
DE ILLEGALITE!T EN HET NAOORLOGS BESTEL

wel heel ver ging in de richting van aanvaarding van het traditioriele
Nederland en weinig begrip had voor de verontwaardiging die gewekt
was door bijvoorbeeld de Nieuu/e Rotterdamse Courant, De Standaard, De
Telegraaf en talrijke provinciale dagbladen.

*

Voor wij verder gaan, lijkt het ons dienstig, iets meer te vertellen van
de Contact-Commissie in het algemeen.

Ter vergadering van 3 juli, waar de commissie was gevormd, waren,
afgezien van de aD en het Vaderlands Comité, twintig illegale groepe-
ringen vertegenwoordigd geweest, negen door eigen voormannen. 'Een
uitgebreider adviescommissie voor tijd na bevrijding wordt', aldus het
aan de regering op 18 juli geseinde telegram, 'voorbereid.' Welke orga-
nisaties zouden in die uitgebreider commissie, de Grote Adviescommis-
sie der Illegaliteit, vertegenwoordigd zijn? Begin augustus deed de
Contact-Commissie aan alle aangesloten groepen een opgave toekomen
van de organisaties die daar haars inziens voor in aanmerking kwamen;
in die opgave kwamen, wat de linkersectie betrof, Katholiek Kompas en
De Vrije Katheder, wat de middensectie aanging, de Zeemanspot en de
Persoonsbewijzencentrale niet meer voor; de commissie wilde evenwel
aan die middensectie het (door ons al genoemde) Hooglerarencontact
toevoegen en de plaats van 'het Studentenverzet' laten innemen door het
illegale blad De Geus. De commissie deed nog twee voorstellen, nl. om
de La twee vertegenwoordigers te geven in de Grote Adviescommissie
en 'aan een afzonderlijke figuur die zich aan de verzetsbeweging bijzon-
der gewijd heeft en tevens als representant van het Ambtenarenverzet
zou kunnen optreden' (Bosch van Rosenthal), 'een plaats aan te bieden."

Die laatste twee voorstellen werden beide aanvaard en ook werd het
Hooglerarencontact toegelaten (het denkbeeld om De Geus te laten
optreden voor het Studentenverzet werd niet overgenomen), maar op
andere punten rezen moeilijkheden. Het Parool, Vrij Nederland, Je Main-
tiendrai en De Waarheid gingen zich er tegen verzetten dat meer recente
c.q. in hun ogen minder belangrijke illegale bladen een vertegenwoor-
diger zouden krijgen (hun bezwaren richtten zich tegen Ons Volk en
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