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'42 en ook in' 43 de Siiherheitspolizei niets van belang meedeelde, er vloeiden
althans, voorzover bekend, uit zijn werkzaamheden geen arrestaties voort.
Enkele illegale relaties gaven Brune overigens met klem advies, zich uit het
illegale werk terug te trekken; daarvoor miste hij, zeiden zij, de nodige
stabiliteit van karakter. Maar Brune kon het niet laten: hij ging door.
In de loop van '43 richtte hij een groepje op dat zich op het 'achterom'
verkrijgen van persoonsbewijzen toelegde en enkele overvallen ging voorbereiden. Van dat werk uit kwam hij in december in contact met de 'Top'
van de LO. Daar vernam Dobbe van. Voor Dobbe stond vast dat Brune
'fout' was, ja Dobbe stelde er prijs op, die 'verrader' bij de eerstvolgende
ibespreking persoonlijk neer te schieten. De landelijke leiding van de Knokploegen meende dat daar niet, althans nog niet, voldoende aanleiding toe
was: er waren betrouwbare illegale werkers die voor Brune de hand in het
vuur staken. De zaak van zijn eventuele liquidatie was nog in beraad toen
Brune in januari' 44 opnieuw gearresteerd werd - opnieuw door de Arnhemse Sicherheitspolizei en opnieuw door de interventie van johnny den
Droog die nu bevreesd was dat Brune hèm zou neerschieten. Vooral ook
in die tweede detentie werd Brune gruwelijk mishandeld, dagenlang. De
Sicherheitspolizei was hogelijk ontevreden (wij hebben de indruk dat Brune
zich het gehele jaar' 43 door voor haar onvindbaar had weten te maken) - nu
moest Brune méér gaan 'presteren'. Inderdaad legde Brune een uitgebreide
bekentenis af en nadat hij eerst nog samen met zijn vriendin (een illegaal
werkster die volledig onder zijn invloed stond) een geval van 'pilotenhulp'
verraden had; werd hij na enige tijd vrijgelaten, d.w.z. hij werd in Amsterdam (dat gold als het centrum van de illegaliteit) onder controle van de
Sicherheitspolixei in de woning van die vriendin ondergebracht; van daaruit
moest hij trachten, oude contacten aan te knopen en nieuwe te leggen.
Daarbij was aan Brune duidelijk gemaakt dat als hij het waagde onder te
duiken, zijn gehele familie en die van zijn vriendin samen nog met anderen
wier namen hij genoemd had (minder belangrijke illegale werkers), naar de
concentratiekampen gezonden zouden worden.
Voor de vrijlating van Brune moest een aannemelijke 'verklaring'
gegeven worden, welnu: de Sicherheitspolizei had zich bereid verklaard
hem tegen betaling van f 100 000 uit zijn detentie te ontslaan en zij had
tenslotte genoegen genomen met f 45 000 die met veel moeite bijeengebracht waren. Uit dat laatste kan men afleiden dat er onder Brune's oude
makkers, vooralook onder de leden van de in '43 door hem opgerichte
groep, verscheidenen waren die nog steeds geen moment aan zijn betrouwbaarheid twijfelden - wij moeten wel aannemen dat Brune weer spoedig
met hen, alsook met anderen, in aanraking kwam. Precies alsna zijn detentie

