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worden vervangen door iets nieuws. Om het nader aan te duiden kan gezegd
worden dat men algemeen wenst te streven naar een vervolmaakte demoeratie
en in elk geval naar een uitbanning van het liberaal kapitalisme' -

hoe die doelstellingen te bereiken? Daarover bestond 'een zeer grote
verscheidenheid van meningen'. Kuiper en Kessen waren van opinie dat
van 'een sterk militair gezag' 'de meeste objectiviteit te verwachten
(was)'; 'het is zonder meer duidelijk', aldus hun rapport,

'dat een dergelijk militair gezag ... moet worden uitgeoefend door zeer capabele,
sterke persoonlijkheden, die dan daarenboven ook metterdaad een gewapend
militair apparaat tot hun beschikking behoren te hebben. De door dit gezag
gegeven aanwijzingen moeten zo nodig door krachtig ingrijpen kunnen worden
ondersteund. Het lijkt ons de taak van de Kroon, deze krachtige militaire per-
soonlijkheden aan te wijzen, en een taak van de regering, er voor te zorgen dat
het noodzakelijk militair apparaat nog vroeger dan de herrijzing van ons Neder-
landse leger ter beschikking wordt gesteld.'

Het Comité was het met de inhoud van dit wel zeer autoritaire rapport
eens, maar ging voorlopig niet verder dan Kruls te verzoeken, aan
Schürmanns staf 'een adviseur voor militaire zaken' toe te voegen, 'het
CIW kan dan via deze persoon streven naar verwezenlijking van het in
het rapport opgenomen plan."

KruIs legde het verzoek naast zich neer. Dat was voor Kuiper en de
zijnen een eerste teleurstelling; de tweede werd dat hun eind oktober
niet alleen bleek dat de Eindhovense illegale werkers voor hun organi-
satie een meer algemene doelstelling en een andere naam hadden geko-
zen dan zijzelf maar ook dat de Eindhovenaren er in waren geslaagd,
twee afgevaardigden naar Londen te sturen voor besprekingen met de
koningin en het kabinet: Gelderblom en A. Voorwinde, Gelderbloms
voorganger als lid van de Top van het NSF die, toen hij die Top had
verlaten, in Noord-Brabant het Nationaal Comité was gaan vertegen-
woordigen.

*

Evenals in Maastricht verliepen 111 Eindhoven ongeveer twee weken
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