
DE ILLEGALITEIT

kon steunen, en wij nemen aan dat Vorrink, toen hij via de Zwitserse Weg
de lijst met de door het Politiek Convent te beantwoorden vragen ontving,
ook vernam dat hij via Lotje Kohlbrugge stukken die hij naar Londen wilde
sturen, kon doorgeven aan Slotemaker de Bruïne en Stufkens die de zen-
dingen voor Visser 't Hooft klaarmaakten. Lotje Kohlbrugge was evenwel
een medewerkster van de Vrij Nederland-groep en zij stond tegelijk in nauwe
verbinding met de 'adjudant' die voor Six de belangrijkste schakel was met
. de overige illegaliteit: Bührmann. Een en ander betekende dat de stukken
die Vorrink opstelde, niet automatisch doorgegeven werden - van Rand-
wijk kreeg ze in handen.
Welnu, begin oktober '42 schreefVorrink het eerste lange rapport dat hij

via de nieuwe verbinding aan de regering wilde doen toekomen.'
Het is de moeite waard, hier grote gedeelten uit weer te geven.
Het eerste punt dat Vorrink aan de orde stelde, was de verbinding met

Londen. Meer dan anderhalf jaar tevoren had hij zijn eerste verslag geschre-
ven over: de ontwikkelingen in bezet gebied - geen enkele reactie had hem
bereikt; een jaar tevoren had hij ir. Springer als zijn persoonlijke boodschap-
per naar Londen gezonden- taal noch teken had hij vernomen. Hij schreefnu:

'Taak regering: in samenwerking met Engelse diensten: instandhouden goede
verbindingswegen. Wensen:
A. Voor dit doel afzonderlijke dienst met geëigend personeel ...
B. Zender en reserve-zender met code en bediening uitsluitend ten dienste van

het civiele contact ter beschikking van door regering aan te wijzen persoon.
Rapporteur bereid deze man te zijn.'

Nadat Vorrink bepleit had dat de regering ten behoeve van het verzet in
al zijn vormen 'vanuit Engeland grote bedragen aan contant geld' ter be-
schikking zou stellen ('schatting: fIS 000 per maand voor eigenlijke actie'),
kwam hij te schrijven over het bewind in de overgangstijd:

'Nationaal Comité I Burger Comité
,Tweemaal bericht uit Zwits.: Nat. Com. door Ned. reg. erkend." Aldus

1Van de volledige tekst (Enq., punten g en h, gestenc. bijl. 99) is slechtseen klein
gedeelte door de Enquêtecommissiegepubliceerd: Enq., dl. VII a, p. 166. 2 Alsre-
actie op het rapport dat de conrector van het Prinses Beatrix-Lyceum te Glion
(Zwitserland) in december '41 uit bezet gebied meegenomen had, had Vcrrink
inderdaad in de lente van '42 uit Bern vernomen dat de regering accoord ging
met de vorming van het Grootburgercomité, maar daarbij was niet uitdrukkelijk
goedgekeurd dat het comité namens de regering zou optreden.


