
DE ILLEGALITEIT EN HET NAOORLOGS BESTEL

Commissie op te richten die vijfleden zou tellen: een vertegenwoordiger
van het Vaderlands Comité (Drees, ter vergadering aanwezig), een ver-
tegenwoordiger van de OD (Caljé, ook ter vergadering aanwezig) en drie
vertegenwoordigers van de overige illegale organisaties welke, naar een
grove politieke indeling, ter vergadering in drie secties werden inge-
deeld: de linkersectie, de middensectie, de rechtersectie. Tot de linker-
sectie rekenden zich de RVV, vier illegale bladen die een eigen verte-
genwoordiger ter vergadering hadden: Het Parool, Vrij' Nederland, Je
Maintiendrai en De Waarheid, en werden vijf illegale bladen gerekend die
ter vergadering door anderen waren vertegenwoordigd: Ons Volk " Chris-
tofoor.Katholiek Kompas, De Vrije Kunstenaar en De Vrije Katheder.Tot de
middensectie werden gerekend het Nationaal Comité van Verzet, het
Nationaal Steunfonds, de Zeemanspot, het Medisch Contact, het Stu-
dentenverzet en de Persoonsbewijzencentrale: zes illegale groeperingen
die ter vergadering een gemeenschappelijke vertegenwoordiger hadden,
nl. Neher. Tot de rechtersectie rekenden zich: Trouw, het Schoolverzet,
de LKP en de LO.

Voor elk van die drie secties moest ter vergadering een lid van de
Contact-Commissie worden aangewezen. Dat werd voor de linkersectie
Jan Meijer uit de groep van Het Parool, voor de middensectie de enige
vertegenwoordiger die er was: Neher, voor de rechtersectie Bruins Slot,
hoofdredacteur van Trouw; diens aanwijzing ging van de zijde van de
ter vergadering aanwezige vertegenwoordiger van de LO: Pruys, voor-
zitter van de Top der LO, met grote aarzeling gepaard. De LO was de
veruit grootste illegale organisatie in den lande - eigenlijk had zij er recht
op, een lid voor de Contact-Commissie te leveren, maar Neher, terdege
beseffend dat de commissie een in politiek opzicht uiterst belangrijk
orgaan zou worden, wilde als vertegenwoordiger van de middensectie
niet plaatsrnaken voor Pruys en in de rechtersectie stond Pruys als eenling
tegenover Bruins Slot en de vertegenwoordiger van de LKP, Johannes
Post, die bepaald wenste dat Bruins Slot, gereformeerd en antirevolutio-
nair, de rechtersectie zou gaan vertegenwoordigen - Pruys had tenslotte
de LO in de door Bruins Slot te vertegenwoordigen rechtersectie onder-
gebracht onder het voorbehoud dat zulks door de Top van de LO zou
worden goedgekeurd (hetgeen geschiedde).

Mag men de tot stand gekomen bundeling als een bundeling van de
illegaliteit aanduiden? In deel 7 wezen wij er op dat dat te ver zou gaan.
Van de landelijke illegale opiniebladen ontbraken o.m. Ons Vrije Neder-

I Dit illegale blad is spoedig tot de middensectie toegetreden.
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