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Later op die donderdag neemt Post in de Witte de Withstraat het plan met
zijn KP' ers door. Er wordt twijfel geuit. Post wijst er op dat bij Boogaards
moeder een portret van de koningin hing met een vlaggetje er bij. 'Misleiding!' roept Martha van Huessen-Pikaar, Maar Post is niet van zijn opzet af
te brengen: Boogaard zal toch niet zijn bloedeigen moeder opofleren l
De overvalploeg wordt samengesteld: achttien man, de meesten uit Posts
eigen Knokploeg, twee vrijwilligers uit de groep van Marinus, voorts nog
een vriend van Jan Wildschut en een relatie van de Amsterdamse Knokploeg,
oud-lid van de uiteengeslagen verzetsgroep CS-6. De KP-Waterland weigert
medewerking: evenals Marinus Post wijst zij de opzet af
Die donderdag zijn door de Trouw-organisatie aile onderduikadressen voor
de te bevrijden gevangenen in orde gemaakt. Donderdagavond reist Johannes Post naar Rijnsburg. W éér heeft hij er eenlange nachtelijke vergadering,
nu o.m, met Pruys en Russchen, een van de leden van het illegale CDK.
Hij neemt er afscheid van zijn vrouw, krijgt van een medicus de cyaankali
voor de waakhonden mee en reist vrijdagochtend (hij heeft maar een uur
kunnen rusten, pervitine moet hem nieuwe energie geven) naar Amsterdam
terug om er als eerste taak nu eindelijk Boogaards moeder af te halen.
Opnieuw weigert ze mee te gaan. Nu grijpt Post krachtig in: hij zegt haar
dat die middag om half vier een jonge vrouw bij haar zal komen (een
van zijn koeriersters, Betsy Trompetter, een zes-en-twintigjarige Joodse
jonge vrouw) die haar zal helpen met inpakken en om 8 uur zal dan een
auto voorrijden om haar naar Haarlem te brengen; dan zal haar zoon, voor
hij naar zijn onderduikadres gebracht wordt, zaterdagochtend nog even bij
haar langs komen: ze zal dan met eigen ogen kunnen zien dat hem niets
overkomen is. Voor dat laatste is ze bang; tenminste, dat zegt ze. Boogaard
heeft het toneelspelers bloed van geen vreemde.
Vrijdagmiddag komt de overvalploeg samen in de consistoriekamer van de
gereformeerde kerk aan de Amsterdamse Keizersgracht. Het operatieplan
wordt opnieuw doorgenomen. Daarbij blijkt dat Post en van Dijk wel de
conciergewoning zullen bezetten maar deze weer zullen verlaten en dus ook
persoonlijk niet aan de eigenlijke overval zullen deelnemen (waarom niet?
Wij weten het niet. Vermoedelijk meenden zij dat de operatie waarbij het
vóór alles op snelheid aankwam, beter aan de jongeren overgelaten kon
worden). Post en van Dijk zullen de nacht van vrijdag op zaterdag doorbrengen in een woning in de Kinkerstraat die een paar honderd meter van die
van Boogaard verwijderd is. Lang en vurig is het gebed waarmee Post de
samenkomst in de kerk besluit. Dan pas valt de nervositeit van hem af die
hem de gehele week al geteisterd heeft.
Maar ze komt spoedig terug. Betsy Trompetter verschijnt in de kerk en

