
DE COMITÉ'S VAN ILLEGALE WERKERS

koningin, de prins, het kabinet, generaal Kruls, de militaire commissaris
van Eindhoven en de burgemeester van die gemeente. I

'Nederland met Oranje naar een gezonde democratie' - men behoefde
geen illegale werker te zijn om deze formulering, de vaagheid van het
begrip 'gezond' ten spijt, te onderschrijven. Inderdaad, op de tweede
vergadering, 23 oktober, werd met algemene stemmen besloten, het
lidmaatschap van de Bond ook open te stellen voor 'niet-illegale werkers,
doch goede Nederlanders, welke bezield zijn met dezelfde idealen'. Op
die tweede vergadering bleek voorts dat de aanwezigen ontevreden
waren over de zuivering van het gemeentepersoneel (deze werd in
Eindhoven uitgevoerd onder leiding van de vier 'oude' wethouders van
wie men vond dat zijzelf gezuiverd moesten worden), over het ontbreken
van een regeling voor de bedrijfszuivering, over de te lage rantsoenen
en over het gebrek aan voorlichting, en dat zij zich zorgen maakten over
de wantoestanden in de interneringskampen.' Op de derde vergadering,
30 oktober (Gelderblom en Voorwinde bevonden zich toen in Londen),
kwam een stuk aan de orde dat geschreven was door een van de verte-
genwoordigers van het NSF, dr. ir. N. A. J. Voorhoeve, tijdens de bezet-
ting provinciaal leider van het NSF in Noord-Brabant. Voorhoeve's
'vurigste wens' was, 'dat het Nederlandse volk teruggebracht moge
worden tot het Evangelie van Jezus Christus' - daar vloeide, meende hij,
uit voort dat communisten niet tot de Bond konden worden toegelaten.
Er volgde een lange discussie waarin men het er slechts over eens werd
dat een commissie een beginselprogram diende op te stellen en dat men
de resultaten moest afwachten van beraad met illegale werkers uit andere
bevrijde delen van het Zuiden met wie inmiddels contact was opgeno-
men.'

Dat beraad vond op I november plaats. Naar Eindhoven kwamen
afgevaardigden van de Comité's van Illegale Werkers uit Maastricht,
Heerlen, Sittard en Weert, van de Raad van Ondergrondse Actie uit
Nijmegen en van de gebundelde illegaliteit uit Den Bosch, Vught,
Tilburg en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Kuiper vertegenwoordigde niet
alleen Maastricht maar ook Heerlen. Hij trok fors van leer, vooral tegen
het feit dat Gelderblom en Voorwinde naar Londen een voor de koningin
bestemd stuk met wensen voor de toekomst hadden meegenomen waar-
mee zij, meende Kuiper, de indruk hadden gewekt als zouden zij namens
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