LAATSTE

OVERVAL

VAN

JOHANNES

POST

diezelfde avond spreken Johannes Post, Hilbert van Dijk en de Amsterdamse
KP-leider in de Kinkerstraat met Boogaard.

*
Boogaard had, wellicht al na het eerste contact met de Amsterdamse KP' er
maar in elk geval na de gesprekken met diens leider en met Hilbert van Dijk,
de staf van Lages ingelicht. Hem was opdracht gegeven, met overtuiging de
rol te blijven spelen van de 'foute' bewaker die zijn leven wil beteren.
Boogaard speelt die rol als een volleerde toneelspeler. Hij is het die aan de
hand van een door de Amsterdamse KP-leider meegebrachte plattegrond
(via Wim Speelman verkregen) de situatie toelicht; hij is het die het gevaar
van de waakhonden onderstreept. Dat lijken evenzovele bewijzen van betrouwbaarheid. Alle reden is er nu, vast te houden aan de opzet die al eerder
overwogen is: de rush uit de conciergewoning. Afgesproken wordt dat de
overval in die vorm in de vroege uren van zaterdag IS juli uitgevoerd zal
worden. Boogaard moet, zegt hij, die nacht om 2 uur als bewaker aantreden;
hij zal een tweede ss' er die mèt hem wacht heeft, dronken voeren, de
sleutels bemachtigen, de honden vergiftigen, om vijf over drie de deur naar
de binnenplaats openen en een kwartier later (de KP' ers zullen zich dan op
kousevoeten in het duister op die binnenplaats verzameld hebben) de deur
naar het cellengebouw. Dan zullen de barak en het cellengebouw tegelijk
bestormd worden - elke KP' er zal weten wat hij te doen heeft.
Voor zijn moeder neemt Boogaard die woensdagavond f 3200 in ontvangst. Post zegt hem dat ze morgen-, donderdagmiddag, naar Groningen
gebracht zal worden. Dat zij gijzelaarster zal worden, is Boogaard natuurlijk
onmiddellijk duidelijk. Hij spreekt in de achterkamer met zijn moeder en
als zij naar voren komt, uit ze reeksen bezwaren. Maar Post is onverbiddelijk:
donderdagmiddag moet ze weg, hij zal haar zelfkomen halen.
In de nacht van woensdag op donderdag voert Post een lange bespreking
in Den Haag. Donderdagmiddag komt hij in de Kinkerstraat. Daar wacht
hem een teleurstelling: Boogaards moeder weigert met hem mee te gaan wèl vrijdag, zegt ze, dàn is ze bereid. Post slikt zijn teleurstelling in; trouwens,
of de Knokploegen die gijzelaarster vrijdagmiddag in plaats van donderdagmiddag in handen hebben, maakt geen wezenlijk verschil. Natuurlijk kwelt
hem de gedachte dat hij misschien aan het lijntje gehouden wordt. Is Boogaard tóch onbetrouwbaar? Maar dan kan het hele plan niet doorgaan! En
Jan wildschut dan?

