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opgevat: Kan reg. op uur bevrijding niet dadelijk in Ned. zijn, dan treedt Nat.
Com. als voorlopig bewind op.
Wenselijk:
a. erkenning schriftelijk te bevestigen in door H.M. Koningin en/of de Minister-

President getekend schrijven van enkele regels.
b. in het uur van de overgang per radio het Ned. volk mede te delen dat H. M.

de Koningin en de regering achter het Nat. Com. staan.'

Met klem drong Vorrink er vervolgens op aan dat de regering daadwerkelijk
zou optreden ter bescherming van vier bedreigde groepen: de Joden ('zij
worden uitgeroeid. Massadeportaties ... naar Polen aan de orde van de dag .. .'),
de werknemers ('tussen de 100 000 en 200 000 ... uit alle beroepen geprest
voor arbeid in Duitsland'), de krijgsgevangen beroepsofficieren ('worden
uitgehongerd') en de gijzelaars in Brabant ('voortdurend in levensgevaar').
Voor een 'contra-actie' ontwikkelde hij de volgende voorstellen:

'1. In beweging brengen: Engelse reg.; Intern. Rode Kruis; neutrale rege-
ringen.

2. Toepassing zelfde uithongersysteem op krijgsgevangen Duitsers, Italianen
en civiel-geïnterneerden in Engeland en Amerika.

3. Het nemen van gijzelaars uit krijgsgevangenen en civiel-geïnterneerden;
stellen van ultimata; executie gijzelaars indien aan eisen niet voldaan.

4. Bombardementen op zo mogelijk 24 uur van te voren aangewezen niet te
grote Duitse steden, indien aan eisen niet voldaan.

Van elke stap breedvoerige radio-aankondiging en motivering.
Indruk: in Londen onvoldoende voorstelling van lijden bezette gebieden.

Vragen niet om medelijden. Vragen om daden, ongeacht de gevolgen.'

In zijn laatste paragraaf behandelde Vorrink de richtlijnen die de regering
in haar radioprogramma's moest volgen:

'Parolen regering
Dankbaar voor neiging tot duidelijker parolen in Radio Oranje. Twee punten

van eminent belang:
a. grootste ellende ... de driewerf vervloekte, grondige en nog steeds accuraat

werkende Nederlandse administratie. Alle gegevens voor de mensenjacht der
Duitsers voor het grijpen. Instelling persoonsbewijzen misdaad van alle secre-
tarissen-generaal. Was geen Duitse eis. Is met de ellendigste nauwkeurigheid
geregeld. De administratie verslindt mensenlevens. Parool moet luiden: ambte-
naren maakt de administratie kapot! ...

b. Men moet in Londen eindelijk de moed hebben om officieel vanuit de
regering de hoogste ambtelijke functionarissen in geëigende vorm op plicht te
wijzen. Zij zijn het, die de Joden en de arbeiders uitleveren aan hun beulen.
Secretarissen-generaal, leden Hoge Raad, commissarissen Koningin, burgemees-
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