
IR. SPRINGER GAAT NAAR LONDEN

van Schimmelpennincks plannen vernomen had, onderstreepte hij nu in zijn
slotpassage vooral dat tijdig een regeling getroffen moest worden voor het
'vacuum'. 'Wij zijn bereid', schreefhij, 'en achten ons in staar om, in samen-
werking met personen uit andere politieke groeperingen' (alle in het Politiek
Convent vertegenwoordigd), 'aan de gevaarlijke verwarring een einde te
maken, ... zo wij ons op enige autorisatie van de Nederlandse regering
kunnen beroepen: .. Afgezien van de voor de hand liggende actie tijdens de
bezetting van ons land mag ... niet meer beoogd worden dan het verzekeren
van de orde in de wellicht luttele, wellicht vele uren die aan het feitelijk
herstel van het gezag van H.M.' s regering vooraf zullen gaan. Pogingen,
in die tijd politieke veranderingen aan te brengen die op toekomstige beslis-
singen vooruitlopen' (en van die pogingen werd Schimmelpenninck door
Vorrinkverdachi), 'moeten worden tegengegaan. Juist in dit verband achten
wij autorisatie van ons optreden in hoge mate gewenst.'

Uitsluitend deze slotpassage werd naar Londen meegenomen door de
groepscommandant van de OD in Amsterdam-Oost, reserve-kapitein
H. G. Broekman, toen deze medio september '41 de Noordzee overstak.'
Ook Broekman wist niet dat die passage door V orrink geformuleerd was;
hij schreef haar, in Londen aangekomen, aan Wiardi Beckman toe. Voor
V orrink was het meest teleurstellende dat hij uit Londen taal noch teken
vernam. Notabene: Schimmelpenninck had zijn 'voorlopig bewind' al
klaar en Londen zweeg. Was dat opzet? Handelde Schimmelpenninck soms
in overeenstemming met hetgeen Londen wenste? Eind september besloot
V orrink, een eigen boodschapper naar de regering te zenden. Zijn keus viel
op een Amsterdamse zakenman die hij kende uit de burgerwacht, ir. B.
Springer. Deze kreeg op 30 september een boodschap van Vorrink mee die
hij in zijn geheugen moest prenten en die hij later in Londen aldus weergaf:
'Ons bereiken inlichtingen dat een groep die een dict~toriale' richting is
toegedaan' (Schimmelpenninck en zijn OD),

1Wiardi Beckman had een exemplaar van het volledige memorandum met alle
, aanvullingen ook nog aan kapitein J. de Geus gegeven die via België en Frankrijk
contact met Engeland had. Drie pogingen tot verzending mislukten, de vierde had
succes en de Geus meende zich na de oorlog te herinneren dat een ontvangst-
bevestiging binnengekomen was via de geheime agent Aart Alblas die op 5juli' 41
in bezet gebied gearriveerd was en in de herfst in contact kwam met de kring van
Het Parool (getuige]. de Geus, Enq. dl. IV c, P: 1477). Die ontvangstbevestiging
drong niet tot Vorrink door (getuige J. J. Vorrink, a.v., p. ,1728), hetgeen niet zo
vreemd is omdat in Londen niemand wist dat hij het stuk opgesteld had en de even-
tuele ontvangstbevestiging dus niet aan hem gericht was, .


