
DE ILLEGALITEIT EN HET NAOORLOGS BESTEL

behoudend te noemen. Zij wil wel zuivering maar geen ommekeer. Zij wil het
staatsbestel weer in handen van de beproefde ~/pper ten der natie leggen en
bovenal is ze zeer beducht voor scherpe linkse acties ... In de rechtergroep is
Trouw de opvatting toegedaan, de illegaliteit zo snel mogelijk in de politieke
partijen te laten oplossen ... De LO ... meent ... dat voor de illegaliteit als
zodanig nog de belangrijke taak is weggelegd, mede te werken aan de noodza-
kelijke sanering van ons volk ... Hierbij is de LO echter beslist van mening dat
de illegaliteit geen politieke taak heeft. ... Het C[entraal] B[ureau] stelt ... geen
prijs meer op vertegenwoordiging van de LO. Het heeft zelfs, nu de politieke
pretenties van de linkse groep duidelijk worden, bezwaar tegen de uitzending
zelf van de delegatie. De besprekingen hebben voortgang."

Op I4 november, vier dagen na de verzending van dit stuk, werd de
vergadering van de 'dubbele' Contact-Commissie gehouden; voor de
linkersectie kwam van Randwijk mee met Meijer, voor de middensectie
Drion (een principieel tegenstander van het toewijzen van een algemene
naoorlogse politieke rol aan de illegaliteit) mee met Neher, voor de
rechtersectie de nieuwe voorzitter van het Centraal Bureau der LO, van
Riessen (de opvolger dus van Pruys), mee met Bruins Slot.

Drees opende de vergadering met een overzicht van de besprekingen
die sinds eind september waren gevoerd. Vervolgens werd het woord
gevoerd namens de secties. Meijer herhaalde dat de delegatie moest
bestaan uit twee vertegenwoordigers van de Iinker-, twee van de rechter-
en één van de middensectie, Neher sprak zich tegen het vertrek van elke
delegatie uit, Bruins Slot kon met dat vertrek accoord gaan, mits de
delegatie duidelijk zou maken dat de illegaliteit op politiek gebied geen
gezaghebbende uitspraken kon doen. Vervolgens gaven van Randwijk,
Drion en van Riessen hun mening. Drees èonstateerde dat een meerder-
heid er voorstander van was dat er een delegatie zou vertrekken. Hoe
moest die dan zijn samengesteld? Fel sprak hij zich er tegen uit dat zijn
Vaderlands Comité daarin niet zou zijn vertegenwoordigd; hij had een
nieuw voorstel: nu vaststond dat het Delta-Centrum geen vertegenwoor-
diger kon leveren, was er in de groep van vijf één plaats open - kon één
van de groepen een vertegenwoordiger extra krijgen of wilde men dat
die plaats openbleef? Bruins Slot en van Riessen zeiden op die laatste
vraag 'ja', de vijf overige aanwezigen 'nee'. Aan welke organisatie moest
die vijfde plaats dan worden toegewezen? Van Randwijk hield een zo
vurig betoog dat de communisten daar recht op hadden, dat van Riessen
die van Randwijk voor het eerst ontmoette, van mening was dat hij een
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