
LONDEN SCHUIFT DE RVV NAAR VOREN

De Goede en Mulholland hadden inmiddels in juli en de eerste weken
van augustus van de Beer, wellicht ook van anderen, over het werk van
de Raad van Verzet niet veel goeds gehoord (een feit was dat de Knok-
ploegen niet alleen talrijker en beter gedisciplineerd waren dan de groe-
pen van de RVV maar ook veel spectaculairder en succesvoller acties
hadden ondernomen) - 'laat de Raad van Verzet barsten', was hun eerste
reactie geweest.' Mulholland evenwel herzag spoedig die opinie en ging,
zulks in tegenstelling tot de Goede die de LKP trouw bleef, eind augustus
met Thijssen in zee die, nu hij via Mulholland in rechtstreeks contact was
gekomen met de militaire autoriteiten in Londen, bij besluit van de Raad
eenzelfde positie kreeg ten aanzien van de RVV-groepen als van Bijnen
al gekregen had ten aanzien van de Knokploegen: hij kon hun zonder
overleg met de Raad bevelen geven; zijn Operatie-Centrum trad daarmee
in werking. Spoedig met hooggespannen verwachtingen zijnerzijds!

In Londen namelijk waar men de behoefte had, in bezet Nederland
slechts met één instantie te maken te hebben, te vergelijken met de Farces
Françaises de l'Intérieur, en waar men kennelijk door de Goede en Mul-
holland nog onvoldoende was ingelicht over de Landelijke Knokploegen
maar daarentegen de Raad van Verzet nu redelijk goed kende, had men
besloten, deze Raad naar voren te schuiven. Er ging op I september een
telegram naar de OD uit" (het kwam dus bij de groep-'Albrecht' binnen
en wij nemen aan dat het Six eerst een aantal dagen later heeft bereikt)
waarin Six gevraagd werd, onmiddellijk contact te zoeken 'met leiding
RVV voor ontvangst van wapenen die door bureau-verzet Supreme Com-
mander aan RVV geleverd zullen worden ... Uitvoering operaties en
verzending telegrammen door en onder naam RVV via agenten bij RVV',
en er ging op de r ste september óók een telegram uit naar Thijssen ', die
gevraagd werd, in verbinding te treden 'met topgroep OD ... Zij dienen
na u herhaal na u door bureau-verzet Supreme Commander van wapenen
te worden voorzien via u herhaal via u. Telegrammen en operaties
geschieden door u en onder uw naam.' Ook van dit telegram nemen wij
aan dat het pas enkele dagen na I september gedecodeerd voor Thijssen
lag, althans: zonder er melding van te maken maar wel onder verwijzing
naar een mededeling van een nieuwe BBO-agent (vermoedelijk was dat
J. M. van der Meer') die op 28 augustus in het zuiden des lands was

1 Ad Goede: 'Verslag gesprek met P. Hordijk' (z.d.), p. 2 (LO;LKP, EE-I). 2 Tekst
in Vollgraff: 'Overzicht telegrammen', p. 50. 3 A. v. • Er zijn helaas van het
Bureau Bijzondere Opdrachten en van de Dutch Sec/ion van SOE maar heel weinig
stukken bewaard gebleven, zodat wij van de BBO-agenten veel minder weten dan
van de agenten van het Bureau Inlichtingen.
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