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DE OVERVAL OP HET 
GEMEENTEHUIS VAN VENHUIZEN

jaar

Begin 1944 waren voedselbonnen hard 
nodig in West-Friesland.
Onderduikers waren hiervoor afhankelijk 
van de LO (Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers) Eèn keer per 
maand werden er bonnen van uit een 
centrale in Nederland verdeeld naar een 
wisselend kantoor in West-Friesland. 
Op 27 maart 1944 zou de gehele voorraad 
bonnen voor West-Friesland opgeslagen 
zijn in het distributiekantoor (het oude 
gemeentehuis aan de Kerkweg) van 
Venhuizen.

Zondag 26 maart 1944 kwamen Pierre de 
Bie en Fritz Conijn (knokploeg Alkmaar) 
bij Dick Laan om een overval te beramen.
Ze wilden naar binnen gaan, de buit 
ophalen en verdwijnen; zonder een schot 
te lossen. Iedereen was zenuwachtig; het 
zou een van de eerste zware opdrachten 
worden.  Na grondig overleg en een 
verkenning van de routes vertrok men.

Maandag gingen de voorbereidingen 
verder, want dinsdagmiddag 28 maart om 
3 uur ‘s middags moest het gebeuren.
Een ambtenaar van de secretarie, Dick 
Kooijman (uit Andijk) zou helpen met de 
overval op voorwaarde dat men een veilig 
onderduikadres voor hem zou regelen. 
(Ambtenaren die ten bate van de LO met 
distributiebescheiden hadden gerommeld 
waren gedoemd om ééns door de mand te 
vallen. Dit gold zeker voor Dick Kooyman. 
Inspectie dreigde, dus een overval zou de 
sporen uit wissen).

Op dinsdag 28 maart 1944, ‘s middags om 
15.45 uur, verschenen er enige nette heren 
met een Opel bij het raadhuis. Met de hulp 
van Kooyman kostte het weinig moeite 
om binnen te komen. De overval was een 
feit. Iedereen werd gesommeerd de cel in 
te gaan, ook de verloofde van Kooyman, 
Annie Schrickx, die zogenaamd van niets 
wist. Dat zij voor de sleutel van de kluis 
had gezorgd werd door niemand vermoed. 
Helaas was de permanente bewaker, 
veldwachter Kes, zo onhandig om een 
gebaar naar zijn wapen te maken. Dat werd 
hem noodlottig. Hij werd neergeschoten. 
Nadat hem eerste hulp was verleend, 
bracht een auto van garage De Rie hem 
naar Hoorn. Later, in een gesprek met de 
‘eigen’.KP, zou hij zeggen: “Jongens, had 
me maar gewaarschuwd. Ik kende die 
mensen niet.”

De buit was groot. Met de auto en op 
fietsen verdwenen de overvallers; in hun 
gezelschap bevond zich Dick Kooyman, 
dat was van te voren afgesproken. Volgens 
het politieblad werden er onder andere 
vermist: 1340 schoenenbonnen, 440 
fietsbandbonnen, vele tienduizenden 
voedselbonnen, stempels, zegels en het 
pistool van veldwachter Kes. De auto werd 
niet alleen volgepropt met bonnen, ook het 
gehele bevolkingsregister werd nog even 
meegenomen. Nadat alle telefoonlijnen 
waren doorgesneden, verdwenen de 
heren…. Missie geslaagd…

De familie van Kooyman is kort daarna 
gearresteerd. Annie Schrickx werd ook 
streng verhoord, maar zij kon aannemelijk 
maken dat ze niet bij de overval betrokken 
was en werd vrijgelaten. 
De Kooymannen hebben een verblijf 
in verschillende concentratiekampen 
overleefd.

“ZE WILDEN NAAR BINNEN GAAN, DE BUIT OPHALEN EN VERDWIJNEN”
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