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het westen waren tal van punten waar zwarte handelaren elkaar en hW1
klanten plachten te ontmoeten, de scherpe politiecontrole was volstrekt niet
bij machte, dat verschijnsel de kop in te drukken. Welnu, een zuster van
veldwachter Sietse de Jong (de man die Dobbe op het jachthuis attent ge-
maakt had) werkte op het distributiekantoor in Joure. Begin oktober deed zij
weten dat op het kantoor een kleine onregelmatigheid ontdekt was; Dobbe
knoopte dat in zijn oor. Vermoedelijk op zaterdag 10 oktober gaf zij voorts
het bericht door dat het Centraal Distributiekantoor aan de distributiedienst
van [oure (beter gezegd: van de gemeente Haskerland) de bonnenvoorraad
had doen toekomen voor de eerstvolgende distributieperiode die op zondag
8 november zou ingaan: bonnen voor ruim tienduizend Nederlanders.

Dobbe's plan had vaste vorm aangenomen: met een aantalleden van zijn
groep zou hij naar de kassier van de distributiedienst in [oure gaan om Z.g. in
opdracht van de justitie de gehele bonnenvoorraad plus alle desbetreffende
administratiestukken in beslag te nemen; hij zou beweren dat de justitie
vermoedde dat er niet een simpele onregelmatigheid gepleegd was maar dat
er sprake was van ernstige malversaties. Voor het transport was een auto
nodig. Weinig particulieren in Heerenveen hadden nog een rijvergunning.
maar een hunner, de vee-arts H. S. Ho£kamp, was bereid, zijn wagen, een
Citroën, 's avonds ter beschikking te stellen; hij zou deze dan parkeren voor
het hotel waar hij placht te kegelen, Hotel Vernimmen, en er de sleuteltjes in
achterlaten. Eén eis stelde hij: aangezien men zijn auto voor een illegale
actie ging gebruiken, moest zijn nummerbord 'B 15800' door een ander bord
vervangen worden. I Van Veen nam op zich, voor dat andere bord te zorgen,
maar had daar nog geen tijd voor kW1I1en vinden toen hij op woensdag 14
oktober in de vooravond, terugkomend van drukke werkzaamheden voor
Vrij Nederland, in Heerenveen uit de trein stapte. Dobbe stond op hem te
wachten en deelde hem mee dat de overval in Joure diezelfde avond uitge-
voerd zou worden. Van Veen protesteerde: het nieuwe nummerbord was
er nog niet, maar toen Dobbe hem tartte ('Als je niet durft, blijf je maar
thuis'), verklaarde hij zich bereid mee te doen. Besloten werd, het nummer-
bord van dokter Hofkamp met modder moeilijk leesbaar te maken.

Dobbe en van Veen togen naar schoenwinkelier Steenwijk die ook in het
complot was. Zij trokken er marechaussee-uniformen aan die een al onder-

1 In die tijd had elke eigenaar van een auto een persoonlijk nummer dat bij een
nieuwe auto weer gebruikt werd. Dat nummer bestond uit een aanduiding van de
provincie (A voor Groningen, B voor Friesland, enzovoort), gevolgd door een
aantal cijfers. '
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