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van de op 3 juli in Amsterdam gevormde Contact-Commissie, de bij-
eenkomsten van de Kern en de Z.g.Donderdagmiddag-bijeenkomsten.

Omtrent de Contact-Commissie (zij kwam blijkens de bewaardgeble-
ven beknopte verslagen in juli vijf-, in augustus viermaal bijeen) willen
wij hier vermelden dat zij, zich er van bewust dat zij niet de gehele
illegaliteit representeerde, besloot om behalve de twintig organisaties die
bij de oprichting vertegenwoordigd waren geweest en die zich in een
linker-, een midden- en een rechter-sectie hadden gesplitst', andere
illegale organisaties te 'erkennen', d.w.z. ze te vragen, zich in de vergade-
ringen van de secties te doen vertegenwoordigen; van die 'erkenning'
zou evenwel alleen sprake zijn wanneer de vijf leden van de Contact-
Commissie (de drie sectie-vertegenwoordigers en de vertegenwoordi-
gers van het Vaderlands Comité en van de OD) eenstemmig van mening
waren dat die organisaties bonafide waren en een reëel aandeel hadden
aan het illegale werk. 'Erkend' werden in augustus de 'Natura' -organisatie
en het Belastingverzet.' Wij voegen hieraan toe dat het in die Contact-
Commissie van meet af aan tot een duidelijke politieke worsteling kwam,
waarbij de vertegenwoordiger van de linker-sectie, Jan Meijer, tegenover
de andere vier kwam te staan: voorzitter Drees (Vaderlands Comité),
Caljé (OD), Neher (midden-sectie) en Bruins Slot (rechter-sectie). Die
worsteling heeft voortgeduurd tot in de eerste maanden van' 45 en zij
vormt één geheel; wij willen haar derhalve van juli '44 af in deel ro b
beschrijven.

Over de bijeenkomsten van de Kern moeten wij kort zijn omdat er
geen verslagen van bewaard zijn gebleven en er ook uit andere bronnen
maar heel weinig van bekend is. De Kern was, zoals wij in deel 7
vermeldden, in februari '44 tot stand gekomen op initiatiefvan Walraven
van Hall; hij had het nuttig gevonden dat vertegenwoordigers van enkele

, Linker-sectie: Christofoor, Katholiek Kompas,je Maintiendrai, Ons Volk, Het Parool, de
Raad van Verzet, Vrij Nederland, De Vrije Katheder, De Vrije Kunstenaar, De Waarheid.

Midden-sectie: Medisch Contact, het Nationaal Comité van Verzet, het Nationaal
Steunfonds, de Persoonsbewijzencentrale, het Studentenverzet (de 'Raad van Negen')
en de Zeemanspot.

Rechter-sectie: de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers, de Lande-
lijke Knokploegen, het Schoolverzet en Trouw. 2 Beide kwamen in de midden-
sectie terecht. Wij voegen daaraan toe dat het, vermoedelijk in de eerste plaats als
gevolg van allerlei arrestaties, niet bij alle organisaties bekend bleef dat zij al op de
oprichtingsvergadering vertegenwoordigd waren geweest. In september vroegen de
Persoonsbewijzencentrale en Ons Volk om 'erkenning', in november deden dat
Christofoor en De Vrije Katheder,
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