
VAN DER VEENS LAATSTE OVERVAL

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 februari zou het tot de vijfde
poging komen, maar vermoedelijk als gevolg van loslippigheid van een
van de leden van de overvalploeg ontving de directeur van het Huis van
Bewaring op die zaterdagavond een telefonische waarschuwing. Onmiddel-
lijk werd op de binnenplaats een gewapende macht samengetrokken. Op het
laatste moment werd van der Veen daarover ingelicht, waarschijnlijk door
een bewaker - wéér moest hij tot uitstel besluiten. 'Narrow escape', staat in de
notulen van de Raad van Verzet.'

Het kan zijn dat die 'narrow escape' er toe bijdroeg dat van der Veen, zijn
doel in het oog houdend, een geheel andere weg insloeg. Het plan voor de
Z.g. controle door de Sicherheitspolizei liet hij vallen. Kon men niet een
bewaker vinden die op zekere nacht in het bezit kon komen van de sleutels
en die de deur op de binnenplaats en de buitendeur zou openzetten? De man
moest daarna natuurlijk onmiddellijk naar een onderduikadres gebracht
worden. Er waren in het Huis van Bewaring enkele bewakers die wat
durfden - één hunner, G. G. van Welsum, was er al enkele keren in geslaagd,
briefjes door te geven aan politieke gevangenen. Met deze van welsum nu
voerde van der Veen begin april een eerste gesprek: of hij als verbinding
wilde fungeren met een van van der Veens naaste medewerkers, Paul
Guermonprez, die juist gearresteerd was? Van welsum verklaarde zich
daartoe bereid en bracht enkele boodschappen over. Toen hij daarmee zijn
betrouwbaarheid aangetoond had, deed van der Veen een veel verdergaand
beroep op hem: of hij bereid was, een overval mogelijk te maken? Ja.
Verschillende andere plannen werden nog overwogen, maar medio april
werd de slotsom bereikt dat het openzetten van de deuren de beste kansen
op succes bood. Hoe aan de sleutels te komen? Die waren's nachts in het
bezit van de wachtcommandant. Van Welsum ging die man goed observeren
en constateerde dat hij als regel tegen half vier's nachts indommelde waarbij
hij de sleutels voor zich op tafelliet liggen.
Voor de zesde maal werd de overvalploeg verzameld. Er waren enkele

Kp'ers bij uit Zeeland, Groningen, Utrecht en Noord-Holland, hoofdzake-
lijk waren het echter illegale werkers uit groepen van de Raad van Verzet;
ook Badrian was weer present. In totaal zouden acht-en-twintig mannen het
gebouw binnengaan, De meesten zouden zich in de nabijheid van de ingang
verdekt opstellen - daar zou van der Veen zich met twee helpers bevinden
wanneer bewaker van Welsum om kwart over vier precies (om vier uur
eindigde de spertijd) de buitendeur zou openen. Ging alles goed, dan zou

1 A.v., 2 maart 1944 (a.v.).
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