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.gedropt om zich ter beschikking te stellen van de Raad van Verzet, schreef
Thijssen op 2 september aan een illegale relatie, dat het 'in de bedoeling
van A[l/ied] S[upreme] qommand] ligt dat alle verzetsgroepen in Neder-
land zich aansluiten bij of richten naar de aanwijzingen van RVV; zulks
mede met het oog op mogelijke KP-contacten." Dat het moeite zou
kosten, het gezag van de RVV, d.w.z. zijn gezag, door de Knokploegen
erkend te krijgen, besefte Thijssen. Hij was sinds begin '44 in nauw
contact gebleven met Ausems, de geheime agent van het Bureau Inlich-
tingen; Ausems had er begin juli een codist bij gekregen, G. B. Buunk,
en met gebruikmaking van diens code werd op zondag 3 september door
de zender van Thijssens Radiodienst het volgende telegram aan Londen
toegestuurd 2

:

'Hoewel de samenwerking tussen de organisaties reeds veel bereikt heeft, is
het wenselijk nogmaals aan verschillende groepen duidelijk te maken dat RVV
op het gebied van sabotage de enige uitvoerder is van Allied High Command. OD
is ordebewaring na de invasie. Staat echter mensen en materiaal af aan RVV in
gemeenschappelijk overleg."

Nu, dat laatste had Thijssen wel in de stad Utrecht weten te bereiken'
maar, voorzover bekend, uitsluitend dáár, en hij kan geen moment
aangenomen hebben dat de chef-staf van de OD bereid zou zijn, 'mensen
en materiaal' aan de Raad van Verzet af te staan. Notabene: in de
Donderdagmiddag-bijeenkomsten was, aldus Six, 'uitdrukkelijk afge-
sproken dat wat er aan wapens zou komen, en voor wie ook bestemd,
onderling zou worden verdeeld naar behoefte ... Van die afspraak kwam
natuurlijk niets." Inderdaad, er leefde bij Thijssen en van Bijnen slechts
'één wens: de OD buiten alle acties te houden en datgene wat men

, Brief, 2 sept. 1944, van J. Thijssen aan E. J. Bosch van Rosenthal (RVV, 1 f). 2 Tekst
in Vollgraff: 'Overzicht telegrammen', p. SI. ' Op pag. 508, dl. II van Het Grote
Gebod wordt dit telegram abusievelijk aangegeven als komende 'uit Londen'. 4 In
de stad Utrecht was een van de z.g. kwartiercommandanten van de OD benoemd tot
RVV-commandant van de gehele stad en deze zei aan de overige kwartiercomman-
danten dat, aldus zijn naoorlogs verslag, 'leden van de OD van de Top-OD machtiging
hadden gekregen tijdelijk naar de RVV als vrijwilliger over te gaan tot de omslag,
waarna zij weer terug zouden keren onder de vleugels van de OD.' Alle kwartiercom-
mandanten stelden zich daarop voor de RVV ter beschikking, 'ruim 80% naar schatting
van de leden van de OD (hebben) zich opgegeven voor het actieve verzet.' (L. op ten
Noort: 'Beknopte illegale geschiedenis van de OD (RVV en NBS) in Utrecht' (z.d.),
p. 37-38 (Min. v. Def., Centraal Archieven-Depot, 126/76)) 5 Getuige P. J. Six, Enq.,
dl. VII c, p. 53.
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