een groot aantal 
spoorwegaanslagen en 2 liquidaties. 
Maar dit waren de uitzonderingen. Velen bracht het werk van streek, en het behoeft niet 
te verwonderen, dat talrijke illegale werkers na de bevrijding in rusthuizen en sanatoria 
terecht kwamen, dat enkelen van hen na de bevrijding een vroegtijdigen dood stierven, 
en dat velen na jaren nog met psychische en physieke moeilijkheden hadden te kampen. 
Want helden in den heroïschen, doodsverachtenden zin waren zij allerminst. Zij waren 
doodgewone jongens en mannen. Naar mate echter de Duitse overweldiger en bezetter 
zich meer in zijn ware gedaante onthulde, zijn maatregelen verscherpte, zijn aanslagen 
op de Nederlandse vrijheden verveelvoudigde, onze jeugd en onze mannen in arbeids
slavernij en in het Duits verderf wegsleepte, onze zedelijke normen door zijn machtsleer 
en terreur wilde vervangen, nam het leger toe van Nederlandse jongens en mannen, die 
den zedelijken moed hadden, den vijand te verstaan te geven, dat ons volk dit alles niet 
zonder verzet wenste te ondergaan, diehemin den weg traden, zijn maatregelen verlamden, 
onze jonge mannen zoveel als maar mogelijk was uit zijn handen hielden en die voor dit 
alles hun leven inzetten. Velen hebben hun leven gegeven, in dien ongelijken strijd. Niet 
omdat zij het verachtten, maar omdat zij het zo hartstochtelijk lief hadden, en daarom 
duldden zij dit verderf er niet in. Daarom waren ook de angstigen moedig. Want moed, 
zegt Chesterton, is het sterke verlangen om te leven, dat de bereidheid aanneemt om te 
sterven. 
Zij beschouwden hun taak als een heilige taak. Vóór zij hun gevaarlijk werk ondernamen 
baden zij, gezamenlijk, of elk in stilte. Was het werk achter den rug en geslaagd en waren 
allen behouden, dan baden deze knokploegen een gezamenlijk gebed om God voor zijn 
bescherming te danken. 

7. DE VERVALSINGEN

De Duitsers hadden den maatregel van het persoonsbewijs en daarnaast een zee van 
legitimatiepapieren om bij eenvoudige controle te allen tijde elkeen te kunnen achter
halen, die zich aan arbeidsdienst, arbeidsinzet, deportatie of arrestatie wilde onttrekken. 
Zoals de illegaliteit gedwongen was in het verzet tegen het Duitse dwanggezag overvallen 
en kraken te plegen, zo was ze ook gedwongen tegen de Duitse papieren maatregelen 
zichzelf en ons volk te beschermen door vervalste, vals nagemaakte of illegaal verstrekte 
echte papieren. Daaruit zijn die centra voortgekomen, groepen mannen die in kleine 
geïmproviseerde laboratoria, in keukentjes, kelders en op zolderkamertjes, gebogen zaten 
over lichtbakken en aan tafels met quartslampen, lijmen, zuren, microfoto's, zinkplaten, 
chirurgische lancetten, vergrootglazen. Die mannen waren chemici of hadden als amateur 
zich de vaardigheid aangeleerd. Zij deden hun levensgevaarlijk werk kundig, moeizaam 
en lichtschuw als valse munters die hun bankbiljetten maken, voor dezelfde moeilijkheden 
geplaatst en die op dezelfde wijze te boven komend. Zij gaven zichzelf den naam van 
falsificateurs en wijzigden de schande van die benaming tot een eer. Want hun duistere 
praktijk werd in de omgekeerde orde, waarin we onder het afschuwelijke nazibewind 
leefden, een patriottische onderneming, die duizenden en duizenden m hun benardheid 
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