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Schreieder waagde het er op.
Via van Hemerts 'lijn' werd van Loois opdracht naar SOB-Dutch geseind.

SOB-Dutch vroeg aan Sluyser, welke namen onder de tweede brief stonden
die hij van van Looi ontvangen had. 'Ben je er zeker van', vroeg Sluyser
aan de officier van SOB-Dutch die zich met hem in verbinding stelde, 'dat
degene die om bevestiging vraagt, dezelfde knaap is die je naar Holland hebt
gestuurd? Hij zei: wij hebben zijn radiohand vergeleken met de grammo-
foonplaat'l - dat was de opname die SOB van elkemarconist maakte voor hij
op zijn missie uitgezonden werd.
Sluyser ging zijn correspondentie raadplegen.
'Hier is een bericht voor Fia en Koert: heb vertrouwen.'
Zo luidde de boodschap die op de avond van 23 november' 42 door Radio

Oranje uitgezonden werd. En 'ik houd tegenover een ieder vol', zei van
Looi zes-en-een-half jaar later tot de Enquêtecommissie, 'dat dit in oorlogs-
tijd een voldoende anker was om er voor te gaan hggen.'2

*

Spoedig bracht van Looi 'Anton'de Wilde' met Vorrink in contact. Dat
betekende dat twee personen in grote innerlijke spanning geraakten: Vorrink
die in 'Anton de Wilde' een geheime agent met zendverbinding tegenover
zich meende te hebben die voor het contact met de regering kon zorgen
dat hem, Vorrink, na de tegenwerking door Six en van Randwijk uiterst
welkom was, en Schreieder die eindelijk de triomf beleefde dat hij er in
geslaagd was, tot Vorrink door te dringen die zich meer dan twee jaar lang
zo effectief had weten af te schermen. Onmiddellijk gaf Schreieder de alge-
mene instructie uit dat geen van de Aussenstellenleiter van de Sicherheits-
polizei enig spoor dat in de richting van Vorrink of de leden van zijn groep
wees, mocht volgen, laat staan in die kring arrestaties verrichten. Er werd
een groot Spie! op touw gezet. Schreieder zou het uiteindelijk vier volle
maanden volhouden, uiteraard via van der Waals, of beter: via de 'luitenant
voor specialediensten, Anton deWilde'.

*
1 Getuige M. Sluyser, a.v., p. 277. 2 Getuige L. J. van Looi, a.v., p. IOIO.
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