
DE ILLEGALITEIT EN HET NAOORLOGS BESTEL

bijeenkwam, bleek dat in de drie secties geheel verschillend was gerea-
geerd op het verzoek van de koningin.

Jan Meijer rapporteerde dat de groepen van de linkersectie wèl una-
niem van mening waren dat er vijf delegatieleden moesten worden
aangewezen maar zij wezen het denkbeeld af dat die delegatie in haar
samenstelling gelijk zou zijn aan die welke in de Contact-Commissie
bestond (één vertegenwoordiger van het Vaderlands Comité, één van de
OD en drie van de overige illegale groepen), 'in het bijzonder acht men
vertegenwoordiging van OD en VC onjuist' - de linkersectie wenste de
vijf leden aldus te zien aangewezen: twee uit de Trouw-groep, twee uit
de Parool-groep, één uit het Ne.

Bruins Slot deelde mee dat, behalve de LO, alle door hem vertegen-
woordigde groepen van mening waren dat het onjuist was, de delegatie
uitsluitend te doen bestaan uit vertegenwoordigers van de illegaliteit,
'derhalve zijn zij tegen het zenden van een deputatie als in het telegram
gevraagd.'

Neher verklaarde dat alle groepen van de middensectie op het stand-
punt stonden, 'dat het onmogelijk is, een deputatie uit de illegaliteit te
zenden die de verantwoordelijkheid betreffende de eventueel te geven
adviezen zou kunnen dragen.'

De Contact-Commissie concludeerde dat de meeste groepen er niet
voor voelden de wens van de koningin in te-willigen. Oók evenwel, dat
men eigenlijk niet wist, op welk terrein de adviezen lagen die zij graag
zou vernemen. Er werd een telegram opgesteld dat vermeldde welke
organisaties vóór het zenden van de delegatie waren, welke tegen. 'Bij
beide groepen', aldus de verdere tekst',

'rijst de vraag op welk terrein adviezen gewenst worden. In de illegaliteit heerst
ook meningsverschil, in hoeverre zij als totaliteit geroepen is, adviezen uit te
brengen over belangrijke beleidsvragen voor de toekomst. Blijft regering dele-
gatie wensen, dan zal daaraan, indien technisch mogelijk, gevolg worden gege-
ven. Kan zo nodig vliegtuig gezonden worden?'

Dit telegram, naar Londen geseind, werd gevolgd door een tweede,
op eigen gezag verzonden door Neher, waarin deze verzocht, het eerste
telegram niet te decoderen - Neher voorzag namelijk dat, als Londen de
uitnodiging introk (hetgeen bij zoveel verdeeldheid alleszins denkbaar
was), alle groepen van de linkersectie de in de vorm van de Con-
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