
HORAK

november speelde de cadet Pasdeloup die, om het leven van zijn Joodse
verloofde te redden, al maandenlang af en toe illegale werkers aan de
Sicherheitspolizei uitleverde", twee van de topfiguren van Vrij Nederland in
Duitse handen: de organisatoren van de landelijke distributie Henk Hos en
Wim Speelman. In tegenstelling tot anderen viel het Horak die in Oostenrijk
aan het illegale werk van de NSDAP deelgenomen had, niet moeilijk,
zich met bonafide Nederlandse illegale werkers te identificeren; zo zag hij
allen die met Vrij Nederland te maken hadden. Zijn streven werd er op
gericht, te verhoeden dat de overval te Joure bezwarend materiaal zou
opleveren ten nadele van de Vrij Nederland-groep; in het algemeen had
hij trouwens geen enkele behoefte, slachtofferste maken. Twee dingen wilde
hij bereiken: dat Vrij Nederland ophield te verschijnen en dat Dobbe, in '4I

ontsnapt, gearresteerd werd. De collega's van de Abteilung IV zouden staan te
kijken als hij, man van de gewone Kriminalpolizei (Abteilung V), dàt gepres-
teerd had! Die collega;s moesten er dus buiten gehouden worden. Dat kon
alleen wanneer hij aan de constructie vasthield dat de overval in wezen een
economisch misdrijf geweest was. Daarvan wist hij de Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD Harster te overtuigen. Door deze gedekt, ging
Horak verder. De Levers, scheenwinkelier Steenwijk en de veearts Hof-
kamp werden met zijn machtiging uit hechtenis ontslagen, de familie
Seligmann hielp hij naar Zwitserland vertrekken, Elly en Rita Polak en de
overige Joodse onderduikers die ontdekt waren, werden niet aan IV B 4
overgedragen en diegenen die deze onderduikers gehuisvest hadden, werd
geen haar gekrenkt. Ook ds. Overduin werd door Horak niet in arrest ge-
houden. Maar Dobbe moest hij in handen krijgen!
Hoe zagen de Nederlandse rijksrechercheurs de zaak?
De twee die tot het einde bij het onderzoek betrokken bleven, L. A.

Noppen en J. J. C. Flipse, stonden niet stil bij het feit dat Dobbe in '4I be-
langrijk illegaalwerk verricht had. Zij constateerden dat Horak tallozen vrij-
liet of niet vervolgde die Abteilung IV bepaald zou hebben vastgehouden of
gearresteerd, ja die ter dood veroordeeld konden worden, en alles wijst er
verder op dat Noppen en Plipse van de juistheid der tegen Dobbe gerichte
aantijgingen volstrekt overtuigd w.ill"en.Zij zagen hem als een bendehoofd
dat onschadelijk gemaakt moest worden. Niet anders veldwachter de Jong,
zij het dat deze zich tot medewerking aan Dobbe's opsporing slechts met
aarzeling bereidverklaard had. Die aarzeling werd in gesprekken met

1 Pasdeloup, een koerier van de OD-leiding, was in januari '42 op het strand in
Scheveningen gearresteerd bij"de mislukte poging van de groep-Hazelhoff Roelf-
zema om Frans Goedhart en dr. H. B. Wiardi Beckman op te halen.
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