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zou komen spreken in café 'Ruimzicht' te Apeldoorn.! Vosveld zou bij die
gelegenheid een nieuw persoonsbewijs voor Paul de Groot meebrengen.
Maar hij had die dag nog meer te doen. 's Morgens om negen uur zou hij
eerst in de Théophile de Bockstraat in Amsterdam een bespreking hebben
met de nieuwe Amsterdamse districtsleider Jan Postma. Om die afspraken
niet te vergeten had Vosveld ze samen met andere afspraken met kryptische
aanduidingen genoteerd op een papiertje dat hij in de rand van zijn hoed
verborgen had; de datum stond er niet bij.
Als gevolg van het 'doorslaan' van een in Kennemerland gearresteerde

communist werd Vosveld op donderdag I april om zes uur 's morgens
gearresteerd. Hij moest zich aankleden en werd meegenomen naar de
Aussenstelle van de Sicherheitspolizei in Amsterdam. Hij had zijn hoed op-
gezet. In die hoed werd het briefje gevonden. Wat betekenden die aan-
duidingen? Vosveld zweeg. Hem werd gezegd dat hij doodgeschoten zou
worden als hij geen antwoord gaf. De hele donderdag zweeg hij en ook een
groot deel van de vrijdag. Zijn weerstandsvermogen brak eerst toen hem in
de kelders van het gebouw van de Aussenstelle in de Euterpestraat het lijk
getoond werd van een hem bekende conununist die inlichtingen geweigerd
had en die zich, na ernstig mishandeld te zijn, had opgehangen. Vosveld
erkende toen dat hij in regelmatig contact stond met Postma en Dieters. Hij
verklaarde ook zijn geschreven aantekeningen: hij zei dat hij met Postma
op zaterdag' s morgens om negen uur een afspraakhad in Amsterdam, met
Dieters's middags om twee uur in Apeldoorn. Hij verklaarde zich bereid,
beide ontmoetingen te laten doorgaan. Daarbij hoopte hij dat Postma en
Dieters beiden uit het feit dat hij op vrijdag niet verschenenwas, de conclusie
zouden hebben getrokken dat er ietsmis was.
Postma verscheen zaterdagochtend niet in de Théophile de Bockstraat.

Vosveld herademde. Door 'SD'ers' begeleid, reisde hij naar Apeldoorn en,
door hen gevolgd, liep hij naar 'Ruimzicht' . Hij ging er zitten. Tot zijn ont-
zetting zag hij er Dieters binnenkomen. Hij liet na, deze te waarschuwen.
Buiten op straat werd Dieters gearresteerd. Dat werd door Paul de Groot
gezien die met Dieters de afspraak gemaakt had dat hij hem even later in

1Vosveld heeft na de oorlog volgehouden dat die afspraak voor donderdag I april
gemaakt was. De vriendin met wie Dieters samenleefde, verklaarde evenwel in
1952 dat Dieters haar op woensdag 31 maart meegedeeld had dat hij Vosveld op
vrijdag 2 april zou ontmoeten. Dat laatste lijkt ons plausibel. Is Vosvelds voorstelling
van zaken juist, dan zou Dieters driemaal (I, 2 en 3 april) naar het afgesproken
punt gegaan zijn, hetgeen ons voor een ervaren illegaal werker weinig waarschijn-
lijk voorkomt en bovendien in strijd zou zijn geweest met de veiligheidsregels die
binnen de CPN golden.


