
POLITIEK IN HET BEVRIJDE ZUIDEN

voordat enkele prominente illegale werkers bijeenkwamen om er zich
over te beraden wat de illegale organisaties in de nieuwe situatie te doen
stond. Dit waren, behalve Gelderblom en Voorwinde, Hoekstra (com-
mandant-Zuid van de RVV, nu plaatsvervangend commandant van de
Stoottroepen der BS), A. van der Hulst (districtsleider van de LO in
Eindhoven) en dr. A. van Wijk (leider van de T[weede] D[istributie-
stamkaart]-groep in de zuidelijke provincies). Zij besloten met hun vijven,
een vergadering te beleggen tot oprichting van een bond met een zo
algemeen mogelijke naam: de Bond Nederland. Die vergadering vond
op 16 oktober plaats, na het bezoek dus dat Kuiper aan Eindhoven had
gebracht (bevrijd waren toen slechts de 'Corridor', Zuid-Limburg en
Oost Zeeuws-Vlaanderen). Onder voorzitterschap van Gelderblom kwa-
men er alle initiatiefnemers bijeen, samen met een aantal anderen zodat
er waren: vier vertegenwoordigers van het financiële steunwerk. drie van
de LO, twee van het Nationaal Comité en van Het Parool en één van resp.
de RVV, de OD (Thal Larsen), het Studentenverzet, het Kerkelijk Verzet,
de TD-groep, de KP (Borghouts) en het Medisch Contact; ook Zoetmul-
der, hoofdredacteur van het Eindhavens Dagblad, was aanwezig. 'Is onze
taak thans ten einde?', aldus de vraag die Gelderblom in zijn openings-
woord stelde. Hij vervolgde:

'Allerminst. De ontstane band, de gegroeide saamhorigheid en verbondenheid,
dient te blijven bestendigd ... We zouden de schijn kunnen wekken ambitieus
te zijn. Deze gedachte vervult ons allerminst. Doch van alle kanten dreigt men
terug te zakken naar het oude. Het heeft de schijn dat de voorbije vier jaren de
mensen niets hebben geleerd. Daarom moeten we opstaan en is het onze plicht,
ons ideaal voor ons uit te dragen.

Eindhoven is slechts een klein deel van ons vaderland. Mogen we aannemen
dat de nog-niet-bevrijden over ons plan denken zoals wij? We moeten het
riskeren, want met niets doen zijn we niet verantwoord.'

Besloten werd, de Bond Nederland op te richten; 'na geanimeerde
discussie' werd als grondslag voor een nog op te stellen program de
formule aanvaard: 'Nederland met Oranje naar een gezonde democratic'.
Goedgekeurd werd voorts dat, 'indien mogelijk', alle illegale organisaties
zouden worden vertegenwoordigd, maar niet naar evenredigheid. Gel-
derblom werd als voorzitter aangewezen en besloten werd, eens per week
te vergaderen, in beginsel nimmer te stemmen ('de besprekingen', aldus
de notulen, 'zullen vanzelf tot zeer grote meerderheidsopvatting moeten
leiden') en, tenslotte, van de oprichting mededeling te doen aan de


