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bevolking niets met het uitbreken van de staking van doen had gehad,
hoewel zij ermee sympathiseerde. (Mii)

3. Coördinatie van de illegaliteit
In de eerste vijf hoofdstukken van deel lOA besteedde De Jong veel
aandacht aan het streven van de regering in Londen de Nederlandse
illegaliteit samen te bundelen. Hiertoe werden verschillende initiatieven
genomen: het gewapend verzet werd ondergebracht in één organisatie, de
Binnenlandse Strijdkrachten (BS), terwijl de landelijk opererende verzets-
groepen gingen samenwerken in de Grote Advies Commissie der
Illegaliteit (cxc), onder dagelijkse leiding van de Z.g.Contact Commissie.
Geen van de bundelingen van het verzet kreeg echter de bevoegdheid om
in een eventuele overgangsfase bij de bevrijding namens de regering op te
treden, ook niet de Ordedienst (00) die speciaal met dit doel voor ogen
was opgericht. 'Londen' riep namelijk hiervoor in bezet gebied het
College van Vertrouwensmannen in het leven, waarbij moet worden
aangetekend dat enigszins in het midden werd gelaten hoe de bevoegdhe-
den tussen de Vertrouwensmannen en het in Londen geformeerde
Militair Gezag (MC) waren afgebakend. Het lid van de begeleidingsgroep
Verdam schreef De Jong dat hem was opgevallen hoezeer het verhaalover
de topstructuren van de illegaliteit en over het functioneren van de Duitse
en Nederlandse overheden de weergave van de feitelijke gebeurtenissen
in bezet gebied soms zwaar overwoekerde. Hij vroeg zich af of deze
lichamen wel zo belangrijk waren geweest dat deze aandacht gerechtvaar-
digd was. De Jong antwoordde dat hij wel zo uitvoerig over deze zaken
moest uitweiden omdat zijn lezers anders veel van wat in de laatste fase
van de oorlog in bezet Nederland was gebeurd niet goed zouden kunnen
begrijpen. (M)

De Jong ontving uitvoerige reacties op zijn behandeling van deze stof,
onder meer van de voormalige leden van het college van Vertrouwens-
mannen W. Drees en J. van der Gaag, van de secretaris van de
Vertrouwensmannen mr. J. le Poole en van het lid van de Contact
Commissie J. Meijer. Vooral Van der Gaag was kritisch. Hij verzette zich
er tegen dat De Jong in zijn tekst de suggestie wekte dat de Raad van
Verzet (RVV) een communistisch geïnspireerde verzetsorganisatie zou zijn
geweest." Van der Gaag tekende ernstig bezwaar aan tegen de passage
waarin De Jong suggereerde dat koningin Wilhelmina hem niet geheel
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