
BERAAD OVER DE UITNODIGING VAN DE KONINGIN

om binnen eigen kring naar de meest gewenste oplossing te zoeken. De CC is
thans van mening dat ruggespraak met de groepen nodig is, waarbij de vraag zal
zijn:

a. Acht men een representatieve commissie van vijf personen gewenst of is
het verkieslijker, één of twee min of meer neutrale informateurs te zenden?

b. Welke groepen wensen eventueel voor deelneming aan de delegatie in
aanmerking te komen?

Uit de op te geven candida ten zal een vij ftal gekozen dienen te worden, waarbij
de CC zich op het standpunt stelt dat de representatie in hoofdzaak gebaseerd
moet zijn op de samenstellingswijze van de Cc.

... Aangezien de mening geuit is, dat de door Hare Majesteit te vragen
adviezen zich O.a.zullen bewegen op het terrein van de toekomstige bestuursvorm
van ons land, acht de CC het juist dat aan de deputatie wordt aanbevolen, in haar
advies met nadruk te verzoeken, met de beslissing over belangrijke zaken zoveel
mogelijk te wachten tot de regering weer in het land is en in staat zal zijn, hier
een meer veelzijdig advies in te winnen."

Diezelfde joste september seinde het College van Vertrouwensman-
nen (daar waren Drees en Neher, voorzitter en lid van de Contact-
Commissie, beiden lid van) aan Londen": 'Raad van Verzet biedt aan
organisatie van landing vliegtuig hier te lande voor overbrenging naar
Engeland van vertegenwoordigers illegaliteit waarom door regering ver-
zocht is' (niet door de regering overigens maar door de koningin en zulks
buiten medeweten van de minister-president) 'ter voorlichting Kroon.
Omgaand antwoord wordt verzocht; inmiddels worden personen uitge-
zocht" - dat telegram zal wel op de zoste zijn opgesteld, toen de
Contact-Commissie nog vertrouwde dat de delegatie spoedig zou kun-
nen vertrekken. Toen de commissie evenwel op 3 oktober opnieuw

, CC: Notulen, 30 sept. 1944. 2 Telegram, 30 sept. 1944, van Vm aan de regering
(Enq., dl. V b, p. 516). > Na kennis te hebben genomen van dit telegram verzocht
de koningin Gerbrandy, die inmiddels weet had van de uitnodiging welke de
koningin had doen uitgaan, onmiddellijk aan de Raad van Verzet te doen seinen dat
de delegatie naar Eindhoven moest gaan, 'aangezien er een afspraak met Geallieerden
bestaat tot overbrenging van vertegenwoordigers Illegaliteit naar Engeland' (kennelijk
werd overbrenging uit Eindhoven bedoeld). Ook moest worden meegedeeld: 'Tegen
eventuele uitbreiding getal leden, indien daarmede een vollediger beeld Illegaliteit
verkregen wordt, geen bezwaar.' (notitie, z.d., van koningin Wilhelmina aan Gerbran-
dy, AOK, map 'Noodparlement, juni 1944-januari 1945')

Voorzover ons bekend, is een antwoord in die geest niet aan de Raad van Verzet
gezonden - het is althans de illegale groepen in bezet gebied onbekend gebleven dat
zij niet gebonden waren aan het aantal van vijf delegatieleden.


