
DIETERS EN JANSEN GEARRESTEERD

'Ruimzicht' ontmoeten zou. Het is denkbaar dat bij dat laatste de Groots
wens om zo spoedig mogelijk over het nieuwe pb te beschikken, een rol
gespeeld heeft. Hoe dat zij, de Groot wist dat zijn eigen onderduikadres
alsmede de onderduikadressen van Lou Jansen en van Jansens vrouwaan
Dieters bekend waren. Hij vertrok onmiddellijk uit Apeldoorn naar een
nieuwonderduikadres in Zwolle en gunde zich in zijn nervositeit de tijd
niet om Jansen te waarschuwen.

Drie dagen later, op 6 april, werd Jansen te Eerbeek op het aan Dieters
bekende onderduikadres van zijn vrouw gearresteerd. Dieters had het opge-
bracht, dat adres drie dagenlang te verzwijgen. Toen hij het prijsgaf, mocht
hij aannemen dat de 'SD' Jansen er niet meer zou vinden. Dieters had gezien
dat zijn arrestatie door Paul de Groot gadegeslagen was en hij veronderstelde
dat de Groot in die drie dagen wel tijd gevonden zou hebben, Jansen te waar-
schuwen. Diep verbitterd raakten zij beiden jegens de Groot toen hun bleek
dat dat laatste niet het geval was geweest, en die verbittering droeg er toe bij
dat zij uitvoerige politieke verklaringen aflegden jegens de Sicherkeitspolizei.

Zij werden ter dood veroordeeld en op 9 oktober' 43 gefusilleerd.

*

Wij keren naar Vosveld terug.
Hij had, zij het onder dwang, de Sicherheitspolizei een grote dienst bewezen.

Tevreden was deze niet. Nog in Apeldoorn werd van Vosveld geëist dat hij
voor maandagochtend 5 april een nieuwe afspraak met Postma zou maken.
Hij beloofde dat en werd op zaterdagavond vrijgelaten. 'De SD' ers', zo
verklaarde hij na de oorlog, 'zijn daarop zonder mij vertrokken uit Apel-
doorn.'! Overwoog hij te vluchten? Stellig. Maar wat zou de Sicherheits-
polizei dan met zijn vrouwen drie kinderen doen?

Op maandagochtend bleef Postma met wie de nieuwe afspraak gemaakt
was, weer weg. Op dinsdag 6 of woensdag 7 april dook Vosveld onder,
'omdat ik', aldus zijn naoorlogse verklaring, 'de mensen wilde bewijzen
dat ik geen verrader was." Hij nam met zijn gezin zijn intrek in een huisje
te Nunspeet. Onmiddellijk werden zijn ouders en werd een groot aantal
familieleden gearresteerd. De Sicherheitspolizei wist dat haar met Vosveld de
koerier van de landelijke leiding der CPN ontsnapt was: zij moest en zou
die man opnieuw in handen krijgen! Vermoedelijk werd het adres in Nun-

1 Rechtbank Amsterdam, bijz. strafkamer: p.v. zitting inz. P.O.C. Vosveld (II
okt. 1952), p. 17 (Doe 1-18z7, a-j). 2 A.v.
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