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'niet zou hoeven zeggen: ik heb met die rooie Vorrink gesproken, maar
opdat hij zou kunnen zeggen: ik heb met aile heren gesproken en dat is de
mening van de zes politieke partijen.'!
In het kantoor van Schouten vond op II januari' 43 die bespreking met

van Tijen plaats. Menten tekende aan':

'5 (Vorrink) heeft beschikking over een zender, enige minuten per nacht,
dubbel gecodeerd.

1 (Menten) : ... Er moet orde komen. 1-5 (Meuten, Ringers, Schouten,
Verschuur, Vorrink) moeten de erkenning hebben, anders wordt het een war-
boel. Daarvoor moet er een erkenning zijn. De overigen zijn het er mee eens....

3 (Schouten) formuleert een ontwerptelegram dat 5 (Vorrink) zal verzenden,
o.m.: wij zullen niets doen dat materieel tegen de constitutie ingaat en voorts
dat wij niets doen dat de regering zou binden voor de toekomst ...

5 (Vorrink) deelt mede dat Londen graag weet wat wij doen om dan met
hetgeen zij doen te coördineren.
1 (Menten) en 3 (Schouten) over de radio-organisatie en het vacuum. Radio

staat onder het comité ...
1 (Menten) acht de eenheidscourant te weinig uitgewerkt ... Toezicht op de

pers nodig, omdat onder vacuum toezicht moet zijn om verkeerde voorlichting
te voorkomen, om profiteurs te hinderen.
Gevaar communisme bezweren.
Het zal dan nodig zijn met politie in te grijpen als illegaal geschreven wordt.
3 (Schouten): Er moet begonnen worden met een persverbod."

Eén dag later, 12 januari, werd Menten gearresteerd.
De overige leden van het Nationaal Comité vernamen spoedig dat die

arrestatie niet met het comité te maken had, maar voortvloeide uit de fman-
ciële hulp die Menten aan enkele spionagegroepen verleend had. Zij konden
hun vergaderingen hervatten en er vond er geen plaats waarin Vorrink niet
kon bevestigen dat hij over een niet aileen goedwerkende maar zijns inziens
ook volstrekt veilige verbinding met Londen beschikte; de nieuwe geheime
agent was zijn gewicht in goud waard. Vorrink kon de bewijzen van's mans
betrouwbaarheid op tafel leggen: Engelse thee, Engelse chocolade, Engelse
sigaretten.

1 Getuige J. J. Vorrink, Enq., dl. IV c, p. 1735. 2E. E. Menten: Notitie, II jan.
1943 (Collectie-E.E. Menten). Men zal de laatste zin wel zomoeten interpreteren
dat Schouten een algemeen persverbod wenste waarvan ontheffingen zouden
kunnen worden gegeven.
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