
kan niet doorgaan - maar zo dacht men er toen niet over. Het moest doorgaan, hoe 
dan ook. Het water stroomde de polder binnen door een kleine sluis, welke door de Duit
sers was vernield. Twee KP'ers plaatsten een deur in het gat. Binnen het uur was de toe
stand zo, dat het water niet langer binnenstroomde, doch slechts langzaam langs de 
geïmproviseerde sluisdeur siepelde. Zo kon de dropping doorgaan. Het terrein stond nog 
juist niet onder water, al stonden de sloten tot boven toe vol, zodat er niet meer overheen 
te springen viel. Dat het terrein droog stond, zou te veel gezegd zijn. Het lag vrij dicht 
bij de verkeersweg, waar posten werden uitgezet om in geval van onraad de vijand zo 
lang mogelijk op te houden. Met het oog op het verkeer over de weg, hadden de seiners 
houten schotten meegenomen om hun lampen af te schermen. Het was nieuwe maan, een 
regenachtige nacht en dus aardedonker. De piloot, door radioplaatsbepaling vanuit 
Engeland naar het doel geleid, had daardoor moeite de betrekkelijk zwakke en bovendien 
nog afgeschermde bakens te zien. Nog gehinderd door de zware regen, zag hij de lichten 
eerst als hij vlak boven was. Zo vloog hij een paar maal over, beurtelings te veel Westelijk 
of te veel Oostelijk van het terrein, tot hij bij de vijfde maal maar loste. De containers 
kwamen buiten het afwerpterrein terecht en zo moest men in het duister gaan zoeken. 
Het leek een hopeloos geval in deze met vele diepe sloten doorkruiste polder. Doordat de 
verschillende groepjes in het duister moesten zoeken, werd de ene kamp wel een paar 
maal doorzocht en de andere weer overgeslagen. Toch slaagde men erin, dank zij de 
hulp van boerenjongens, die het terrein als hun broekzak kenden, 23 van de containers 
te vinden en te bergen. De 24ste bleef onvindbaar. Wat dit voor een werk was in de 
donkere nacht, onder stromende regen, in een langzaam onderwater lopende polder, en 
vlak bij een weg, waarover men de lichten der Duitse auto's zag gaan, laat zich denken. 
Maar de prestaties en dus ook de voldoening waren er des te groter door. 
Om die voldoening vooral ging het. De jongens hadden het gevoel iets bij te dragen tot 
de bevrijding, waar zij zo naar verlangden. Want meer dan bij het vroeger werk in het 
verzet, voelden zij hier een rechtstreeks verband tussen dit werk en het naderen van de 
bevrijding. Het waren prachtige nachten, waarin over het land verspreid die meer dan 
30.000 wapenen van elke soort en talloze tonnen materiaal uit de lucht kwamen vallen. 
Men zou er van kunnen blijven vertellen. En menigeen, die het mocht meemaken, denkt 
er met liefde aan terug. Ja, het kan hem overkomen, als hij 's avonds het geronk hoort 
van een vliegtuigmotor, dat hem het verlangen bekruipt weg te zijn uit zijn veilige kamer 
en nog eens te staan in de donkere nacht onder de ontzagwekkende grootheid van de 
hemel en te luisteren naar de geluiden, en de spanning te voelen van het wachten op 
de komst van die grote, zwarte vogel, op dat gekletter der containers en het fladderend 
geluid der parachutes. En ook als vele dromen uit die nachten niet zijn bewaarheid, dan 
nog zal hij zeggen: ,, Ik had ze voor niets willen missen". 

3. WAPENTRANSPORT

Wanneer men de afgeworpen wapens etc. eenmaal voorlopig geborgen had, dan deed 
zich al dadelijk het probleem voor: ,,Hoe nu verder?" 
De afwerpterreinen immers waren op het platteland gelegen, waar slechts een gering 
deel van het materiaal nodig was. De grote massa moest naar elders. Een eenvoudig 
probleem was dit niet. 
Zelfs in de eerste tijd van de KP, toen ieder KP'er slechts zijn eigen wapen schietklaar 
in de zak meevoerde, was dat niet van risico ontbloot wegens de veelvuldige Duitse con
troles. Toen reeds werd er naar veiliger manieren van transport gezocht en het wapen 
werd soms meegenomen in· een pot met hortensia's, in een mand met eenden etc. :Men 
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moet niet uit het oog verliezen, dat de meeste KP'ers jonge mannen in de gevaarlijke 
leeftijden waren en het veelvuldig reizen voor hen voortdurend gezanik meebracht van 
controle van papieren. En aan die papieren zat dikwijls een sterk luchtje. Ook kwamen 
zij dikwijls op plaatsen, waar ieder ogenblik moeilijkheden konden ontstaan. Bij een toe
vallige arrestatie was er dikwijls nog geen man overboord, maar als er een pistool op 
iemand gevonden werd, dan stond het er slechter voor. 
Zo kwam men ertoe het wapenvervoer aan koeriersters toe te vertrouwen. De jongens 
gingen soms zelf ongewapend naar de plaats van een overval, maar een koerierster voerde 
in een speciaal corsetje de "pietjes" mee. Dikwijls reisde dan een KP'er mee voor haar 
beveiliging. Deze hield zich dan op enige afstand van haar op en gedroeg zich, alsof hij 
haar niet kende. Zo reisden eens een KP'er en een koerierster, toen er een treinbeschieting 
plaats vond. Velen wierpen zich plat neer, o.a. ook de koerierster. De KP'er schrok zich 
een ongeluk en verwachtte niet anders, dan dat er, wanneer het meisje opstond, wel hier 
en daar een pistoolloop uit haar japonnetje steken zou. Maar het wapencorset had zich zo 
kranig gehouden, dat er noch van uitwendige schade, noch van gebroken ribben sprake was. 
De latere wapentransporteurs in het groot moeten wel geringschattend neerzien op de 
moeilijkheden van die tijd. Grote transporten kwamen toen bijna niet voor. Gevallen als 
de wapenkraken te 's Hertogenbosch, Den Haag, Delft en Heerlen bleven uitzonderingen 
en het waren ook dan nog onbenullige hoeveelheden vergeleken bij de tonnen aan wapens 
en munitie, waar het later om ging. De koeriersters waren tot veel in staat. Terwijl men 
haar aanvankelijk niet bij de droppings had toegelaten, omdat het geen "vrouwenwerk" 
was, zaten z�j ook daar spoedig al weer vol en zoet in. Maar voor dit transport schoten 
toch ook haar krachten tekort. 
Er waren grote transportmiddelen nodig. En die werden juist, voor zover nog niet gevor
derd, verborgen gehouden, omdat ze, zodra zij op de wegen verschenen, door de Duitsers 
zouden worden "beschlagnahmt". Zoveel mogelijk gebruikte men daarom auto's met 
w eermachtspapieren of auto's van de voedselvoorziening, van de Arbeidsdienst, van 
weermachtsbedrijven, PTT, politie etc. Auto's van politie en marechaussee had men in 
Gelderland bv. laten onderduiken met hun chauffeurs en deze aan het directoraat
generaal van Politie doen opgeven als gevorderd door de Duitsers. Auto's van de Arbeids
dienst werden beschik
baar gehouden door 
een groep, die op last 
van de illegaliteit in 
de NAD gebleven was. 
Dit was van groot be
lang, want dit waren 
prima benzinewagens. 
Van de eerste drop
pings op de Vel uwe 
moest in verband met 
de bevolen spoorweg
sabotage het materieel 
naar verschillende 
punten worden over
gebracht: Arnhem, 
Zwolle, Venlo, Roer
mond, Tilburg, Breda, 
Groningen, Deventer, Foto van een na de oorlog gereconstrueerd transport van containers over water en over land. 
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Barneveld, Amersfoort, Utrecht, Rotterdam enz. De tochten naar Brabant in begin 
September vonden plaats, terw�jl de Duitse terugtocht in volle gang was. Op de Zondag 
vóór Dolle Dinsdag met niet minder dan vijf wagens tegelijk, twee luxe wagens, een auto 
van de NAD, een van de PTT en een vrachtauto. Deze riskante tocht verliep geheel 
zonder incident. De transportmoeilijkheden kwamen echter niet alleen van de zijde der 
Duitsers. Een grote handicap was ook dat vele wagens in zo'n erbarmelijke staat verkeer
den, dat het transport één lange narigheid werd. Het waren heel dikwijls generatorwagens. 
Nu was het voor geen enkele chauffeur prettig om urenlang te martelen met een wagen, 
die niet op gang wilde komen, maar penibel werd het, wanneer het vrachtje geen daglicht 
verdragen kon en er ieder ogenblik een nieuwsgierige mof of landwachter kon komen. 
Dan hing aan iedere haar een zweetdroppel. Het was immers een erezaak de partij goed 
over te brengen. 
Bij het vervoer van wapens naar Rotterdam in een PTT-wagen, was men zes uur lang 
met de generator bezig zonder succes. De nogal kleine chauffeur liep in een veel te groot 
uniform, welke hem om het lijf slobberde en, alsof het nog niet erg genoeg was, een 
zomeruniform was, terwijl heel de PTT al weer in wintertuniek ging. Er kwam Duitse 
belangstelling en de wagen bleef het vertikken. :Moet het vermeld worden, dat de chauf
feur met de dood in zijn schoenen liep? Tenslotte werd de wagen door de Duitsers gesleept 
en op gang geholpen. In Utrecht werd de wagen nog eens aangehouden door een Duits 
officier, die wilde liften. Dat kon - heel graag zelfs, dan diende hij mede tot camouflage. 
Achteraf is dat een prachtig staaltje: hoe de Duitsers hulp verleenden bij een wapen
transport. Maar in zulke ogenblikken was het moeilijk de grap volledig te waarderen. 
Een kleinigheid van bemoeizucht of achterdocht was voldoende om alles in het honderd 
te laten lopen. Overigens is dat staaltje lang geen unicum gebleven, want hulpverlening 
door Duitsers is nog dikwijls voorgekomen. Dat was veelal een gevolg van het feit, dat het 
quasi om officiële transporten ging, dikwijls zelfs in buitgemaakte weermachtsauto's. 
Dit laatste was echter niet altijd een voordeel. Eens kwam men met een defecte weer
machtsauto bij een garagehouder in Millingen. Wat men ook probeerde, de man kon 
onmogelijk voor reparatie zorgen. Tot er iemand op het heldere idee kwam, hem te ver
tellen om wat voor transport het hier eigenlijk ging. Toen was de wagen in korte tijd 
hersteld. 
Die onberekenbaarheid van generatorwagens deed velen verlangen naar wagens, die op 
buitgemaakte benzine liepen. Zonder risico was ook dat niet, omdat er bijna niemand 
meer toestemming had om met benzinewagens te rijden. In Bolsward kreeg zo'n benzine
auto, die zogenaamd voor de "Evacuatie" reed, eens motorpech. Men kreeg meer bekijks 
dan de jongens lief was, vooral toen kinderen de opmerking maakten, dat er niet eens een 
"gaspot" aan de wagen zat. In zo'n geval kon een benzineauto een gevaarlijke luxe 
betekenen. 
Minder luxueus was de benzineauto, die Drentse KP'ers voor een transport gebruikten. 
Er was geen benzine en geen accu voor. Benzine werd op de kop getikt en met een volt
meter gewapend ging men overal accu's proberen tot men een goede gevonden had. :Maar 
in de benzinetank, die zolang leeg gestaan had, was een dikke laag roest ontstaan, welke 
onderweg langzamerhand losweekte en benzinepomp en carburator verstopte. Die tocht 
had wel het tegendeel van een vlot verloop. 
Dan was de motordienst der KP in Rotterdam er beter aan toe. Die heren beschikten 
over een behoorlijk park van op het laatst ca. 60 benzinewagens en motoren en grote 
hoeveelheden gekaapte weermachtsbenzine. Generatorwagens kwamen daar niet eens in 
aanmerking en persgas vond men er goed voor Duitsers. Hoogstens werden ter camou
flage wat lege cylinders aangebracht. Rij vergunningen, ,,Fahrbefehle", nummerbewijzen 
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enz. bezat men bij de 
vleet. Dat was ook no
dig, want vrijwel na 
iedere rit moesten de 
nummers veranderd 
worden en het over
spuiten van auto's was 
aan de orde van de 
dag. Wapentranspor
ten kwamen de stad 
meestal binnen in tank
wagens voor melkver
voer. De tanks werden 
volgestouwd met ma
teriaal, rond de deksels 
werd wat melk gemorst 
en prachtig gecamou
fleerd kwamen de zen
dingen binnen. Toen 
de SD er eindelijk lucht 
van kreeg, was er al Een tot gevechtswagen omgebouwde auto van de sabotage/roepen in de :{,aanstreek. Foto: Woudt. 

lang weer wat anders op verzonnen. Kleinere transporten gingen per bakkerswagen met 
het opschrift "Plundert niet" en begeleid door een pseudo-politieagent. De motordienst 
kreeg bijzonder veel werk te verzetten, eens zelfs binnen één week 9volledige droppings. Maar 
zij was er dan ook goed voor uitgerust en liet geen gelegenheid voorbij gaan om die uitrusting 
nog te verbeteren. Toen bv. bekend werd, dat alle auto's uit een PTT-garage zouden wor
den gevorderd, waren zij de Duitsers juist een uur voor en wonnen er weer vijf wagens 
mede. Twee daarvan werden tot pantserauto's omgebouwd, bemand met 1 basooka-, 
2 bren- en 4 stenschutters. Zij hadden toen reeds de beschikking over twee gepantserde 
bestelwagens. Deze waren aan de binnenzijde gepantserd, hetgeen aan de buitenkant 
niet zichtbaar was. Menigmaal bewezen zij hun deugdelijkheid, tot ergernis en verbazing 
der Duitsers, die niet begrepen, hoe die wagens onder mitrailleurvuur nog doorrijden 
konden. 
Belangrijk was ook het vervoer te water. In Rotterdam kwamen zo de transporten binnen 
onder een laag groentenafval en soms - maar dan was de ergernis op het Centraal Maga
zijn groot - onder een laag koemest. Eveneens onder de mest haalde Haarlem wapens 
uit de Haarlemmermeer, maar hier was de camouflage toch niet volkomen, want de 
bemanning van de praam was voorzien van boordjes en hoeden. Bij transport per praam 
door Dokkum lagen de wapens onder bietenloof, dat er tot grote schrik van de "schip
pers" door de storm afgeblazen werd. 
Een politieboot uit Sneek haalde wapens uit Drijber in Drente. Dit was allesbehalve een 
gemakkelijke opgave, daar men tal van bruggen en sluizen passeren moest. Men was 
gedwongen de bovenbouw van de boot af te halen, om onder de bruggen door te kunnen. 
Tenslotte moest het laatste deel van de tocht over land plaatsvinden. Na veel moeite 
slaagde men er toch in de wapens over te brengen. 
Ook over het I.Jselmeer ging het transport per schip. Over de bijdrage, welke een schipper 
op die manier leverde, moet men niet gering denken. Hij riskeerde niet alleen z�jn leven, 
maar ook zijn schip. Dat klinkt wellicht vreemd. Men zou er uit kunnen lezen, dat het 
verlies van een schip hoger wordt aangeslagen dan het verlies van het leven. Dat is natuur-
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lijk niet waar. Maar wel waar is het, dat iemand eerder zijn leven waagt, dan zijn schip 
of zijn boerderij. Dat is niet alleen het persoonlijk bezit, maar ook het bestaan van het 
gezin. Een schip is dikwijls de trots en de liefde van een schipper. En een boerderij die van 
geslacht op geslacht wordt overgedragen is in zeker opzicht meer dan de boer - zij is 
bestemd om te blijven, ook na zijn dood. Natuurlijk is het leven meer waard. Maar een 
mens waagt het gemakkelijker - hij is zich zelden bewust, dat hij het waagt, daarvoor 
vertrouwt hij er te zeer in. Doch het wagen van zijn bezit maant een mens tot voorzichtig
heid - het is tegen zijn natuur. Al zijn werken is er juist op gericht het te behouden, te 
beveiligen, te vermeerderen. Veel mensen zullen zonder angst hun leven wagen, maar heel 
weinigen zonder kommer hun bezit. Dat zij dit toch gedaan hebben in het verzet, bewijst 
dat zij zich bewust waren wat er op spel stond en daarvoor bereid waren tot het uiterste. 
Toen men de schipper van de "Eben Haezer" aanzocht voor een wapentransport, schrok 
hij en wist niet goed wat te zeggen. Hij vroeg om bedenktijd en sprak erover met zijn 
vrouw. Haar antwoord was het enige juiste, namelijk dat hij dat zelf moest weten. ,)Als 
je bedenkt," zei ze "dat je vader bent van een gezin, dan raad ik het je af. Maar als Neder
landse vrouw 'zeg ik: doe het". Zo lag het probleem. Aan de éne kant een plicht, de plicht 
van hulp in het verzet nu die hulp nodig was. En aan de andere kant zo bitter weinig 
lust erin, omdat dit wel eens een heel groot offer zou kunnen betekenen. En daarom het 
verlangen de verantwoordelijkheid voor een besluit van zich af te schuiven. Maar dat 
kon niet. Dit was iets wat een mens zelf weten moest, waarvoor hij in zijn geweten te 
rade moest gaan en voor bidden kon. De schipper verklaarde zich bereid. Hij kreeg een 
helper aan boord, aan wie men ondanks de overall en de schipperspet wel zien kon, dat hij 
geen schipper was. Zo voer men naar Enkhuizen, waar men bij de vishal om 4 kilo vis 
moest gaan vragen. Doch hoe men ook vroeg, er was niemand, die er op in ging, want 
de betrokkene, die het wachtwoord begrepen zou hebben, was juist ondergedoken. Ten
einde raad vroeg de schipper om 42 kilo vis. 
,,Waarom moet het 42 kilo zijn?" was de weervraag. 
Tja, zij hadden een groot gezin. 
,,Mag het ook iets anders zijn dan vis?" vroeg de man, die iets begon te vermoeden. 
,,Natuurlijk." 
,,Mag het ook speelgoed zijn?" 
,,] a zeker." 
Toen werden zij uitgenodigd mee te komen en er volgde een uiteenzetting. Zij moesten 
wachten tot er iemand kwam, die het getal 88 noemen zou. 
De volgende dag bemerkte de schipper een man op de wal, die nogal belangstelling scheen 
te hebben voor zijn schip. De schipper ging een praatje maken en bood de man een 
cigaret aan. 
"Heel graag, schipper," was het antwoord. ,,De tabak is zo duur en er is bijna niet aan 
te komen. En ik rook juist heel graag. Trouwens in mijn familie roken ze allemaal graag. 
Mijn vader was 88 toen ie stierf en had zijn pijp nog op tafel liggen. Je hebt daar anders 
een mooi schip." 
,,Ja meneer, dit heb ik nog maar twee jaar. Mijn vorige schip was maar 88 ton." 
,,Schipper, ik geloof, dat wij elkaar moeten hebben." 
,,Dat geloof ik ook, meneer. Komt U maar eens mee naar de roef." 
Daar kwam de zaak spoedig in orde. Deze schipper voer sindsdien behalve wapens ook 
illegale voedseltransporten en eens bracht hij ook vijf ontvluchte gevangenen over. Ondanks 
veelvuldige controles kwam hij er goed door. 
Wapen- en voedseltransporten per schip vonden ook vaak plaats vanuit de Wieringer
meer. Behalve de gevaren, welke van Duitse zijde dreigden, kwamen er ook de aanvallen 
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van geallieerde jagers bij, die de schepen beschoten. Die beschietingen, evenals die van 
het verkeer te land, namen voortdurend in hevigheid toe, waardoor vooral aan het 
vervoer overdag grote gevaren verbonden waren. Dit bleek bv. in Utrecht bij een 
wapentransport per vrachtauto, die door Engelse jagers onder vuur werd genomen, 
waarbij de gehele lading explodeerde, en de drie KP'ers, die het transport verzorgden, 
om het leven kwamen. 1)
Overigens waren vooral schepen dikwijls bijzonder kwetsbaar. Die beschietingen hadden 
vrijwel altijd verliezen aan mensenlevens tot gevolg en de schippers hadden dan ook 
een heilzaam ontzag voor de geallieerde jagers. Deze aanvallen immers geschiedden, 
omdat vrijwel alle vervoer ten dienste van de vijand plaats vond. Maar het was wel een 
bittere ironie bij een wapentransport door de eigen bondgenoten te worden aangevallen. 
Toen hierop gewezen was, werd aanbevolen op het dek der schepen een grote witte drie
hoek aan te brengen, opdat de jagers schepen, voorzien van dat teken, zouden kunnen 
ontzien. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het kon immers niet anders of het moest 
aan de Duitsers spoedig bekend worden, dat schepen met een witte driehoek werden 
ontzien. Het gevolg zou zijn, dat de Duitsers ook een driehoek zouden gaan voeren en 
bovendien een ongewenste belangstelling zouden vertonen voor die schepen, welke door 
de geallieerden werden ontzien. 
Over het IJselmeer moest ook de ploeg uit Muiden haar buit uit die beroemde nacht, 
toen de polder onder water liep, overbrengen naar een jachthaventje in de monding van 
de Vecht. Zij moesten daartoe onder dekking van de mist hun schuit langs de Duitse 
schildwachten bomen, die op tweehonderd meter afstand van hen waren. Daartoe werd 
de lading sten- en brenguns, basooka's, blikken munitie, pakken handgranaten, brand
en bandenbommen etc. over de lengte van de schuit in het midden gestouwd, zodat de 
jongens aan stuurboord en aan bakboord daarachter in dekking konden liggen en zo nodig 
vuur konden geven. Het behoeft wel geen betoog, dat de jongens desondanks bij een 
eventuele ontdekking geen goede kans zouden maken. Daarom werd het commando 
gegeven tot absolute stilte. Twee man op rubberlaarzen boomden voorzichtig en zo geluid
loos mogelijk de dekschuit. De andere jongens lagen in spanning gereed met hun wapens 
en tuurden in de mist. Verdwalen zou fataal zijn. Huiverend van de koude, vroegen zij 
zich af: ,,Gaan we goed ? Hebben we de juiste richting nog wel?" Na een spannende 
tocht zagen zij aan bakboord de muren van het :Muiderslot opdoemen. Nu naderde het 
gevaarlijkste punt. Als 
een spookschip zo stil 
gleden zij door de nevel 
voorbij het slapende 
stadje. Even la ter meer
den zij achter de riet
matten van het jacht
haventje. In een loods 
op de wal stonden daar 
tientallen jachten in 
winterstalling. In de 
kajuiten van drie der 
meest achteraf staande 
jachten werden de wa
pens verborgen. 
In dit geval kan er ei-
1) Zie 1, pag. 507 en 520. De politie-motorboot, waarmede de Friese KP de eerste 2.000 kg wapens uitDrentehaalde. ( Zie I,pag 442 en 444.) 
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genlijk nog niet van gesproken worden, dat het transport onder de ogen der Duitsers plaats 
vond. Hun oren waren hier meer te duchten, dan hun vorsende blikken in de mist. Vlak 
onder hun neus ging echter een transport over de scherp bewaakte brug bij Deventer. Daar 
was de controle zo scherp, dat het onmogelijk scheen er met een wapentransport te 
passeren. Maar de lijkwagen met de verzegelde doodkist kwam erover. Er was trouwens 
een papier bij de kist, dat deze niet geopend mocht worden, omdat de patient overleden 
was aan buiktyphus. Het moet een zware jongen geweest zijn, want de lijkwagen zakte 
bijna door zijn veren. In de kist en onder de beklede bok zat maar even twee ton aan 
wapens en explosieven. 
In Kollummerzwaag kwam eens plotseling inkwartiering van Duitsers. Overal rondom 
de grote houtloods, waar het wapendepot was, werden troepen gelegerd en ook de loods 
zelf werd gevorderd. Per bakfiets haalde men toen de kisten met wapens weg. Een kist viel. 
,,Was ist das?" vroeg een nieuwsgierige militair. 
"Beschuiten," was het antwoord en men kwam er ongehinderd mee weg. Iets dergelijks 
gebeurde in Apeldoorn. De wapens werden met een verhuiswagen vervoerd. De schuiflade 
onder de wagen was zo zwaar geladen, dat zij afbrak en midden op de Deventerstraat 
bleef staan, terwijl de wagen doorreed. De jongens, die er ter beveiliging achter fietsten, 
waarschuwden de voerman, die omkeerde. In het openbaar werden toen de wapens, 
gelukkig verpakt in jutezakken overgeladen in de verhuiswagen. 
Die typische, langwerpige, grauwe jutezakjes waren voor outsiders niet te herkennen. 
Maar de parachutisten, die bij Arnhem gevangen genomen waren en naar de Willem 
UI-kazerne werden overgebracht, waren geen outsiders. En toen één van hen in de Hoofd
straat te Apeldoorn een wagen zag afladen met voorwerpen in zulke zakjes, stootte hij 
direct zijn makkers aan. Zij waren begrijpelijkerwijs met de débacle van Arnhem achter 
de rug en de Duitse krijgsgevangenschap in het vooruitzicht niet in een opgeruimde 
stemming. Maar dit gezicht, dat hun weer het bewustzijn gaf, dat de strijd werd voort
gezet, ook hier, stak hun een hart onder de riem. Het deed eensklaps de geestdrift oplaaien 
tot een uiting van waardering en vriendschap voor de jongens van het verzet. Voor zover 
niet gewond staken zij de armen op en riepen een driewerf: ,,Hurrah!" De Duitse bewakers 
keken verbaasd, maar de jongens kregen eensklaps haast met hun vrachtje. 
Een nog sterker staaltje werd in Deventer vertoond. Daar werden bij wapenvervoer in de 
jutezakjes, ter camouflage tevens zakjes kolen meegenomen. Dit middel bleek echter 
niet goed gekozen te zijn. De handwagen, waarop onder een laag kolenzakken de wapens 
lagen, werd aangehouden door een Duitser, die vroeg, wat de beide jongens vervoerden. 
Het antwoord was: ,,Kolen". Die konden volgens de Duitser alleen maar van de weer
macht gestolen zijn. Daarin had hij nu wel niet helemaal ongelijk, doch de jongens konden 
dat niet zo grif toegeven. De Duitser begon geweldig te schreeuwen en met zijn geweer 
te slaan, dat hij in de opwinding kapot sloeg, hetgeen natuurlijk olie op het vuur was. 
Intussen waren er ook al een paar "Fallschirmjäger" bijgekomen en de jongens werden 
gedwongen het "gestolene" naar de Duitse kazerne te brengen. Daar aangekomen nam 
een van hen een zakje kolen, liep het hek door, liet zijn zak vallen en rende weg. Er werd 
nog op hem geschoten, maar hij wist te ontkomen. Met zijn hart in zijn schoenen begon 
de ander onder bewaking de kolen af te laden en naar de bergplaats te brengen. Hij wist 
niet wat er gebeuren zou, wanneer de wapenzakjes eenmaal de voorschijn kwamen. Zich 
vastklampend aan een laatste strohalm nam hij tenslotte met een zak kolen ook een 
wapenzakje op en bracht het weg. In de opslagplaats was een raampje kapot en daar 
gooide hij de wapens doorheen. Zo ging dat keer op keer, zonder dat de Duitsers het 
bemerkten. Tenslotte was de wagen leeg. De jongen moest tegen de muur gaan staan, 
om te wachten tot de soldaat terugkwam, die bij de Ortskommandant was gaan melden, 
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dat hij zijngeweerstuk
geslagen had. Intus
sen schoten de "Fall
schirmjäger" over zijn 
hoofd, om de tijd te 
korten en hem bang 
te maken. Dat laatste 
was niet nodig, want 
hij stond te trillen op 
zijn benen. Inmiddels 
hoorden zijn makkers 
de schoten en waan
den hem reeds ver
loren. Doch tegen de 
avond werd de jongen 
onder belofte, dat hij 
nooit meer van de 
weermacht zou stelen, 
vrijgelaten. Zo kwam 

Overzicht van het wapenmateriaal, dat in een container voorkwam. Foto: ]. van Rhijn. 

de ·doodgewaande veilig en wel terug en 's nachts werden de wapens weer weggehaald 
en op de plaats van bestemming afgeleverd. 
Minder goed liep het af met een wapentransport naar een bergplaats in Utrecht, welke 
bekend stond onder de naam "Rotkot". Deze bevond zich in een pakhuis, waarvan de 
bovenverdieping zich gedeeltelijk uitstrekte over de aangrenzende brandweergarage. 
Door een muur op te trekken, had men van het deel boven die garage een ideale berg
plaats voor tonnen aan wapens en materieel verkregen. Deze bergplaats was bijna niet 
te vinden en slechts toegankelijk door een luikje in de vliering, waar men zich op moest 
werken via een ton en de hanebalken. Maandenlang werden hier wapens aangevoerd, 
schoongemaakt, gesorteerd en weer afgevoerd. Tot het mis ging. 
Het "Rotkot" had nl. één nadeel: er kon geen auto het pakhuis binnenrijden. Toen er 
dan ook weer een partij geborgen moest worden, welke per melktankwagen werd aange
voerd, besloot men de wapens in een garage over te laden op bakfietsen, welke daarna 
voor het transport naar het "Rotkot" zouden dienen. Die garage lag op slechts enkele 
honderden meters van het "Rotkot", maar dicht erbij lag een werkplaats van de NSKK. 
Er was echter gecontroleerd, dat daar overdag nooit Duitsers aanwezig waren. Toevallig 
echter was er ditmaal wel een, en nog wel een met een fijne neus. Toen de vierde bakfiets
lading vertrok, werd zij gevolgd door een Duitser. Een jongen, die op enige afstand tevoet 
volgde, zag geen kans meer om de fietser te waarschuwen. Deze stopte voor het "Rotkot" 
en klopte het afgesproken signaal. Er was bijzonder veel, omdat er juist die morgen ook 
de voorraad van de "Rechtbank" gebracht was, een andere bergplaats, welke niet langer 
veilig scheen omdat daar was ingebroken. 
Juist toen de deur op een kier geopend werd, kwam de Duitser aan en wenste in de bak
fiets te kijken. De jongen weigerde dit en begon over een zwart handeltje te praten om 
tijd te winnen. Nu de Duitser eenmaal bij de bergplaats gekomen was, moest hij in ieder 
geval geliquideerd worden. De Duitser weigerde de jongen te geloven. Hij had hem reeds 
viermaal uit de garage zien komen en wilde weten, wat er vervoerd werd. Nu dat kon, 
maar dan moest hij mee het pakhuis binnenkomen. De Duitser trok zijn pistool, doch 
de jongen rekende erop, dat zijn makkers, die van achter de deur alles gehoord hadden, 
nu wel gereed waren, al was de kans op een geluidloze liquidatie thans verkeken. Toen 
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hij dan ook riep: ,,Schiet hem nu maar neer!" zwaaide de deur open en klonk een schot, 
waarop de Duitser kreunend neerviel. De jongen gaf hem daarop een paar genadeschoten. 
Nu moest iedereen weg, want schuin tegenover het "Rotkot" was de achteruitgang van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau, waar Schalkhaar-agenten de wacht hielden. Er was zelfs 
geen tijd meer om de tijdontsteking in werking te stellen, welke het depot had moeten 
opblazen. 
Ook in de garage waren de KP'ers inmiddels gewaarschuwd. Zij brachten de rest van 
de lading in veiligheid en waren nog maar juist verdwenen, toen de "Grüne Polizei" ter 
plaatse verscheen. De gedode Duitser had blijkbaar reeds tevoren de "Grüne" gealar
meerd. De jongens kwamen er allemaal heelhuids af, maar bergplaats, wapens en trans
portmiddelen gingen verloren. 
Hier moet even worden ingegaan op het doden van de betrokken Duitser, dat op een 
buitenstaander een onjuiste indruk zou kunnen maken. Op het ogenblik, dat de veilig
heid van een belangrijk wapendepot en minstens vier mensen op spel stond, was liquidatie, 
indien mogelijk, stellig geboden. Toen de Duitser eenmaal zijn pistool trok en zodoende 
roet in het eten gooide, werd het een zaak van zelfverdediging. Maar die genadeschoten, 
waren die nodig? Zij voorkwamen een bekend worden van signalementen en mogelijke 
andere gegevens, maar of dat het doden van een gewonde rechtvaardigt? Om dit te 
begrijpen - er is geen sprake van toejuichen of goedpraten - moet men de omstandig
heden in het oog houden, de algemene van die harde, onverbiddelijke strijd en de bij
zondere: de opwinding van zo'n ogenblik, de noodzaak om snel te handelen, niets te 
verzuimen van wat later noodlottig zou kunnen blijken en het ontbreken van tijd tot 
overweging. Dit blijven altijd nare dingen, die achteraf dan ook dikwijls tot langdurige 
gewetensconflicten aanleiding hebben gegeven. Toch is het duidelijk, dat in zo'n nood
geval zo niet de daad, dan toch de dader gerechtvaardigd is, omdat hij handelde naar 
zijn beste weten en vermogen. 

Hier werd dus verhaald van het verloren gaan van een bergplaats. Zoals reeds in de voor
gaande paragraaf droppings werd vermeld, beleefden de Groningers veel narigheid met 
de wapens uit Bakkeveen. Na aanvankelijk veel moeilijkheden te hebben ondervonden, 
brachten zij de wapens tenslotte zonder incidenten Groningen binnen. Daar echter 
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begonnen de moeilijk
heden, doordat men 
geen goede bergplaats 
wist in de door de SD 
zeer onveilig gemaakte 
stad. De wapens wer
den voorlopig bij een 
betrouwbare relatie 
ondergebracht.Devol
gende dagen werd 
vruchteloos gezocht 
naar een geschikte op
slagplaats. Tenslotte 
kwam de waarschu
wing, dat de wapens 
onmiddellijk weg 
moesten, omdat de SD 

Een wapentransport per paard en wagen door de KP-Amsterdam. een huis aan huis on-



derzoek begonnen was in de betrokken wijk. Het oog viel toen op een spuithuis van de 
Groninger brandweer. Een der medewerkers, een ex-brandweerman, ging naar de 
brandweerkazerne, nam de sleutels van het "spuithuis" van het sleutelbord en vroeg 
vervolgens een der commandanten te spreken. Hij zeide hem, dat zij een pand nodig 
hadden en bij gebrek aan beter hun gedachten op het "spuithuis" hadden gezet. Die com
mandant was een flinke vent en antwoordde zonder verdere vragen, dat wanneer zij het 
,,spuithuis" nodig hadden, zij het maar nemen moesten. De wapens werden overge
bracht en de bergplaats leek ideaal. Nauwelijks drie dagen later waarschuwde de 
betrokken commandant dat het niet goed ging. Onder het personeel gingen praatjes en 
ook het hoofd van de brandweer was blijkbaar reeds op de hoogte. Men besloot naar 
deze laatste toe te gaan en open kaart te spelen. Ook deze bleek tot medewerking be
reid, maar het gebrek aan zwijgzaamheid onder het personeel maakte het niettemin 
noodzakelijk het "spuithuis" zo spoedig mogelijk te ontruimen. Zolang er nog geen 
nieuwe schuilplaats gevonden was, moesten de wapens maar blijven, waar ze waren en 
het hoofd van de brandweer zou voorwenden, dat er op de zolder tabaksbladeren ge
droogd werden! 
Enkele dagen later werden dus de wapens over verschillende adressen verdeeld. Een 
gedeelte dat op een adres aan de buitenzijde van de stad zou worden ondergebracht, 
moest weer mee teruggenomen worden, want de bewoners van dit huis, waren vertrokken. 
De jongens gingen er daarom mee naar de woning van één der KP'ers. Deze was al sinds 
lang niet meer thuis, maar zijn moeder liet de wapens onder een vloer verbergen. 
Weer drie dagen later kwam een koerierster deze KP'er waarschuwen voor een SD
inval in een huis, waar hij juist heen zou gaan. Twee jongens hadden weten te ontvluchten 
en in de daardoor ontstane verwarring was ook het meisje, wier tasje en pistool reeds 
waren afgenomen, ontkomen. Het werd nu zaak uit de stad te verdwijnen. De wapens 
werden weggehaald en elders ondergebracht. Een paar dagen later deed de SD een 
inval in het huis van de bedoelde KP'er. De wapens waren weg, maar er waren zestien 
personen in huis, waarvan er minstens drie gezocht werden, terwijl een paar broers ieder 
ogenblik konden thuiskomen. Juist die middag was er een ontsnapte gevangene uit Buchen
walde binnengekomen, totaal vermagerd en op stukgelopen voeten. De moeder van deze 
vluchteling wist waar hij was, doch wilde hem in haar eigen huis begroeten. Met het 
oog op kletsende buren kon dat niet voor het invallen van de duisternis. De moeder had 
die middag een paar maal in de omgeving van het huis gelopen, maar, waarschijnlijk 
vrezend haar ontroering niet meester te kunnen, was zij niet binnengegaan. Toen de 
inval plaats vond, was ontvluchten onmogelijk. Allen moesten met het gezicht tegen de 
muur en met de handen omhoog gaan staan. Het jongste broertje, wetend wat er op spel 
stond en de thuiskomst van zijn broers verwachtend, weigerde dit, kreeg prompt een pak 
slaag en veroorzaakte zoveel herrie, dat zijn zusje van de verwarring gebruik kon maken 
door achter een gordijn te kruipen en uit de kamer te verdwijnen. Zij klom door een 
keukenraam op een plat, sprong van 2 Yz m hoogte naar beneden en ging onopgemerkt 
voor het huis op het hek zitten. Op deze wijze wist dit kind haar thuiskomende broers 
tijdig te waarschuwen. De ontvluchte gevangene en een ondergedoken schoonzoon 
werden gearresteerd. Later op de avond ook de vader van het gezin, die bij een ontvluch
tingspoging werd aangeschoten. 
De KP'ers waren intussen nergens meer veilig. Zij trokken van het éne adres naar het 
andere, steeds met de SD op de hielen. Zij gingen tenslotte naar Friesland. Groningen 
was één grote heksenketel geworden, tot er tenslotte nog één jongen was, die wist waar 
het gros van de wapenen zat en deze jongen had geen enkel contact meer over. Toen 
de laatste schuilplaats, het gemeentelijk zwembad, onhoudbaar werd, slaagde hij er 
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nog in de wapens per bakfiets weg te voeren en in een fietsenschuur in te metselen. Omdat 
hij geen enkel betrouwbaar contact meer in de stad had, kon hij deze bergplaats aan 
niemand mededelen. Hij bleef in Groningen tot hij half Februari ternauwernood ont
snappen kon door met een schot hagel in het hoofd in het kanaal te springen. Door zijn 
vrienden werd hij toen uit Groningen weggehaald. Ondanks alle moeite slaagde men 
er niet in een goed contact in Groningen te vinden en het grootste deel der wapens bleef 
daardoor tot na de bevrijding in de laatste schuilplaats, zonder dienst te doen. De BS in 
Groningen had dientengevolge slechts een zeer beperkt aantal wapens, nl. een klein 
deel uit Bakkeveen en een partijtje uit Drente. 
Alle moeite en offers - deze affaire kostte negen mensen het leven - waren dus althans 
in zekere zin tevergeefs geweest. 
Ook elders zijn wel eens bergplaatsen en transporten in Duitse handen gevallen, hoewel 
zich nergens zo'n accumulatie van tegenslagen voordeed, als waarmede de Groningers 
te kampen hadden. Het aantal mislukkingen is uiterst gering in verhouding tot het totaal 
aan transporten en de grote moeilijkheden welke er nu eenmaal aan verbonden waren. 
Uiteraard zijn de transporten waar iets over te vertellen valt, meestal de gevallen, waarin 
er iets scheef ging. Er zit meer copy in het verhaal van de jongens, die op de modderweg 
bij Mildam achter elkaar met twee wagens kantelden, waarbij de paarden in het tuig ver
ward raakten en de containers over de wegrolden, of in dat van de kar met zeven containers 
die bij Ellertshaar in een sloot terechtkwam en er weer uit moest, dan in het verslag 
over een 12-tons trailer, waarmee zonder incident een groot transport werd uitgevoerd. 
Het is ook duidelijk, dat in het éne geval veel harder is gezwoegd, terwijl in het andere 
geval veel meer is bereikt. Dat doet aan de prestaties eigenlijk niets af of toe, zowel in het 
éne geval als het andere is het beste gedaan wat met de voorhanden zijnde middelen en 
mogelijkheden gedaan kon worden. 
Het aantal geslaagde transporten bestaat natuurlijk voor een groot deel uit tochten, 
waarbij niets gebeurde. Uit practisch oogpunt bekeken, waren dat zelfs de beste. Dat 
zij zonder incident verliepen, wil trouwens niet zeggen, dat zij van gevaar of spanning 
ontbloot waren. Gevaar was er altijd aan verbonden en dus ook spanning. Het lijkt erg 
eenvoudig, dat bv. een wagen wordt aangehouden, de papieren worden gecontroleerd 
en toestemming tot doorrijden wordt gegeven, maar het is door het oog van de naald 
geweest. Het had kunnen zijn, dat de papieren toch nog niet mooi genoeg waren, helemaal 
deugen deden ze immers niet of eigenlijk: welbeschouwd deugden ze helemaal niet. 
Het had kunnen zijn, dat onbescheiden ogen toch eens de lading hadden willen zien. 
En tenslotte kon het ook helemaal geen toeval zijn. Er kon iets zijn uitgelekt of verraden. 
Dat waren altijd overwegingen, die de jongens door het hoofd speelden. De chauffeur 
zat gereed om de rem te laten schieten en er vandoor te gaan. Als hij geen beste wagen 
had, zat hij tevens in angst, dat de motor zou afslaan en hem op het critieke ogenblik 
in de steek zou laten. De jongen naast. hem hield zijn pistool gereed. Zij zaten met onver
schillige gezichten en maakten soms zelfs een luchtige opmerking, terwijl zij wisten, dat 
in de laadbak achter hen, hun verborgen makkers de rechterpal van hun sten al hadden 
ingedrukt om een vuurstoot te geven, zodra het nodig was. Als dan de auto verder reed, 
was dat een hele opluchting. En als zij later rapport uitbrachten: niets bijzonders gebeurd, 
éénmaal controle van papieren gehad, dan klonk de waarheid wel wat erg nuchter. 
Wanneer een controle normaal genoeg leek, om een redelijke kans te bieden er zonder 
kleerscheuren af te komen, dan liet men zich aanhouden. Bleken de zaken dan toch nog 
fout te lopen, dan was het natuurlijk veel moeilijker om er nog tussen uit te komen. Van 
betekenis was daarbij vooral ook, hoe men er zelf voorstond, wat men voor wagen, papieren 
en eventueel uniformen had. Sommige transporten konden zelfs de vluchtigste controle 
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De auw van Rauter na het vuurgevecht bij de Woeste Hoeve met vier in SS-uniform geklede verzetsmensen, d.ie de wagen wilden vorderen. (Zie 
tekst volgende pag.'s.) Rauter is reeds door zijn mensen uit de wagen getild. De lijken van de chaziffeur en de adjudant, die ·naar de achterzijde 
vuurde, bevinden zich nog in de auto. 

· 
· 

Foto: Politie Apeldoorn. 

niet doorstaan. Die moesten in ieder geval wel doorrijden, Soms kon men ook aan de con
trolepost wel zien, dat doorrijden het verstandigste was; 
Doorrijden had natuurlijk meestal prompt een beschieting, achtervolging of alarmering 
van andere posten tot gevolg. Zelden slechts ging het zó goed als met de Apeldoornse 
KP'ers, die met vijf ton aan wapenen door drie Duitse ,posten reden zonder hinder te 
ondervinden. Het waren de wapens van die ongelukkige dropping, waarvan verhaald 
werd hoe z�j door het dak van een boerderij ging en wijd én zijd in de bomen hing. Het 
was heel dikwijls zo, dat wanneer er eenmaal iets tegenliep, dan kwam er nog wel meer 
pech. Die pech voor onze KP'ers was voor de bewoners van het dorp Putten niet minder 
dan een ramp. In diezelfde Zaterdagnacht van de dropping waren bij het dorp Putten 
in een vuurgevecht een paar Duitse officieren gedood. Als represaille werden ruim hon
derd huizen in brand gestoken en alle mannen gevankelijk weggevoerd. 
Zoals men weet, zijn van die ca. 700 mannen slechts weinigen levend teruggekeerd en 
vonden de anderen in Duitsland een jammerlijke dood. Die Zondagmorgen was dat drama 
in volle gang. Ook in de omliggende dorpen werden razzia's gehouden, overal war�n 
vluchtelingen en nergens leek het veilig. Eén der KP'ers ging naar Apeldoorn. Daar bleek 
de SD juist die Zaterdag zijn slag geslagen te hebben. Door het verraad van de provo
cateur l'Ecluse viel een aantal mannen in handen van de Duitsers. 1) Zij werden de Maan-
1) Zie I, pag. 497. 
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dag daarop reeds in 
de vroegte gefusilleerd. 
Voor het executiepelo
ton staande, knoopte de 
gewestelijk O D-com
mandant, de overste 
Barendsen, zijn jas los 
en hief het Wilhelmus 
aan, dat door de an
deren werd meegezon
gen. Hun lijken vonden 
de Apeldoornse bevol
king des morgens op 
straathoeken en plei
nen liggen. Ook Apel
doorn was dus niet 
veilig op dat ogenblik. 
Vele adressen werden 
verlaten, op andere was 
de SD. Men besloot 
daarom die Maandag 
de wapens over te bren
gen naar de bossen en 
ze daar tijdelijk te ver
bergen. Op de weg 
daarheen kwam men 
de Duitse controles te
gen. Bij de eerste post 

Reconstructie door de Duitsers van de overval op de wagen van Rauter. De Duitsers staan echter niet geheel juist. 
maakte de bestuurder Ook aan de voorzijde bevonden zich twee aanvallers. Foto: Politie Apeldoorn. 

wat gebaren en reed 
door; een kilometer verder riep hij iets onverstaanbaars en bij de derde post waar hij 
doorheen reed, sloot de chauffeur even het gas af, opende het portier en schreeuwde: 
"Kann nicht halten, Mensch, hab' die Bremse kaputt!" Daarop knalde hij het portier 
weer dicht en reed verder. De Duitsers schenen wel verbouwereerd, doch schoten niet. 
Ideaal voor dit werk was een goede Duitse wagen met papieren. Vele groepen hadden . 
zulke wagens. Een poging om aan een dergelijke auto te komen - zij het niet voor wapen
transport - was aanleiding tot de Rauter-ramp, welke naar schatting elfhonderd mensen 
het leven heeft gekost. In de avond van de 6e Maart 1945 begaven zich vier man op weg, 
gekleed in SS-uniform, met het plan op de Arnhemscheweg een weermachtsauto buit te 
maken. Dit kon in dat stadium van de oorlog zonder veel kans op represailles geschieden, 
omdat de Duitse organisatie toen ontwricht was en er regelmatig gevallen van desertie 
voorkwamen, zodat naar gebleken was, van het verdwijnen van een auto niet eens meer 
notitie genomen kon worden. Op de uitgekozen weg had men de meeste kans op een 
vrachtwagen, welke leeg van het front terugkeerde. Men zou dan de gewone controle 
van de Heeres-Streifendienst imiteren en op geruisloze wijze een geschikte wagen te 
pakken krijgen. 
Nadat men enige luxe auto's had laten passeren, naderde uit de richting Arnhem een 
wagen met een zo zware motor, dat men vermoedde met een vrachtauto te doen te hebben. 
Er werd met een lantaarn een stopteken gegeven. De wagen poogde eerst het licht te 
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ontwijken, maar toen een der deelnemers in SS-uniform zichtbaar werd in het licht der 
koplampen, stopte de auto. 
Het bleek een grote, open BMW te zijn met vier inzittenden. De zaak verliep dus anders 
dan men verwacht had. Er zat niets anders op dan het spel verder spelen en men vroeg 
naar de papieren. Op dat ogenblik greep de man naast de chauffeur (Rauter) naar zijn 
pistool en brulde: ,,Was ist denn los, Mensch? "\i\Tissen Sie denn nicht wer wir sind ?" 
De aanhouders, voor wie geen keus meer overbleef, gaven het bevel niet te schieten en 
onmiddellijk uit te stappen. De inzittenden trokken hun wapens te voorschijn, de beide 
mannen achterin brachten machine-pistolen in aanslag en het gevecht was onvermijdelijk 
geworden. De auto werd letterlijk doorzeefd. De inzittenden werden gedood, op Rauter 
na, die zwaar gewond was en zich dood hield. Op dat ogenblik naderde een vrachtauto 
met Duitsers, die even stopte, maar toen men zag, wat er gebeurd was, er ijlings van 
door ging. 
De overvallers, die zich een ogenblik verscholen hadden, keerden naar de auto terug, 
maar voor zover zij konden beoordelen, viel er voor hen niets meer te doen. Z�j hadden 
er geen idee van, met 
hooggeplaatste officie
ren te doen te hebben 
en vertrokken op hun 
fietsen. Uit de nabij
gelegen huizen van 
Woeste Hoeve, waar 
ca. 150 Duitsers in
gekwartierd waren, 
waagde zich niemand 
naar buiten. Het vuur
gevecht ( er waren al
leen door de overval
lers al ca. 234 schoten 
gelost) had daar een 
paniek veroorzaakt. In 
het "Kriegslazarett" 
in de St. Josephstich
ting werd 's nachts om 
half drie melding ge
maakt van de overval, 
maar gedurende de 
nacht waagden de 
Duitsers zich niet naar 
de plaats van de over
val. Eerst in de morgen 
bleek, dat Rauter, de 
chef van de SS en 
Duitse politie in Ne
derland, het slachtof
fer was. Hij had een 
dubbel longschot, een 
kaakschot en een schot 
door het dijbeen. Overzichtsfoto van allerlei soorlen sabotagemaleriaal. Foto: Woudt. 
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De gevolgen van deze aanslag waren verschrikkelijk. Overal in bezet Nederland werden 
politieke gevangenen uit hun cellen gehaald en in grote groepen ter dood gebracht. Bij 
de plaats van de aanslag werden 117 mannen gefusilleerd. Toen de groep, waartoe de 
vier overvallers behoorden, vernam van transporten van gevangenen naar de Woeste 
Hoeve en begreep, wat er gebeuren ging, trokken zij in de vroege ochtend van 8 Maart 
1945 daarheen met hun volledige bewapening aan brenguns, stenguns, handgranaten en 
pistolen om - koste wat het kost - de ramp te voorkomen, waartoe zij ongewild aan
leiding hadden gegeven. Omdat zij - tragiek van het noodlot! - nog steeds geen auto 
hadden, gingen zij per fiets. Toen zij er aankwamen was het te laat. Grüne Polizei en SS 
waren reeds bezig met het neerleggen der lijken langs de kant van de weg. Hadden zij 
een auto gehad, dan waren zij op tijd geweest en zou hun doldrieste aanval stellig het 
merendeel der gevangenen gelegenheid hebben geboden in de verwarring te ontkomen. 
Twee jongens van deze groep, waaronder een der aanslagplegers, sneuvelden nog geen 
week later. Een oppervlakkig beoordelaar zou kunnen menen: elfhonderd doden voor 
een mislukte autokraak. Maar hier moet men toch goed onderscheiden. De aanslagplegers 
deden slechts hun plicht. Het zich verwerven van een transportmiddel om de van gealli
eerde zijde ontvangen opdrachten te kunnen uitvoeren, behoorde tot die plicht.: Bij de 
uitoefening daarvan maakten zij zich aan geen onverantwoordelijkheid schuldig. Dat de 
Duitsers dit voorval aangrepen om tot moordpartijen over te gaan, daarvoor zijn die 
Duitsers verantwoordelijk. Ook zonder zo'n "motief" zouden zij gemoord hebben en 
hebben zij gemoord. Men behoeft zich slechts de bloedorgieën te herinneren, waaraan de 
SD zich ook zonder aanleiding overgaf, o.a. die in de steden van de Achterhoek en Over
ijse!, enige uren voor de bevrijding door de Canadezen, waarbij ook volkomen onsèhul
digen werden omgebracht. De politieke gevangenen, die naar aanleiding van de aanslag 
op Ral;lter werden vermoord, zouden merendeels ook zonder die aanslag dit lot niet zijn 
ontgaan. 
Welverre van de mensen er toe te brengen in wanhoop te berusten, konden dergelijke 
bestialiteiten hen slechts sterken in het besluit alles te doen om het land te bevrijd;en van
die pest. 

· · 

4. WAPENINSTRUCTIE

Daar had men dan tenslotte het materieel in de bergplaatsen. In fabrieken, in grafkelders, 
in boerderijen, loodsen, pakhuizen enz. Op de vreemdste manieren was het er gekomen. 
Met de ziekenauto's en in lijkkoetsen, per bakkerskar en per carriër. Met de sigaretten 
en de chocolade wist men wel wat te doen. Maar wat met die onderdelen, stijf onder het 
vet, met al die pakjes in cellophaan of waspapier? 
Tot dan toe had men voor de instructie op pistool, geweer, mitrailleur en handgranaat, 
altijd wel politiemannen of oud-militairen kunnen vinden. Nu waren er echter geheel 
nieuwe wapenen, zoals pantservuist, stengun, brengun, basooka, piat, lee-enfield en last 
not least de springmiddelen. Die dingen waren veelal ook voor de oude des�undigen 
geheel onbekend. Daarom waren er onder de agenten, die per parachute daalden, ook 
wapeninstructeurs en voorts hielpen piloten en andere militairen, die ergens ondergedoken 
waren tot ze "crossen" konden, ook een handje. 
Die instructeurs konden natuurlijk onmogelijk overal komen. Daarom leidden zij verzets
mensen op, die dan op hun beurt weer als instructeur konden optreden. Zo was er eens 
een ondergedoken dominee uit St. Pancras, die als tolk een Engels piloot vergezelde bij 
zijn wapeninstructies. Toen die piloot weg was, kende de dominee het zo goed, dat hij 
zelf instructies gaf. De jongens wisten niet, dat hij dominee was. Tot hij een keer in de 
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