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vertrekken. Samen en meteen, want om bij van Tijen (men kan zich indenken
dat Schreieder de behoefte had deze, wiens achterdocht eenmaal gewekt was,
onmiddellijk uit te schakelen) het laatste restje wantrouwen weg te nemen,
zei 'de Wilde' nu opeens dat ook hij, 'de Wilde', naar Engeland zou vliegen.
Daartoe zou, berichtte hij, het al zo lang beloofde Engelse vliegtuig in de
avondschemering bij Hoorn landen. Hij maakte de afspraak dat hij van
Tijen de volgende dag, woensdag IQ maart, 's middags op het station te
Zaandam zou ontmoeten.'
Van Tijen verscheen daar. De koffer vol geheime stukken had hij bij zich.

'De Wilde' had er op verzoek van van Tijen voor gezorgd dat zich in die
koffer een kleine handgranaat bevond die met een druk op een knop in wer-
king gesteld kon worden. Van Tijen werd evenwel bij het uitgaall van
het station onverhoeds besprongen en had de tijd niet om die knop in te
drukken. Hij viel met al zijn spionagegegevens in Duitse handen.

*

In de sabotagegroep-Pahud de Mortanges die de dag tevoren (9 maart)
opgerold was, had 'de Wilde' via een relatie van Vorrink kunnen door-
dringen en via een andere relatie had hij begin januari contact kunnen aan-
knopen met Kees Dutilh die diezelfde ochtend (ra maart) in Leiden ge-
arresteerd was: Schreieder moest met de mogelijkheid rekening houden dat
het bericht van die arrestaties tot Vorrink en zijn groep zou doordringen.
Trouwens, had die groep wellicht van Tijen laten schaduwen zodat Vorrink
of anderen wisten wat zich bij het station te Zaandam afgespeeld had? Er
werd een operatie op touw gezet om de status Vall 'de Wilde' als 'geheim
agent' nog eens te bevestigen. Toen hij die woensdagavond met van Looi's
dochter een wandelingetje maakte, werd hij bij het Rijksmuseum plotseling
door een paar 'SD' ers' overvallen. Er werd gevuurd. Niemand werd ge-
wond. Van Loci's dochter rende weg, ook 'de Wilde' 'ontsnapte'. En in de
Amsterdamse pers verscheen op vrijdag 12maart een bekendmaking waarin
Lages f IQ 000 beloning uitloofde voor hulp bij het opsporen van 'een sedert
lang gezochte, gevaarlijke misdadiger ... Signalement: 1.75 à 1.80 meter
lang, slank figuur, smal gezicht, sterk gebogen neus, donker haar, donkere
ogen' - de gegevens klopten met het uiterlijk van 'de Wilde'. Negen dagen
later zond Radio Oranje bovendien een bericht uit dat leek te bevestigen

1In de ochtend van Ia maart heeft van der Waals Kees Dutilh in Leiden in Duitse
handen gespeeld.
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