
HET PLAN VOOR EEN NATIONALE ADVIESCOMMISSIE

(één uit de groep van De Waarheid) - wilde men de twee van het
Vaderlands Comité handhaven, dan diende, zei hij, de commissie tot
zeven leden te worden uitgebreid van wie er dan drie de linkersectie
zouden representeren. Toen Meijers betoog in de vergadering van de
Contact-Commissie van 20 maart was afgewezen ('het wordt niet juist
geacht', aldus de notulen, 'dat door welke groep dan ook een preferen-
tierecht zou worden opgeëist"), drong hij er in de daarop volgende
vergadering, 28 maart, op aan dat de voordrachtcommissie zes leden zou
tellen: twee namens het Vaderlands Comité, één namens de rechter-, één
namens de middensectie, twee namens de linkersectie. Ook dat voorstel
werd verworpen.

In februari werden aan de toppen van de illegaliteit de eerste namen
(d.w.z. de illegale schuilnamen) genoemd van diegenen die namens de
secties in de voordrachtcommissie zouden kunnen komen: Frans Goed-
hart, Gerben Wagenaar, Bruins Slot en mej. Tellegen of Jan Drion. Begin
april werd voorts bekend, aan wie door het Vaderlands Comité werd
gedacht als vertegenwoordigers van de politieke en maatschappelijke
kaders. Volgens de opzet moesten die vertegenwoordigers voor de ille-
galiteit aanvaardbaar zijn (de benoemingen voor de Nationale Advies-
commissie zouden immers geschieden door de illegaliteit en het Vader-
lands Comité tezamen) - nu, er waren onder diegenen die door het
Vaderlands Comité naar voren werden geschoven, verscheidenen die
naar het oordeel van een of meer der secties niet voor een benoeming
in aanmerking kwamen. Midden april deelde Jan Drion namens de
middensectie mee dat deze mr. Donner, Kupers, Stikker en van der
Mandele die allen door het Vaderlands Comité waren genoemd (Donner
en van der Mandele waren er lid van) 'niet aanvaardbaar' achtte, 'de eerste
niet', aldus de notulen,

'omdat hij te lang bleef zitten in de Hoge Raad en daarmee de zo bekritiseerde
gestie van dit college dekte, de tweede niet omdat hij ook in eigen kring een te
omstreden figuur is in verband met zijn gebrek aan activiteit in de eerste
bezettingsjaren, de derde niet op grond van zijn onjuiste houding in de strijd
tegen de Ausu/eise+, de vierde niet omdat hij een belangrijke positie bekleedde
in een commissie wier werkzaamheden de 'gelijkschakeling' van het gehele
Nederlandse bedrijfsleven tengevolge hebben gehad."

1 CC: Notulen, 20 maart 1945. 2 Bedoeld werden de Ausu/eise die in het kader van
de Liese-Aktiol1 moesten worden aangevraagd. 'Bedoeld werd de Organisatiecom-
missie- Waltersom.
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