
DISCUSSIE

, heb gebaseerd. Natuurlijk neemt dat alles niet weg dat de 00 in de
beschreven periode in sommige opzichten hoogst nuttig werk heeft
verricht, maar dat werk memoreer ik dan ook: werk op spionagegebied,
vorming van stoottroepen en actievemedewerking aan de bevrijding, zoals
die zich met name in Zeeland heeft voorgedaan. Ikmagwel schrijven dat ik
er opzettelijk naar heb gestreefd om overal waar ik oo'ers tegenkwam die
iets van belang verrichtten, hun daden in de tekst te memoreren en ik ben
dus van mening dat ik bij het weergeven van het totale beeld en de activiteit
van de 00 (niet gemakkelijk doordat verantwoorde detail-studies ontbre-
ken) de gepastebillijkheid in het oog heb gehouden.' (M)

De begeleidingsgroep concludeerde hierop dat de reacties van on-zijde
'een ietwat overtrokken karakter' droegen, temeer omdat het oordeel van
De Jong over de 00 duidelijk positiever was dan dat van de Parlementaire
Enquête-commissie. (v)

Het hoofdstuk van deel lOB over de sabotage-activiteiten door de
Binnenlandse Strijdkrachten heette, naar de drie belangrijkste exponenten
van het gewapend verzet, 'Koot, Thijssen en Van Bijnen' en De Jong
handhaafde deze titel ook na een vraag van Brugmans of deze namen de
lezers wel voldoende te zeggen hadden. (Miv,viv) De Jong citeerde naar
de smaak van Brugmans een aantal fragmenten uit brieven van de
LKP-voormanJ. A. van Bijnen te uitvoerig. De Jong bestreed dat hij te veel
van het goede had geboden, want de brieven gaven naar zijn mening een
treffend beeld van Van Bijnens gemoedstoestand onder de zware druk
waaronder hij moest opereren. De auteur noemde het ookjammer dat hij
niet over meer van zulk materiaal had kunnen beschikken om ook andere
verzetsleiders beter te kunnen karakteriseren. De samenvoeging van het
gewapend verzet onder de noemer Binnenlandse Strijdkrachten was
gepaard gegaan met diepgaande conflicten. Drees, indertijd lid van de
Contact-Commissie der Illegaliteit, schreefDe Jong triest gestemd te zijn
bij de herinnering aan deze tegenstellingen. Hij vroeg de auteur de felste
correspondentie niet volledig af te drukken, maar de inhoud slechts
zakelijk weer te geven om te voorkomen dat het nageslacht een verkeerd
beeld van sommige verzetsleiders zou krijgen. De Jong voerde hiertegen
aan: 'Juist die brieven maken de motieven duidelijk die het handelen van
de betrokkene bepaalden.' (Miv) Tijdens de discussie steunden diverse
meelezers de auteur: Van Winter en Van der Leeuw merkten op dat vooral
de figuur van J. Thijssen zo beter uit de verf was gekomen en naar De Jong
meedeelde had ook Thijssens weduwe positief gereageerd. (viv)

De oo-groep zond De Jong naar aanleiding van dit hoofdstuk een
aantalopmerkingen, met daaraan de algemene kritiek toegevoegd dat De
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