LAATSTE

OVERVAL

VAN JOHANNES

POST

Johannes Post en Hilbert van Dijk zijn vrijdagavond naar de woning in de
Kinkerstraat gegaan waar zij zullen overnachten. Post zet de wekker op half
vier. Het schieten in en bij de gevangenis horen ze niet. De wind is naar de
gevangenis toe en beide mannen zijn uitgeput, Post heeft twee nachten
achtereen bijna niet geslapen.
Kort na vier uur (Post heeft geen afspraak gemaakt dat iemand hem onmiddellijk na het einde van de spertijd zal inlichten hoe de overval verlopen
is) lopen ze de Kinkerstraat af en gaan schuin tegenover Boogaards woning in
een portiek staan wachten. Er komt een auto aan. Boogaard stapt uit. Gelukt!
Ze steken de straat over om Boogaards moeder en Betsy Trompetter te halen plotseling, uit de auto: Lages, in volle lengte, revolver in de hand: 'Hánde
hoch!' Van Dijk rent weg, Lages schietend achter hem aan (en raakt hem,
maar van Dijk loopt door), Post vuurt op Lages (en mist), wordt onmiddellijk
nadien besprongen, in een vechtpartij overmeesterd, geboeid, mishandeld,
weggevoerd ('Een stem boven uit een huis gilt: 'Beulen! Vuile beulen!' '1).
De poort van het Huis van Bewaring sluit zich achter hem.
Enkele uren later sluit diezelfde poort zich achter Hilbert van Dijk. Deze is,
door twee kogels getroffen, een tuintje ingevlucht en er in een duivenhok
weggekropen. Hij heeft veel bloed verloren, wordt er gevonden door de
bewoners en hoewel van Dijk smeekt dat na te laten, waarschuwen dezen
de politie en de politie waarschuwt de Sicherheitspoiizei.

*
Op zaterdag wordt in Amsterdam dicht bij de Aussenstelle der Sicherheuspolizei und des SD een aanslag gepleegd op een van de leden van Lages' staf,
Kriminaloberassistent SS-Hauptscharführer Ernst Wehner. Een dader wordt
gegrepen. Wehner sterft in de nacht van zaterdag op zondag. Dat kan er toe
bijgedragen hebben dat toen onmiddellijk het besluit viel om die dader nog
op zondag zonder vorm van proces te executeren, samen met Johannes Post,
Hilbert van Dijk en de gevangengenomen leden van de ploeg die het Huis
van Bewaring heeft trachten binnen te komen; één, Jan Wildschuts vriend
die een schot in de rug kreeg, is overleden, er resten er vijf. Aan die groep
van acht zullen zeven ter dood veroordeelde andere illegale werkers toegevoegd worden.
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