
PLANNEN VOOR DE NAOORLOGSE TAAK

naast andere, is ongewenst omdat daarmee een splitsing wordt geschapen tussen
'illegale' en andere vaderlanders, die de nationale eendracht benadeelt en aan de
illegaliteit een rol toekent, waarvoor zij uit hoofde van haar doeleinden en
samenstelling niet berekend is.

3. De illegaliteit werke door middel van overleg der in [de] C[ontact]-
C[ommissie] vertegenwoordigde groepen thans mede aan het tot stand komen,
voor haar deel, van de onder I bedoelde advies-instantie. Zij zoeke daartoe contact
met het V[aderlands] C[omité] teneinde gezamenlijk zulk een instantie voor de
bevrijding tot stand te brengen. Deze commissie zou zeven-en-twintig leden
moeten omvatten, waarvan twee-derde door het V[aderlands] C[omité] en één
derde door de gezamenlijke illegaliteit zou moeten worden aangewezen ... De
illegaliteit als zodanig heeft na de aanwijzing der leden geen verdere bemoeienis
met de Nationale Adviescommissie, noch met vragen van staatsbeleid.'

Had die illegaliteit dus geen 'eigen taak'? Zeker, deze, 'te vervullen
via een Grote Adviescommissie der Illegaliteit', zou, aldus de Trouw-
groep, zijn gelegen in

'a. de liquidatie van het ondergrondse werk,
b. medewerking aan onmiddellijk noodzakelijk relief-werk,
c. het verschaffen van zakelijke inlichtingen aan de regering over personen en

feiten,
d. de verzorging van slachtoffers van het ondergrondse werk en van nagelaten

betrekkingen van ondergrondse werkers.'

Dit voorstel van de Trouw-groep dat, wat de beperkte politieke taak
der illegaliteit betrof, aansloot bij denkbeelden die eerder door het
Vaderlands Comité waren uitgedrukt ('voor de staatkundige vraagstuk-
ken zal', aldus de desbetreffende nota van het comité, 'de regering een
adviesli'èhaam dienen te scheppen waarin de politiek georiënteerde ille-
gale groepen een rechtmatige plaats dienen te krijgen'), vond in beginsel
steun bij verscheidene andere groepen; die van Je Maintiendrai evenwel
was van oordeel dat de uitschakeling van de illegaliteit na de vorming
van de Nationale Adviescommissie moest worden afgewezen en dat de
voorgestelde verhouding: twee-derde te benoemen door het Vaderlands
Comité, één derde door de gezamenlijke illegaliteit, 'in geen enkel
opzicht een juist beeld (gaf) van de positie en de wensen van de grote
meerderheid der illegaliteit' - het voorstel van de Trouw-groep werd
door die van Je Maintiendrai 'volstrekt onaanvaardbaar' geacht.

Voorzover de tot nu toe weergegeven plannen en voorstellen betrek-
king hadden op de vorming van een Nationale Adviescommissie, was
daarbij het uitgangspunt dat een onmiddellijke terugkeer van de Staten-
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