
zijn van Gods nabijheid, dat de illegale werker ondanks alle benauwing, alle dreiging en 
alle pressie, zo pal heeft doen staan voor de zaak, waarvoor hij streed. Dit geloof is veelal 
de oorzaak geweest, dat de ondervragers bij hun speuren en graven naar de waarheid 
telkens weer op een rots van onwankelbaarheid en zwijgzaamheid deed stoten. En het is 
voor deze nationaal socialistische heidenen zelf onbewust, misschien juist dit geloof geweest, 
wat hen bij de verhoren tot zulk een uitzinnige woede kon doen opzwepen, zodat zij soms 
tot de onmenselijkste martelingen in staat waren. 
Het js geen wonder, dat sommige illegale werkers, de beestachtige verhoormethoden der 
Duitsers kennende, soms een poging gedaan hebben om daaraan door de dood te ontkomen. 
Remco (Reint A. Dijkema t) uit Groningen zocht tevergeefs de dood door met geboeide 
handen een landwachter neer te schieten. Op dezelfde plaats, het Scholtenshuis te Gronin
gen, wist een andere illegale werker, nadat men hem twee dagen en twee nachten achtereen 
rechtop had laten staan, aan verdere marteling zich te onttrekken, door zich uit een raam 
van de bovenverdieping te werpen. 
Wie ook maar iets afweet van wat een illegale werker bij een zgn. ,,verzwaard verhoor" te 
wachten stond en van zijn vrees, dat hij vroeg of laat zou moeten "praten", zal deze daad 
kunnen begrijpen. 
Het lust ons niet om over de beproevingen van een meer of minder scherp verhoor uit te 
weiden. Wij zien er het nut niet van in. Integendeel, wij zijn overtuigd, dat reeds al te veel 
door film en pers het grote publiek met dit gruwzame bedrijf vertrouwd is geraakt. 
,,ve mogen ons verwonderen, dat de menselijke geest in staat is gebleken om nog strijdvaar
dig te blijven in dergelijke grote beproevingen. Deze strijdvaardigheid, deze standvastigheid 
in het diepste lijden en soms tot in de dood, is wel het schoonste en verhevenste monument 
van geloof en vaderlandsliefde, dat door de illegale werker in de bezettingstijd is opgericht. 

11. BEVRIJDINGEN EN ONTVLUCHTINGEN

Iedere goede vaderlander, die in de bezettingstijd heeft meegeleefd, herinnert zich nog, 
welk een voldoening hem vervulde, wanneer hem het sensationele bericht bereikte, dat 
illegale werkers die zich reeds in de macht van de vijand bevonden en meestal ten dode 
opgeschreven waren, toch nog weer aan hun beulen ontkomen waren door ontvluchting 
of door bevrijding met hulp van hun vrienden. 
Veel meer dan het blote feit kwam ons meestal niet ter are en daar men maar niet verzadigd 
kon raken aan het heerlijke nieuwtje, voegde ieder die het doorgaf, er enige bijzonderheden 
aan toe. Zo ontstonden de wild-west verhalen, die in verbazend korte tijd door het hele 
land de ronde deden en dikwijls de persoon, wie ze betroffen, zelf ter ore kwamen en wel zó 
totaal misvormd, dat hij er zijn eige'n belevenissen nauwelijks meer in herkende. 
Wij zullen in dit hoofdstuk uit de overvloed van materiaal dat te onzer beschikking 
staat, van de meest markante ontsnappingen en bevrijdingen een relaas geven en men zal 
daarbij opmerken, dat de werkelijkheid nuchterder, maar tevens romantischer is dan de 
stoutste fantasie; En tiet feit, dat deze daden gepresteerd zijn, niet door beroeps in- of uit
brekers of "terroristenbenden", maar door doodgewone fatsoenlijke rustige burgermensen 
,,van gelijke bewegingen" als wij, geeft aan hun ervaringen een bijzondere glans. 
De martelende onzekerheid van het wachten in de cel kon een gevangene ten dode toe 
benauwen en maakte hem vindingrijk. Zag hij een gelegenheid, die hem een straal van 
hoop gaf om daaraan te ontkomen, dan nam hij die met de moed der wanhoop waar. Wat 
was er verloren indien het mislukte? :Meestal wist hij toch dat de dood hem wachtte. 
Liever sneuvelde hij bij een poging om de vrijheid te heroveren dan lijdelijk te wachten op 
het vuurpeloton. 
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Een illegale werker, die in Arnhem op de bovenverdieping in het gebouw van de SD gevan
gen zat, zag kans om met een achtergehouden lepel het slot van de deur te schroeven. Hij 
kon het gebouw i.v.m. de wacht niet langs de gewone weg verlaten en moest zich van een 
hoogte van bijna 10 meter laten vallen. Hij waagde het en ofschoon hij een enkel brak bij 
die val, gelukte het hem om kruipende weg te komen en een adres te vinden, waar hij werd 
opgenomen. 
Op soortgelijke manier wist Wim Speelman (t) van "Trouw" in de nacht vóór Oudejaar 
'43 uit het Klein Seminarie te Haaren te ontkomen. Hij had het raam van zijn cel weten 
te forceren en van zijn in repèn gescheurde deken een touw gefabriceerd, waaraan hij zich 
liet zakken. Hij moest dat doen op een moment, dat de schildwacht, die langs deze kant 
van het gebouw patrouilleerde, niet in de buurt was en de schijnwerper, die de muren 
belichtte, juist naar een andere zijde was gericht. Het touw brak en Wim smakte op het 
grindpad; half verdoofd rolde hij zich om tussen de struiken en liet de schildwacht passeren. 
Daarna vluchtte hij, werkte zich op handen en voeten over het smalle sluismuurtje door de 
gracht en wist op kousen een bevriend adres in 's Hertogenbosch te bereiken. Met de 
eerste trein reisde hij naar het Noorden, vierde Oud en Nieuw bij zijn verloofde en zat 
binnen korte tijd weer volop in het illegale werk. 
Hans (Theodorus Dobbe t), gearresteerd door provocatie van Anton van der Waals, werd 
in Scheveningen aan handen en voeten geboeid gevangen gezet. Toen in Utrecht zijn 
proces begon, werd hij daar in de Willem II-kazerne aan de Croeselaan opgesloten en tot 
zijn grote vreugde werden de boeien hem afgedaan. Dezelfde avond ontsnapte hij door 
een WC-raampje en heeft nog een verbazende hoeveelheid illegaal werk verricht, eer hij 
sneuvelde. 
Een zeer brutaal staaltje van ontsnapping is het volgende: 
Met "De Bril" en Jaap werd Zwarte Henk gearresteerd bij het vervoer van wapens. Zij 
werden naar Dokkum overgebracht en daar opgesloten in een cel, waarin zich reeds een 
andere man en een boerenzoon bevonden. Deze cel werd gegrendeld en er voor posteerden 
zich twee gewapende Duitsers, terw�jl verder nog een politieman op de bovenverdieping 
aanwezig was. Wat zich beneden in het politiebureau bevond, wisten de gevangenen niet. 
Zij wisten echter wel, dat de dood hen wachtte, wanneer het hun niet zou gelukken aan 
de vijand te ontkomen. In de nacht belde de boerenzoon de politieman om naar de WC te 
mogen gaan. Hij begaf zich onder diens geleide naar het toilet en werd even later weer in 
de cel gelaten. Dat bracht de anderen op een plan om allen te ontsnappen. De oude man 
wenste niet mee te doen; wel ging hij de jongens voor in een innig gebed. Om ongeveer 
4 uur in de morgen belde Zwarte Henk en gaf te kennen, dat hij zich even wenste te ver
wijderen. Ook hij ging onder geleide van de politieman naar het toilet. De afspraak was, 
dat als de politieman bij terugkomst de celdeur weer zou openen, Henk gewoon zou binnen
komen als volgens hem de uitbreekpoging niet verantwoord was. Zou hij "ja" roepen, dan 
zouden de anderen naar buiten stormen. Zwarte Henk kwam terug en wachtte tot de 
agent de cel had geopend. Intussen maakte hij een praatje met een der Duitsers en klaagde 
daarbij over maagkrampen. Toen de agent de cel had geopend, riep Henk "ja" en greep 
onmiddellijk de dichtsbijzijnde mof in de nek. Jaap stormde naar buiten, wist de tweede 
mof zijn geweer te ontfutselen en sloeg hem met de kolf bewusteloos, terwijl de beide an
deren de politieman voor hun rekening namen. Zwarte Henk sloeg zijn tegenstander met 
het hoofd tegen de muur, tot de man bewusteloos scheen te worden. Zijn geweer klemde 
hij echter zó vast, dat het hem niet te ontwringen was. Daarom werd hij na de politie
agent en de andere Duitser met zijn geweer in de cel gesmakt en de deur werd gesloten. 
Toen de vier ontsnapte gevangenen door de gang naar de trap holden, werd hun door het 
kijkgat van de celdeur een schot achterna gevuurd, maar het trof geen doel. Beneden was 
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slechts één bewaker, die na bedreiging met het 
medegenomen geweer het hazenpad koos. De vrij
heid was veroverd. En zelden hebben deze vier men
sen de nachtlucht met zoveel vreugde opgesnoven. 

Een ongelooflijk ontsnappingsgeval is dat van 
Groothof, een medewerker van Hans Dobbe, die op 
22 December '42 in de bunker van het concentratie
kamp Amersfoort werd opgesloten. Hij werd aan 
handen en voeten geboeid en met zware kettingen 
aan de muur geklonken. Een muur van 33 cm 
dikte, met een klein venster, voorzien van zware 
spijlen in beton, bovendien afgesloten door een 
houten verduisteringsluik, scheidde hem van de 
buitenlucht. En toch wist hij, zonder hulp van enig 
levend wezen, uit te breken. Drie weken schuurt hij 
een zijner handboeien over de vloer om één hand 
vrij te krijgen. Twee weken boort hij met een dood
gewone lepel in het beton om een tralie aan één 
eind los te maken. Vijf weken zaagt hij met de 
steel van diezelfde lepel om het andere eind van 
die tralie te 
kunnen los
breken. Na 
drie maan-

• • •  aan handen en voeten geboeid en met zware kettingen den, op 1 
aan de muur geklonken... Maart '43, 

weet hij zich op een donkere avond, naakt en tot 
een geraamte vermagerd, door een nauwe spleet 
naar buiten te wringen en door prikkeldraadver
sperringen, langs wachttorens met schijnwerpers en 
door een mijnenveld, uitgeput en met vele schaaf
en kneuswonden, de stad te bereiken, waar vrien
den hem verder verzorgen. (Men zie de hierbij 
behorende fotoserie). 
Groter dan het aantal gevangenen, dat op eigen 
gelegenheid wist te ontvluchten, was dat dergenen, 
die de vrijheid herkregen door hulp der illegaliteit. 
Bij het transport van gevangenen deed zich soms 
een goede gelegenheid voor om iets voor hen te 
ondernemen, in het bijzonder bij grote transporten, 
op weg naar een concentratiekamp. 
Kees, de latere leider van de KP-Noord-Drente, 
maakte er - evenals sommige anderen - een tijd
lang zijn werk van om op het perron in Amersfoort 
gevangenen uit de grote troep, waarin zij op tran
sport naar Duitsland stonden te wachten, te bevrij
den. Het was een werk dat dikwijls mislukte door 
gebrek aan moed bij de gevangenen en nogal enig 

• • •  drie weken schuurt hij één zijner handboeien over de vloer 
om een hand vrij te krijgen • • •
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De handboei met het slot, bijeengehouden door 
een U-vormige veer, die na drie weken schuren 

open gebogen kon worden. 

ns1co meebracht voor de bevrijders. Wij verlenen Kees 
hier zelf het woord om een indruk van dit werk te geven: 
"We hadden de gewoonte om een kaartje naar Oldenzaal 
te nemen, benevens enige perronkaartjes. Deze kaartjes 
deelden wij onder de gevangenen uit om daarmede hun 
een zwijgende aanmoediging en stimulans te geven. Welke 
resultaten dat gehad heeft, is ons uiteraard niet bekend, 
maar zeker hebben zich onder de talloze jongens flinke ke
rels bevonden, die deze gelegenheid hebben aangegrepen 
om het station uit te lopen. Er was een geval van zeer 
strenge Duitse bewaking. De jongens zaten in een derde 

klas wachtkamer opgesloten en er scheen geen schijn van kans voor ontsnappen. Ik had 
een partijtje brood onder de arm. Het viel op; iemand, die de jongens wat brood voor 
onderweg wil geven. 
Hans dito. vVij lopen brutaalweg de ingang binnen en men laat mij toe, maar dondert Hans 
achteruit. ,,Zurück". Ik zit inmiddels eigenlijk opgesloten, want het wemelt hier van kale 
koppen en mijn haar zal mij er zeker niet uitredden, want dit is zonder meer geen garantie 
voor de moffen, dat ik geen gevangene ben. Ik klamp maar eens een groepje jongens aan. 
Ik zweep hen op om toch vooral onderweg een kansje waar te nemen. De moffen lopen 
tussen de jongens door, maar daar ik mijn hoed op houd, zien zij niets bijzonders aan mij. 
Zo ga ik de jongens langs. Ik deel brood uit, wat velen goed van pas komt, en geef een 
perronkaartje, die ik echter in kleine getale bezit, daar ik hier niet op gerekend had. Dan 
zie ik in, dat ik hier heelhuids uit dien te komen vóór de transporttrein komt. Maar ik 
bedenk, dat waar er één uit kan, er ook kans is voor twee; hoewel dit niet altijd opgaat, 
gezien Hans, die nog steeds.buiten zwerft. Ik klamp een iets oudere vent aan, die er zodanig 
uitziet, dat hij mijns inziens het minst opvalt. Hij voelt voor mijn voorstel. Ik zeg hem 
trouwens, dat hem niets kan gebeuren, maar dit geloof ik zelf niet .... ja toch, ik geloof 
dat wel, want er maakt zich van mij een gevoel meester, dat ik het beste kan betitelen met: 
geloof. Ik weet ineens zeker, dat ik mezelf en ook die jongen eruit krijg. Ik bid onder het 
tussen de drom doorlopen vurig. De jongen loopt achter mij aan met de gedachte, dat dit 
een van "de ondergrondse" is, die alles piekfijn voor elkaar hebben en die niets mislukt. 
Wij zijn bij de uitgang, 
maar deze blijkt inmiddels 
versperd; de deur is dicht 
en de Duitser wijst ons be
minnelijk waarwij nu langs 
moeten. Door een gang 
komen wij bij de deur waar 
wij moeten zijn en door 
een wacht van groenen 
bereiken wij, zonder dat 
ons iets gevraagd wordt, de 
buitenlucht, die mij dub
bel aangenaam voorkomt. 
De jongeman wordt door 
mij vlug in de Groninger 
trein gedrukt, daar hij mij 
vertelt dat hij in Zwolle 
wel een adres heeft. Mijn 
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aangebracht. Men .:iet boven één der tralies de uitgezaagde gleuf. 



Twee weken boort hij met een doodgewone lepel in het beton om een tralie aan één eind los te maken. Men ziet op de rechter foto 
reeds het resultaat van zijn werk in het beton aan de bovenzijde. 

kaartje naar Assen kan hem hierbij goede diensten bewijzen. Wij stoken de jongens onder
weg weer op, waar dat maar mogelijk is." 
Minder bekend, maar van een grote dosis moed en onverschrokkenheid getuigend, is de 
overval door Rein van de KP-Soest op een transport van meer dan 10 gevangenen op de 
rijksweg Amersfoort-Zwolle, onder Wezep. Rein slaagt er op z'n eentje in deze gevangenen 
te bevrijden, ondanks een bewaking van drie politiemannen. Deze overval wordt elders 
in dit boek uitvoeriger beschreven. 1)
Vooral uit de buitencommando's van de kampen te Amersfoort en Vught verdwenen 
dikwijls gevangenen met behulp van de illegaliteit en in beide plaatsen was een speciale 
organisatie om ontvluchte gevangenen verder te helpen. Leveranciers en vrachtrijders, die 
in het kamp goederen moesten halen of brengen, hebben verder wel eens de kans waar
genomen om een landgenoot uit de gevangenschap te smokkelen. Een Brabantse boer 
bv. vervoerde ze in lege gamellen, waar ze op zijn boerderij, besmeurd met etensresten 
maar dol gelukkig uit kwamen kruipen. 
Bij deze bevrijdingen ging het in de regel niet om bepaalde en daardoor meestal niet om 
voor de illegaliteit belangrijke personen. Men nam eenvoudig zijn kans waar om enkele 
onbekende landgenoten te helpen. Bij de meeste bevrijdingen echter was dit anders. Wan
neer een belangrijk illegaal werker door de SD was gearresteerd, was het regel, dat zijn 
vrienden al hun best deden om op de hoogte te komen met zijn verblijfplaats en zo spoedig 
mogelijk in contact met hem trachtten te komen, wat meestal door bemiddeling van Neder
landse bewakers wel gelukte. 
1) Zie I, pag. 494.
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Een heel enkele maal was het mogelijk oin het slacht
offer van de SD los te kopen. Zo werd een dominee 
uit Halfweg voor f 30.000,- vrijgekocht, bij nie
mand minder dan Rauter "hochstderselber". Maar 
toen een illegale werker gearresteerd was door de 
SD in Maastricht met 1250 bonkaarten en over de 
herkomst hiervan zijn ondervragers om de tuin 
wist te leiden, zodat ze meenden met een nogal 
onschuldig geval te doen te hebben, bemerkten 
ze na een omkooppoging van de LO, die f20.000,
bood voor haar medewerker, hun vergissing en na 
deze dag werd het slachtoffer op Duitse wijze in 
verhoor genomen. 
Aan een bevrijding door list of door geweld waagde 
de illegaliteit zich overigens ook liever dan aan dit 
gesjacher met een dikwijls onbetrouwbare SD'er. 
Daar betaalden de twee KP' ers Dirk en Henk Visser 
(Jan H. Heerdink t) leergeld mee bij hun poging 
om een bewaker om te kopen tot medewerking aan 
de bevrijding van Hans (Marinus Heerdink t), 
Henk'sbroer, 
die m het 
concen tra
tiekamp te 
Amersfoort 

Van zijn lepel maakt hij een zaag door de steel van de lepel zat. Voor een 
op de krib met zijn klomp te bewerken. Dat geeft een geluid, flinke som dat door de hele bunker is te horen. Daarom kan hij hoogstens 
vier klappen op een dag geven: dat is iedere dag één tandje. gelds en en-

kele flessen 
jenever zouden drie SS'ers hun medewerking ver
lenen. Maar op de avond van de overval liep het 
mis. Door zeer koelbloedig en doortastend optre
den wist Dirk de situatie te redden door drie SS'ers 
neer te schieten, waardoor hij en Henk konden 
ontkomen. Ook deze actie wordt elders in dit boek 
verder uitgewerkt 1). 
De beste kansen bood een bevrijding, wanneer het 
slachtoffer zich in het ziekenhuis bevond, al was 
het dan meest onder bewaking. Daarom werd nogal 
eens een poging ondernomen om een gevangene 
naar het ziekenhuis overgeplaatst te krijgen, waarbij 
de gevangenisarts goede diensten kon bewijzen, 
door bv. voor een flinke koorts of ingewandspijnen 
te zorgen, die op een blindedarmontsteking wezen. 
Nico van Trouw deed, gevangen genomen bij een 
controle en opgesloten in de Weteringschans, iedere 
dag vrezende dat de SD zou ontdekken wat hij 
alzo op zijn kerfstok had, zelf een poging om uit 
1) Zie 1, pag. 508. 
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hefboom te gebruiken, verbuigt hij de boeien aan zijn voeten,
zodat hij deze na veel moeite, bloedend en ontveld, uit de brede

ijzeren banden kan bevrijden. 



die onneembare vesting naar een ziekenhuis te 
worden overgeplaatst. Eerst liet hij zich van de 
hoge trap op de cementen vloer vallen, in de hoop 
een paar ribben te breken. Hij viel bewusteloos, 
maar toen hij bij kwam in de cel en allereerst 
zijn lichaam betastte, bleken alle ribben nog heel. 
Daarna wist hij met veel moeite zijn twee celgenoten 
over te halen om met het celkrukje zijn sleutelbeen 
kapot te slaan. Ze sloegen eerst om de beurt en toen 
met zijn tweeën en slaagden er niet in om zijn ste
vige botten te verbrijzelen. 
Enkele dagen later werd Nico, met een stijve 
schouder, die nog weken lang alle kleuren van de 
regenboog vertoonde, als "licht geval" ontslagen. 
Interessant is ook het geval van Lange Jan uit 
Deventer, het hoofd van de CID aldaar, gear
resteerd in December '44. Het gelukte hem bij zijn 
verhoor een logisch geheel bij elkaar te liegen, maar 
de SD'ers, overtuigd dat hun gevangene zeer be
langrijke inlichtingen zou kunnen geven, bleven zes 
weken lang hun best op hem doen. Wanneer het 
dan critiek werd tijdens het verhoor, wenddeJan 
hevige kiespijn voor, die hem belette zijn gedachten 
te concentreren. De SD'ers beloofden tenslotte hem 
de volgende week naar een tandarts te brengen en 
nog diezelfde dag was J an's koerierster door een 
gesmokkeld briefje met dat hoopvolle bericht be
kend. Jan had nauwelijks in de week daarop met 
zijn begeleider de wachtkamer betreden, of er kwa

Het verduisteringsluik aan de buitenkant van de cel is losge
werkt en Groothof laat het nu centimeter voor centimeter aan

stroken van zijn handdoek zakken.

men enkele kerels in Duitse uniform de persoonsbewijzen controleren. Jan werd op de 
gang geduwd en de SD'er moest zich uitkleden en werd naakt in de kelder opgesloten. 
In zijn uniform fietste Jan enkele minuten later met zijn vrienden naar een veilig on
derduikadres. 
Na de luchtlandingen bij Arnhem had de KP in die plaats contact met de Engelse 
gewonden in het St. Elizabethgasthuis, door bemiddeling van de Nederlandse Rode
Kruis hulpen. Ondanks de Duitse bewaking gelukte het de leider der KP om Brigade
Generaal Hackett, die met een vrij ernstige maagwand verpleegd werd, als burger ver
momd uit het gasthuis te peuteren en hem in Ede in veiligheid te brengen, hetgeen daarna 
ook nog met andere officieren van dat onderdeel is gebeurd. 
Zeer bekend is de ontvoering uit het ziekenhuis te Groningen van Ane Fokkens (t) door 
de KP-Meppel. Ane was bij de politie in Groningen en gaf berichten door, die voor de 
illegaliteit van belang konden zijn. Toen dit ontdekt werd, werd hij door een "collega" 
gearresteerd en bij een poging om te ontvluchten door twee schoten in het rechterbeen 
gewond. Hti werd naar het academisch ziekenhuis gebracht, waar een bloedtransfusie 
werd toegepast. In de volgende dagen werd met de KP uit Meppel, waarmee Ane con
tact onderhield, een plan gemaakt voor zijn bevrijding. De arts, die Ane behandelde, 
verleende zijn medewerking en in de morgen van 16 Juni 1943 had de overval plaats, 
waarover een der medewerkers het volgende vertelt: 
,,'s Woensdagsmorgens 16 Juni, even vier uur, reed door de stille straten van Groningen 
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een auto met vier jonge kerels in de richting van het academisch ziekenhuis. Het hek in 
de poort was gesloten. De portier werd een legitimatiebewijs "Politie" getoond en hem 
wordt bevolen het hek open te laten, aangezien er nog een auto op komst is. De portier 
wordt tevreden gesteld, de auto vervolgt zijn weg zo stil mogelijk in de richting van de 
afdeling Prof. . . . . . . Snel handelen is nu gewenst. Zo stil mogelijk gaan de KP-mensen 
naar drie hoog, de revolver in de vuist, ze moeten overal op voorbereid zijn. Ze weten, 
Ane wordt bewaakt en die bewaker moet onschadelijk gemaakt worden. Voor de zieken
kamer even luisteren, alles schijnt in rust. Met een ruk wordt de deur geopend, de bewaker 
zit tegenover de deur en springt de hoogte in. Direct overzag hij de situatie, voor een 
verdediging had hij geen lef en hij zei: ,,Neem Fokkens maar mee ". Maar nu werd hem 
bevolen met het gezicht naar de muur te gaan staan, waaraan voldaan werd. De held 
was zo mak als een schaap. Er werden hem met een revolver een paar flinke tikken op zijn 
kop gegeven, zodat hij enigszins zijn bewustzijn verloor en hij werd toen gemakshalve 
maar onder het ledikant geschoven. Naar later bleek, was hij toch niet al te goed geraakt. 
Onder het ledikant kon hij nog aardig goed de kleur der kousen van de helpende zusters 
zien, wat mede later tot hun arrestatie heeft geleid. Deze twee zusters, Japke en Boukje, 
moesten Ane verplegen en waren al vroeg met hun werk begonnen. Ze vernamen opeens 
ongewone geluiden in de richting van het zaaltje waar Ane lag. Gauw er heen; de zaak 
was hun direct duidelijk. Ze kwamen juist op tijd om Ane de nodige kleren aan te doen 
en in een ogenblik was Ane van drie hoog in de auto gebracht. 
In razende vaart reed de auto in de richting Meppel, het doel van de reis. Slechts 45 
minuten hadden ze nodig voor deze tocht van 70 km. De KP'ers moesten er rekening 
mede houden, dat de telefoon hun voor kon zijn, maar wat een geluk, de telefoon was 
in het ziekenhuis het eerste uur defect. Toen die weer bruikbaar was, flitsten de berichten 
van de ontvoering naar alle kanten, maar zonder resultaat." 
Helaas is deze voortreffelijke illegale werker later toch weer gevangen genomen en in 
Vught gefusilleerd. 
Vervolgens laten wij Dolf vertellen, hoe hij uit een ziekenhuis in Utrecht werd bevrijd, 
waar hij terecht was gekomen nadat hij bij een poging tot ontvluchting in zijn rug geschoten 
was. Een verpleegster stuurde op zijn verzoek een berichtje naar zijn illegale vrienden. 
Nog diezelfde dag kwam bericht terug, dat er aan zijn bevrijding gewerkt werd. Korte 
tijd later werden de dag en het uur vastgesteld. 
"De dag verloopt veel te traag naar mijn zin. Ik oefen maar veel en tegen de middag 
kan ik me bijna geheel oprichten. 
Om twee uur ruimen de twee goede agenten hun plaats in voor één NSB'er en één niet
NSB'er. Voor beiden werd ik echter gewaarschuwd. Ook degene die geen NSB'er is, 
is volgens de vertrekkende agenten niet te vertrouwen. Deze lui zullen tot vanavond 11 uur 
blijven en om 9 uur komen mijn bevrijders ... 
Naarmate het later wordt, word ik ook zenuwachtiger. Nog steeds ben ik aan het oefenen. 
Mij geheel oprichten kan ik nog steeds niet. De twee agenten zitten ook weer links van 
mijn bed in de hoek van het zaaltje. Ik kan ze niet zien, doordat een scherm opzij van mijn 
bed staat. Rechts van mij ligt sinds gisteren een onderduiker-fietsendief, die door zijn 
been geschoten is. Hij zegt niet veel; trouwens, ik bemoei me ook niet met hem. Een groot 
gewicht hangt aan zijn been. 
Het is bijna 9 uur; al meer dan een half uur houd ik de deur in het oog. Mijn hart bonst 
mij in de keel. Het wordt kwart over 9 en nog later. Nog steeds zijn ze er niet. Het is dood
stil in het ziekenhuis; ook de twee agenten zitten al geruime tijd stil in hun hoekje. 
Net als ik begin te twijfelen of ze nog wel zullen komen, hoor ik enig gestommel, tege
lijkertijd zie ik de jongens binnenkomen. 
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Het zijn er vier. Twee er van hebben witte doktersjassen aan en twee zijn in een gewoon 
colbertcostuum. De eerste twee lopen recht op de agenten af en gelasten hen onder bedrei
ging van een pistool de handen omhoog te doen ... Wat er verder gebeurt, kan ik niet 
meer zien door het scherm, dat bij mijn bed staat. Even hoor ik niets, dan . . . een plof 
en een hevig gestommel. Het scherm valt om en komt half op mijn bed terecht. Nog 
eens hoor ik: ,,Handen omhoog!" Vlak daarna een schot, nog één en nog één. Vier schoten 
achter elkaar doorbreken de stilte van hetziekenhuis. Doodstil lig ik op mijn bed. Ik ruik 
de kruitdamp. Een ogenblik van lugubere stilte volgt nu. M'n zenuwen zijn tot het uiterste 
gespannen. Wie is er geraakt? Zouden de jongens toch het onderspit gedolven hebben? 
. . . Allerlei gedachten warrelen door mijn hoofd, ik kan niet redelijk meer denken. 
Opeens verschijnt het hoofd van een van de jongens boven het bed. ,,Ben jij Dolf?" ,,Ja, 
dat ben ik," roep ik uit en meteen sta ik naast mijn bed. 'k Heb mij er later over ver
wonderd, dat ik er zonder hulp uitgekomen ben. 
M'n buurman, onderduiker-fietsendief, begint te gillen dat hij niets gedaan heeft en maar 
een gewone onderduiker is. Er wordt geen notitie van hem genomen. 
De jongens komen met een pantalon, een colbertjasje en een overjas voor mij aandragen. 
Er is niets bij waarmede ik de pantalon op kan houden; ook zijn er geen schoenen en 
sokken voor mij. Maar wat geeft dat, het gaat zo ook wel. Binnen een minuut heb ik alles 
aan en kijk eens om me heen. Ik zie de NSB-agent in elkaar gezakt op een stoel zitten. 
Hij is bewusteloos geslagen. Terwijl ik nog naar hem kijk, komt hij bij en wil zich oprichten. 
Een waarschuwende kreet van mij is voldoende voor een van de jongens om hem nogmaals 
een tik op zijn hoofd te geven, zodat hij als een zoutzak in elkaar zinkt. De niet-NSB'er 
ligt roerloos op de grond. Hij is dood. Ik hoorde het later: hij deed zijn handen omhoog 
toen hem dat gelast werd, doch toen liet hij zich ineens voorover op één van de jongens 
vallen, die onder kwam te liggen. Er ontstond een worsteling, waarbij de agent naar zijn 
revolver greep. De on
derliggende KP' er kreeg 
echter zijn rechterhand, 
waarin hij zijn pistool 
vasthield, even vrij en 
schoot in het lichaam 
van zijn overweldiger. 
Vlak daarop knalden nog 
enkele schoten van de 
overige KP' ers en daar
mee was het met de po
litie-agent gedaan. Jam
mer, het zou niet nodig 
geweest zijn als hij ge
willig had gedaan wat 
hem bevolen werd. De 
KP' ers hadden hem met 
chloroform willen be
dwelmen. De NSB' er was 
gewilliger en kreeg alleen 
een tik boven zijn ogen. 
Een ware ravage laten 
wij achter als wij ver
dwijnen. Wonder boven 

LAAN /Jl/t, 

. . .  door prikkeldraadversperringen, langs wachttorens met schijnwerpers en door een. mijnenveld • • •

Op de tekening is de route van ontvluchten aangegeven. Men ziet links onder het plankje, dat Groothof 
in de cel vervaardigde en waarmee hij de prikkeldraadversperringen passeerde. 
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wonder kan ik alleen lopen. We moeten twee trappen af; op de gang komen wij een dok
ter tegen, die een gebaar maakt van: Schiet maar gauw op, van mij zal je geen last 
hebben. 
Buiten staat een jongen bij de fietsen op wacht. Voor aan de straat staat er nog één. Ik 
kruip bij één van de jongens achterop; mijn blote voeten bengelen onder mijn pantalon 
uit. We rijden een klein eindje de singel op, vlak langs een vrachtauto, waar ik in overstap. 
De auto brengt mij naar de plaats van bestemming, een halve kilometer van het zieken
huis vandaan." 
Nog een interessant geval van bevrijding, waarbij de LO chantage gebruikte, is het vol
gende: In Haarlem werd Kees, districtsleider LO, gearresteerd en in de politiecellen in 
de Smeedestraat voorlopig ingesloten. De LO-mannen waren er snel bij en ze namen een 
goede politie-agent in de arm, die zou helpen en beloofde onder te duiken. Maar er zaten 
meer mensen in de cellen en men wist binnen niet, wie Kees was. Daarom liet een der 
LO'ers zich door de politie-agent wegens dronkenschap naar de cel brengen en toen was 
de man spoedig gelocaliseerd. 
's Avonds ging de bewuste agent de dienstdoende agent overhalen om Kees los te laten. 
Deze dienstdoende agent voelde er echter niets voor, want die illegale werkers waren 
toch maar avonturiers en hij wilde voor hun plezier niet met zijn gezin in Vught komen. 
Men drong aan: de organisatie zal je helpen om met je gehele gezin onder te duiken. 
Weer een weigering. Dan komt een van de LO'ers op het lumineuze idee te vragen, wie 
die agent is. Als hij het hoort, zegt hij: ,,Nu zijn we er. Twee maanden geleden heb ik 
zijn zoon als onderduiker in Drente geplaatst. Ga naar hem toe en zeg hem, dat als hij Kees 
niet onmiddellijk loslaat, zijn zoon morgen op transport naar Duitsland is." Nu bezweek 
de bezorgde vader, Kees kwam vrij, maar de agent wilde ondanks aandrang niet onder
duiken en werd de volgende dag gearresteerd. Gelukkig kwam hij spoedig weer vrij. 
Naar aanleiding van dit laatste geval, moeten wij enkele aantekeningen maken. Het illu
streert, welke grote mogelijkheden er voor goede vaderlanders onder politie-agenten en 
bewakers geweest zijn om een illegale werker de vrijheid te hergeven of om hem door 
hun medewerking te helpen bevrijden. Het is jammer, dat dit niet meer is gebeurd, door 
de overgrote voorzichtigheid, in sommige gevallen moeten wij zeggen lafheid der bewakers. 
Dikwijls moest om hun hardnekkige weigering tot medewerking van een bevrijdingspoging 
worden afgezien. En vele illegale werkers zijn door zgn. goede bewakers dan toch maar 
bewaakt, zonder dat de gelegenheid werd aangegrepen om hen in vrijheid te stellen. 
Maar daar staan andere voorbeelden tegenover. Op verschillende bureaux heeft een zgn. 
stille bevrijding plaats gehad, waarbij een illegaal werker onder de agenten stiekum de 
deur voor de gevangene openzette. Zo is Frouke ontsnapt uit het politiebureau aan het 
Paardenveld te Utrecht en Johannes Post (t) uit dat te Apeldoorn. En meermalen is het 
ook door de inlichtingen of de medewerking van een of meer der agenten mogelijk geweest 
om na de arrestatie van een illegale werker, die tijdelijk in een politiecel werd opge
borgen, hem door een snelle overval tijdens het vervoer naar de gevangenis te redden, 
waar zijn bevrijding een veel groter probleem of meestal een totale onmogelijkheid zou 
zijn geworden. 
Maar moest de bevrijding door een gewapende overval, zonder medewerking van binnen
uit

2 
tot stand komen, dan vormde een politiebureau een heel wat lastiger object dan een 

ziekenhuis. Evenwel, dat onze KP'ers zich daardoor niet lieten afschrikken als het om het 
leven van hun vrienden ging, daarvan hebben ze in verschillende plaatsen het bewijs 
geleverd. In Sneek zelfs twee maal binnen enkele weken, waarbij achtereenvolgens 20 en 9 
gevangenen werden bevrijd. 
Uit de spannende beschrijvingen, die ons van verschillende overvallen ten dienste staan, 
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De poort van de zgn. Koepel, de gevangenis te Arnhem, waaruit op 11 Mti '44, de verjaardag van Mussert, o.a. Frits de Zwerver werd bevrijd. 1) 
Foto: De Booys. 

kiezen wij die van de overval op één der grootste politie-bureaux van ons land, het Haagse 
Veer te Rotterdam, op 24 October 1944, verteld door een der medewerkers. 
De aanleiding tot deze overval was de arrestatie van een belangrijke figuur uit de LO. 
"Zoals gewoonlijk werd er direct na zijn arrestatie overlegd: Is er wat aan te doen? De 
leiding van de KP-Rotterdam voerde de ene bespreking na de andere. We waren het 
er over eens: Als wij iets wilden doen, dan moesten wij zeer snel optreden. Het werd Dinsdag 
24 October. De dag begon vrij onrustig, met een schietpartij met de SD bij de Statentunnel 
en in de Middellandstraat. In het begin van de middag kwam het bericht via de koeriersters 
door: ,,Om drie uur bij Station Bergweg". Zouden wij dus toch proberen het Haagse Veer 
te kraken? Wat voor plan zou er uitgewerkt zijn? Op het gegeven uur waren wij in de 
buurt van het station. De zaak liep niet vlot. Het bericht luidde: Voorlopig rond blijven 
wandelen of fietsen. Het vergaderlokaal is nog niet open. Pas tegen half vier werd mede
gedeeld, dat wij moesten gaan naar de Ambachtsschool aan de Gordel weg. Even half vier 
waren wij met een kleine twintig man in de bestuurskamer van de Ambachtsschool. De 
plannen werden voorgelegd en besproken; de taken verdeeld; instructies gegeven over 
bewapening enz. 
Om halfvijf gingen wij 1,1it elkaar. Wij zouden elkaar weer ontmoeten om 6 uur 's avonds in 
de woning van de concierge van het Hoofdbureau van Politie .. 
Tussen half zes en tien over zes gingen we met twee of drie tegelijk door de deur naast de 
auto-ingang van de motordienst, de trap op naar de woning van de concierge. Wij moesten 
hier wachten tot even over zevenen, want om zeven uur werd de wacht in de gevangenis-
1) Zie I, pag. 488 e.v. 
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afdeling van het bureau afgelost. In de resterende tijd werden de laatste voorbereidingen 
getroffen. Koeriersters waren bezig met het wegslepen van de belangrijkste bezittingen 
van de concierge, die met zijn gezin zou onderduiken, zo gauw wij naar boven zouden 
gaan. De hulp van de concierge was een grote verlichting van onze taak. Wij hoefden nu 
nl. niet door de hoofdingang en de wacht, maar konden via de cantine direct op de gang 
van de derde verdieping komen. 
Terwijl de koeriersters zich aldus beijverden, waren enkele KP'ers bezig zich te verkleden 
als SS-lieden. Een ander verkleedde zich als wachtmeester der Staatspolitie; weer anderen 
keken hun wapens na en bespraken enkele bijzonderheden van het uit te voeren plan. 
Wat de bewapening aanging, die was perfect! De als SS mannen verklede KP'ers hadden 
elk een stengun, een pistool en twee handgranaten. De overigen hadden pistolen en hand
granaten, terwijl de twee man, die de wacht moesten houden op de derde verdieping, 
bewapend waren met een stengun met drie reservehouders, een FN-9 mm met twee extra 
houders (samen 145 schoten) en twee handgranaten. Mocht het verkeerd gaan, dan zouden 
de heren een harde dobber aan ons hebben. 
Eindelijk was het dan vijf minuten over zeven. Het spel kon beginnen. De als wachtmeester 
der Staatspolitie verklede KP'er begon met op te bellen naar de hoofdbewaker. 
,,Met de officier van dienst, vaandrig Koot ... Er zijn hier vier man SS, die komen con
troleren . . . " 
,,De zaak is in orde, je kunt ze binnen laten ... " 
,,Goed ... " 
Een pak van ons hart. De hoofdbewaker vloog erin. Wij konden nu dus naar boven. 
Voorzichtig, teneinde geen leven te maken, liepen wij uit de woonvertrekken van de 
concierge door de cantine naar de gang. Wij moesten nu twee kleine trapjes op en stonden 
voor de gevangenisafdeling. Voor de deur zaten twee agenten, die geen aanstalten maakten 
om de naderende SS-lieden en de begeleidende agent een strobreed in de weg te leggen. 
De rest van de ploeg - 12 man - bleef even wachten, zodat de agenten geen argwaan 
kregen. Ook de agent achter de deur leverde geen moeilijkheid op. Hij opende de deur en 
de SS'ers stapten binnen. Achter hen aan kwamen nu direct twee man, die de bewakers 
voor de deur en achter de deur een pistool onder de neus hielden en hen ontwapenden. 
De SS-lieden liepen links een trapje op en stormden af op vier landwachters, die voor de 
cellen, op de vijfde verdieping, aan een tafeltje zaten te kaarten. Tegen vier stens doe je 
niet veel, dus de handen gingen omhoog. 
Achter de KP'ers, die de agenten achter de deur hadden ontwapend, schoten enkele knapen 
op de hoofdbewaker en de andere bewakers af. Daar juist het eten werd uitgedeeld en er 
bovendien een kwartier geleden een nieuw transport gevangen,en was binnengebracht, 
was er een ongelooflijke drukte tussen de cellen. 
In die tijd had één der KP'ers de sleutels van de cellen te voorschijn gehaald uit het hokje 
van de hoofdbewaker en begon de cellen te openen. Enkele der gevangenen snapten niet 
wat er aan de hand was; zij vroegen of zij hun brood mochten meenemen! 
Ook een provocateur, die door de SD in de cellen was gestopt om de gesprekken af te 
luisteren, begreep er niet veel van, want hij deelde mede, dat hij van de Sicherheitspolizei 
was en dus niet mee hoefde. Als antwoord werd hij in de cel getrapt waar de vier land
wachters al eerder ingestopt waren. 
Ongeveer vijf voor half acht begon de aftocht. De bevrijden kwamen naar beneden en 
gingen dezelfde weg, die wij heen waren gegaan. Een en ander veroorzaakte nogal wat 
leven en het verbaasde ons wel, dat er geen alarm geslagen werd. 
Het was een merkwaardige optocht, die zich even later bewoog van het Hoofdbureau over 
het tegelpad naar het Hofplein! 46 gevangenen, waaronder 15 zo juist binnengebrachte 
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mensen van de "Vrije Pers", vier agenten, die wilden onderduiken, en daaromheen 20 tot 
de tanden gewapende KP'ers. We waren ongeveer bij de rijwielstalling, aan het begin van 
het tegelpad, toen wij in het Hoofdbureau de alarmsirenes hoorden loeien. De overval was 
ontdekt. De gealarmeerde agenten op het Hoofdbureau waren echter net te laat. Op het 
Hofplein stonden de auto's namelijk gereed. 
Even half acht reed de laatste auto weg en om twaalf minuten voor acht waren de laatste 
gevangenen ondergebracht in een school in een ander stadsdeel, waar reeds mensen van 
de LO klaar stonden om hen te ontvangen." 
Deze overval deed in omvang, zowel wat het aantal medewerkers als het resultaat betreft, 
voor die van een gevangenis niet onder en het woord "Bureau" is hier ook niet meer dan 
een naam. 
Het zijn vooral de overvallen op gevangenissen geweest, die in het land een geweldige 
geestdrift hebben verwekt en daardoor naast de oogst aan geredde mensenlevens een sterke 
morele waarde hebben gehad. Maar slechts weinigen van hen, die na zulk een overval in 
stilte juichten om de gevoelige klap, die het prestige van de vijand was toegebracht, hebben 
kunnen bevroeden welk een reuzenwerk zo'n overval eigenlijk betekende. Hoe er, om te 
beginnen, gespeurd moest worden naar een zwakke plaats in de verdediging van de schijn
baar onneembare vesting, die een gevangenis vormde. Hoeveel besprekingen nodig waren, 
hoeveel studie om op de hoogte te komen met heel de situatie tot in de kleinste bijzonder
heden, hoe de plattegronden van het gebouw werden bestudeerd, hoeveel plannen werden 
opgesteld en weer verworpen, tot men eindelijk dat ene gevonden had, dat de grootste 
kans op slagen bood. En dan was nàg het voorbereidende werk niet ten einde, dan begon 
het eigenlijk pas. Het winnen van medewerkers (want dikwijls was één ploeg niet groot 
genoeg in aantal), de verdeling der taken, het bepalen van dag en uur, de bestudering van 
alle omstandigheden, de voorbereidende maatregelen voor de verzorging van de bevrijde 
gevangenen (kleding, bonnen, geld, onderduikadressen), het vormde alles tezamen zo'n 
veelomvattende taak, dat van het organisatievermogen van de leider van de overval het 
uiterste werd gevergd. Bij al de arbeid, die moest worden verricht, kwam dan voor de 
leider nog de zwaar drukkende zorg voor het leven van zijn medewerkers. Want ook hier 
komt uit, dat deze mensen geen avonturiers waren, die met levens speelden, maar dat zij 
gewend waren om van elke daad verantwoording af te leggen tegenover een nauw geweten. 
Zeer duidelijk komt dit uit in het volgende verhaal: 
,,Toen Jaap Kroon, een der oprichters van de LO in Groningen, gearresteerd was, be
raadslaagde men of men zou pogen hem te bevrijden (October '43). Men kon het onderling 
niet eens worden. Piet v. d. Berg, die na de arrestatie de leiding van de LO overgenomen 
had, stond op het standpunt, dat iemand, die zwijgen kon, zelfs in de gevangenis en onder 
scherpe verhoren, geen gevaar was voor de organisatie en zolang hij niet voor de kogel stond, 
niet eruit gehaald mocht worden door vier of meer personen. Slechts wanneer er 100 % kans 
was, zou men het mogen doen. Men nam een arts in de arm, die richtlijnen gaf om krank
zinnigheid te simuleren. Jaap zou vier stadia door moeten maken, waarbij de laatste be
stond uit het bekrabben van de muren. Het plan werd clandestien medegedeeld, doch het 
laatste stadium weigerde hij. Dit en de brieven van Jaap versterkten Piet v. d. Berg in de 
mening, dat hij zwijgen zou tot het einde toe. Piet vond het niet verantwoord om dan nog 
verschillende medewerkers aan grote gevaren bloot te stellen, die nu eenmaal verbonden 
zijn aan een bevrijding. De anderen wilden Jaap echter tot elke prijs uit het gevang slepen, 
doch Piet verbood het hun. Hij redeneerde aldus: Jaap was gevallen, Jaap moest vallen 
en nu kon men niet terugzien maar moest men vooruit. Frits kwam op het laatste moment 
met een plan. Piet vroeg hoeveel kans er was, dat de onderneming zou slagen. Frits dacht 
90 %. ,,Dan verbied ik je voor de 10 % kans je leven te wagen", antwoordde Piet. ,,Ik 
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Door gebruikmaking van een in de cel gesmokkeld zaagje, wwen enkele arrestawm zich begin Juli '44 uit 
een cel in het Hoofdbureau van Politie te Utrecht te bevrijden en op het dak te komen. Door middel van hun 
aan repen gescheurde matrassen lieten zij zich midden in de nacht onder het oog van de wacht van het dak afzakken. 
Men ziet op de foto de aan elkaar geknoopte matrasstroken bevestigd aan de schoorsteen. Helaas werd de ont
vluchting te vroeg ontdekt, waardoor één man op het dak werd achterhaald. Een ijverige politie-luitenant joeg 

neem op mij om Jaap 
doelbewust in de ge
vangenis te laten, ge
zien de hele situatie. 
Liever één man in de 
doos, die zwijgen kan, 
dan een hele organisa
tie op losse schroeven 
terwille van diezelfde 
man." 
Een tegenhanger tot 
dit verhaal kan men 
vinden in de tweede 
overval op de W ete
ringschans door Johan
nes Post (t) inJuli '44, 
uitvoerig beschreven in 
,,Den Vijand Weder
staan", de voorloper 
van dit gedenkboek, 
een overval, die werd 
doorgezet ondanks ve
le waarschuwingen die 
binnen kwamen en on
danks het feit, dat geen 
der deelnemers volledig 
vertrouwen had in de 
SS-man bewaker, die 
van binnenuit aan de de weerloze man daar een kogel in het lichaam. 
overval zou medewer

ken. Hier meende men de kans van slagen, die men scheen te hebben, te moeten benutten 
terwille van de rijke oogst aan mensenlevens, die men zou kunnen binnenhalen. Want 
hier ging het niet om de vrijheid van één man, als in Groningen, maar om die van vele 
verzetslieden, waaronder tientallen ter dood veroordeelden. En met een overgave, waar
naast het verraad van Boogaart in al zijn afschuwelijkheid uitkomt, hebben deze 1 7 mensen 
hun leven in de waagschaal gesteld en 7 hebben het moeten offeren 1). De verleiding is
groot, om van deze en soortgelijke heldendaden nog veel te vertellen, bv. van de eerste 
overval op de Weteringschans onder leiding van Bolhoed (Gerrit Jan van der Veen t), 
die mislukte doordat een waakhond de bewaker ontijdig in het geweer riep. Van het latere 
plan, dat bestaan heeft om deze onneembare vesting met geweld te veroveren. Van de 
driemaal mislukte en toen toch geslaagde overval op het Huis van Bewaring te Arnhem 
en van die op de gevangenis te Zutphen, dezelfde dag uitgevoerd door een deel van dezelfde 
medewerkers onder leiding van Johannes (Joh. ter Horst t) 2). Van de kraak te Assen en
van de prachtig georganiseerde en minutieus voorbereide overval op de Bijzondere Straf
gevangenis te Leeuwarden. Al deze overvallen komen echter meer of minder uitvoerig bij 
de provinciale geschiedenissen in Deel I ter sprake. In plaats daarvan geven wij daarom 
hieronder het verhaal van een stoutmoedige bevrijding uit de gevangenis te Groningen, 

1) Zie I, pag. 376 e.v.
2) Zie I, pag. 488.
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waarvan het welslagen berustte op een perfect stuk telefoonwerk. 
"Het adres waar "hij" voor een bespreking moesl zijn� blee� dgg� de SD bezet te zijn. Twee 
man hielden daar de wacht en vingen hem op; een: hevige·· wàrsteling volgde. Met de 
revolver in de hand sommeerde de ijlings toegeschoten mof zijn prooi met de neus tegen de 
muur te gaan staan. Maar deze had wel eens van een Blitzkrieg gehoord en paste die toe ... 
Een stomp, een slag, de deur open en rennen!!! 
Tientallen meters verder wist een der SD-knechten hem toch nog te raken; door enkele 
kogels getroffen stortte hij op straat neer en werd na een kort verhoor naar het ziekenhuis 
vervoerd. Een illegale werker was in handen van de SD gevallen. 
Toen wij hoorden, dat er geen direct levensgevaar bestond, waagden wij de volgende mor
gen een kans, bijgestaan door een verpleegster ... Te laat! De vorige avond was hij reeds 
voor de veiligheid naar de gevangenis overgebracht. Hij moest echter nog terug naar het 
ziekenhuis om geopereerd te worden. Opnieuw werd een plan opgezet, een bestelwagen 
werd "gestolen" om de ploeg na de operatie te kunnen afvoeren. Helaas, ook deze poging 
kon tenslotte niet ten uitvoer worden gebracht. 
Enkele dagen zagen wij geen enkel lichtpunt; de patient werd ter meerdere zekerheid in 
het Huis van Bewaring ingesloten, wat een bevrijding niet eenvoudig maakte. 
Opnieuw werd begonnen, er werd zwaar geboomd, gedacht, gecombineerd, theorie en 
practijk gevariëerd besproken en het plan kwam gereed, origineel, dus een prima kans om 
te slagen. Een van onze medewerkers, die reeds lange tijd te onzen dienste "vriend" was 
van de SD, demonstreerde nog eens het optreden van de SD'er Korn, en ... daar draaiden 
wij! De afgesloten telefoon van een onzer vrienden werd via de PTT-centrale weer aange
sloten. Door een onzer werd het Huis van Bewaring opgebeld, hij meldde zich als "Korn 
van de SD" en vroeg naar de toestand van de twee arrestanten; hem werd medegedeeld, 
dat de ene "sehr krank" was. 
Kom nam hiervan nota en belde af. Na enkele minuten belde hij opnieuw en deelde het 
personeel van het Huis van Bewaring mede, dat beide arrestanten direct door drie wacht
meesters zouden worden gehaald. Hij noemde opnieuw de namen, ook van de betrokken 
wachtmeesters, en beval de papieren van de wachtmeesters bij hun komst goed te con
troleren. 
De drie wachtmeesters hadden in de auto op een afgesproken punt op het vertreksein ge
wacht; na het eerste telefoongesprek werd dit gegeven en reden zij naar het Huis van 
Bewaring, waar zij zich met hun opdracht meldden. Zij werden ontvangen en hun papieren 
werden zorgvuldig gecontroleerd en "in orde" bevonden. Tot nog toe ging alles betrekkelijk 
eenvoudig. Maar nu kwam de grote moeilijkheid: vóórdat een arrestant mocht worden 
afgegeven, moest steeds door het Huis van Bewaring het Scholtenshuis worden opgebeld 
of alles klopte en nu was het zaak, dit telefoongesprek te ondervangen. Hiertoe werd 
,,ergens" een tussenschakeling tot stand gebracht, waar de illegale "Herr Korn" zetelde, 
zodat, als vanuit het Huis van Bewaring de werkelijke SD zou worden opgebeld, de ver
binding niet met het gevraagde nummer maar met de "illegale SD" tot stand zou komen. 
Het waren momenten van hoogspanning. Een paar man wachtte bij de Natte Brug om de 
aftocht te dekken als dit nodig mocht zijn, een paar man bij de telefoon in de kamer. Er 
was niets te zien en wij konden niets doen, alleen maar wachten, wachten. En onze vrienden 
achter de schermen, de technici, zaten met z'n drieën op wacht in het PTT-gebouw, de 
lijnen van het Scholtenshuis en Huis van Bewaring angstvallig bewakend. 
Toen. begon het Huis van Bewaring een nummer te kiezen. De technici telden mee: 
2 - 5 - 2 - 4, en allen telden hardop, want als het vijfde cijfer een 1 was, moest de verbinding 
omgezet worden en de omschakeling tot stand komen. Dit was het beslissende moment en 
toen inderdaad het laatste cijfer een 1 werd, volgde een bliksemsnelle omschakeling. Het 
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telefoonnummer van de SD werd even gesperd, zodat daar geen belsignaal werd gehoord 
en toen werd het Huis van Bewaring met de "illegale SD" verbonden. 
Hier beantwoordde een "telefoniste" op de voorgeschreven manier de oproep en na de 
vraag om verbonden te worden met Herr ·Korn, werd gezorgd voor enig geklik in de 
verbinding en kwam onze "Herr Korn", die bevestigde dat, hoewel de zieke arrestant niet 
vervoerd mocht worden, deze zwaar gewonde ondanks hun tegenwerpingen toch over
gebracht moest worden naar het Scholtenshuis. 
Eindelijk, eindelijk dan ging de deur van het Huis van Bewaring open en daar kwamen ze: 
de wachtmeesters actief om deze beide zware jongens niet te laten ontsnappen, de arres
tanten gehoorzaam maar met een straal van hoop in het hart. De een, al hinkende, nam 
plaats, de ander volgde, de wachtmeesters sloten de rij. 
,,Achter klaar? Rijden maar!" 
Op het moment dat de auto vertrok van het Huis van Bewaring, startte een onzer van de 
Natte Brug naar de telefoon in de buurt om de technici te waarschuwen, dat alles weer 
normaal gemaakt kon worden. ,,Alles in orde, ze zijn er uit, ik heb ze zien rijden!!!" 
Een dankwoord trilde langs de draad ... " 

De gevangenis in Maastricht werd op 5 Sept. '44 leeggehaald, enige dagen vóór de bevrij
ding en met behulp van de directeur, die men onder druk had gezet. De SD kwam met het 
feit op de hoogte, doordat één der 80 bevrijde gevangenen zich, in een soort overwinnings
roes, brutaalweg bij de Duitsers meldde en teruggave van zijn bezittingen eiste. 
De pogingen tot bevrijding van de gevangenen uit het concentratiekamp Vught, in de 
beruchte Septemberdagen van '44, zijn mislukt, hoewel verschillende ploegen aldaar waren 
samengetrokken. Een aanval op het kamp zou geen kans van slagen gehad hebben. \Vel · 
werden voorbereidende maatregelen tegen eventueel vervoer genomen. Men zag kans de 
benzinetanks voor het kamp leeg te laten lopen. Toevoerwegen werden met kopspijkers 
bezaaid en de spoorlijn naar Nijmegen wist men in het ongerede te houden. Maar tenslotte 
kon men niet voorkomen, dat plm. 1800 gevangenen over Utrecht per trein werden 
afgevoerd naar Duitsland. De volgende dag vertrok nogmaals een transport van plm. 12 00 
man over die weg. 
De mogelijkheden om de spoorlijnen steeds onbruikbaar te maken en te houden, werden 
later, toen men over meer en beter sabotagemateriaal kon beschikken, groter. Hierdoor is 
het bv. voor de in Amersfoort gestationneerde sabotageploeg van de KP-Utrecht mogelijk 
geweest gedurende de laatste dagen voor de algehele bevrijding een transport van plm. 
500 gevangenen uit het concentratiekamp Amersfoort zodanig op te houden en steeds uit 
te stellen, dat men tenslotte geen kans meer zag om de gevangenen naar het gehate Duits
land over te brengen, hetgeen menselijkerwijs gesproken deze mensen het leven heeft gered. 
In andere plaatsen werden gevangenen "en masse" losgelaten toen de geallieerde legers 
in aantocht waren, maar ook werden soms enkelen van de zwaarst beschuldigden nog op 
de laatste dag door de woedende Duitse beulen gefusilleerd. 
En in Den Bosch kregen de gevangenen hun vrijheid terug na de volgende brief van Stephke, 
de leider van de KP "De Margriet", een schrijven, dat om zijn eenvoud en vastberadenheid 
waard is aan de vergetelheid te worden ontrukt: 
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14 September 1944, 22.00 uur 

,,Aan de Heer Directeur van de Strafgevangenis te Den Bosch. 

Zeer geachte Heer, 

Hierbij doen w�j een beroep op Uw naam van goed Nederlander, en wel met het 
volgende: 



In Uw macht ligt op het oogenblik nog om ongeveer 30 menschenlevens te redden en 
ongeveer 15 à 20 menschen de vrijheid terug te geven, die hen onrechtvaardig ont
nomen is, met name de 45 à 50 S.D. gevallen, die zich momenteel in Uw gevangenis 
bevinden. Wilt Gij Uw naam als goed Nederlander houden, stel hen dan onmiddellijk 
in vrijheid. Zoudt Gij hierdoor in moeilijkheden kunnen geraken, dat stellen wij als 
tegenprestatie te Uwer beschikking het nodige geld, bonnen en onderdak, kortom alles 
wat U maar nodig kunt hebben. Ook staan wij voor uw leven borg. 
Mocht Gij hiertoe echter niet kunnen besluiten, dan geven wij U het volgende in 
overweging: Zoo Gij Uw leven liefhebt, kunt Gij dit redden, doch slechts op een manier 
en dat is het hierboven gevraagde, n.l. de vrijheid van alle hierbovengenoemde gevallen. 
Gij hebt dan nog tijd tot uiterlijk Maandag 16 September 1944 om 14.00 uur. 
Mochten dan bovengenoemde menschen nog niet in vrijheid zijn, dan zult Gij sterven 
door de kogel. Wacht dus niet te lang, want zouden de menschen door de Duitschers 
vervoerd worden, dan zult Gij alleen hier schuld aan hebben en zal U hetzelfde lot 
( de kogel) deelachtig worden. 
Wij rekenen erop dat Gij de wijste partij zult kiezen en U een echt Nederlander zult 
toonen. Nu is de tijd voor handelen aangebroken." 

(w.g.) Stephke 

12. GEVANGENIS EN CONCENTRATIEKAMP

De illegale werker die in de cel werd opgesloten, had er niet veel méér overgehouden dan 
zijn geestelijk bezit. Zijn bestaan was plotseling afgesneden, hij was uit het wereldleven 
weggerukt, het gonsde daar buiten de gevangenismuren door, maar hij had er geen deel 
meer aan. 
En niet alleen zijn vrijheid was hem ontnomen, ook zijn vulpen en zijn bretels, zijn zakmes 
en zijn portefeuille en al die kleine dingen, die bijna een deel van de mens zelf gaan uit
maken; bovendien zijn mannelijke trots tegelijk met zijn lichamelijke onaantastbaarheid. 
Hij was, meestal voor het eerst in zijn volwassenheid, aangegrepen, gestompt en geslagen, 
geboeid en meegesleurd, hij was van de ene vernedering in de andere gevallen en de een
zaamheid van de cel werd de eerste minuten door velen beleefd als een verademing. Daar 
kwam men tot zichzelf, daar kon men zich bezinnen op zijn toestand, en het eerste, wat 
de integere illegale werker dan bij zichzelf ontdekte als hij de rekening opmaakte, was 
naast en boven zijn angst en onzekerheden een koppige wil tot zelfverdediging en het 
fiere onbuigzame gevoel van: ze krijgen mij er niet onder. 
En bij de gelovige werd dit overglansd, veelal die eerste dag reeds, door een troostend gevoel 
van Gods nabijheid en de zekerheid van het geborgen zijn in Hem, wat er ook nog verder 
te wachten stond. 
De eerste dagen was het nog hoofdzakelijk het illegale werk, wat de gevangene bezighield. 
Werd dit niet bewerkstelligd door de verhoren, dan wel door de macht der gewoonte. 
Plotseling overgeplaatst uit zijn drukke illegale leven in een staat van volkomen nietsdoen, 
ging de geest nog een tijdlang door zich daarin te bewegen en de onzekerheid over de 
veiligheid van de vrienden drong er ook dikwijls toe. Zijn ze nu bijeen op de vergadering, 
zouden deze en die gewaarschuwd zijn, is die overval nog doorgegaan, hebben ze om die 
bonkaarten gedacht? Dat waren de vragen, die tevergeefs om een antwoord drongen. 
Daarnaast pijnigde dikwijls de onzekerheid omtrent het gezin en de zaak. Zou er huis
zoeking geweest zijn, zou de boel leeggehaald worden, worden mijn vrouw en kinderen 
goed verzorgd? Geen wonder, dat met grote vindingrijkheid iedere gelegenheid werd 
aangegrepen om in contact te komen met de buitenwereld, en dikwijls is dat na kortere 
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