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betrouwbare Friese illegale werkers overwonnen: wat, naar zij meenden, in
het jachthuis geschiedwas, moest men een schande voor het verzet noem.en,
de Jong had, zeiden zij, gelijk wanneer hij Horak die voortdurend voor
nieuwe vrijlatingen zorgde, hielp Dobbe te vinden. De Jongs collega
Nieuwland (de man die de marechaussee-uniformen geleverd had) kwam
zelfsuit zijn onderduik te voorschijn om zich te laten overtuigen dat ook hij
bij het opsporingswerk moest helpen. Daar was hij zelfs bij uitstek geschikt
voor: Dobbe en de zijnen konden jegens de Jong een zeker wantrouwen
koesteren (gearresteerd en zo spoedig vrij? - dat kon niet deugen), maar van
Nieuwland wisten zij slechtsdat hij ondergedoken was.

*

Op 30 oktober had Horak Frekenhorst in handen gekregen. Prekenhorst
verklaarde zich bereid, contact met Dobbe te zoekenwaarbij hij op erewoord
beloofde, zich na dat contact weer in gevangenschap te zullen melden. In
opdracht van Horak zei hij Dobbe dat Vrij Nederland moest ophouden te
verschijnen en dat Dobbe zich bij de Duitsers moest aangeven; alshij dat niet
deed, zouden vele gearresteerden gefusilleerd worden. Dobbe was geen
moment bereid, op die koehandel in te gaan. Sterker nog: hij overtuigde
Frekenhorst dat het volstrekt onverantwoord was indien deze zich weer in
gevangenschap begaf. Prekenhorst dook in Scherpenzeel onder, Dobbe
haalde zijn eigen vrouwen kinderen op en ging met hen naar een adres in
Arnhem waar hij zich zesmaanden lang zou schuilhouden. Horak heeft hem
er niet weten te vinden.
Het adres in Scherpenzeelwaar Frekenhorst veilig hoopte te zijn, was aan

KlaasWerkman bekend: deze had zich daar wel eens vervoegd om partijen
bonnen in ontvangst te nemen en om af te rekenen. Het adres was door
Werkman toen hij op 10 november gearresteerd werd, genoemd - twee
dagen later werd Frekenhorst er voor de tweede maal gearresteerd; Nico
Bergsteyn die zich toevallig in hetzelfde huis bevond, ontkwam.
Ook Dick van Veen bleef niet lang op vrije voeten. Nieuwland, die door

niemand gewantrouwd werd, wist eerst met Gerrit Kleinveld in contact te
komen, vervolgens met van Veen. Beiden werden omstreeks de jaarwisseling
gearresteerd.' Kleinveld slaagde er in, op I maart '43 op miraculeuze

1Kleinveld had stukken bij zich waaruit bleek dat bepaalde drukkers opdtachten
voor Vrij Nederland uitgevoerd hadden; dit soort materiaal werd door Horak en de
met hem samenwerkende rijksrechercheurs eenvoudig terzijde geschoven.
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