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aanwezige leden van de Contact-Commissie der Illegaliteit: W. Drees
(voorzitter), dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (rechter-sectie), 1. Neher (midden-sectie) en drs. J. Meijer (linker-sectie)' in Amsterdam bijeen. 'De
illegaliteit', zo legden zij hun standpunt vast (het werd aan alle aangesloten illegale groepen doorgegeven),
'kan geen geloof hechten aan het bonafide-zijn van Duitse of door Duitsers
gesanctioneerde voorstellen ... Het accepteren van het rooi-aanbod brengt zonder
twijfel risico's van wegvoering der arbeiders met zich ... Niettemin wordt het
niet verantwoord geacht, de rooi-actie speciaal tegen te werken'? -

een uitspraak welke, wat de laatste zin betrof, vooral beïnvloed was door
inlichtingen van medewerkers van Louwes en van voormannen van het
Medisch Contact, de verzetsorganisatie der artsen. 'Zeggen we: Neen!
dan', zo gaf Bruins Slot de argumenten pro en contra weer, 'zou men ons
in de zeker komende voedselnood kunnen beschuldigen. Zeggen we: Ja!
dan zou men ons bij een eventuele wegvoering van de arbeiders of
in beslagname der geoogste producten eveneens kunnen beschuldigen."
De Contact-Commissie maakte haar standpunt niet kenbaar aan de
regering; daarbij nam zij aan dat de regering haar om advies zou vragen,
als zij zelf zou willen reageren. Die reactie kwam, heel spoedig zelfs. In
de nacht van IS op 19 oktober maakte de geheime agent jhr. mr. R. de
Brauw, die de verbinding tussen het Bureau Inlichtingen (BI) en de
Contact-Commissie (alsmede het College van Vertrouwensmannen) onderhield, BI attent op de oproep van Voûte. Voor kapitein rnr. C. 1. W.
Fock, hoofd van het Londense bureau van BI, en A. den Doolaard, chef
van Radio Oranje, stond vast dat voorkomen moest worden dat duizenden Amsterdammers in de val lie pen - een conclusie die de instemming
had van de minister-president, prof. mr. P. S. Gerbrandy. Gevolg was dat
Radio Oranje reeds in de middaguitzending van de rede een fel betoog
van den Doolaard uitzond waarin het, vooralook gezien het feit dat de
oproep voor het aardappelrooien 'niet afkomstig (was) van de verantwoordelijke en bekende voedselautoriteiten', 'hoogst onwaarschijnlijk'
werd genoemd dat de gerooide aardappelen
'ooit de hongerige

hoofdstad zouden bereiken. Waarschijnlijker

is dat ze ... in

, Mr. C. J. F. Caljé, de vertegenwoordiger van de OD in de Contact-Commissie, had
op 4 oktober Amsterdam verlaten op weg naar Eindhoven en Londen. 2 GAC-CC:
Notulen, 18 okt. 1944, p. I (GAC, I A). 3 'Mededelingen van het CB der LO', 23
okt. I944 (LO/LKP, I A).
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