
DEEL 10

, 'Wat men ook de OD in de jaren van verzet en daarna, o.i. niet altijd ten
onrechte heeft ten laste gelegd, dat zij landelijk zou hebben gefaald is een
mening waarmede wij ons niet kunnen verenigen. [...] Dat de OD velen niet
sympathiek was, waardoor veel onverdiende blaam op deze organisatie
werd geworpen hetgeen tot tal van moeilijkheden heeft geleid, moet voor
een deel worden toegeschreven aan tendentieuze voorlichting die door niet
terzake deskundigen aan de Nederlandse regering te Londen werd
gegeven.' (M)

Van Ojen stelt in zijn boek dat de regering in Londen ten gevolge van de
rivaliteit binnen de illegaliteit, in het bijzonder ook door het reeds
besproken conflict tussen de 00 en de Zwitserse Weg, de 00 niet juist
heeft beoordeeld en daarom onvoldoende gebruik van zijn diensten heeft
gemaakt. Het werk van de 00 was wel degelijk van groot belang voor de
strijd tegen de bezetter en het herstel van de parlementaire democratie,
aldus Van Ojen, die hieraan toevoegt dat ook Gerbrandyen Drees dit na
de oorlog volmondig hadden erkend.

De Jong wees de strekking van de opmerkingen van de oD-groep, die
door Van Ojens betoog werd ondersteund, in haar algemeenheid af. Hij
meende zelf 'met begrip' over de 00 te hebben geschreven en ook 'met
een zeer duidelijke waardering' voor onderdelen van zijn werk. Hij bracht
op de door de oD-groep genoemde punten enkele wijzigingen aan die zijn
oordeel matigden. Wel wilde hij soms kritische opmerkingen van anderen
over de 00 weergeven, zoals hij ook ten aanzien van andere organisaties
gewoon was. Over de passages over de 00 in Van Ojens werk schreefhij in
de'Memorie':

, 'Men kan deze slechts beoordelen indien men ook kennis neemt van
datgene wat zij over de LKP en de RVV schrijft. Met name de Knokploegen
worden naar mijn oordeel door Van Ojen onbillijk beoordeeld. De
sabotage-acties die de Knokploegen in de nachten van 3 op 4 en van 4 op 5
september 1944 uitvoerden (alsmede in de daaropvolgende periode tot de
inzet van "Market-Garden"), vormden naar mijn mening de belangrijkste
actie die de Nederlandse illegaliteit in de gehele bezetting op sabotage-
gebied heeft ondernomen. Zij hebben onvoldoende effect gehad doordat
de Geallieerden de kracht misten om snel door te stoten, maar dat neemt
niet weg dat een uiterst belangrijke opdracht, door het Geallieerde
opperbevel gegeven, stipt op tijd is uitgevoerd in de vereiste omgeving.
Hier kan de OD niets tegenover stellen.

Ik meen voorts dat de regering zich terecht zorgen heeft gemaakt over de
autoritaire opvattingen van Six en ik hecht weinig waarde aan de na-
oorlogse uitlatingen van Gerbrandyen Drees: beiden hebben de stukken
niet gekend waarop ik mijn algemene beoordeling van het beleid van Six


