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‘Wy wiene gjin helden’
De Overval als ankerplaats van de
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog1
FR AN K VAN VREE

1

Wy wiene gjin helden. En noch net. (...) Ik wie 24 jier,
’n jonge keardel, en ik woe noch efkes libje. En dochs
moasten wy dat dwaan.2
Oud-verzetsman Goffe Hoogsteen (2002)

O

p 8 maart 2018 vond in het Amsterdamse
DeLaMar Theater de première plaats van
Bankier van het verzet, een speelfilm over
de broers Walraven en Gijs van Hall, die tijdens
de Tweede Wereldoorlog enorme sommen geld
bijeen wisten te halen om daarmee het verzet te
financieren. De première vond plaats in bijzijn
van prinses Beatrix en bleek het startsein voor
een zegetocht langs de Nederlandse bioscopen.
De eerste avond dat de film draaide, trok hij bijna
8.000 bezoekers; na tien dagen waren dat er meer
dan 100.000 en binnen vijf weken was de grens
van 300.000 bezoekers gepasseerd.3 Hoewel er hier
en daar kritiek klonk op de vele feitelijke onjuistheden4 – onmiskenbaar bedoeld om de film sensationeler te maken – volgde Bankier van het verzet
in essentie een waargebeurde geschiedenis, met
als hoogtepunt de verduistering van vijftig miljoen
gulden uit De Nederlandsche Bank, om daarmee de
illegaliteit te financieren.5
Zowel het thema van de film – de vijand wordt op
briljante wijze een loer gedraaid – als de boodschap
en de ambiance ervan, doen in allerlei opzichten
denken aan De Overval, de speelfilm van Paul Rotha

en Loe de Jong uit 1962, die al snel na de première zou
uitgroeien tot de meest bekeken en bekende Nederlandse speelfilm over de Tweede Wereldoorlog en
een welhaast iconische status zou verwerven, getuige
het feit dat fragmenten ervan nog steeds worden
vertoond, bijvoorbeeld bij de officiële start van Bevrijdingsdag in de Blokhuispoort in Leeuwarden in mei
2018. In deze film worden ‘goed’ en ‘fout’ op bijna
schematisch wijze verbeeld, precies zoals Bankier van
het verzet dat doet. Maar er is ook een enorm verschil:
waar De Overval min of meer representatief was voor
de manier waarop Nederland in de eerste decennia
na 1945 de oorlog herdacht, is Bankier van het verzet
niet representatief voor de huidige herinneringscultuur, waarin de scheidslijnen tussen ‘goed’ en ‘fout’
veel minder scherp zijn en de held nog maar zelden
zo zuiver en volkomen is als Walraven van Hall in
deze film. We komen er hieronder nog op terug.

De Overval

Eind 1962, enkele dagen voor Kerstmis, vond in het
Amsterdamse Tuschinski Theater de première van
de speelfilm De Overval plaats. Het was een gebeurtenis van nationaal belang, afgaande op de aanwezigheid van talloze hoogwaardigheidsbekleders,
waaronder verschillende leden van het kabinet, en
de grote aandacht in de media. De omlijsting was
al even veelzeggend: de vertoning van de film werd
voorafgegaan door het voorlezen van Jan Camperts

1 Dit is een sterk bewerkte en geactualiseerde versie van eerdere artikelen en lezingen, in het bijzonder mijn artikel
‘De Overval’, in Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
(Amsterdam 2010), 443-454.
2 In de documentaire De Kraak en de film (Geart de Vries, Omrop Fryslân, 2003).
3 https://www.rtlnieuws.nl/rtlboulevard/artikel/4145116/bankier-van-verzet-passeert-300000-bezoekers (geraadpleegd
20 september 2021).
4 Harm Ede Botje, ‘Waarom het erg is dat Bankier van het verzet wemelt van de historische fouten’, Vrij Nederland, 6 maart 2018.
5 Erik Schaap, Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945) (Wormer 20183); P. Sanders, Het Nationaal Steun Fonds.
Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet, 1941-1945 (Den Haag 1960).

DE VRIJE FRIES 101 (2021) 28-39

• DVF_2021.indb 29

19-11-2021 10:55

FR A N K VA N V REE

1. Opnamen van de film in de Cinetonestudio, 10 september 1946.
Achter de camera Prosper Dekeukeleire, Kees Brusse, Paul Rotha; in het raam
Jan Blaaser. Nationaal Archief, fotocollectie Anefo, foto Jac. de Nijs, CC0

gedicht ‘Achttien doden’ en besloten met het
Wilhelmus – waarop een aantal Friezen spontaan
‘De Alde Friezen’, het Friese volkslied, aanhief.
Het scenario van de film was geschreven door
de directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, dr. L. de Jong, en gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van de ingenieuze, geweldloze overval van Friese Knokploegen op het Huis
van Bewaring in Leeuwarden, begin december
1944, waarbij 51 politieke gevangenen werden
bevrijd. De film, geregisseerd door de Britse documentairemaker Paul Rotha, zou een doorslaand
succes blijken: anderhalf miljoen bezoekers zagen
De Overval in de bioscoop en een veelvoud daarvan
op school en – later – op de televisie. Ook in het
buitenland werd de film, mede dankzij zijn cinematografische kwaliteiten en zijn apolitieke karakter,
goed ontvangen.6 Daarmee groeide De Overval snel
uit tot een belangrijke plaats van de herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Fries-

land in het bijzonder. En hoewel de herinneringscultuur sedert de jaren zeventig sterk veranderde
zijn de echo’s van de film, zoals gezegd, tot de dag
van vandaag duidelijk te horen.
De geschiedenis van de film als plaats van de
herinnering laat zich vertellen aan de hand van
vier fasen of momenten. Ten eerste de gebeurtenis
zelf, de geweldloze actie van het Friese verzet op
8 december 1944, waarbij 51 gevangenen werden
bevrijd uit de Blokhuispoort, de monumentale
Leeuwarder gevangenis. Vervolgens de herdenkingsactiviteiten in de eerste jaren na de oorlog,
die zich geheel in Friesland afspeelden. Het derde
markeringspunt wordt gevormd door de voorbereiding, productie en vertoning van de speelfilm, als
beginpunt van een periode waarin de historische
gebeurtenis én de film – die vanaf dat moment
nauwelijks meer van elkaar te scheiden zijn –
fungeerden als een nationaal icoon, waarvan de
betekenis veel verder strekte dan die van de gebeurtenis zelf. Daarbij gold De Overval als een levensechte weergave van de realiteit van de bezetting en,
tegelijk, als de perfecte belichaming van de geest
van het verzet in Nederland.
Vanaf de jaren zeventig – het begin van de
vierde fase – boetten de film en de herinnering aan
de gebeurtenis geleidelijk aan betekenis in, althans:
op nationaal niveau. Hoewel ook later nog dikwijls
naar de film werd verwezen, in andere oorlogsfilms bijvoorbeeld, en in tentoonstellingen elders
in het land, is het accent onmiskenbaar weer teruggeschoven naar Friesland. Deze ontwikkeling werd
in het bijzonder zichtbaar in de activiteiten rond
de veertigste verjaardag van de film in december
2002. Daarbij viel het volle licht op een dimensie
die steeds op een of andere manier aanwezig was,
maar vooral in de jaren zestig en zeventig betrekkelijk onderbelicht bleef: de overval als een bij
uitstek Friese oorlogsherinnering. Latere activiteiten
en publicaties onderstrepen de betekenis van de
gebeurtenis én de film als een belangrijke regionale
lieu de mémoire, zoals blijkt uit de opvoering van
De Oerfal. De kraak op de Ljouwerter straffinzenis, 8
desimber 1944, een iepenloftspul in de (dan) voor-

6 Voor het volgende zie dr. L. de Jong, De overval (Amsterdam 1962); De Overval. Een film die geschiedenis maakte.
DVD-box met de gerestaureerde film (2002) en de documentaire De Kraak en de film (2003); Van Vree, ‘De Overval’.
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malige Blokhuispoortgevangenis in 2013, maar ook
de inrichting van een ‘mini-tentoonstelling’ in de cel
van de laatste overlevende, Gerrit Fokkema, in de
gerestaureerde voormalige gevangenis in 2017, en
het uitvoerige groepsportret dat Hessel de Walle in
2019 van de daders van de kraak maakte in het boek
De mannen van de Overval. Heroïek en tragiek in 26
levensverhalen, dat in Friesland veel aandacht kreeg.7

Herinneringen aan de Kraak

Zoveel staat vast: de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden, aanvankelijk aangeduid als
‘de Gevangeniskraak’ of simpelweg ‘de Kraak’,
getuigde van opperste zelfbeheersing. Met deze
uitgekiende actie wilde de Friese afdeling van de
Landelijke Knokploegen – een overwegend protestantse verzetsorganisatie die midden 1943 was
opgericht als de ‘harde’, gewapende arm van de
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers – voorkomen dat tientallen illegale werkers en
spoorwegstakers, onder wie enkele sleutelfiguren
uit het verzet, zouden worden geëxecuteerd of –
nog riskanter – zouden bezwijken onder de folteringen waaraan ze werden onderworpen. Wanneer
zij zouden doorslaan, zou dat kunnen leiden tot de
liquidatie van het hele illegale netwerk in Friesland.8
Het was een even gewaagd als origineel plan,
waaraan de leiding van de Knokploeg (KP) wekenlang had gewerkt en waarvoor de hulp werd ingeroepen van betrouwbare gevangenisbewaarders,
politiemensen en omwonenden. In totaal zou
het overvalteam bestaan uit 26 leden; slechts een
handvol van hen kende het precieze scenario van
de actie die werd geleid door Piet Kramer, de naam
waarachter de Dokkumse verzetsman Piet Gerk
Oberman schuil ging. De groep beschikte over
gedetailleerde plattegronden van de gevangenis,

dienstroosters en lijsten waarin per cel stond aangegeven wie er zat. Van alle sleutels waren kopieën
gemaakt, behalve van de buitendeur die alleen van
binnenuit kon worden opengemaakt. Oorspronkelijk was het plan de gevangenis binnen te gaan via
een zijdeur, maar dat idee bleek niet uitvoerbaar.
Het alternatief was even subtiel als doeltreffend.
Met behulp van een vervalst insluitingsbevel,
geleverd door een Leeuwarder politieofficier, en
een in de telefooncentrale omgelegde telefoonlijn,
weet een tweetal als agenten vermomde KP’ers met
drie ‘arrestanten’ aan het begin van de vroeg invallende winteravond het gebouw binnen te komen en
onder controle te krijgen. Onder dekking van zes
mannen met stenguns, handgranaten en een lichte
mitrailleur in een belendend pand, laten de vijf
gemaskerde indringers vervolgens nog eens veertien strijdmakkers – die zich vrijwel onzichtbaar
tegen de buitenmuur geschurkt hebben – binnen.
Ze dwingen vervolgens de gevangenisbewaarders
de politieke gevangenen vrij te laten. Intussen
marcheert, tot ieders schrik, een colonne Duitse
soldaten voorbij – ze stoppen niet.
Het dreigt vervolgens even echt mis te gaan
wanneer er een wagen met Duitsers aankomt, die
vervolgens het gevangenisterrein oprijdt. De gewapende verzetsmannen aarzelen: moeten ze schieten?
Ze besluiten af te wachten. Twee Belgische agenten
van de Sicherheitspolizei bellen aan – ze komen drie
arrestanten brengen. Het duurt lang voordat er open
wordt gedaan, er wordt gevloekt en tegen de deur
geschopt. Aufmachen! Het licht gaat aan, ze gaan
naar binnen en worden onmiddellijk koelbloedig
gegijzeld. De uit hun cellen gehaalde gevangenen
verzamelen zich in de hal achter de toegangspoort,
waar Kramer/Oberman zich heeft opgesteld, ‘alsof
hij bezig is de gasten van een bruiloft uit te laten’.9

7 Hessel de Walle, De mannen van de Overval. Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen (Leeuwarden 2019). Een overzicht van
recente activiteiten: https://www.blokhuispoort.nl/strafgevangenis/overval-1944/ (geraadpleegd 20 september 2021).
8 Voor een eerste reconstructie zie ‘De kraak’, Friesch Dagblad, 18 mei 1945, alsmede Bevrijding. 8 December
1944 [herinnerings-album van de ‘overval’ op de Strafgevangenis / samengesteld in opdracht van de Prov.
leiding der Friesche K.P.] (Leeuwarden 1946), digitaal beschikbaar op https://geheugen.delpher.nl/en/geheugen/
view?coll=ngvn&identifier=EVDO02%3ANIOD05_8369. Zie verder De Walle, De mannen van de Overval; P. Wijbenga,
Bezettingstijd in Friesland 3 delen (Drachten/Leeuwarden, 1970-1978; herdruk 1995); J.J. Huizinga, Friesland en de Tweede
Wereldoorlog (Leeuwarden 1996); L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 10b (eerste band)
Het Laatste Jaar (Den Haag 1981), 668-670; Arend Jan Wijnsma, De kraak. De overval op de Leeuwarder strafgevangenis
8 december 1944 (Franeker 1985); Ype Schaaf, Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog (Franeker 1994).
9 Bevrijding. 8 December 1944, 81.
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Daarop verlaten de KP’ers en de bevrijde gevangenen het Huis van Bewaring, enkelen per fiets, de
meesten te voet. Er is voor goede onderduikplaatsen
gezorgd: alle 51 bevrijde gevangenen, onder wie 11
vrouwen, zullen de oorlog overleven. ‘De KP’ers
kwamen na de “kraak” op hun operatiebasis terug,
waar één hunner voorging in dankgebed’, zo besloot
het eerste publieke verslag van de gebeurtenis,
opgetekend in het christelijke Friesch Dagblad, ruim
veertien dagen na de bevrijding van het land.10
De hele actie had uiteindelijk drie kwartier
geduurd, meer niet. En minstens zo belangrijk:
er volgden wel uitgebreide zoekacties, maar geen
Duitse represailles. Al snel deed het verhaal de
ronde dat de bezetter zo onder de indruk van deze
stunt was, dat ze om die reden van wraakacties
afzag. Het zou een hardnekkig maar onbewezen
verhaal blijven – maar represailles bleven inderdaad
uit. Zodra de Duitsers ontdekt hadden wat er was
gebeurd – nog geen kwartier later – sloten ze de
hele stad hermetisch af. Op zoek naar de ontsnapte
gevangenen en de daders werden huiszoekingen
gehouden en de volgende dag, zaterdag 9 december,
een razzia. Er werd niemand gevonden. Vanuit
Groningen drong de SD aan op hardere maatregelen, maar om onopgehelderde redenen wilde
Ortskommandant Reine Biehle daar dus geen gevolg
aan geven, terwijl de machtige SS-Hauptsturmführer
Wilhelm Artur Albrecht, de commandant van het
SD-Außenkommando in Leeuwarden, bang zou zijn
geweest voor een gewapende opstand.11
Hoe dan ook, de even spectaculaire als succesvolle verzetsdaad had alle kenmerken om uit te
groeien tot een legende. Zonder dat er een schot was
gevallen, was de gewelddadige vijand op inventieve
wijze en met een maximaal resultaat om de tuin
geleid. Tegelijk spreekt uit de vroegste verslagen
onmiskenbaar de idee van een hoogstaande moraliteit: ‘de Kraak’ als het werk van ‘gewone’ mensen,
met verschillende politieke overtuiging maar met
het hart op de juiste plaats, als het product van de

spreekwoordelijke Friese nuchterheid, bescheiden
en gespeend van heroïek.
Dit geluid klonk ook duidelijk door op de
herdenkingsbijeenkomst, precies een jaar later,
voor de bevrijders en de voormalige gevangenen, in
Hotel De Jong in Leeuwarden. In aanwezigheid van
driehonderd mensen, onder wie de Commissaris
van de Koningin in Friesland, mr. H.P. Linthorst
Homan, haalden verschillende sprekers herinneringen op aan de gebeurtenis. De overvallers werden
in een herdenkingsrede bedankt door de bevrijde
gevangenen. KP-leider Piet Kramer (Oberman) en
Egbert (‘Eppy’) Bultsma, de stille organisator van
de actie, gaven – aldus het verslag in de Leeuwarder
Koerier – ‘in simpele, eenvoudige woorden een
uiteenzetting van de overval’, benadrukkend dat de
kraak niet het werk was geweest van ‘avonturiers’
en ‘wildemannen’. Integendeel, ‘een groot geloof en
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel tegenover
hun “jongens” en het vaderland waren hun drijfveren geweest’.12
Na zijn speech kreeg Kramer een zilveren
couvert – een geschenk dat de anderen later ook nog
zouden krijgen – met op de vork de eigen schuilnaam
en op de lepel een afbeelding van de gevangenis en
een inscriptie die verwees naar de kraak, uitgevoerd
‘mei Gods seine’ – met Gods zegen. Daarop overhandigde Kramer zijn medestrijders Bevrijding. 8
December 1944, een luxe uitgevoerd herinneringsalbum met het verhaal van de overval, foto’s, documenten en persoonlijke getuigenissen, op naam
gesteld en opgedragen aan ‘Jodocus’, Johannes Kolff,
de enige KP’er van de groep die bij een latere actie
door de SD was omgebracht. Linthorst Homan, zelf
oud-verzetsman, prees ten slotte Friesland gelukkig,
‘zooveel menschen te bezitten, die wat kunnen
presteeren, die idealen bezitten en daarvoor willen
werken. De eenheid en de groote drang naar samenwerking in Friesland, ook tusschen menschen van
verschillende politieke overtuiging, is hier buitengewoon.’ Waarop nogmaals het Wilhelmus klonk,

10 ‘De kraak’, Friesch Dagblad, 18 mei 1945.
11 Voor een discussie hierover zie Kerst Huisman, ‘Duitsers waren na overval bang voor echte opstand in Friesland’,
Leeuwarder Courant, 3 december 1994. Vgl. o.a. De Jong, Koninkrijk 10b, 669-670.
12 Leeuwarder Koerier, 12 december 1945.
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gevolgd door ‘een driewerf hoera voor de Koningin
en Haar Gezagsdrager in Friesland’.13

Verfilming

Voordat de overval in 1962 werd verfilmd, leefde
die, zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn
geworden, vooral voort in de Friese herdenkingscultuur. Af en toe verscheen er een stuk in de regionale pers, waarin het verhaal opnieuw werd verteld,
soms gelardeerd met ooggetuigenverslagen. Opmerkelijk is dat er, buiten Oberman en met uitzondering
van het herinneringsalbum uit 1945, vrijwel nooit
namen werden genoemd, van de KP’ers evenmin
als van de bevrijde gevangenen. Daarmee werd de
gedachte van de overval als het werk van gewone
mensen, die niet meer dan hun plicht deden, als
het ware versterkt. Daar kwam bij dat de overvallers vlak na de oorlog hadden afgesproken dat ze,
zolang er nog iemand leefde, zouden zwijgen over
gevoelige zaken, zoals liquidaties.
Het waren precies dit soort elementen die
deze gebeurtenis in de ogen van Loe de Jong tot
een ideaal thema voor een film maakten. Hij kreeg
het herinneringsalbum waarschijnlijk eind 1958 in
handen en moet als oud-journalist onmiddellijk de
potentie van het verhaal hebben gezien: hier gingen
suspense, moraliteit en herkenbaarheid op een
bijna onwaarschijnlijke manier samen. Hij zocht
daarop in januari 1959 contact met Bert Haanstra,
de regisseur die met zijn documentaire werk, maar
vooral met zijn speelfilm Fanfare (1958), triomfen
vierde en alom werd beschouwd als ‘de filmer van
Nederland’ bij uitstek.14 Haanstra reageerde enthousiast, haalde zijn vaste producent Rudi Meyer
erbij en trok direct naar Friesland om locaties te
bekijken en mensen te interviewen. Hij benaderde
vervolgens de jonge schrijver Harry Mulisch met
het verzoek een script te schrijven, maar Mulisch
weigerde, omdat hij en de regisseur in zijn ogen
‘totaal niet bij elkaar pasten’.15 Daarop ging hij aan

2. Icoon van verzet: gewapende verzetsstrijders nemen bezit van de
Blokhuispoort. Een van de meest geciteerde stills uit de film De Overval.
Foto: S. Andringa. Beeldbank WO2, collectie Fries erzetsmuseum

de slag met romanschrijver Willem van Maanen;
ook Jan Blokker, schrijver en gevreesd filmcriticus
van het Algemeen Handelsblad, werd bij de plannen
betrokken.
Erg soepel verliep het allemaal niet. De uitvoerders van de overval voelden aanvankelijk niets voor
een film, maar werden door De Jong overgehaald.
Maar toen Haanstra voorstelde er een liefdesaffaire
in te brengen, wees Piet Kramer/Oberman, die er
samen met zijn vrouw Janny bovenop zat, dat resoluut van de hand.16 Het was ook Kramer die voorstelde Rob de Vries de hoofdrol te laten spelen.
Uiteindelijk liepen de plannen echter stuk op de
kwaliteit van het script, dat volgens filmhistoricus
Hans Schoots inderdaad ‘een hoog Kameleon-gehalte’ droeg.17
Pas twee jaar later werd het initiatief weer opgenomen. Voortbouwend op wat er lag, ging De Jong
nu zelf aan de slag met het scenario, bijgestaan door
historicus en instituutsmedewerker Ben Sijes en
producent Rudi Meyer. Hoewel De Jong inmiddels
als auteur en presentator van de uiterst succesvolle
documentaire serie De Bezetting, waarvan de eerste
delen vanaf 1960 op de televisie waren uitgezonden,
de nodige ervaring had opgedaan, leverde ook deze

13 Bevrijding. 8 December 1944 verscheen kort daarna gedrukt. Voor een reconstructie van de eerste herdenking zie De Walle,
De mannen van de Overval, 302 vv.
14 Het volgende is in belangrijke mate gebaseerd op Hans Schoots, Bert Haanstra. Filmer van Nederland (Amsterdam 2009),
133-139.
15 Schoots, Bert Haanstra, 133
16 Zie De Kraak en de film (2003). De documentaire bevat interessant materiaal over de ‘making of’.
17 Schoots, Bert Haanstra, 133.
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samenwerking onvoldoende basis voor een goede
speelfilm – althans: naar het oordeel van Haanstra
en de door hem ingeschakelde Britse deskundigen,
die over elkaar heen buitelden met adviezen, die
stuk voor stuk indruisten tegen het voorliggende
script, door hen neergesabeld als amateuristisch
broddelwerk.
Uiteindelijk lagen er twee voorstellen: de meer
documentaire opzet van De Jong en de zijnen, en
het plan van het duo Haanstra-Blokker voor wat
zij zagen als een ‘echte’ speelfilm. Ten slotte hakten
producent Meyer en de leiding van Tuschinski – die
financieel in het project zat en er overigens de pest
in had dat Blokker in het Handelsblad gewoon door
was gegaan met het schrijven van kritische besprekingen van films die in haar bioscoop draaiden – de
knoop door ten gunste van het script van De Jong.18
Ze werden daarin gesteund, zo lijkt het, door het
voormalige Friese verzet, dat zich keerde tegen
iedere toevoeging of verandering om het filmverhaal aantrekkelijker te maken. Meyer trok vervolgens de Britse regisseur Paul Rotha aan, afkomstig
uit de documentaire school van John Grierson en
maker van Het leven van Adolf Hitler (1961). De
keuze was niettemin verrassend, omdat Rotha nog
nooit een speelfilm had gemaakt – en dat zou nog
gevolgen hebben. Voor Haanstra was het al met al
een teleurstellende uitkomst, te meer omdat hij zelf
actief was geweest in het verzet en een onvoorwaardelijke bewondering koesterde voor deze geweldloze verzetsdaad – een houding die overigens leidde
tot meningsverschillen met zowel Harry Mulisch
als Jan Blokker.
Hoe het er bij de verfilming aan toe ging, is
beeldend gereconstrueerd in Geart de Vries’ documentaire De Kraak en de film uit 2003. Zoals gezegd
was Rotha een documentarist met weinig speelfilmervaring, en dat had zo zijn voor- en nadelen.
Voordeel was dat hij zich met overtuiging schikte
naar het realisme dat mensen als Piet Kramer voorstonden – zijn benadering omschreef hij als ‘one of

complete realism, complete humanism’.19 Het was
de veelzijdige acteur en regisseur Kees Brusse – die
in de film de rol van inspecteur Bakker speelde – die
op de set feitelijk ook als regisseur optrad, terwijl
Rotha – althans in de ogen van anderen – er een
beetje bij zat, met ‘een grote sigaar en een nog groter
glas whisky’. Er werd ook op locatie gefilmd, in de
Blokhuispoort; gevangenen, in de cellen vlakbij,
konden precies volgen wat er op de set gebeurde.
Ook Kramer was dikwijls bij de opnamen, samen
met zijn vrouw, en toonde zich vooral in het begin
ontroerd door wat hij zag.

Een nationaal beeld

De film van Rotha en De Jong zou niet alleen
uitgroeien tot een bioscoopklapper, maar ook een
stempel drukken op het zelfbeeld van Nederland
in oorlogstijd en het verzet in het bijzonder.20 Nu
waren er al een paar goedbezochte films over de
oorlog gemaakt, zoals Zes jaren (1946), Bezet gebied
(1946), Niet tevergeefs (1948), LO-LKP (1949) en
De dijk is dicht (1950), maar De Overval mag toch
beschouwd worden als de eerste ‘volwassen’ speelfilm. In meer dan één opzicht is de film ook vandaag
de dag nog de moeite van het kijken waard, niet
alleen omdat de tijd de natuurlijke spanning niet
heeft aangetast, maar ook omdat hij op zo’n treffende manier uitdrukking heeft weten te geven aan
de herinneringscultuur van de eerste naoorlogse
decennia – een cultuur waaraan de film zelf onmiskenbaar heeft bijgedragen.
De Overval presenteert Nederland in oorlogstijd als een land dat verenigd was in zijn verzet,
dwars door alle lagen van de bevolking heen,
tegen een onbarmhartige en gewelddadige bezetter,
een agrarisch land, vol water en kleine luyden,
godvruchtig en heldhaftig in het kleine. Daarmee
sloot De Overval naadloos aan bij de 21-delige televisieserie De Bezetting, die – zoals gezegd – juist
in deze jaren te zien was en zou uitgroeien tot een
nationaal monument van betekenis, van links tot

18 Ibidem, 134-135. Dat Haanstra, Blokker en Van Maanen een groot deel van de research in Friesland en een aanzienlijk deel
van het denkwerk hadden gedaan, werd in de credits van de film niet genoemd, en al evenmin in het boekje dat De Jong over de
film uitbracht; dr. L. de Jong, De overval (Amsterdam 1962)
19 Citaat in De Kraak en de film (2003).
20 Voor de plaats van de film in de Nederlandse herinneringscultuur, zie Frank van Vree, In de schaduw van Auschwitz.
Herinneringen, beelden, geschiedenis (Groningen 1995).
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rechts beschouwd als een waarachtige geschiedenis
van oorlog en verzet – maar ook als bewijs van de
educatieve mogelijkheden van het nog jonge massamedium televisie.21
In vergelijking met de televisieserie worden de
contrasten in De Overval nog scherper neergezet:
de wijde blik over het polderlandschap tegenover de dreigend oprijzende gevangenismuren, de
snauwende, militaristische, sadistische en donker
ogende SD-chef tegenover de rustige, blonde, vastberaden maar menselijke verzetsstrijder, de wufte,
sletterige Pruisische secretaresse tegenover de
blonde en onschuldig-avontuurlijke koerierster op
de fiets, met op de achtergrond de zorgzame, altijd
aanwezige echtgenotes en moeders. Het verzet
omvat alle lagen van de bevolking, zo blijkt uit de
beroepen die de revue passeren; bakker, dominee,
meubelmaker, schipper, agent, arts, kruidenier,
knecht, smid – gewone mensen bij wie de ingehouden woede van het gezicht te lezen is, maar ook
onverstoorbaarheid en onbaatzuchtigheid. Al deze
elementen dragen bij aan het beeld van geestelijke
kracht, van innerlijke overtuiging, moed en volharding, gesterkt door het geloof, zoals zichtbaar wordt
in de scènes waarin gezamenlijk wordt gebeden.
De film werd goed ontvangen.22 De première
in Amsterdam trok veel aandacht, evenals de
speciale vertoningen voor het voormalig verzet
in Leeuwarden en voor het koninklijk paar op
Paleis Soestdijk, in aanwezigheid van de crew en
een grote Friese delegatie. De critici waren vol lof,
niet alleen vanwege de filmische kwaliteiten, maar
vooral ook omdat de film zo’n authentiek beeld
van de oorlog zou presenteren. Het Parool sprak
van ‘een reële film ... die een verhaal van naastenliefde, onverzettelijkheid en Nederlandse nuchterheid op bijzonder knappe wijze vertelt’, terwijl de
betrokken oud-KP’ers lieten weten zich volledig
in de film te kunnen vinden. ‘Alles wat ze met me
gedaan hebben, zag ik weer voor me op film ...’, zo
verklaarde Jurjen Dreeuws, inmiddels hoofdcommissaris in Leiden, na het zien van de beelden van

3. Icoon van verzet: de onverstoorbare verzetsheld versus
Hitlers plaats-vervanger. Kees Brusse als inspecteur Bakker
tegenover Hans Culeman als SD-chef Grundmann in De
Overval. Beeldbank WO2, collectie Eye Filmmuseum,
Amsterdam. https://player.eyefilm.nl/nl/films/de-overval

zijn alter ego, de gemartelde inspecteur Bakker,
gespeeld door Kees Brusse.23
De enige die een kritisch geluid liet horen, was
Jan Blokker in het Algemeen Handelsblad, al verpakte
hij zijn bedenkingen in een milde, ironische stijl.
De film, aldus Blokker, is in alle opzichten typisch
Nederlands, ‘het verhaal van de overval op de bajes
in Leeuwarden is Ot en Sien op het niveau van leven
en dood: alleen het niveau maakt het interessant’.
De film is gemaakt zoals de kraak: als een karwei
dat geklaard moest worden, waarbij geen plaats was
voor eerzucht en emoties. Kan De Overval in dat
opzicht dus een ‘adequate film’ worden genoemd,
de personages – aldus Blokker – zijn daarentegen
‘onderling volstrekt inwisselbare, ééndimensionale
schepsels’, zonder twijfels, zonder afgrond, zonder

21 Voor een uitvoerige analyse van De Bezetting zie Van Vree, In de schaduw van Auschwitz, hst. 3.
22 Vgl. de reacties in kranten van zeer uiteenlopende signatuur, Friesch Dagblad, Haarlems Dagblad, Het Vaderland,
Het Vrije Volk, De Telegraaf, Het Parool en De Tijd/Maasbode, 21 december 1962.
23 J. Dreeuws (‘inspecteur Bakker’) in De Tijd/Maasbode, 21 december 1962 en de Alkmaarsche Courant, 27 december 1962;
gesprekken met enkele oud-KP’ers in Trouw, 21 december 1962.
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4. Première van De Overval in Tuschinski, 20 december 1962. V.l.n.r. Hans Culeman, Diny Sprock, Rob de Vries,
Rudolf Meyer (producent), Yoka Berretty, Paul Rotha (regisseur), Kees Brusse, dr. L. de Jong. Nationaal Archief,
fotocollectie Anefo, foto Jac. de Nijs, CC0

zelfkant, ‘ze zijn op zijn gunstigst stereo-typen – en
in het scenario van dr. L. de Jong klinkt een zachte,
ethische orgeltoon door die hen gelijkelijk zalft’.24
Vanuit een filmkritisch oogpunt had Blokker
ongetwijfeld een punt, maar toch was het juist deze
clichématige voorstelling waarin de kracht van De
Overval school. Zoals de lange openingssequentie
van het polderlandschap en de dikwijls herhaalde
scène van gezinnen en vrienden rond de tafel onder
een lamp de onschuld van een aangerande natie
symboliseren, zo personifieert SS-Oberscharführer
Grundmann, chef van de Außenstelle Leeuwarden der
Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst, letterlijk
en figuurlijk het nationaalsocialisme: op het moment
dat hij opdracht geeft een vijftal gevangenen te execu-

teren, wordt Grundmann door de camera zó in beeld
gebracht, dat zijn hoofd de plaats inneemt van dat van
Hitler op het staatsieportret aan de muur. Deze beweging wordt herhaald op het moment dat hij de gearresteerde Bakker tijdens een verhoor de martelkamer
instuurt.
Rotha en Brusse hadden perfect aangevoeld wat
De Jong voor ogen stond: deze wilde ‘aan de hand
van enkele gegevens uit de werkelijkheid symbolische
gestalten scheppen’:
Ik heb het zo gevoeld dat wij de werkelijkheid niet
in haar onduidelijke en verwarde gecompliceerdheid
moesten uitbeelden, maar in haar ‘waarheid’, dat wil
zeggen in haar artistiek verantwoorde hoofdelementen.25

24 Jan Blokker, ‘Vakman en persoonlijkheid’, Algemeen Handelsblad, 22 december 1962.
25 De Jong, De overval, 9.
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Anders gezegd: zonder de betrekkelijke oppervlakkigheid en inwisselbaarheid van de personages, door
Blokker gezien als de zwakke kanten van de film,
was De Overval nooit de film geworden die hij was:
de ultieme verzetsfilm, door tijdgenoten beschouwd
als een levensechte en loyale weergave van de realiteit
van de bezetting en de geest van het verzet. Het feit
dat acteur Rob de Vries, die de rol van Piet Bakker
vertolkte, zelf actief was geweest in de illegaliteit, zal
dit besef zonder twijfel hebben versterkt.
Zowel in opzet en uitvoering als in de receptie
kan De Overval worden beschouwd als een ‘verdichting’, of ‘icoon’, van de nationale herinneringscultuur
van de eerste twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. Deze cultuur was in de kern nationaal-christelijk – of, wat breder, christelijk-humanistisch –
van aard, met als centraal thema Nederland als een
onschuldige, vreedzame natie, die op brute wijze was
overweldigd door nazi-Duitsland maar uiteindelijk
geestelijk ongebroken uit de strijd tevoorschijn was
gekomen, om haar historische lotsbestemming te
vervolgen. Deze voorstelling steunde op schematische tegenstellingen als ‘onderdrukking en verzet’ en
‘goed en fout’, op de idee van ‘eenheid in verscheidenheid’ en ‘een strijd die niet tevergeefs was geweest’. Dit
beeld werd keer op keer herhaald en bevestigd, vanaf
de bevrijding in 1945, tijdens ceremonies en andere
herdenkingspraktijken, in films, romans en monumenten. Het zijn precies deze thema’s die centraal
staan in de herdenking van de kraak, met de film als
meest sprekende exponent.

In plak fan ûnthâld:
‘de oerfal is fan ús’

Rond het midden van de jaren zeventig moet een
zeer aanzienlijk deel van de volwassen Nederlanders
De Overval tenminste eenmaal hebben gezien, in de
bioscoop, op de televisie of op school. Daarna raakte
de film wat meer op de achtergrond – zonder overigens uit het publieke domein te verdwijnen. Dat was
op zijn minst opmerkelijk, gelet op de radicale omslag
in het denken en spreken over de oorlog. Vanaf het
midden van de jaren zestig brokkelde de hierboven
geschetste herinneringscultuur van de eerste naoorlogse decennia in snel tempo af en verschoof de
aandacht naar de schaduwzijden van de bezettingsperiode, te beginnen met de vervolging van de Joden,
maar ook de wijdverbreide collaboratie en heersende

passiviteit. In dit nieuwe beeld was geen plaats meer
voor de eendimensionale goed-fout-schema’s en het
bijbehorende ongecompliceerde heldendom. Toch
bleef De Overval langer dan veel andere ooit populaire
films, romans en andere voorstellingen uit die eerste
naoorlogse decennia circuleren, en dat had te maken
met het feit dat de film knap gemaakt en bovendien
spannend was – al ging de glans er geleidelijk wat af.
De betekenis van De Overval als nationale lieu de
mémoire mocht dan vanaf de jaren zeventig zwakker
worden, in Friesland bleven de herinneringen aan
de gebeurtenissen en de film – vanaf 1962 vrijwel
onafscheidelijk verbonden – evenwel onmiskenbaar voortleven. In zekere zin werd daarmee de
traditie voortgezet: ‘de Kraak’ fungeerde immers al
vóór 1962 als een plak fan ûnthâld, een ankerplaats
in de Friese herinneringscultuur. Dat de voormalige
KP’ers aan het einde van de premièrevoorstelling in
het Amsterdamse Tuschinski, na het zingen van het
Wilhelmus door alle aanwezigen, vanaf het balkon
spontaan ‘Frysk bloed tsjoch op!’ lieten klinken,
mag in dat opzicht veelzeggend worden genoemd.
Deze continuïteit in de regionale herinneringscultuur is zichtbaar in terugkerende herdenkingsbijeenkomsten, begeleid door krantenartikelen en
andere publicaties, en lijkt vanaf de jaren negentig
zelfs nieuwe impulsen te hebben gekregen. Zo
kreeg de oerfal op de Ljouwerter finzenis in 1995 een
markante plaats in de vaste opstelling van het Fries
Verzetsmuseum in Leeuwarden, voor welk doel een
loodzware authentieke deur – celnummer 004 – uit
het Huis van Bewaring werd gekocht, voor de niet
geringe prijs van 5000 gulden. Zeven jaar later, in
2002, bij de veertigste verjaardag van de film, werd
in hetzelfde museum een tentoonstelling georganiseerd, waarbij objecten die betrekking hadden op
de historische overval én de film gebroederlijk figureerden. Aansluitend vond nog een drukbezochte
herdenkingsbijeenkomst plaats, waarop ook Loe de
Jong, enkele acteurs en oud-KP’ers hun opwachting maakten. Kort daarvoor had het Nederlands
Filmmuseum een zorgvuldig gerestaureerde versie
van de film vervaardigd (zie bijschrift afb. 3) – een
reeks van activiteiten die voor Omrop Fryslân op
zijn beurt aanleiding was een documentaire over de
totstandkoming van de film te maken, De Kraak en
de film, die ook landelijk werd uitgezonden – en dat
was niet alleen om de Friezen om utens (de buiten
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5. De Mannen van de Kraak, najaar 1945. Op deze foto staan 23 van de 26 mannen die rechtstreeks betrokken waren bij de
bevrijdingsactie. Onderste rij middenvoor Piet Oberman/Piet Kamer. Op een tweede foto staat hetzelfde gezelschap, maar dan
in de kleding die ze droegen tijdens de overval. Beeldbank WO2, collectie Fries Verzetsmuseum

Friesland woonachtige Friezen) te bedienen.
Ook in de daaropvolgende jaren zou de belangstelling niet afnemen. In 2013 werd een openluchtvoorstelling gemaakt, De Oerfal, die op locatie in
de (inmiddels ontruimde) Blokhuispoort werd
opgevoerd. Om zich op hun rollen voor te bereiden
gingen de acteurs in gesprek met de enkele nog
in leven zijnde hoofdrolspelers van de kraak –
waarvan Omrop Fryslân wederom een documentaire maakte. ‘De overval op het Leeuwarder Huis
van Bewaring op 8 december 1944 heeft in de loop
der jaren mythische proporties gekregen, hij is “fan
ús”’, schreef de Leeuwarder Courant aan de vooravond van de première van het iepenloftspul, dat
door duizenden mensen werden bezocht.
Vier jaar later, in december 2017, werd in een
van de cellen van de tot museum annex cultureel
bedrijvencentrum omgevormde en gerestaureerde
Blokhuispoort een permanente minitentoonstel-

ling ingericht. De opening werd verricht door de
laatste overlevende van de bevrijdingsactie, Gerrit
Fokkema, die samen met zijn jongere broer en zijn
vader in die cel zat. Ook werd er een (verplaatste)
plaquette onthuld; op 6 mei 2021 zou er nog een
gebrandschilderd herdenkingsraam op de eerste
verdieping van celblok H worden geplaatst.26 En om
de prominente aanwezigheid van film en historische gebeurtenis te onderstrepen, ging de nationale
Bevrijdingsdag 2018 officieel van start in de Blokhuispoort, in de hal tussen de cellen, in aanwezigheid van minister-president Rutte en tal van andere
hoogwaardigheidsbekleders, met de beelden uit de
speelfilm op grote schermen geprojecteerd.

‘Wy wiene hielendal
net sa heldhaftig’

Hoewel de overval op de Leeuwarder gevangenis
dus ook de laatste decennia een belangrijke anker-

26 Voor een verslag met film en foto’s zie https://www.omropfryslan.nl/nieuws/774506-overval-herdacht-met-mini-expositiecel-blokhuispoort (geraadpleegd 1 oktober 2021); Leeuwarder Courant, 1 mei 2021.
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plaats van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog is gebleven, heeft de voorstelling ervan een
aantal belangrijke veranderingen ondergaan. Dat
wordt met name duidelijk in de latere publicaties
en programma’s. De toon daarvan is in een aantal
opzichten kritischer, of althans minder onvoorwaardelijk bewonderend: de mannen uit één stuk bleken
ook gewone mensen te zijn. In deze ontwikkeling
weerspiegelt zich een proces, dat in alle opzichten
kenmerkend is voor de herinneringscultuur sinds
de jaren zeventig.
Daarbij kwamen er ook minder heroïsche
feiten aan het licht – feiten die soms al bekend
waren, maar nooit een rol in de beeldvorming
hadden gespeeld, zoals een paar omstreden liquidaties, maar ook nieuwe kwesties. Zo bleek in de
jaren negentig dat een van de overvallers in de
eerste jaren van de oorlog bij de Waffen-SS had
gezeten, terwijl Jurjen Dreeuws, alias inspecteur
Bakker, de door De Jong uitvergrote held van De
Overval, als politieagent vrijwel zeker betrokken
was geweest bij het ophalen van Joodse families in
het najaar van 1942. ‘Onversneden helden bestaan
niet’, schreef journalist Hans van der Heijde naar
aanleiding van deze onthullingen.27
Overigens deerde deze debunking de woordvoerders van het Friese verzet aanvankelijk nauwelijks. Zo besloot Teade Kingma, voorzitter van de
Vereniging Friesland 1940-1945, zijn rede bij de
herdenkingsbijeenkomst in 1999, een halve eeuw
na de kraak, met de woorden: ‘die dag zal ons
misschien wel als de grootste dag van de eeuw in
het geheugen gegrift blijven’. Hij werd op onnavolgbare wijze van repliek gediend, door Goffe Hoogsteen, een van de KP’ers, die ook in de zaal zat: ‘Ik
moat earlik wêze, wy wiene hielendal net sa heldhaftig. Ik wie deabenaud.’ (Ik moet eerlijk zijn, we
waren helemaal niet zo heldhaftig. Ik was doodsbenauwd.)28
‘Heroïek en tragiek’ luidt de ondertitel van de
laatste grote studie over de overval, van Hessel de
Walle, opgetrokken rond de levensverhalen van de
26 overvallers. De Walle kon daarbij in belangrijke
mate voortbouwen op het vele materiaal dat al over

verschillende individuele KP’ers was gepubliceerd,
en vulde dat aan met talloze persoonlijke getuigenissen en documenten, maar ook met informatie
over een naoorlogse rechtszaak wegens gewapende
berovingen met dodelijke afloop, tegen twee van
de 26 KP’ers. Het resultaat is een zeer gevarieerd
beeld, waarin de helden van weleer hun menselijke
gezicht terugkrijgen, door hun sterk uiteenlopende
karakters, maar ook door de last die sommige van
hen met zich mee bleven torsen, de herinneringen
aan traumatische ervaringen, geweld en gevangenschap. Het boek staat ook stil bij al dan niet betwiste
liquidaties – onder meer van ‘onhandelbare’ Joodse
onderduikers – en andere uit de hand gelopen
acties. Ten slotte blijken nogal wat betrokkenen
dienst te hebben genomen als Oorlogsvrijwilliger in
de strijd tegen de Republiek Indonesië – een enkeling met spijt.
De geleidelijke vergruizing van het beeld
van de overval als ultieme heldendaad past, zoals
aangegeven, in een bredere ontwikkeling in de
herinneringscultuur. Maar dat geldt ook voor het
onmiskenbare feit, dat de overval een belangrijke
ankerplaats in de Friese herinneringscultuur is
gebleven: ook regionalisering, of lokalisering, is
een belangrijk kenmerk van de hedendaagse herinneringscultuur. En dat brengt ons terug naar het
begin van dit artikel, naar Bankier van het verzet, de
film die in zo veel opzichten aan De Overval doet
denken en waarin bijvoorbeeld ‘goed’ en ‘fout’ weer
zuiver zijn te onderscheiden. Die film lijkt dus in
alle opzichten haaks te staan op de hedendaagse
herinneringscultuur – maar dat was waarschijnlijk
precies de bedoeling. Met zijn nostalgisch verlangen
naar morele ondubbelzinnigheid wilde Bankier van
het verzet onmiskenbaar een statement maken in
een tijd waarin discussies over politiek en moraal
telkens dreigen te worden gesmoord in een poel van
verbaal azijn.

27 Hans van der Heijde, ‘Onversneden helden bestaan niet’, in Leovardia 10 (2003), 4-7, en eerder beknopter in
‘Beeldvorming rond De Overval aan herziening toe’, Leeuwarder Courant, 13 februari 1999.
28 ‘Grootste dag van eeuw voor het laatst herdacht’, Leeuwarder Courant, 9 december 1999.
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