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Enkele minuten later werd de sleutel van de kluis aan Simons overhandigd
die zich al verbeet van ongeduld: men was op het tijdsschema achter. Hij
had inmiddels in de secretarie de afgesproken voorbereidingen getroffen.
Nu hij de sleutel had, haalde hij uit de kluis de r05 000 zegels en bovendien
nog ruim 700 blanco persoonsbewijzen. Alles ging in de zak. De zak werd
klaargezet, het witte strookje voor het raam geplaatst, de auto verscheen, de
zak werd ingeladen, Simons stapte in en met medenemen van de sleutel
(maar met achterlating van zijn kantoorjas) verdween hij naar Geldermalsen;
de zegels en de pb's werden naar Utrecht getransporteerd. De buit was
binnen.

*

Tegen één uur waren de chef-bevolking en de chef-burgerlijke stand vrij-
gelaten. Zij rapporteerden onmiddellijk dat hun de sleutel van de kluis
ontnomen was. Men ging daar kijken (de kluis was-dicht, een tweede sleutel
was er niet), de politie-agenten in de secretarie hadden niets verdachts op-
gemerkt - per extra-politiebericht werd louter doorgegeven dat de sleutel
ontvreemd was; 'de kluis', zo heette het, 'bleef echter onaangeroerd.'
Inmiddels was de chef-burgerlijke stand naar het station meegenomen;
misschien zou hij er onder het wachtend publiek de 'belastingambtenaren'
herkennen. Inderdaad kwam hij er met één hunner oog in oog te staan - de
chef-burgerlijke stand gaf geen enkel teken van herkenning.
Ook de chef-bevolking trachtte de daders af te schermen. Hij was het die

's middags de kantoorjas van Simons zag hangen die, vreemd genoeg, niet
achter zijn loket zat. Veiligheidshalve doorzocht de chef-bevolking de
zakken van de jas. Hij trof er een vals pb in aan waar Simons in de spanning
niet aan gedacht had - dat liet hij verdwijnen.

Simons' afwezigheid viel verder op dat moment aan de politie niet op.
De 'foute' commissaris concentreerde het onderzoek op het verhoor van de
twee chefs en van de weduwe in wier woning de KP binnengedrongen was.
Zou die KP 's nachts wellicht met de sleutel terugkomen? Men nam geen
risico. Er was's nachts al bewaking bij het gemeentehuis - nu werd de kluis
onder extra bewaking geplaacst.
De volgende ochtend was Simons er wéér niet. De 'foute' cornmissaris

rook lont: was Simons wellicht met medenemen van kluisbescheiden
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