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beweerde ze dat Prekenhorst haar zusje en haar tot onderduiken gedwongen
had en dat zij beiden voor een vals pb f I 500 hadden moeten betalen, ja ze
ging ook een heel verhaal ophangen dat Dobbe haar geprest had, in het jacht-
huis haar intrek te nemen waar hij en anderen haar sexueel misbruikt hadden;
ze gaf de namen van Bergsteyn en van Veen prijs en ze verklaarde tenslotte
dat zij in het jachthuis herhaaldelijk veldwachter Sietse de Jong gezien had.
Sietse de Jong werd opgepakt.
Toen deze met Elly geconfronteerd werd, vertelde zij hem op verzoek van

Horak hoe zij misbruikt was en hoeveel geld haar afgezet was voor haar
valse pb ; Horak memoreerde de talrijke lege jeneverkruiken die opgegraven
waren, en uit een en ander trok Sietse de Jong de conclusie dat de groep-
Dobbe het tegendeel geweest was van een bonafide verzetsgroep, eerder een
stel louche avonturiers die op een plezierig en gemakkelijk leventje uit
waren. Hij verklaarde zich, bereid, te helpen bij het opsporen van Dobbe.
Het verhaal van de jeneverkruiken en van de wijze waarop Elly Polak
misbruikt en afgezet was, ging in Friesland in brede kringen de ronde doen en
werd, gegeven de algemeen menselijke neiging, eerder het kwade dan het
goede van de medemens te geloven, grif aanvaard. Ook schoenwinkelier
Steenwijk werd er mee bewerkt - hij gaf toe dat 'Oom Jan' en een ander zich
bij hem thuis op de avond van de overval in marechaussee-uniformen ge-
stoken hadden.'

Het onderzoek werd nu verplaatst naar het westen des lands. Horak en de
rijksrechercheurs namen aan dat de buit van de overval daar in de zwarte
handel wel geheel of grotendeels boven water zou komen.

*

Dobbe had.Harry Reeskamp geheel buiten het plan voor de overval ge-
houden: hij was zijn vertrouwen in hem kwijtgeraakt. Dat de overvallers
zoveel succes gehad hadden, vervulde Reeskamp met felle jaloezie: dan zou
hij tonen dat ook hij tot zulk een stunt in staat was! Hij stond met een ver-
zetsman in contact, Andries Joustra, wiens broer Gerard werkzaam was op de
kleine distributiepost in Wommels tussen Franeker en Bolsward. Er werkten
daar slechts twee man: Gerard [oustra en zijn chef, Meindert de Boer.
Gerard [oustra verklaarde zich bereid, zich op 23 oktober tijdens het schaft-
uur te laten 'overvallen', maar toen die overval plaats vond, had hij zijn plaats

1De uniformen werden eind december in een schuur bij hetjachthuis gevonden; ze
waren verborgen onder een hoeveelheid stro.
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