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bewaard gebleven geheime weekoverzicht van de Sicherheitsdienst (15
augustus '44), 'Ieonnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Bei der Aufrollung
verschiedener Terrotgruppen wurden aber nicht selten ehemalige Kommunisten
als die Aktivisten dey einxelnen Terrorgruppenfestgestellt."

Vermoedelij k zullen wij de zin: 'Eine illegale kommunistische Partei
konnte bisjetzt nicht festgestellt werden', zo moeten interpreteren dat aan de
'SD' na de arrestatie van Goulooze en Postma (14 november '43) geen
communisten in handen waren gevallen van wie hij wist dat zij de
communistische partij organisatorisch bijeenhielden en daar leiding aan
gaven. In werkelijkheid had Jaap Brandenburg na Postma's uitschakeling
een nieuw partijbestuur gevormd waarin o.m. Wagenaar en A. J. Koeje-
mans zitting hadden; deze laatste trad als hoofdredacteur van De Waarheid
op waarvan elk nummer aantoonde dat de illegale CPN wel degelijk nog
bestond; ook het Solidariteitsfonds waarin gelden terechtkwamen die
voor ondergedoken communisten en voor de gezinnen van hen en van
gearresteerden bestemd waren, bleef bestaan.

Van de CPN komen wij bij de in maart-april '43 door Jan Thijssen
opgerichte Raad van Verzet (RVV).

Toen Thijssen tot die oprichting overging, deed hij dat mede uit
weerzin tegen de zijns inziens te passieve OD. In die OD vervulde hij
een belangrijke functie: hij was hoofd van het binnenlandse zendernet,
de Radiodienst. Daarnaast had hij sinds april '43 een eigen zendverbin-
ding met Londen. Die zendverbinding verloor hij in september '43 en
korte tijd later verbrak Six alle banden met hem waardoor hij ook het
binnenlandse zendernet kwijtraakte. Begin '44 evenwel kwam hij op-
nieuw in rechtstreeks contact met Londen doordat een vertrouwde me-
dewerker die hij naar Engeland had gezonden, A. W. M. Ausems, als
agent van BI terugkeerde; bij Ausems voegde zich begin j uni een tweede
BI-agent, J. de Blooys, en wij vermeldden al dat Thijssen aan BI belang-
rijke informatie kon doorgeven mede doordat hij zijn (binnenlandse)
Radiodienst opnieuw had opgebouwd. Men moet de dubbele functie van
Thijssen goed in het oog houden: hij was hoofd van de Radiodienst welke
hij als het ware als zijn particuliere eigendom beschouwde, en hij was lid
van de Raad van Verzet. In die Raad zaten van meet af aan ook andere
illegale werkers die leiding gaven aan bepaalde vormen van illegale
activiteit welke niet het etiket van de RVV droegen: Gerrit- Jan van der
Veen had zijn Persoonsbewijzencentrale, Johan Doorn gaf een eigen
illegaal blad uit, De Oranjekrant.

1 Meidunoen aus den Niederlanden, 182 (IS aug. 1944), p. ]2.
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