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bevorderen dat de illegaliteit zuivere normen in het oog hield: zij sprak
zich tegen wilde inbeslagnemingen uit, keurde in maart af dat illegale
groepen die zich bij boeren en handelaren meester hadden gemaakt van
voorraden, die voorraden zelf zouden gebruiken ('het z.g. 'buitrecht'
wordt', aldus het verslag van de vergadering van 20 maart, 'als uiting van
verwildering gezien en afgekeurd'!) en drong, wat de liquidaties aanging,
op zorgvuldig onderzoek aan en op uitspraken door instanties waarvan
juristen deel zouden uitmaken. Zij liet verder, zoals eerder bleek, een
wakend oog gaan over de Binnenlandse Strijdkrachten (voor welker
commandant, kolonel Koot, zij veel waardering had). Dit alles vormde
evenwel niet de hoofdtaak der commissie - die hoofdtaak had eerder
betrekking op wat onmiddellijk na de bevrijding moest geschieden en
was al min of meer aangegeven in het telegram van de koningin van 8
juni '44 waarin was aangedrongen op de vorming van een 'groep van
voormannen' aan welke 'door de Kroon verzocht (zou) worden, Haar
van advies te dienen'.

In augustus mochten de illegale groepen menen dat die groep tot stand
was gekomen in de vorm van het College van Vertrouwensmannen maar
eind september (Montgomery's sprong over de rivieren was inmiddels
mislukt) kwam bij de Contact-Commissie een telegram van de koningin
binnen waaruit bleek dat men dat verkeerd had gezien - het was dit
telegram dat er toe leidde dat de verschillen van inzicht ten aanzien van
een eventuele naoorlogse politieke rol der illegaliteit zich toespitsten tot
een scherp en nauwelijks oplosbaar conflict.

Een delegatie naar Londen?

In haar streven om steun te vinden tegen de sterke aandrang van het
kabinet, in Londen een regeling te treffen voor het bijeenkomen van een
noodparlement na de bevrijding, zond koningin Wilhelmina, zoals wij
in deel IO a vermeldden, op 24 september een telegram aan de zich in
Eindhoven bevindende majoor mr. Ch. H. J. F. van Houten (voordien
haar verbindingsofficier met het Bureau Inlichtingen) waarin zij verzocht,

I Begin april deed vervolgens kolonel Koot een instructie in die geest uitgaan naar
de Binnenlandse Strijdkrachten.


