
SCHIMMELPENNINCK GEARRESTEERD

aan de zinsnede toe waarin sprake was van 'de vier eeuwen oude gezags-
rechten van ons Huis van Oranje, thans berustend bij'? Hield hij rekening
met een mogelijk overlijden van de koningin? Wij kunnen er slechts naar
gissen.
De proclamatie hield voorts in dat 'de vertegenwoordigende lichamen

voorshands' niet zouden vergaderen, dat het militair gezag uitgeoefend zou
worden door 'de tweede ondergetekende' (kennelijk generaal Röell), dat
'de oude staatkundige partijen zich van alle politieke uiting (zouden) hebben
te onthouden', en dat de pers zich 'grote zelfbeperking' moest opleggen 'om
alles te voorkomen wat thans aanleiding kan geven tot tweespalt."
Dit was een geheel andere opzet dan die waar Versteegh met zijn OD op

toegewerkt had. De opzet van Versteegh was democratisch geweest, die
van Schimmelpenninck werd autoritair en dat kon bij iemand als Vorrink
extra bezorgdheid wekken doordat de door Versteegh geleide OD na diens
uitschakeling rechtstreeks onder Schimmelpenninck was komen te ressor-
teren.

*

Op 13 november '41 deden twee Haagse rechercheurs die bij de Sicherheus-
polizei gedetacheerd waren, L.A. Poes'en M. Slagter, een inval in Schim-
melpennincks woning. Deze werd gearresteerd. Dogger verschool zich op
zolder en toen de rechercheurs met hun arrestant verdwenen waren (zij
hadden nagelaten, huiszoeking te doen), kon hij de woning in razende haast
'schoenmaken": de staatsieportretten verdwenen, zo ook de paar wapens die
er lagen. De OD zat zonder chef-staf. Dogger, de een-en-twintigjarige
sergeant-adelborst, nam die functie op zich maar hij besefte dat ze zijn kennis
en capaciteiten ver te boven ging. Generaal Röell, in naam nog steeds
'commandant' van de OD, wist op zijn aandringen een nieuwe chef-staf te
vinden. Dat werd de drie-en-vijftigjarige majoor der Jagers N. Tibo, een

1 Door een 'PD' (Persdienst?) die in oprichting was, werd in de herfst van '41 aan
Schimmelpenninck aanbevolen dat pers en radio na de bevrijding onder strikte
censuur gesteld zouden worden, 'met name zal niet mogen gedoogd, dat aanvallen
worden gericht op personen die deel uitmaken van het VB' (Voorlopig Bewind),
'deszelfs uitvoerende comité's ell deszelfs ambtenaren'. In elk deel van Nederland
zou een 'eenheidskrant' kunnen gaan verschijnen: Men zag dit overigens als een
maatregel die louter in de 'overbruggingsperiode' zou gelden. ('Praeadvies terzake
van persmaatregelen voor het VB', Collectie-Vorrink, I c.)


