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prominent OD' er, jhr. P. J. Six, chef-staf van de gewestelijk commandant
Amsterdam, dat hij 'uit volstrekt betrouwbare bron vernomen had, dat
Duitsland het door tekort aan smeermiddelen nog maar twee of drie weken
zou kunnen volhouden." Veronderstelde Versteegh dat hij op zokorte termijn
met de OD iets zou kunnen ondernemen? Wij nemen aan van niet. De orga-
nisatie was nog in opbouw, waarbij links en rechts talloze besprekingen
gevoerd werdcri (met alle gevaren van dienê) en bezat nauwelijks wapens.
Versteegh was van opinie dat zij, als eenmaal voldoende wapens bijeen
waren en de organisatorische opbouw voltooid was, inderdaad strijd tegen
de Duitsers moest leveren, 'zodra de tijd zich daartoe zou lenen." Men zal
dit laatste wel moeten interpreteren als: zodra de Engelsen weer in of
vlakbij Nederland zouden vechten.
De taak die de OD na de bevrijding moest vervullen, werd door Versteegh

nauwkeurig aangegeven in 'Richtlijnen voor gewestelijke-, districts- en
plaatselijke commandanten'. 4 Hij stipuleerde daarin dat de OD de bevelen
'van het alsdan' in Den Haag gevormde bewind' zou gehoorzamen. Men
moest orde en rust handhaven, overheidsgebouwen en openbare nutsbedrij-
ven bezetten, lynchpartijen voorkomen, kampen voor politieke delinquenten
inrichten, enz. enz. Voor de veelheid van taken zou men talloze leden nodig
hebben; die moest men, aldus Versteegh, met voorzichtigheid aantrekken:
'zeer in het algemeen kan worden vertrouwd op de vroegere organisaties
van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, de SDAP en de Burgerwachten.'
Kennelijk had Versteegh, alsWesterveld vóór hem, een nauw contact met
de voormannen der democratische politieke partijen die elkaar regelmatig
in het Politiek Convent ontmoetten, speciaal met de voorzitter van de
vroegere SDAP, Vorrink.
Versteeghs richtlijnen gingen begin september uit.
Op 12 september werd hij gearresteerd.
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kennen. U kent nu al uw bet-bet-bet-overgrootvader. U bent maar tweede luite-
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