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Brief van Jacques Hermans en Theo Dirks aan het afwikkelingsbureau LKP over de 

Knokploeg Sander. 
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Oprichting 
 

Uit de hulpverlening aan onderduikers ontstond begin 1943 een groep, die later direct 
in verbinding kwam met de L.O. en L.K.P. 

Zeer spoedig nam deze groep de vorm aan van een K.P. welke zich in het begin bezig 
hield met het verzorgen van onderduikers en het verspreiden van illegale lectuur. De 

oprichting en verdere besprekingen geschiedden ten huize van en onder leiding van 
Jacques, de uitvoerende leiding berustte bij "Sander". Gedurende de gedwongen 
afwezigheid van Jacques werden enkele besprekingen gevoerd ten huize van Bert.  

De K.P. Sander stichtte verder sabotageploegen die met de K.P. Frits uitgroeiden en 
gecoördineerd werden tot de Partizanen Actie Nederland, afgekort P.A.N., voor 

Eindhoven en omstreken.  
 
Van begin 1943 tot eind 1943 hield deze groep zich hoofdzakelijk bezig met het op 

grote schaal verzorgen van onderduikers, het verschaffen van P.B.’s en ausweizen, het 
verzamelen en uitkeren van gelden.  

Het op grote schaal verspreiden van illegale lectuur, het maken van pasfoto’s voor 
piloten en gesignaleerde onderduikers, het verzamelen van wapens en springstoffen, 
alsmede van brandverwekkende pakketten en flessen. In die tijd werd ook de illegale 

arbeidsbeurs voor tewerkstelling bij Philips van onderduikers etc. gesticht.  
De werkzaamheden hiervoor werden in samenwerking met de L.O. verricht. 

 
Eind 1943 waren de voorbereidingen gereed voor de vernieling van het 
bevolkingsregister te Eindhoven. De van geallieerde vliegtuigen afkomstige flesjes 

fosfor werden door drie onzer in het kantoor waar zich dit register bevond door de 
ruiten naar binnen geworpen. Omdat er slechts 1 fles brak kon de brand, voordat 

ernstige schade werd aangericht, door een zeer ijverige politiewacht worden geblust.  
 
17 Maart 1944 

 
In maart volgde de overval op het Gemeentehuis te Eersel door vijf onzer, met het 

doel persoonsbewijzen en zegels hiervoor, te bemachtigen. Door het humaan optreden 
tegenover de dienstdoende marechaussee mislukte deze overval overdag en werden 
twee onzer gewond.  

 
April 1944 

 
Op verzoek van de F.C. werden fotocliche’s vervaardigd van de A.35 serie en 
ausweizen, verder afgewerkt door de interstedelijke koerier, lid van  onze K.P. 

 
De plannen ter voorbereiding van een overval op het Distributiekantoor te Eindhoven, 

leidden bijna tot arrestatie van Sander. De plaatsvervangend leider van dit D.K. de 
heer Hoppenbrouwers werd gearresteerd en naar Duitsland overgebracht. Het verraad 

dat hier in het spel was, is tot op heden niet opgelost, maar er wordt aan gewerkt. 
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Mei 1944 

 
D.m.v. reinigingspakketten werden vier stro-opslagplaatsen van de Duitse Weermacht, 

door brand vernield.  
 

Een door de L.O. opgezette poging tot bevrijding van een koerier mislukte, omdat er 
niet voldoende K.P. leden aanwezig waren om eventueel kracht bij te zetten.  
 

Door middel van springstof afkomstig uit de mijnen en verschaft door Frits werden bij 
Acht door vier onzer de hoogspanningsmast opgeblazen. Bij Heeze geschiedde het 

opblazen van een mast door de K.P. Frits.  
 
Mei-juni 1944 

 
Met Frank werden verschillende besprekingen gevoerd over de tot stand te komen 

gecoördineerde sabotage. Besprekingen om tot een groots opgezette overval van 
Haaren te komen, leidden niet tot het gewenste resultaat. 
 

16 Juni 1944 
 

Door acht van ons werd een geslaagde overval uitgevoerd op het D.K. te Bladel, buit 
plm. 35.000 bonkaarten en andere D.B. doorgegeven naar zelfs vervoerd te hebben 
en deels te hebben gedistribueerd aan A. van de L.O. leider N.B.O. 

 
Juli 1944 

 
Tom werd gearresteerd tijdens een transport van geallieerde piloten, wij konden hem 
niet redden. Op 19 augustus d.a.v. werd hij samen met Harry te Vught gefusilleerd.   

 
Daags na de arrestatie van Tom werd Jacques gearresteerd. Doch hij werd enige 

dagen nadien wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten, vermoedelijk als lokaas.  
 
Door drie onzer zou een wapentransport per auto van Baarle-Nassau naar Eindhoven 

worden vervoerd. Bij hun vertrek werden ze door S.S-ers overvallen en konden 
slechts met achterlating van buit en persoonlijk bezit onder een hagel van kogels, 

ontsnappen. 
 

Een overval door zeven onzer op de radio-opslagplaats te Bladel. De buit was 26 
toestellen.  
 

Eind augustus 
 

Telefoonsabotage in de omgeving van Eindhoven, waardoor Eindhoven praktisch 
telefonisch werd afgesloten van andere steden. Behalve door de K.P. werd hieraan 
deelgenomen door verschillende groepen van de P.A.N. 

 
De telefoonkabel Berlijn-Prijs, de z.g. Europakabel pas in gebruik genomen door en 

voor de Duitse Weermacht, werd door de K.P. Sander steeds onbruikbaar gehouden.  
 
Gedurende al deze tijd werden tekeningen en foto’s verschaft aan de G.D.N. en 

werden de totaal verzamelde foto’s en tekeningen door leden van de K.P. naar België 
gebracht. 
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September 1944 

 
Spoorwegsabotage door de K.P. Sander en de K.P. Frits en groepen van de P.A.N. 

De volgende lijnen werden d.m.v. springstof vernield:  
Eindhoven-Den Bosch, Eindhoven-Valkenswaard, Breda-Tilburg, Tilburg-Turnhout, 

Tilburg-Den Bosch. De hiervoor benodigde plastiek was afkomstig van de G.S.C. en  
werd verstrekt in het geheime hoofdkwartier van de P.A.N. te Eindhoven. 
 

Sabotage bestond uit het werpen van flesscherven en S-spijkers op de weg en het 
spannen van staalkabels, het maken van autovallen door de K.P. Sander in 

samenwerking met de K.P. Frits en groepen van de P.A.N. 
Ter juister informatie diene dat de K.P. Sander en Frits de leiding in de P.A.N. hadden. 
 

Radiografische verbinding met de overzijde werd onderhouden door de R.V.V. Op de 
afwerpterreinen werd wacht gehouden door de K.P. Sander, de K.P. Frits en 

verschillende groepen van de P.A.N.   
 
Telefonisch contact tussen de diverse groepen werd sinds 28 augustus tot na de 

bevrijding illegaal tot stand gebracht.  
 

Tijdens de bevrijding sneuvelde een man van de P.A.N. in het Telefoonkantoor. Het 
kantoor blijft in tact en wordt niet beschadigd.  
 

17 September en de volgende dagen 
 

Openlijk verzet in Eindhoven en omstreken.  
 
In de Kempen waren ongeveer 15 geallieerde transportvliegtuigen neergeschoten, 50 

geallieerde parachutisten werden door een deel van de K.P. Sander in veiligheid 
gebracht. 

 
Krijgsgevangenen werden gemaakt, van het gebombardeerde vliegveld werden 
wapens gehaald.  

 
Bij het trachten buit te maken van alleen-lopende Duitsers werden op 12 september  

door provocatie twee P.A.N. leden, G. den Braber en K. Linders, neergeschoten.  
 

Alle Duitse stellingen werden onder onze leiding geobserveerd.  
 
In samenwerking met de Spoorwegen  kon een trein met Philipsmateriaal geladen, 

enige tijd onderduiken.  
 

Een groep van tien wist op 17 september de nog in het station brandstichtende 
Duitsers te verjagen, om dit voor verdere vernieling te bewaren.  
 

Door krachtdadig ingrijpen werd voorkomen dat onze gehele voorraad munitie door 5 
landwachters en 2 agenten, in beslag werd genomen.   

 
18 September 
Door een groep werd gevochten op de Geldropseweg, Hoogstraat en Hertogstraat en 

de Burgt. In de Hoogstraat werden krijgsgevangenen gemaakt.  
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Op de Leenderheide hadden zich Duitsers opgesteld voorzien van automatische 

wapens, ongeveer 60 man. Door twintig man van de P.A.N. werden deze omsingeld en 
na een hevig vuurgevecht, gevolgd door een aanval met handgranaten, vlogen de 

Duitsers in wilde vlucht weg. Het gevecht werd voortgezet in een volgend bos, van 
waaruit een hevig vuur onze mensen tegenkwam. P. van Riel en H. Luyks sneuvelden 

hier, een werd zwaar gewond en een vermist.   
De Duitsers lieten vier doden achter.  De volgende dag werd de aanval voortgezet in 
opdracht van de Engelse Commandant in samenwerking met Engelse tanks. Een 

andere groep kwam in de richting Son in contact met de geallieerde parachutisten. 
Een boerderij werd ontzet. Een onzer viel hier tijdelijk in Duitse handen. Een andere 

groep kreeg contact met de Duitsers in de omgeving van Wintelre, waarbij 
krijgsgevangenen werden gemaakt  en een flinke buit in onze handen viel.  
 

19 September 
 

In de buitengemeenten hield men zich bezig met het verstrekken van gegevens over 
de Duitse stellingen, aan de geallieerden. Ook door het Hoofdkwartier P.A.N. waardoor 
uitvoerige gegevens verstrekt werden over de laatste veranderingen aan de 

Peelstelling.  
 

Intocht der geallieerden. 
 
20 September 

 
In de Kloosterdreef werden na gevechten krijgsgevangenen gemaakt.  

 
Een 30 man sterke groep met overvalwagen leverde in Wintelre slag met de Duitsers, 
waarbij mortiervuur van de vijand werd ontvangen. De Duitsers trokken terug met 

achterlating van materiaal en krijgsgevangenen.  
 

Hevige gevechten werden geleverd in de buurt van Nuenen.  
 
Naar Best werden verschillende patrouilles uitgezonden. 

 
Bij gevechten in de buitengemeenten sneuvelden H. Freericks en W. Flipse.  

 
Verschillende K.P. leden  en leden van de P.A.N. gingen als gidsen op verzoek van de 

geallieerden mee.  
 
Bij Netersel werd Fons v.d. Heyden door de Duitsers aangehouden. Die vroegen hem 

of hij een parachutist in huis had. Hij had inderdaad een gewoonde parachutist in huis 
en kon niet ontkennen. In de middag werd hij gefusilleerd.  

 
Bij koeriersdiensten werd in Oirschot, Ben Vlemmings doodgeschoten, toen hij 
trachtte met een Rotterdamse line-crosser door de linie heen te breken.  

 
Door de P.A.N. welke reeds in mei 1944 plm. 300 leden telde, werd in belangrijke 

mate praktisch alleen met de L.B.D. opruimingswerk verricht na het bombardement 
van Eindhoven.  
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24 September 

 
De Partizanen Actie Nederland werd opgeheven. Een deel hiervan, en een gedeelte 

K.P. Sander richtte in samenwerking met de G.S.C. de eerste Compagnie Stoottroepen 
op. De G.S.C. nam initiatief hiertoe en gaf de verdere richtlijnen. Het andere deel van 

de P.A.N. vormde daarna de Blauwe Jagers, thans deel van de "Jagers". 
 
24 Oktober 

 
Jan (Roelf Looij), die naar Amsterdam was vertrokken, wordt op 24 oktober in de 

Apollolaan gefusilleerd, samen met zijn aanstaande schoonvader.  
 
 

Contacten, onder meer:  
Frank 

Peter Zuid  G.S.C. J. Borghouts Majoor Stafkwartier Z.K.H. Prins Bernhard. 
Kees  Mr. Holla, Vught. 
Anton  A. Vingerhoets, Meerveldhoven 

Ad  A. v.d. Holst, Eindhoven 
Paulus Dr. J. Custers, Eindhoven 

Piet  P. Goede, Eindhoven 
 
 

 
 

 
 
Zie de volgende pagina. 

  
Het is niet zo dat G. den Braber en K. Linders zijn neergeschoten vanuit een motor 

met zijspan. Het ging om Henk Streefkerk en Frans Linders (mogelijk met schuilnaam 
Karel).  
Zij werden vanuit een auto door de S.D. beschoten op de kruising Marconilaan-

Boschdijk. Frans overleed op 12 september en Henk op 13/14 september 1944.   
 

Politieman Gerrit den Braber werd op 17 september 1944 dood aangetroffen op een 
perceel bij de Kaakstraat in Woensel. Vermoedelijk is hij vanwege zijn PAN-uniform, 

dat hij toen droeg, ter plekke doodgeschoten.  
 
H.N. 
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