
DE RVV NAAR VOREN GESCHOVEN

optreden van de OD geen sprake mocht zijn en van Lidth had dat eind
juni in een brief aan de chef-staf van de OD herhaald. Er werd nu toch
besloten om, kennelijk voor alle zekerheid, een nieuw telegram naar de
OD te zenden (via de groep-'Albrecht'). Van Lidth en van Heuven
Goedhart stelden samen de tekst op (zonder overleg met de koningin en
Gerbrandy, waar de koningin bij Gerbrandy onmiddellijk bezwaar tegen
maakte) - wij gaven die tekst, die op 21 augustus werd overgeseind, al
in het vorige hoofdstuk weer: 'Uw taak zal uitsluitend daarin bestaan',
stond er onder meer in, 'uw diensten ter ordehandhaving ter beschikking
te stellen van de [regeringsJvertegenwoordigers' (d.w.z. van het College
van Vertrouwensmannen). 'In verband met vorenstaande kunnen de door
u gereedgemaakte bekendmakingen terzijde gelegd.' Vermelding ver-
dient nog dat Kruls voornemens was, OD-functionarissen zo spoedig
mogelijk in te schakelen bij het Militair Gezag en dat hij, op verzoek van
Somer en van Houten, begin augustus bij van Lidth bepleitte (vergeefs),
'een OD-lid' op te nemen in Vertrouwensmannen 'om ongelukken te
voorkomen.'!

Men neigde er dus toe, met de Raad van Verzet in zee te gaan. Bij
Somer en van Lidth bleef evenwel beduchtheid heersen dat er sterke
communistische invloeden in bestonden. Van Oorschot en Klijzing
maakten zich daar geen zorgen over, van Oorschot zei tegen van Lidth,
'dat mij dit niet kon schelen, als de Duitsers maar verdwenen, en dan
zouden wij later wel met de communisten afrekenen." Met dat al ging
men voorzichtig te werk, men kon in juli in Engeland trouwens totaal
niet beoordelen of onder de Raad van Verzet groepen ressorteerden die
er voor in aanmerking kwamen, wapens en explosieven te ontvangen.
Begin juli, d.w.z. nog vóór het beraad met van Heuven Goedhart, zond
het BBO, zoals wij al in het vorige hoofdstuk vermeldden, twee geheime
agenten, de Goede en Mulholland, naar bezet gebied, louter met de
opdracht na te gaan of dergelijke groepen gelocaliseerd konden worden.
Mulholland kwam toen in contact met de Knokploegen maar maakte dat
kennelijk aan Londen niet duidelijk, althans: toen het Special Farces
Headquarters, gezien de snelle opmars der Geallieerde legers, eind augus-
tus goedvond dat de Nederlandse illegaliteit tot semi-militaire acties
overging, werd, ook al ontvingen van Bijnens Knokploegen de eerste
zending, de leiding van al die acties aan Thijssen van de RVV toever-
trouwd, dit met de instructie er bij dat hij, na eerst zijn eigen groepen

1 Brief, 8 aug. 1945, van H. J. Kruls aan van Lidth (MG, CSMG, 165). 2 Getuige
J. W. van Oorschot, Enq., dl. IV c, p. 1540.
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