
DE ILLEGALITEIT EN HET NAOORLOGS BESTEL

etc.' In een tweede versie van dit plan werd voorgesteld dat de Raad zou
worden aangevuld met een aantal door het Vaderlands Comité in overleg
met de Contact-Commissie aan te wijzen personen, welk aantal ten
hoogste een vierde van het totaal aantalleden van de Raad zou bedragen.
Voorts werd als nieuwe taak voorgesteld: 'het adviseren van de regering
omtrent de verkiezing c.q. benoeming ener voorlopige volksvertegen-
woordiging.'

Het plan van de Raad van Verzet ging in zoverre nog verder dan dat
van De Waarheid dat daarin de Raad der Illegaliteit als een permanent
college werd gezien, ook al met een brede adviserende taak op staatkun-
dig gebied.

De groep van De Vrije Kunstenaar achtte die brede adviserende taak,
wanneer er eenmaal een gekozen parlement zou zijn, overbodig maar
zag wel graag dat de Raad der Illegaliteit een eigen taak zou behouden
'op het gebied van zuivering, maatregelen voor nabestaanden van slacht-
offers van het verzet, en in het algemeen van zaken die rechtstreeks de
illegaliteit betreffen.'

Neher (zijn plan was het eerste dat werd rondgezonden) stelde namens
het Nationaal Comité voor dat een Raad der Illegaliteit zou worden
gevormd die zich buiten de politiek zou houden maar wèl een commissie
van zeven of negen personen zou kiezen, 'die geacht mogen worden, op
de geestelijke ondergrond der illegale activiteitsdrang volledig te zijn
ingesteld'; die commissie zou 'de Kroon in die geest kunnen adviseren
in zaken van staatkundig beleid. De leden dier commissie zouden onaf-
hankelijk zijn en niet gebonden zijn aan het houden van ruggespraak met
de Raad of de groepen'; in een bespreking die midden november in de
Kern werd gehouden, noemde Bruins Slot namens de Trouw-groep dat
een 'hinken op twee gedachten', hij was er fel tegen dat de illegaliteit
zich met politieke aangelegenheden zou bezig houden ('omdat de ille-
galiteit niet heel het volk vertegenwoordigde maar slechts 10%').'

De groep van Trouw legde vervolgens aan de andere groepen een nota
voor, waaruit de eerste drie punten aldus luidden:

'1. Het Nederlandse nationale belang vordert dat er na de bevrijding als
politieke advies-instantie ten behoeve van de regering aanwezig is een Nationale
Adviescommissie die representatief is voor alle goede vaderlanders, zowel voor
hen die behoren tot de georganiseerde illegaliteit als voor de anderen.

2. Zelfstandig optreden van een politieke adviescommissie uit de illegaliteit,

1 'Verslag der Kern, week 13-18 november' (GAC, I A).
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