
DE ILLEGALITEIT

Nu kunnen wij ons bovendien indenken dat 'Piet' juist eind mei door
Vermeulen en Juten met open armen ontvangen werd: zij hadden toen
namelijk sinds enkele weken geen contact meer met Vandermeerssche. Hoe
kwamdat?
Eind april, toen in Londen vernomen was dat het Nationaal Comité

opgerold was en toen men er het gevoel had gekregen dat de Nederlandse
illegaliteit diep was gepenetreerd, had de Belgische geheime dienst Vander-
meerssche twee opdrachten gegeven: alle contacten met de 'Dienst-Wim' te
verbreken en een spionagegroep in Duitsland op te bouwen. Vander-
meerssche vond de eerste opdracht absurd en de tweede praktisch onuit-
voerbaar - maar hij gehoorzaamde. Hij liet de 'Dienst-Wim' volledig schie-
ten, trok naar Duitsland en werd daar meteen gearresteerd. Enige tijd later
werd de slagerij in Antwerpen opgerold en werd ook John Cohen uit Brussel
die daar zo vaak stukken opgehaald had, gevangen genomen; de Sicherheits-
polizei vond in zijn kamer een grote hoeveelheid spionagerapporten die van
de 'Dienst-Wim' afkomstig waren. Al deze feiten waren Vermeulen on-
bekend. Deze constateerde slechts één ding: dat de verbinding met België
niet meer werkte. 'Piet' nam op zich, via zijn zender Londen te waarschuwen.
Gelukkig: eind mei of begin juni' 43 vond de 'Dienst-Wim' een andere

weg om zijn rapporten naar Engeland te zenden. Vermeulen ontmoette via
een relatie bij de Philipsfabrieken een oud-leerling van Koning, de leraar
van de Groninger Zeevaartschool die alsmarconist voor Oosterhuis optrad.
Met die oud-leerling (die van Konings werk afwist) reisde Vermeulen, de
jongste spionagegegevensmeenemend, naar Delfzijl. Eenwelkome verrassing
wachtte hem daar: de mededeling namelijk dat zijn rapporten al binnen
enkele dagen naar Stockholm onderweg zouden zijn. Er werd de afspraak
gemaakt dat de 'Dienst-Wini' voortaan elke week een zending naar Delfzijl
zou brengen; met die taak werd Schortinghuis belast die ook al de ver-
bindingen tussen de ondergroepen van de 'Dienst-Wim' onderhield.
Schorringhuis had nog veel verderstrekkende plannen. Hij was een ervaren

wadloper. Elfkilometer uit de kust, tussen Schiermonnikoog en Rottumer-
oog, ligt het verlaten Simonszand. Kon men niet een regeling treffen dat
daar regelmatig Engelse onderzeeboten zouden verschijnen om ontsnapte
krijgsgevangenen ('piloten') en anderen die moesten uitwijken, aan boord
te nemen? Vermeulen vond het een prachtig plan, 'Piet' ook, en in de loop
van juli werd afgesproken dat Schortinghuis met een aantalleden van de
'Dienst-Wim' een expeditie naar het Simonszand zou ondernemen om er de
situatie te verkennen; terzelfdertijd zou Vermeulen samen met 'Piet' naar
Engeland vliegen. 'Piet' beweerde dat in de nacht van 16 op 17 juli zijn
'plaatsvervanger' per parachute op de Veluwe zou landen; vandaar zouden


