
DE OVERVAL IN WOMMELS

aan de Boer afgestaan. Reeskamp en een helper, Leendert van der Groep,
een broodbezorger uit Amsterdam die ook al wegens illegaal werk in
Friesland ondergedoken was, maakten, met revolvers dreigend, twee koffers
bonkaarten en bonnen buit. Een deel gingen ze doorgeven aan personen die
voor Joodse onderduikers zorgden, een deel begonnen ze ten eigen bate in de
zwarte handel te verkopen.
Twee-en-een-halve week later werd van der Groep, toen hij opnieuw

Heerenveen bezocht en er bij Hotel Vernimmen wat gebruikte, door de
kelner herkend die hem wel eens in gezelschap van Dobbe en de zijnen
gezien had. De kelner waarschuwde de politie. Van der Groep werd inge-
rekend en drie dagen later werd Reeskamp door Horak in een hotel in
Arnhem gearresteerd waar hij enkele relaties die Joden hielpen, o.m. ds.
L. Overduin uit Enschede, bonnen zou overhandigen; Reeskamp had er ook
een afspraak met Dobbe maar deze arriveerde eerst toen Horak met zijn
arrestanten, onder wie Overduin. verdwenen was.
Spoedig kwam nu aan het licht hoe de overval in W 011ID1.elSgeënscèneerd

was. Gerard [oustra en Meindert de Boer werden opgepakt. De Boer kon
aantonen dat hij door het gebeurde verrast was, Joustra (wiensbroer Andries
onmiddellijk ondergedoken was) werd vastgehouden. In de zomer van '44
waren hij en van der Groep nog steeds niet berecht: men was opnieuw naar
Reeskamp op zoek. Deze die immers apothekers-assistent was, had met
behulp van een in de gevangenis naar binnen gesmokkeld preparaat een
maagbloeding weten te simuleren; men had hem in december '42 onder
bewaking opgenomen in het Binnengasthuis te Amsterdam. Daar was hij
met de nodige assistentienog voor Kerstmis uit ontsnapt. Men kreeg hem
niet meer te pakken.

*

Van diegenen die de overval in Joure uitgevoerd hadden, was Frekenhorst de
eerste die in handen van de politie viel. Toen hij nog in Wassenaar woonde,
had hij daar de arts K. Bolle uit Pijnacker ontmoet. Zoals wij in ons vorig
deel beschreven, had Bolle in de lente van '42 belangrijke hulp verleend aan
geheime agenten uit Engeland, hij had o.m. de agent Jan Emmer gehuisvest.
Dat was aan Schreieder bekend geworden via de Nederlandse V-Mmm
L. A. Poos, een Haagse politieman, die door Schreieder als 'Dick', een Z.g.
geheime agent, op Bolle was afgestuurd. Toen nu allen die met Bolle in
contact gestaan hadden, gearresteerd werden, had Schreieder Bolle met rust
gelaten; hij hoopte, via 'Dick' aan meer gegevens te komen. Maar Bolle had
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