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Dobbe, de tweede door een verzetsman die tot zijn groep behoord had,
Harry Reeskamp, een apothekers-assistent uit Naarden.'

Reeskamp had al met Dobbe samengewerkt in de periode, zomer' 40, toen
Dobbe wapens en explosieven ontvreemdde uit opslagplaatsen in de vesting-
Naarden. Die actie was later ontdekt en Reeskamp was toen in Friesland
ondergedoken. Hij werd daar door velen ongunstig beoordeeld. Hij was een
man van sterke verhalen en men vernam bovendien dat hij voor de oorlog
een keer wegens oplichting veroordeeld was. Maar hij had wat gedurfd, en
men verleende hem gastvrijheid. Trouwens, ook Dobbe zelf had zowel
vóór zijn arrestatie als na zijn ontsnapping (eind' 41) af en toe in Friesland
kunnen onderduiken. Hij vond vooral helpers in de buurt van Heerenveen en
laat in de zomer van '42 kon hij daar een soort operatie-basis vestigen in een
leegstaand jachthuis dat bij Mildam in het Oranjewoud gelegen was op enige
afstand van de grote wegen. Een veldwachter van de gemeente Heerenveen
met standplaats Oudeschoot (dicht bij Mildam), Sietse de Jong, had Dobbe
op het huisje gewezen; Dobbe nam er zijn intrek, de eigenaar was ingelicht.
Anderen voegden zich bij Dobbe: .Dobbe's vriend Gerrit Kleinveld. uit
Woudenberg, en de Woudenbergse ambtenaar Bergsteyn die Dobbe aan 250

blanco pb's geholpen had; dan een zwager van Kleinveld, Evert van Voort-
huizen, en een vertegenwoordiger uit Wassenaar, Pieter Johannes Preken-
horst; tenslotte een leraar uit Groningen, Hendrik Adrianus Rotte. Preken-
horst had in de buurt van Den Haag voor Vrij Nederland gewerkt en Rotte
was betrokken geweest bij de liquidatie van een verrader in Zuidlaren; hij
was deswege samen met zijn zoon ondergedoken. Ook anderen verschenen
bij tijd en wijle in het jachthuis, maar wij willen ons relaas niet met meer
namen belasten dan strikt noodzakelijk is. In feite was de situatie deze dat men
in kringen van ingewijden wist dat het jachthuis (er waren nog andere schuil-
plaatsen in de buurt) een goede' duikbasis' vormde - wie zich acuut bedreigd
voelde, trok er een poos heen.

Tot degenen die er vaak verschenen, behoorde ook D.D.B. ('Dick') van
Veen. Deze die uit Boskoop stamde (hij had er een opleiding tot kweker
gevolgd), had in Amsterdam actief geholpen bij de productie en verspreiding
van het 'eerste' Vrij Nederland; toen die organisatie in de lente van' 41 opge-
rold werd, was hij naar Friesland gevlucht, had daar later min of meer bij
toeval Reeskamp ontmoet en was door Reeskamp met Dobbe in contact

1Men vindt het beste overzicht van de vooral door zijn nasleep bijzonder ge-
compliceerde overval te Joure in P. Wijbenga: Bezettingstijd in Friesland, dl. 1(1970),
p. 304-32. Wij baseren ons beeld hoofdzakelijk op Wijbenga's samenvatting, die
wij met gegevens uit andere bronnen aangevuld hebben.
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