
DE LO KRIJGT EEN NIEUWE VOORZITTER

trekken en daar de administratie bij te houden, daar ik overspannen zou
zijn. Op dit voorstel kon ik natuurlijk niet ingaan."

Omtrent de uitschakeling van Pruys werd de Top van de LO ingelicht.'
Het gebeurde werd in de 'Mededelingen' die op 10 november door
koeriersters aan de leden van de Top werden overgebracht, 'een van de
pijnlijkste kwesties' genoemd, 'die de LO heeft beleefd.' 'In normale
tijden' had een Top-vergadering dienen te beslissen maar dat was on-
mogelijk geweest; de verhouding tussen Pruys en de KP-leiding was 'hoe
langer hoe slechter' geworden, Pruys had ook 'in de sectie van de GAC'
(de rechtersectie) 'grote deining' veroorzaakt - 'Hugo en Henk? hadden
hem toen 'openlijk gezegd, dat hij niet het vertrouwen bezat dat nodig
was in de moeilijke omstandigheden waarin de illegaliteit zich bevond."

Inderdaad, in zijn nieuwe samenstelling (van Riessen, van Vliet,
Douqué) ging het Centraal Bureau van de LO een koers volgen die
nauwer bij die van de LKP en Trouwaansloot en waarin, zoals eerder
bleek, beduchtheid voor wat de communisten rechtstreeks of via de RVV
in het schild voerden, een grote rol speelde.

Toen nu de linkersectie in de eerste helft van november met haar apart
persbericht had onthuld dat de koningin adviezen wilde gaan inwinnen
bij de illegaliteit, 'in het bijzonder bij de vorming van een nieuw
kabinet', meenden de groepen van de rechtersectie dat het op hun weg
lag, publiekelijk duidelijk te maken wat zij voor het naoorlogse Neder-
land voor wenselijk hielden. Besloten werd, een gemeenschappelijke
beginselverklaring te publiceren. Het denkbeeld daartoe ging van Rom-
bout uit, de voorzitter van de Top van de LKP, die, zoals uit hoofdstuk
7 bleek, begin november van Bijnen, de Landelijke Sabotage-Comman-
dant van de Knokploegen, scherp had verweten dat hij de beginselen van
het LO/LKP-verzet uit het oog had verloren doordat hij nauw was gaan
samenwerken met de RVV. Het eerste concept voor de bedoelde begin-
selverklaring werd door van Bijnen opgesteld. De definitieve tekst die
eind november (van Bijnen was toen bij Apeldoorn gesneuveld) gereed
kwam, luidde:

'De ondergetekende organisaties' (dit waren de LO, de LKP, 'het
Protestants-Christelijk Schoolverzet' en Trouw)
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