
VAN TIJEN GEARRESTEERD

dat Vorrinks stukken in Londen gearriveerd waren - Schreieder had dat
via het Englandspiel kunnen regelen.
Al dezemisleidinghad het beoogde effect.Niettemin besefte Schreieder dat

het tijdstip naderde waarop het Spiel tegen Vorrink zijn afsluiting moest
vinden - afsluiting met massale arrestaties uiteraard. Vooral Vorrinks ver-
zoek om een eigen zender had hem verontrust; hij kreeg de indruk dat
'deWilde' Vorrink op den duur niet in de hand zou kunnen houden. Intussen
begreep hij dat in Londen verband gelegdkon worden tussende arrestatievan
Vorrink en de zijnen en de persoon van van Hemert via wiens 'lijn' 'deWilde'
in de groep-Vorrink had kunnen penetreren. De vraag zou dan in Londen
rijzen of van Hemert in november' 42 nog wel op vrije voeten geweest was
toen SOE hem opdracht gegeven had, naar het huis van Alex Wins te gaan.
Om dat gevaar te bezweren liet Schreieder medio maart enkele nieuwe
arrestatiesin de OD uitvoeren. Aan SOE had' deWilde' kort tevoren bericht
gezonden, 'dat Koos Vorrink in verband met zijn contact met de OD in
ernstig gevaar verkeerde en dat de mogelijkheid bestond dat bij eventuele
arrestaties van leidende OD-leden ook de groep-Vorrink daarvoor in aan-
merking zou komen." Nadien vertrouwde Schreieder dat men in Londen,
alsmen daar bericht ontving van het oprollen van de groep-Vorrink en van
het Nationaal Comité, geen verdenking zou koesteren die de voortzetting
van het Englandspiel zou bemoeilijken.ê
Tussen de arrestatie van de OD' ers, midden maart (een veel grotere groep

werd eind april gearresteerd), en het oprollen van het Nationaal Comité
moest natuurlijk niet teveel tijd verlopen. Ca. twee weken leek Schreieder
de beste termijn.

*

Eind februari of begin maart had 'de Wilde' Vorrink voor het denkbeeld
weten te winnen om overal in het land groepen te vormen die, zodra de
Geallieerden inWest-Europa zouden landen, tot sabotage zouden overgaan.
Vorrink had de vorming van dergelijke groepen al in de lente van '42
overwogen en met enkele vertrouwden overleg gepleegd. 'Laten wij af-
spreken', zei hij nu tegen 'de Wilde', 'dat ik je alleen in contact breng

1J. Schreieder: Het Englandspiel, p. 210. 2 Om diezelfde reden trachtte Schreieder
via het contact tussen 'de Wilde' en van Looi te bewerkstelligen dat Dessing die in
april '42 geconstateerd had dat de geheime agent Andringa gearresteerd was, uit
het zuiden naar bezet Nederland zou terugkeren. Dat lukte niet. Wel ontving
Dessing bericht van van Looi maar hij weigerde te komen.
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