
DE ILLEGALITEIT EN HET NAOORLOGS BESTEL

eens worden wie die 'informateur' zou zijn). Wat Neher betreft: tegen
hem rezen bij verscheidene groepen die tot de middensectie behoorden,
toenemende bezwaren. Men ging hem verwijten dat hij de groepen van
zijn sectie onvoldoende inlichtte, dat hij in de Contact-Commissie
standpunten innam waarmee de meeste van die groepen het niet eens
waren, dat hij meer en meer mede een feitelijk vertegenwoordiger werd
van de OD en dat hij met zijn gehele beleid dichter stond bij figuren als
Hirschfeld dan bij de illegaliteit - hij werd tenslotte eind maart '45
vervangen door mr. Jan Drion, een van de twee redacteuren van De
Geus.

Blijkens de bewaardgebleven, zeer beknopte verslagen van de ver-
gaderingen I kwam de Contact-Commissie in juli en in augustus '44
telkens viermaal bijeen, in september dertienmaal, in oktober zesmaal,
in november en december telkens driemaal, in januari eenmaal, in
februari tweemaal, in maart viermaal, in april driemaal en in mei eenmaal,
nl. op I mei. Die vergaderingen vonden plaats in het gebouw van een
levensverzekeringsmaatschappij in het centrum van Amsterdam; als se-
cretaris fungeerde van de aanvang af een medewerker van het Nationaal
Comité, Frits Nieuwenhuis - hij werd evenwel, gelijk in hoofdstuk 6
vermeld, eind januari gearresteerd; nadien maakte Neher (en na deze
Drion) een kort verslag van het besprokene.

*

Uit eerdere hoofdstukken bleek reeds dat de Contact-Commissie in
bepaalde gevallen richtlijnen gaf, waaraan, zo werd gehoopt, de aange-
sloten organisaties zich zouden houden. Die betroffen o.m. in oktober de
Z.g. aardappelrooi-actie die wij in hoofdstuk I, en in december de
Liese-Aktion die wij in hoofdstuk 2 behandelden. Speciaal met het oog
op het tegengaan van de Duitse razzia's riep de commissie in november
een Landelijk Werk-Comité in het leven dat de ambtenaren voorzover
dezen tot medewerking aan de Duitse maatregelen werden verplicht, en
de mannen die in Duitse handen dreigden te vallen, tot onderduiken
aanspoorde; voordien al, nl. in september, had zij een Amsterdams
Werk-Comité gevormd dat zich als algemene taak stelde, 'de verzets-
kracht van Amsterdam te verhogen." De commissie trachtte voorts te

I Alle te vinden in GAC, I A. 2 Amsterdams Werk-Comité: Notulen, 10 mei 1945
(Collectie-prof. dr. J.G. G. Borst, 3 f (RvO)).


