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Voor zich dit conflict voordeed, was Six met zijn binnenlandse voorbe-
reidingen verder gegaan. Samen met overste Boswijk had hij een aantal
stukken opgesteld: een 'Oproep aan debevolking' en een 'Algemene Bekend-
making' no. I, no. 2 en no. 3, die aan alle gewestelijke commandanten toe-
gezonden waren.
Het uitgangspunt van deze stukken! was dat een te benoemen opperbevel-

hebber van land- en zeemacht met het regeringsgezag bekleed zou worden
en dat onder hem het militair gezag door de commandanten van de OD
uitgeoefend zou worden. Dezen zouden onmiddellijk het gehele militaire
kader en de jongste lichting die in '40 onder de wapenen was, eventueel ook
andere lichtingen, in werkelijke dienst roepen. De gehele bevolking moest,
aldus de 'Oproep', begrijpen, 'dat het een misdaad jegens ons volk zou zijn,
indien thans de orde in het land op enigerlei wijze zou worden verstoord.'
In die op de bevrijdingsdag overal aan te plakken 'Oproep' zou men voorts
lezen dat het' alleen dan wanneer orde en rust in ons land heersen', mogelijk
zou zijn, het volk 'een staatsbestuur te verschaffen hetwelk gebaseerd is op
de sinds 15 mei 1940 over de gehele wereld gewijzigde politieke en econo-
mische inzichten.' Voorts zou de bevolking in de 'Oproep' en de 'Algemene
Bekendmaking', no. I, 2 en 3 o.m. lezen dat tegen elk die zich tegen het
'wettig gezag' zou keren, 'met niets ontziende gestrengheid' zou worden
opgetreden, dat niemand de gemeente van inwoning zou mogen verlaten,
dat NSB' ers en Rijksduitsers binnenshuis moesten blijven, dat elk zijn
eventuele wapenen moest afgeven, dat de gehele bezettingswetgeving, be-
halve de bepalingen op het gebied van de Jodenvervolging, voorlopig van
kracht zou blijven, dat politieke gevangenen onmiddellijk in vrijheid gesteld
zouden worden, evenwel 'voorzover hun vrijlating de openbare orde niet
in gevaar brengt' (de militaire commandanten zouden alle links-revolutio-
naire elementen dus in arrest kunnen houden) en dat men er rekening mee
moest houden dat NSB'ers e.d. aan hun berechting zouden trachten te ont-
komen bijvoorbeeld door het dragen van een Jodenster.

Nadat deze merkwaardige stukken in bezet gebied gedistribueerd waren,
trachtte Six opnieuw met de regering in contact te komen. Overste Boswijk

1 De versie die met een brief d.d. 13 april '43 aan de regering toegezonden werd,
is bewaard gebleven bij de sectie krijgsgeschiedenis van de staf van de bevelhebber
der landstrijdkrachten (archief Binnenlandse Strijdkrachten, 9003).
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