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DE AFWIKKELING EN DE NA-OORLOGSE TAAK 

Mr H. B. S. Holla - Dr Ir H. van Riessen

POLITIEK EN VERZET 1) 

Of het verzet reeds geboden was door het politieke feit van de bezetting van Nederland, 
dan wel eerst toen de Duitsers de voor bezetting geldende internationale regelen over
traden, is een kwestie, die de gemoederen aanvankelijk nogal in beweging gebracht heeft. 
Maar de vijand liet reeds zo spoedig het masker van zijn totalitaire oogmerken vallen, 
dat dit verschil van mening weldra geen rol meer speelde. 
Zodoende ontstond het verzet niet uitsluitend uit politieke en militair-politieke motieven. 
De strijd kwam aan alle fronten van de Nederland�� samenleving óp. De Duitsers kregen 
te doen met verzet van scholen, artsen, studenten, kunstenaars, met economisch verzet en 
verzet van de kerken. Vooral dit laatste werd van groot belang voor het uitgroeien van h(,:t 
verzet tot een volksverzèt. 
Toch moet men bij deze overwegingen betreffende de oorsprong van het verzet niet uit 
het oog verliezen, dat de politiek in het verzet een speciale plaats innam. In de eerste plaats 
bedenke men, dat voor de gehele strijd toch bleef gelden, dat het oogmerk de nederlaag 
van de vijand en de politieke bevrijding van het vaderland was. Maar het politieke verzet 
trad vooral op de voorgrond, waar in de verzetsbeweging aandacht besteed werd aan de 
staatkunde na een eventuele bevrijding, waarbij de belangstelling vooral uitging naar de 
overgangsperiode, waarin de beslissingen daarover zouden vallen. 
Niet ieder waren deze politieke inzichten aanstonds duidelijk. Ook in de LO en de LKP 
moest men daarheen groeien. Velen begonnen in die organisaties met zich te verzetten� 
louter omdat zij zich geroepen voelden om vervolgde landgenoten te helpen. Eerst langzaam 
groeide het inzicht, dat in het verzet niet de vervolgden, maar de vervolgers in het centrum 
der belangstelling moesten staan, dat de bevrijding van het vaderland doel van het verzet 
was. Reeds daarmee kreeg het verzet ook in deze kring een politieke toespitsing. Men ging 
nu de afbraak van 's vijands macht voorop stellen, pogend hem mankracht te onttrekken; 
of door directe sabotage te ondermijnen. 
Toen de bevrijding naderde begon bovendien het vraagstuk van de politieke vormgeving 
na de bevrijding een deel van de aandacht op te eisen. Allerlei belangrijke facetten had dit 
vraagstuk. In welke mate moest er aansluiting zijn bij de situatie van vóór '40? Welke 
politieke rol moest de verzetsbeweging na de oorlog spelen? Welke invloed mocht de 
para-militaire sector uit het verzet (Ordedienst; later Binnenlandse Strijdkrachten) in 
de overgangsperiode hebben? 
Het meningsverschil over deze vragen gaf de illegaliteit op den duur een ander aanzien. 
Niet dat daardoor de eensgezindheid in de bestrijding van de Duitsers verloren ging. 
Daarvan was gelukkig geen sprake, maar wel vormden zich politieke fronten binnen de 
verzetsbeweging. En deze zochten contact met de regeringskringen in Londen, teneinde 
aldaar steun te vinden voor eigen standpunt, en zo invloed te winnen. Ook zocht men 
steun bij, of stelde men zich op tegenover de illegale formaties, voortkomend uit de sfeer 
1) In afwijking van de in dit boek gevolgde methode om levende personen slechts met hun schuilnaam in de illegaliteittevermelden
zullen in dit artikel, dat zo nauw aansluit bij de na-oorlogse politieke ontwikkeling, ook voor voormalige illegale werkers de eigen
namen gebezigd worden. In het geval deze ook een schuilnaam hadden, zal de schuilnaam, voor zover aan ons bekend, eenmaal
tussen haakjes vermeld worden. Vermelding van eigennamen zal echter ook in dit artikel niet plaatsvinden voor medewerkers van
de LO en LKP. 
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van de voor-oorlogse politiek. 
Deze politieke frontvorming was zeer gecompliceerd. Zo trof men een front aan tussen de 
verzetsbeweging en de politici in Nederland. Dit werd weer gemitigeerd door de deelname 
van vele politici aan het actieve verzet zelf. Daarnaast liepen ook verschillende tegenstel
lingen dwars door het verzet heen, met verlengden in Londen en in de illegaal politieke 
formaties. 
Men trof dus in het verzet in het algemeen een tweetal motieven aan: het oorspronkelijke 
verzetsmotief, dat tot de gemeenschappelijke strijd tegen de vijand uitdreef, en het politieke 
motief betreffende de staatkunde na de bevrijding, dat uit de aard van het verschil in 
opvatting daarover tot interne tegenstellingen leidde. Dit laatste motief is het onderwerp 
van ons artikel 
Voor een goed begrip is het nodig op te merken, dat deze laatste kwestie, behoudens in de 
illegale pers, eerst in het laatste jaar van de oorlog een rol van betekenis ging spelen en 
dan nog slechts voornamelijk in de leiding van het verzet. De meeste verzetsmensen hebben 
er nimmer aandacht aan besteed. En zelfs de leidingen van de LKP en de LO en ook van 
andere verzorgingsorganisaties zijn zich eerst in '44, en dan nog onder de drang der om
standigheden, op het terrein der interne politiek gaan bewegen. 
"De politiek in het verzet", dat was het ergste wat de illegaliteit kon overkomen; daarmee 
werd de schone harmonie verstoord. Deze en dergelijke opvattingen waren schering en 
inslag onder de illegale werkers. En na de bevrijding hebben niet weinigen juist aan die 
vermenging het falen van de verzetsbeweging bij de staatkundige wederopbouw van ons 
vaderland toegeschreven. Het verzet had een eenheid moeten blijven, dan was er kracht 
van uitgegaan, meenden velen. 
Het heimwee dezer verzetsmensen naar de sfeer van broederlijke eensgezindheid in de 
strijd tegen de Duitsers is te verstaan. Maar het getuigde van een ernstig tekort aan politiek 
begrip, dat men zich ergerde over de verstoring van die eenheid, waar de na-oorlogse 
politieke ontwikkeling ter sprake kwam. 
Dit verwijt geldt niet zozeer hen, die de verzetsbeweging als zodanig verre wilden houden 
van de politieke vormgeving, omdat deze na de bevrijding een zaak zou moeten zijn van 
het gehele Nederlandse volk. Zo ongeveer dacht men aanvankelijk in de LO en de LKP. Op 
dit standpunt zag men intussen wel over het hoofd, dat de illegaliteit zich in feite reeds 
lang met die politiek bemoeide, onder andere in de illegale bladen. En vervolgens 
negeerde men zodoende het feit, dat de verzetsbeweging bij de bevrijding ten gevolge 
van haar dominerende positie bij de politiek betrokken zou worden, ja, door de regering 
in Londen reeds in '44 daarbij betrokken was. 
Een gevaarlijk symptoom was het bezwaar tegen "de politiek in het verzet" echter wel bij 
hen, die de verzetsbeweging als een gesloten eenheid bij de bevrijding een rol wilden 
laten spelen en wier bezwaar slechts de politieke verdeeldheid, de partijpolitiek in het 
verzet gold. De politieke eenheid in het verzet bestond nl. niet en zou het verzet dus slechts 
geforceerd en dank zij toevallige machtsposities opgedrongen kunnen worden. Wie bedenkt, 
dat ons verzet zich juist keerde tegen een totalitarisme, dat op zo'n geforceerde eenheid 
gebouwd was, zal verstaan, dat een streven naar eenheid van de verzetsbeweging met 
betrekking tot de na-oorlogse politiek door de infectie van een kwade tijdgeest, in het 
bijzonder van het nationaal socialisme zdf veroorzaakt werd. 
Het is een zegen voor de Nederlandse politiek geweest, dat deze valse waan niet diep 
wortel geschoten heeft in de illegaliteit en.dat daar integendeel het verschil van opvatting 
gerespecteerd, en niet door eenheidsleuzen overstemd is; dat men tenslotte gezonde organen 
gevormd heeft ( de Grote Advies Commissie e.d.), waarin de verzetsorganisaties tot voor 
ieder aanvaardbare accoorden konden komen. Men behoeft zich daartoe maar in te 
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denken, welke gevaarlijke situaties een eenheid m schijn zowel als een niet tot practische 
samenwerking gebrachte illegaliteit tot gevolg gehad zouden hebben. 

De idee van een politieke - men sprak vooral van een nationale - eenheid in het verzet 
stond niet op zichzelf. Behalve de practische ervaring van de saamhorigheid in het verzet, 
speelde daarin de tijdgeest op tweeërlei wijze een rol, met name in de ideeënwereld van 
een aantal leidende figuren. Enerzijds bestond bij velen ongenoegen over de politieke gang 
van zaken van voor de oorlog. Voor de werkeloosheidscrisis en de neutraliteitspolitiek 
stelde men de partijpolitieke constellatie, vooral de partijvorming op confessionele basis 
verantwoordelijk. En men meende wel, dat de oorlog van '39 daarvan mede een gevolg was. 
Men wilde niet alleen afrekenen met de Duitsers, maar ook met de voor-oorlogse politiek. 
Anderzijds was er een verlangen naar gemeenschapsvorming, een behoefte aan eenheid, 
aan het doorbreken van scheidsmuren, aan sociaal radicalisme, ook wel aan een krachtiger 
regeren met geringer parlementaire controle. Deze visies bestonden in feite in vele verzets
kringen van alle bezette landen. En niet alleen in de actieve verzetswereld zelf. Voor
namelijk zelfs daai!buiten, in bewegingen die doorbraak, eenheid en vernieuwing in de 
boven beschreven zin in hun vaandel droegen. Het gevaar, dat dit bij die snel groeiende 
en naar massaliteit neigende bewegingen leuzen werden, dat de toetredenden meer 
op de klank dan op de inhoud afgingen, was niet denkbeeldig, getuige het nationaal socia
lisme, dat van dit alles een caricatuur maakte. 
De tegenzin tegen de voor-oorlogse politiek uitte zich op allerlei wijze. Nu eens had men 
bezwaren tegen de politici als personen, dan weer tegen de politieke partijen, tegen de 
grote invloed daarvan, tegen de scheidingen daartussen, of breder, tegen de structuur der 
democratie; in 't algemeen tegen de onmacht der democratie. Wij hebben hier te doen met 
het zeer diepgaande mishagen onzer eeuw, dat niet slechts de politiek, maar veel breder, 
de gehele cultuur bestrijkt. Het is het besef van crisis, van labiliteit, van gestadige af braak, 
waartegenover men slechts menselijke onmacht, kortzichtigheid, verstarring der maat
schappelijke vormen, berusting, vertwijfeling en in 't ergste geval enerzijds een nihilistische 
kuddegeest, anderzijds een nihilistische machtsontplooiing geplaatst ziet. Dit alles was 
voldoende reden voor ernstig beraad ook inzake de voor-oorlogse toestand. Beslissend voor 
het streven naar en de plannen voor een nieuwe situatie was echter, waar men de oorzaak 
van de crisis der cultuur, en inzake ons onderwerp, van het verval der democratie zocht. 
Dat blijkt uit de verschillende vernieuwingsplannen, waarvan de belangrijkste waren: een 
radicaler sociale politiek; een krachtiger, militair gefundeerd bewind; een twee partijen
stelsel; de scheiding van levensbeschouwing en politiek; de verwezenlijking van de eenheids
idee, voornamelijk gebaseerd op een synthese van christendom en humanisme, die men 
meende te kunnen verwezenlijken terzake van de politieke beginselen en daaruit voort
vloeiende practijk. 
Met allerlei varianten daarvan komen wij in het volgende bij de verzetsorganisaties en in 
wat zich daaromheen vormde, in aanraking. Eén of meer facetten van deze vernieuwing 
staan op de voorgrond in de politieke opvattingen van een aantal verzetsorganisaties, zoals 
de Ordedienst, Het Parool, Vrij Nederland, Je Maintiendrai (in de beide laatste eerst 
na reorganisatie vanwege arrestaties), Christofoor, Nationaal Comité van Verzet enz. 
Maar ook in bewegingen als de Nederlandse Unie en de Nederlandse Volksbeweging. 
En iets ervan vinden wij tevens in het streven van de groep Paul Scholten (t), en in het 
plan F. 1)
De politieke strijd in het verzet liep niet alleen over deze vernieuwingsplannen, zakelijk 
bezien, maar ook over de wijze, waarop men ze wilde verwezenlijken in bezettingstijd en 
1) Zie pag. 546 e.v. 
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overgangstijd. De politieke partijen en ook Trouw, en later de LO en de LKP, stelden zich 
vooral tegenover het inconstitutionele denken, dat zich niet zelden in deze plannen en hun 
methoden openbaarde. Er was, meende men daar, na de oorlog geen andere gerecht
vaardigde weg voor vernieuwing dan die op basis van onmiddellijk herstel van de rechten 
van volk en overheid, volgens grondwet en wetten. De verzetsbeweging en andere in 
bezettingstijd opgekomen bewegingen zouden hun organisatorische voorsprong niet mogen 
uitbuiten door middel van uitstel van het weer in functie treden der constitutionele 
organen. 
Ook zakelijk had men bezwaren en zulks gold onder de vernieuwers onderling 
trouwens eveneens. Vooral gingen de bezwaren uit tegen hen, in wier eenheidsstreven 
geen plaats meer was voor een nuchtere en op de levensbeschouwing gefundeerde partij
politiek, en tegen hen, die de volksvertegenwoordiging wilden devalueren tot een ornament. 
In die beide opvattingen vormde het verlangen naar de "sterke en karaktervolle mannen" 
in de politiek de achtergrond. 
Men wilde zijn vertrouwen stellen op nieuwe, frisse, karaktervolle en krachtige persoon
lijkheden, die het bewind in handen moesten nemen, ongeacht de divergentie in levens
overtuiging. En hierin juist werd menig politiek ongeschoold verzetsman sterk aange
sproken. Vooral de legende, dat de politieke leiders van voorheen in het verzet gefaald 
hadden, stimuleerde dit. 
En daar nu inderdaad een aantal politieke leiders verstek liet gaan, terwijl anderzijds ook 
verzetsorganisaties zonder enig verband met de oude politieke formaties onstonden, lag 
de legendevorming over het falen van "de politici" voor de hand. Maar het was dan ook 
niet meer dan een legende. Zeer velen dezer politici hebben zich flink geweerd in het 
verzet; niet weinigen hebben een leidende functie in de verzetsbeweging gehad. Men ver
gete ook niet, dat reeds vroeg een groot aantal politici gegijzeld werd. 

Uit het bovenstaande is wel duidelijk, dat voor de bespreking van het onderwerp "politiek 
en verzet" de beperking tot het beleid van LO en LKP in dit verband onjuist zou zijn. Dit 
beleid zal waar mogelijk wel meer aandacht krijgen, maar in het bouwplan van dit artikel 
behoren ook de opvattingen in andere verzetsorganisaties, in de politieke partijen en hun 
illegale formaties, in de Nederlandse Unie (NU),in de Nederlandse Volksbeweging (NVB) en 
van de regering in Londen voldoende tot hun recht te komen. Onnodig was het voor ons 
onderwerp, breed uit te weiden over de politieke voorlichting van de illegale pers. Vraagt 
men naar de politieke functie van het verzet, dan was deze publieke voorlichting ongetwij
feld van groot gewicht voor de meningsvorming in Nederland, en men moet haar bij de 
beoordeling van de politieke gang van zaken na de bevrijding vooral niet uit het oog ver
liezen. Voor ons doel, de beschrijving van de intern politieke ontwikkeling van de verzets
beweging, kunnen wij er echter van afzien; de standpunten der illegale bladen komen daar 
vanzelf aan de orde. 
Achtereenvolgens zullen wij ter jnleiding de Nederlands Unie, de politieke partijen, hun 
illegale formaties en de Nederlandse Volksbeweging kort bespreken om daarna tot het 
politieke aspect van het verzet te komen. Na een schets van de sfeer, die het politieke 
vraagstuk in het verzet teweegbracht, volgt een verhandeling over de diverse standpunten. 
Daarna komen aan de orde: de politieke verbindingen met "Londen", de bundeling der 
verzetsorganisaties in de Grote Advies Commissie, de twee hoofdproblemen dier GAC, 
met name de deputatiekwestie en de vormgeving van de Nationale Adviescommissie, 
alsmede de practijk van deze NAC na de bevrijding, en tenslotte - zeer summier - de na
oorlogse geschiedenis van de GAC en van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Neder
land ( GO IWN). 
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DE NEDERLANDSE UNIE 

Reeds in de eerste maanden van de oorlog beraadden zich de partijbesturen over hun taak 
in de nieuwe situatie,. Op verzoek en onder leiding van Colijn (t) kwamen op 1 Juli '40 
twaalf vertegenwoordigers van de grote politieke partijen bijeen ( de Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij, de Rooms Katholieke Staatspartij, de Anti Revolutionaire Partij, de 
Christelijk Historische Unie, de Vrijzinnig Democratische Bond, de Liberale Staatspartij). 
Zij besloten een nationaal blok te vormen, waaraan het Nederlandse volk zijn vertrouwen 
kon geven; dat functionarissen, zoals secretarissen-generaal, zou adviseren, stelling kon 
nemen tegenover de NSB en zo nodig bij de Duitsers kon opkomen voor de Nederlandse 
belangen. Onder de gegeven omstandigheden was een accoord van samenwerking natuur
lijk noodzakelijk. Men was het eens over de eis van het herstel der zelfstandigheid van 
Nederland en der constitutionele democratie onder Oranje, alsmede over het behoud van 
de geestelijke vrijheid en van de bestaande grondrechten der bevolking. 
Intussen was in Nederland door een drietal mannen, Linthorst Ho man ( de man van de 
actie: Morele Herbewapening), De Quay en Reinink, een "Nederlandse Gemeenschap" 
opgericht als tegenwicht tegen de NSB en ter doorbreking van het Nederlands individua
lisme. De politici zochten contact daarmee en kwamen tezamen met hen tot de oprichting 
van de (eerste) Nederlandse Unie. Colijn stelde een manifest op, dat in de pers gepubliceerd 
zou worden. Linthorst Homan verstond zich met Seyss Inquart, teneinde goedkeuring 
over dit manifest te verkrijgen. De Duitsers konden echter de opname van de zinsnede over 
de "trouw aan het huis van Oranje" evenals die over de "zelfstandigheid van Nederland" 
niet goedkeuren en Linthorst Homan wilde om de NU mogelijk te maken, daarin berusten. 
Daar de politici van die zinsnede geen afstand wilden doen, ging deze eerste NU reeds weer 
op 18Juli ter ziele. Een gewijzigd driemanschap, Li.nthorst Homan, De Quay en Einthoven, 
zette n1. door, richtte op 24 Juli '40 de (tweede) Nederlandse Unie op en nam in haar 
program niets over ons Vorstenhuis op. 
Of het Politiek Convent, de inmiddels voortgezette samenwerking der politieke partijen, 
toen juist handelde door zich van een publieke reactie te onthouden, vooral gelet op het 
feit, dat het publiek meende, dat de politieke partijen met deze Unie accoord gingen, zal 
wellicht door sommigen betwijfeld worden. Men bedenke eç�ter, dat het PC overtuigd 
was van de goede bedoelingen van het Driemanschap, dat men hoogstens als te opportu
nistisch qualificeerde. De opzet van de Nederlandse Unie was, een tegenwicht te vormen 
tegenover de NSB, en een politieke twist in eigen kamp zou door de daaruit ontstane 
verwarring in ons volk de Duitsers voordeel gebracht hebben. In ieder geval onthield zich 
het Politiek Convent verder van publieke werkzaamheid en werd het steeds duidelijker 
een illegaal orgaan. Wij komen daarop terug. 
In de Nederlandse Unie hebben in feite mannen van Brabantia Nostra, de Groninger 
Gemeenschap o.l.v. Linthorst Homan en de Volkshogeschool te Bakkeveen o.l.v. Van der 
Wielen, elkaar gevonden. Onder leiding van het Driemanschap werd de Unie een min 
of meer autoritaire gemeenschap. Zij nam een grote vlucht en had in Augustus '40 reeds 
500.000 leden. Deze groei is te begrijpen uit het feit, dat de leden door toetreding blijk 
wilden geven van hun afwijzmg van het nat10naal socialisme. De Unie was voor hen het 
middel om de NSB te bestrijden. Men doet goed de betekenis daarvan niet te onderschatten. 
De leden kregen regelmatig in kringverband politieke scholing en als vanzelf groeide daarin 
de verzetshouding. Vooral in het Zuiden des lands kwam de Unie tot grote bloei. Centra 
waren de academiesteden Nijmegen en Tilburg en de Mijnstreek. Leidende figuren aldaar, 
die men straks in het verzet en ook in de Nederlandse Volksbeweging terugvindt, waren 
o.a. Ir Wijffels, Ten Hagen, Sassen en Ruygers. Inderdaad werden de Unie-afdelingen in
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het Zuiden in later tijd niet zelden verzetskernen. 
Pakte de Unie dus in de practijk goed uit, de weg, die de leiding mede onder invloed van 
het dynamische gebeuren opging, was toch een zeer gevaarlijke. De Unie was in feite één 
van die - o.a. uit reactie tegen de oude partijen-11olitiek - snel opkomende eenheids
bewegingen, waarvan de ideeën-wereld en ook de uitdrukkingswijze als vanzelf door het 
nationaal socialisme beïnvloed werden. En daar kwam nog bij, dat men om redenen van 
opportuniteit een goede verstandhouding met de Duitsers onderhield, wat reeds bleek bij 
de oprichting, toen het Driemanschap de essentiële punten uit het program van de eerste 
Unie liet vallen. 
De Unie kreeg zodoende in haar leiding en publicaties een typisch tweeslachtig karakter. 
Dit correspondeerde op de welwillende toelating door de Duitsers, die haar als brug naar 
het nationaal socialisme wilden gebruiken, en op de vijandschap van de NSB, welke 
vijandschap regelmatig tot vechtpartijen tussen Unie-colporteurs en de WA leidde. 
Enerzijds trof nien in het Unie-orgaan propaganda voor Arbeidsdienst, Volkdienst en 
Winterhulp aan, werd het pleit gevoerd voor een nieuwe Europese orde en voor een loyale 
verhouding met de bezetter, terwijl illegale actie van haar leden verboden werd. Ander
zijds weigerde �en de termen nationaal en socialistisch, die men wel gebruikte, met 
elkaar te verbinden, hield men vast aan de christelijke grondslag van onze beschaving en 
erkende men de bestaande verscheidenheid binnen ons volk. Deze tweeslachtigheid was 
binnen de Unie zowel als in haar verhouding tot de Duitsers op den duur onhoudbaar. 
In het Driemanschap ontstond toenemend meningsverschil. Reeds was in December '40 
t.a.v. de Arbeidsdienst een gewijzigd en wel afwijzend standpunt gepubliceerd. In
Februari '41 kwam het tot een intern conflict over de tactiek met betrekking tot de Winter
hulp, waarin Eitithoven zich keerde tegen de opvatting van Linthorst Roman, die publieke
medewerking bepleitte. Van die tijd af is de Unie - tot het inzicht gekomen, dat loyaliteit
t.a.v. de Duitsers in Nederlandse zin onmogelijk was - zich scherper tegenover de
vijand gaan plaatsen. Toen de Duitsers bij het begin van de oorlog met Rusland de Unie
uitnodigden tot een gezamenlijke kruistocht tegen Rusland, werd dit van de hand gewezen,
terwijl van het standpunt der leiding publiek getu1genis werd afgelegd met een artikel
"Waar wij staan" in het orgaan "De Unie". Van toen af werd de Unie door de Duitsers
langzamerhand uitgeschakeld en in December '41 verboden. De leiders kwamen met een
60-tal toonaangevende figuren in de zomer van '42 in de gijzelaarskampen terecht.

DE POLITIEKE PARTIJEN 

De geschiedenis van de politieke partijen was zeer verschillend. De Rooms Katholieke 
Staatspartij onthield zich van activiteit - behoudens medewerking aan het Politiek 
Convent, waarin Verschuur ( t) zitting had -, overwegend dat de leiding van het Rooms 
Katholieke volksdeel thans in handen behoorde te zijn van het Episcopaat. Dit heeft een 
zeer krachtige houding aangenomen en een flinke stimulans tot het verzet geleverd. Het 
standpunt van de partijleiding hield ook verband met het feit, dat zij tamelijk welwillend 
stond tegenover de Nederlandse Unie. Zodoende kwamen vele leden daarin terecht en 
werd de Unie voor een aantal van hen - vooral in het Zuiden des lands - de brug naar 
de verzetsbeweging. 
Deze omstandigheden maken het begrijpelijk, dat pater Lodewijk Bleijs (t) in zijn rapport 
van 30 Aug. '44, te Londen opgesteld, zich verweert tegen de eenzijdige veroordeling van 
de Nederlandse Unie in het Londense Vrij Nederland van 6 Mei '44. Intussen overdreef 
hij naar de andere zijde door tegenover de stelling van genoemd blad, dat het verzet 
gebouwd was op de weigering der politieke partijen om met de Unie mee te doen, te 
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poneren, dat het verzet in Nederland in geen enkel opzicht gerealiseerd zou zijn door de 
vroegere politieke partijen. Dat was zoals nog zal blijken reeds onjuist t.a.v. zijn eigen 
verzetsorganisatie, de LO, voorzover die boven de rivieren gevormd was. 
De Sociaal Democratische Arbeiderspartij werd spoedig door de Duitsers aangepakt. 
Met de CPN kwam zij reeds op 20 Juli '40 onder beheer van Rost van Tonningen, waarna 
de partij in feite begon leeg te lopen. Enig ondergronds contact bleef wel bestaan en mede 
daaraan is het ontstaan van enkele plaatselijke en regionale socialistische verzetsgroepen te 
danken geweest. Verder waren Vorrink en Wiardi Beckman ( t) lid van de redactie van 
Het Parool. De oprichter Goedhart (Pieter 't Hoen) uitte tegen hun zin echter zoveel 
critiek op de regering, met name in verband met de voor-oorlogse neutraliteitspolitiek, 
dat een verwijdering ontstond, waarna Het Parool naar de linker- of radicale vleugel van 
de socialisten opschoof. 
De leiding van de Liberale Staatspartij heeft in een kleine overgebleven kern een uit
stekende houding aangenomen, maar activiteit van de partij-organisatie bestond niet. 
Colijn gaf aan de Anti Revolutionaire partij een krachtige verzetsleiding. Men heeft niet 
ten onrechte bezwaar gemaakt tegen zijn in Juni '40 verschenen brochure: ,,Op de grens 
van twee werelden

"
. De publicatie van zijn sombere prognose betreffende een Duitse 

overwinning was een tactische fout. Intussen was de brochure zodanig, dat de Duitsers 
haar verboden. Zij bedoelde nl. het volk tot een eensgezind pleiten voor het herstel van de 
zelfstandigheid en de terugkeer van Oranje op te wekken. Diezelfde zomer belegden de 
Anti Revolutionaire partij en de Christelijke Historische Unie in de grote steden massale 
vergaderingen, waar Colijn en Slotemaker de Bruïne ( t) spraken. Zij wezen daarbij de 
Nederlandse Unie af en namen stelling tegen de NSB, alsmede in bedekte termen tegen de 
Duitsers. In September '40 werden deze vergaderingen dan ook verboden. Leidende figuren 
van de CHU, zoals Tilanus, werden spoedig als Indische gijzelaars opgepakt. Slotemaker 
de Bruïne werd ernstig ziek. Deze redenen o.a. hebben ertoe geleid, dat van activiteit der 
CHU in de bezettingstijd weinig bemerkt werd. Inmiddels bleef Colijn de AR-partij 
activeren door bijeenkomsten in kleine kringen. In November '40 begon hij met zijn "twaalf 
apostelen'' een schaduworganisatie op te bouwen. Men vergaderde regelmatig in groepen 
van 20 man, die ieder weer dergelijke vergaderingen belegden. Deze activiteit ontging 
de Duitsers niet. Na het uitbreken van de oorlog met Rusland en vlak voor de ontbinding 
van alle politieke partijen op 5 Juli '41, werden 90 leidende figuren uit de partij opgepakt, 
waaronder op 1 Juli Colijn zelf. Niettemin kwam de schaduworganisatie onder leiding van 
zijn opvolger, Schouten, daarna tot nog krachtiger ontplooiing en bleef zij, hoewel 
Schouten eerst in '42 en toen opnieuw, nu voor den duur van de oorlog, in '43 gearresteerd 
werd, tot het einde een actieve rol spelen. De "thee-uurtjes" zijn van groot gewicht gewor
den voor de verzetsstrijd. De LO en LKP dankten er in tal van streken hun ontstaan en 
relaties aan. 
Nadat het illegale blad Vrij Nederland, dat sinds '40aanvankelijkvanAnti Revolutionaire 
richting was, door arrestaties en vervangingen in de redactie steeds duidelijker op de 
Zwitserse theoloog Karl Barth ging koersen, ontstond op instigatie van Schouten eind 
'42-begin '43 het illegale blad Trouw, dat sindsdien met vele banden aan de illegale AR
partij verbonden was, hoewel het blad een christelijk nationale koers hield en ook in Rooms 
Katholieke kringen ingang vond. 
Dat men de Communistische Partij Nederland niet in het werk van het Politiek Convent 
betrok, was te begrijpen. Deze partij had niet alleen met woord en daad voortdurend 
ons staatsbestel met revolutie bedreigd, zij was ook ten nauwste verbonden met Rusland, 
dat een vriendschapsverdrag met de vijand had en dat het land van een bondgenoot, 
Polen, op geweldadige wijze bezet had en hield. De houding der communisten was echter 
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niet zo eenvoudig als uit deze gegevens valt af te leiden. Wel beschouwden zij deze oorlog 
als een imperialistische strijd, waarin het communisme geen partij koos, en ontstond hun 
oorlog eerst op 21 Juni '41, toen Duitsland Rusland de oorlog verklaarde, maar voordien 
hebben zij zich toch niet afzijdig gehouden. Het viel hen niet moeilijk zich illegaal te organi
seren; zij waren daarop reeds voor de oorlog t.g.v. hun revolutionnaire activiteit toebereid en 
getraind. In de laatste helft van '40 begonnen zij met het uitgeven van illegale bladen. Uit 
één daarvan, het Noorderlicht, kunnen wij illustreren, dat zij zich te weer stelden tegen tal 
van maatregelen der nationaal socialisten, maar tevens blijkt eruit, dat zij zich daarbij 
niet aan de zijde van Engeland en van de Nederlandse regering te Londen schaarden. 
"Niet Uw hoop vestigen op een overwinning van Engeland", schrijven zij. Onze regering 
daar is "het oude reactionnaire regime der bankiers en koloniale geldzakken onder Engels 
protectoraat", ,,op geen enkele wijze steun aan het Duitse of Engelse imperialisme, dat ten 
koste van stromen arbeidersbloed om de heerschappij vecht". 
Van verzet mag bij hen althans in deze tijd dan ook niet zonder meer gesproken worden, 
niettegenstaande het feit, dat zij in Februari '41 bij de staking een rol speelden. Na Juni '41 
werd hun standpunt duidelijker en kon het meer vertrouwen in verzetskringen wekken. 
De CPN was reeds in Juli '40 onder nationaal socialistisch beheer gesteld en na Juni '41 
werden de leiders vervolgd. Eind '40 was het illegale blad "De Waarheid" opgericht. 
Het blad bleef klein tot September '44, toen in de verwachting van een spoedige bevrijding 
een grote campagne werd opgezet. 

DE NEDERLANDSE VoLKSBEWEGING 

Wij zullen thans een ogenblik stil staan bij een beweging, die in de bezettingstijd ontstaan 
is: de Nederlandse Volksbeweging, die zich niet als politieke partij aandiende, maar wel 
een rol van betekenis gespeeld heeft in de politiek; niet zozeer door haar omvang als wel 
door de personen, die er leiding aan gaven. De NVB was geen verzetsorganisatie. Van alle 
motieven dezer beweging was dat van een doorbraak der politieke antithese en vorming 
van een nieuwe eenheid in ons volk - o.a. uit ongenoegen over de voor-oorlogse partij
politieke structuur - wel het voornaamste. Men wilde een nieuw élan aan de na-oorlogse 
politiek geven, door ons volk in nationale en vooruitstrevende zin te bundelen, waarbij deze 
vooruitstrevendheid dan de signatuur van socialisme en personalisme kreeg. 
Eigenlijk is de Nederlandse Volksbeweging langs twee lijnen ontstaan: In de gijzelaars
kampen en daarbuiten. Na de internering van de "Indische gijzelaars" en de gijzeling der 
Anti Revolutionairen in' 41, werden in Mei '42 ongeveer 600 leidende figuren in Nederland 
opgepakt. Allen kwamen in het seminarie te St. Michielsgestel terecht, ook de reeds ge
gijzelden uit Haaren. Vooral na de gijzeling van de leidende figuren der Unie begon 
daar een politiek gesprek, waaruit zich bij een aantal gijzelaars langzamerhand de gedachte 
aan een volksbeweging kristalliseerde. Personen als Schermerhorn, Banning, Logeman en 
Lieftinck speelden daar een grote rol in. Men wenste geen nieuwe politieke partij, maar 
een geestelijke bewerking van de bestaande partijen als inleiding op een doorbraak van het 
schema: rooms katholiek-protestants-socialistisch. 
Eind '43 kwam Schermerhorn vr�j en begon het contact met de andere groep, die in de
zelfde richting stuwde. De opheffing van de Nederlandse Unie had nl. in een aantal gevallen 
de omzetting tot illegale kernen tengevolge gehad. In '42 nog rustig, kwam dit restant der 
Unie vooral in 't Zuiden des lands, in '43 tot grotere activiteit. Eensdeels geschiedde dit 
in typisch verzetswerk, vooral in de LO, in andere gevallen spon men voort op de oude 
- van het compromis met de Duitsers gezuiverde - Unie-idee. Je Maintiendrai, dat na
arrestaties in handen van C. Vlot (t), J. Wühtrich (t), Ruygers e.a. kwam, was er een
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exponent van. Een blad van deze richting en van rooms katholieke huize ontstond in het 
zuiden des lands: het in '43 te Nijmegen opgerichte Christofoor, dat onder redactie van 
Van Kempen (t) en Ten Hagen stond. Beide bladen waren ook in de verspreidingsdienst 
nauw verbonden. Vrij Nederland, dat - zoals wij reeds opmerkten-' - een Barthiaanse in
slag had, stond in later tijd welwillend tegenover deze aanpak van de doorbraak. 
Er was echter wel een verschil van inzicht met de gijzelaarsgroep. Het liep over de wijze 
van verwezenlijking der doorbraakgedachte. Terwijl Schermerhorn c.s. een sociaal
paedagogische beweging voorstonden, die in de politieke partijen zou werken, wensten de 
redactie van JM en Christofoor de heroprichting vart partijen als de SDAP, VDB en 
RKSP te voorkomen door een partij-politieke hergroepering. De gijzelaarsgroep heeft in 
deze controverse haar standpunt weten door te zetten. De mannen van de Volksbeweging 
oefenden in het laatste jaar van de oorlog een politieke invloed van betekenis uit, zowel op 
de achtergrond van het georganiseerde verzet ais in "Londen". Maar daarmee zijn wij 
reeds toe aan de laatste periode van de oorlog. 

DE COMITÉ'S DER POLITIEKE PARTIJEN 

Keren we nu terug tot het Politiek Convent. Zoals gezegd, bleef het na het optreden van 
de tweede Nederlandse Unie op de achtergrond. Het Convent, waarin voor ieder der 
partijen één vertegenwoordiger zitting had, Colijn (t), Joekes, Telders (t), Tilanus, 
Verschuur ( t), Vorrink, heeft echter niet stil gezeten. Het voerde een briefwisseling met het 
Driemanschap van de Unie om te waarschuwen tegen de gevaren van een tegemoetkomen
de houding tegenoverde Duitsers. Ook had het Convent contact met d� Ordedienst (OD) en 
diende hem van advies. Dit contact is na de grote arrestaties in en reorganisatie van de 
OD verbroken. In November '40 richtte het Convent een belangrijk rapport aan de 
secretarissen-generaal om hen een goede gedragslijn te verschaffen en hen erop te wijzen, 
dat eerbiediging van de wetten en van de internationale overeenkomsten hun maatstaf 
behoorde te ,zijn bij het werken met en voor de Duitsers. Het oppakken van de opsteller 
Telders en van Colijn is waarschijnlijk mede van deze illegale voorlichting het gevolg geweest. 
Eind '41 zocht het Politiek Convent contact met een kleine groep, bestaande uit Menten 
en Ringers, die reeds in het werk der geheime ageriten betrokken waren, en met de groep 
Paul Scholten, die eveneens beoogde leiding aa� ons volk te geven. Men wilde door deze 
contacten een verwijdering tussen de politici en hen bij wie bezwaar tegen de voor-oorlogse 
politiek een belangrijk motief was, voorkomen. Inderdaad gelukte het, tezamen een Natio
naal Comité op te richten van 15 personen. Daaruit werd een Werkcomité gevormd, 
bestaande uit Schouten, Verschuur, Vorrink, Meuten en Ringers. Het Nationaal Comité 
beschouwde zich als een illegaal verlengstuk in Nederland van de regering in Engeland. 
Het meende ook t.z.t. als een voorlopig bewind te kunnen optreden. Daartoe ontwierp 
men een aantal te nemen maatregelen inzake bestuursaangelegenheden. Voor één en 
ander was autorisatie door Londen gewenst. Het Werkcomité heeft dan ook pogingen 
daartoe gedaan, zij 't niet rechtstreeks, maar door middel van reeds bestaande verbin
dingen van enkele leden. Meuten had een contact met de in ontwikkeling zijnde Zwitserse 
weg, en Vorrink, die de regering reeds een rapport van eigen hand gezonden had, stond 
in verbinding met de weg over Delfzijl. 1) Eind '42 kwam Vorrink bovendien in contact 
met Anthonie van der Waals, die zeide radio-contact te onderhouden met Engeland. 
Dat was ook inderdaad het geval, zodat Van der Waals in de kring van het Nationaal 
Comité vertrouwen kon wekken en de indruk kon geven, dat de regering het Comité als 
voorlopig bewind voor de overgangsperiode erkende. Maar dit contact was het England-
1) Zie voor e.e.a. 1, pag. 668 e.v.
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spîel en Van der Waals was een handlanger van Schreieder. In de maand April '43 werden 
de leden van het Werkcomité en velen van het Nationaal Comité door toedoen van Van der 
Waals gearresteerd. Van de gearresteerden is Verschuur niet teruggekeerd. Inmiddels was 
inJ anuari 42 Meuten reeds gearresteerd in verband met zijn contact met geheime agenten. 1) 
Op verzoek van de regering werd in September '43, via Oranje (t) (Prins), die het verzoek 
ontving, een nieuw comité opgericht, dat zich opnieuw het Nationaal Comité noemde. 
Het stelde zich een beperkte en slechts adviserende taak. Dit comité heeft vooral radio-con
tact met Londen gehad via de spionnage-groep "Kees". Op 6 November '43 seinde de 
regering, met genoegen van de oprichting kennis genomen te hebben. Zij stelde voor, daar 
sinds Mei '43 zich een verzetsorganisatie met die naam in Londen gepresenteerd had, de 
naam Vaderlands Comité te bezigen. 
De leden van dit Vaderlands Comité hebben er zich overigens wel over beklaagd, dat de 
regering te weinig contact met het comité opnam via de agenten en dat de adviezen blijk
baar niet overkwamen, dan wel genegeerd werden. Ook dit comité breidde zich overeen
komstig z'n voorganger uit en wel tot een Groot Burger Comité, dat in '44 bovendien ver
tegenwoordigers uit de vakverenigingswereld aantrok. In het Vaderlands Comité hadden 
aanvankelijk zitting: Donner, Drees, Van Schaik, Van de Mandele en Van Royen. Ook 
Rutgers (t) had enige tijd i.p.v. Donner zitting. Uiteindelijk werd de samenstelling: 
Donner, Drees, Kolfschoten, Van de Mandele en Reinink. Steeds bleef men bij de oor
spronkelijke opzet: Drie leden van de politieke partijen en twee niet politieke leden. 
In Juni '44 kwam een permanent overleg met de illegaliteit tot stand in de Contact Commis
sie, waarvan Drees (Pieterse) voorzitter werd. De betekenis van het Vaderlands Comité 
werd geringer, toen in Augustus '44 door de regering het college van Vertrouwensmannen 
benoemd werd, dat de taak kreeg, welke het Politiek Convent zich had voorgesteld, en 
dat tevens de adviserende taak van het Vaderlands Comité overnam. Drees werd tot lid 
van het college van Vertrouwensmannen benoemd. Deze vertrouwensmannen werkten in 
hoofdzaak voort in de lijn van het Vaderlands Comité. De belangrijkste taak van het college 
van Vertrouwensmannen bestond in het laatste oorlogsjaar in het overleg met de illegali
teit over de vorming van een Nationale Advies Commissie voor de overgangsperiode 
tussen de bevrijding en het heroptreden van de volksvertegenwoordiging, waarop wij nog 
terugkomen. 

INVLOED VAN DE POLITIEK OP DE VERZETSSFEER 

Thans zullen wij de politieke tegenstellingen binnen de verzetsbeweging bespreken. Met 
die tegenstellingen hing het rechtvaardig verlangen samen om na de bevrijding het eigen 
standpunt voldoende invloed te verschaffen. En daaruit vloeide het streven voort, hier en 
aan de "overkant" de positie te versterken. 
Dit gebeurde niet altijd op correcte en zakelijke wijze. Soms was men wat al te slim, kende 
men te weinig scrupules, buitte men de eigen machtspositie te veel uit. Zo is het gebeurd, 
dat men met een zendercomplex van de ene organisatie naar een andere overstapte. Ook 
wel poogde men soms een geheime agent aan een andere organisatie te ontfutselen. Het is 
verder gebeurd, dat een illegale groep bezoek kreeg van een paar mannen, die de indruk 
gaven van de SD te zijn. Dit onderzoek gaf na het vertrek grote consternatie. Later bleek, 
dat een andere illegale organisatie zich door een onderzoek ter plaatse beter op de hoogte 
wilde stellen. Lange tijd heeft een organisatie spionnage uitgeoefend op een koeriersver
binding met Londen, teneinde op de hoogte van de politieke voorlichting te blijven. 
Het strijdtoneel werd zo mogelijk ook naar Londen overgebracht. Wie kennis neemt van 
1) Menten kwam in Mei '44 vrij en werd later gevolmachtigde voor het Nederlands Volksht:>rstel (NVH).
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de rapporten, daar door Engelandvaarders geproduceerd, zal zich wel eens verbazen over 
de tendentieuze berichtgeving, over de onverklaarbare negatie of soms zeer onbillijke 
disqualificatie van organisaties, ja zelfs van personen. 
De LO en de LKP hebben met de minder sympathieke zijde van die machtsstrijd in later 
tijd zo nu en dan ook kennis gemaakt. Te noemen valt het bekende telegram van 4 Sep
tember '44, waarin met instemming van de regering op geallieerd initiatief de oprichting 
van de Binnenlandse Strijdkrachten overwogen wordt, en waartoe o.m. de LO als op
richter uitgenodigd wordt. Van dit telegram werd het Centraal Bureau der LO nimmer 
in kennis gesteld. Verder was de wijze, waarop Frank (Johannes A. van Bijnen t), de 
sabotage commandant der LKP, gevestigd te Rotterdam, in September en Octo her '44 schaak
mat gezet werd door de leidende groepen van andere organisaties in Amsterdam, minder 
prettig. Terwijl in die tijd de effectieve, gewapende strijd geheel door Frank in samenwer
king met Lange Jan (Jan Thijssen t) van RvV geleid werd, wisten zijn Amsterdamse 
tegenspelers dank zij betere relaties de opdrachten tot vorming van de Binnenlandse 
Strijdkrachten te incasseren. De erkenning, dat zij daarop meer recht hadden, rechtvaar
digt nog niet, dat Frank en Lange Jan, die het sabotagewerk leidden, inzake de organisatie
vorm voor voldongen feiten geplaatst werden. Verder deed bij de oprichting van het 
Nederlands Volksherstel de LO een onaangename ervaring op. Zij had in het najaar van 
'44 het initiatief tot een dergelijke organisatie voor beperkter doeleinden genomen en was 
op het pad van het organiseren reeds enkele schreden voortgegaan. Ter coördinatie met 
een "bovengronds" initiatief van dergelijke aard ging de LO met daarvoor optredende 
illegale topmensen een overleg aan. Maar reeds bij de tweede bespreking brachten deze 
zonder overleg met de LO een regeringsgemachtigde voor het NVH mede, waarover zij 
via de Vertrouwensmannen op 25 November '44 een accoordverklaring van de regering 
verkregen hadden. 
De strijd was soms fel en wie de met Londen gewisselde telegrammen leest, ontkomt niet 
aan de indruk, dat men zich wel eens op al te kleingeestige wijze een voorsprong op de 
tegenstander poogde te verschaffen. Het is begrijpelijk, dat de regering van tijd tot tijd 
poogde olie op de golven te werpen. Zo bv. in het bekende telegram van Februari '44 
betreffende de coördinatie der illegale organisatie, dat aldus begint: ,,Regering betreurt 
bliJkbare onenigheid tussen verschillende illegale groepen, die zich alle verdienstelijk maken voor de 
gemeenschappelijke zaak. Waar partijen ter plaatse kennelijk geen overeenstemming kunnen bereiken, 
acht de regering zich niet in staat van verre geschilpunten op te lossen". Helaas begint de regering 
dan in het vervolg toch de weg van een oplossing uit te stippelen, door met behulp van 
haar gebrekkige kennis bepaalde verzetsorganisaties op een voetstuk te plaatsen en andere, 
zoals de LO, de LKP en het NSF, in naam te negeren en in feite in een ondergeschikte 
positie te brengen. 
Dat moet men overigens minder de regering dan wel haar berichtgevers uit de illegaliteit 
verwijten. Gelukkig hebben de feiten deze bedenkelijke vredespoging later in hoofdzaak 
gecorrigeerd. 
In de BS-tijd werd de situatie er niet beter op. Op 12 September '44 deed ZKH Prins 
Bernhard een dringend beroep op de deelnemers in de BS om de bestaande onenigheid te 
staken. En op 3 November '44 ontving de BS daarover zelfs een telegram van de Britse 
bondgenoten, waarin deze verklaren zich zeer bezorgd te maken over de onenigheid tussen 
bepaalde ondergrondse organisaties: ,,Door hun huidige houding doen de ondergrondse organisaties 
precies wat de Duitsers hen graag zien doen. Zij verkwisten kostbare tijd. Komt als 't U blieji tot elkaar 
en lang leve Uw Koningin". 
De uitwijding over al deze moeilijkheden, die het terrein van de zakelijke meningsverschil
len te buiten gingen en dikwijls diep in de persoonlijke relaties binnendrongen, is gegeven 
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om de lezer ook deze zijde van het illegale werk te laten zien, niet om hem de indruk te 
geven, dat de ill�gale relaties door ruzies beheerst werden. Verre van dat. De berichtgeving 
naar de overkant liet daarvan zelfs meer blijken dan in de verzetsbeweging zelf bestond. 
In het algemeen gesproken bleven daarbinnen ook bij politiek meningsverschil de ver
houdingen gezond. En in de meeste gevallen waren zij zelfs zeer goed te noemen. 
Voor zover ptjnlijke conflicten ontstonden en de strijd op wat kinderachtige wijze gevoerd 
werd, valt te bedenken, dat in de illegale periode de moeilijkheden dikwijls niet uitgepraat 
konden worden, dat de sfeer van geheimzinnigheid als vanzelf wantrouwen wekte, en dat 
de uitermate grote spanningen de verzetsmensen tot ontboezemingen, tot verdachtmakin
gen en te haastige conclusies brachten, waarover zij zich zelf later wel eens gegeneerd 
zullen hebben. 

DE STANDPUNTEN DER VERZETSORGANISATIES 1)

Voor een goed inzicht in de practijk van de politieke ontwikkeling der verzetsbeweging 
is het gewenst eerst de standpunten der voornaamste organisaties te bespreken. 
De Ordedienst (OD) was één van de eerste organisaties. De wortels ervan lagen in de strijd van 
de Meidagen '40. Na een periode van grote activiteit (vooral in het Legioen Oud Front
strijders) en daarop volgende arrestaties en terechtstellingen, kwam een gereorganiseerde 
OD tot stand, die -behalve in de spionnagesectie - officieel de verzetsactiviteit staakte 
(na September '44 veranderde dit opnieuw) en zich toelegde op de organisatie van een ge
wapende ordedienst voor de periode vanaf de bevrijding tot aan de terugkeer van het 
wettig gezag (het zgn. vacuum), en indien nodig daarna. Het standpunt van de onder 
leiding van militairen staande OD - chef staf was P.J. Six (Van Zanten) - werd daar
door bepaald. Het militaire bewind in de interimperiode vorderde politieke rust en de il
legaliteit moest niet pogen via die periode een politieke machtspositie te verwerven. Po
litiek was een zaak, die na het herstel van de wettige overheidsfuncties op den duur wel 
weer aan de orde zou komen en dan in continuïteit met de situatie van vóór '40. Het 
standpunt, geen politiek in de illegaliteit, bracht de OD als vanzelf tot een (politieke) 
bestrijding van hen, die van tegenovergestelde opinie waren. Een verdergaand standpunt, 
nl. betreffende de instelling voor langere tijd van een militaire dictatuur, voorbereiding 
van een krachtiger bewind, teneinde de partij-politiek en het parlementaire werk aan 
banden te leggen, en zo de voor-oorlogse moeilijkheden te boven te komen, werd zeker 
niet officieel voorgestaan door de OD-leiding, hoewel tegenstanders dat nog al eens be
weerden. Maar dit neemt niet weg, dat een aantal militairen in de OD min of meer ver
rukt waren van zo'n radicale "oplossing" van het verval der democratie. 
De opvattingen van de organisaties het Nationaal Steunfonds en het Nationaal Comité 
van Verzet, die beide in de eerste helft van '43 tot stand kwamen, liepen in de practijk 
met die van de OD parallel, zij het om andere redenen. Het waren -vooral het Nationaal 
Comité - kleinere verzetsorganisaties, die met name steunden op goede relaties buiten 
het verzet, dank zij de maatschappelijke posities van vele leidinggevende figuren, o.a. 
Neher (Dijkstra), Mej. Tellegen (dr Max) en Van Hall (.t) (Van Tuyl). In deze kringen 
stond bewust of onbewust de gedachte op de voorgrond, dat de democratie het best gediend 
was met de leiding van de naar traditie, maatschappelijke positie en karakter op de voor
grond tredende mannen. En voorzover men personele vernieuwing voorstond, hechtte 
men toch weinig waarde aan het naar voren komen van personen op grond van een prin
cipieel-politieke overtuiging. In deze beschouwing raakte de oude neutraliteitsidee inzake 
de politiek de moderne doorbraakidee. Het is te begrijpen, dat hier, evenals in de OD, 
1) Zie het schema dier organisaties in I, pag. 656.
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een politieke ongeïnteresseerdheid, soms zelfs een aversie op dit punt openbaar werd, 
althans waar het verzet zich met de politiek ging bezighouden. In ieder geval legden beide 
organisaties zich toe op onthouding van politiek in het verzet, zo mogelijk op een neutrale 
bundeling. Een resultaat daarvan was de Kern. 1) Wel zal men anderzijds uit de opvattin
gen van deze twee organisaties verstaan, dat een toenadering van NSF- en NC-leiding 
tot de Nederlandse Volksbeweging later gemakkelijk ontstond. Dit bracht ook een grotere 
politieke belangstelling teweeg. 
Lijnrecht tegenover de geschetste opvattingen van politieke onthouding stonden die van 
Het Parool en het latere Vrij Nederland, beide ontstaan in '40. De redacties ervan, waarin 
voor 't eerste blad Goedhart (Pieter 't Hoen) en Van Heuven Goedhart (Blake), voor 't 
tweede Van Randwijk (Sjoerd) de leiding hadden, keerden zich geheel tegen de politiek 
van voor '40 en wensten een vernieuwing, die via de politieke activiteit van de verzets
beweging tot stand moest komen. Zij beoogden zowel een personele wisseling op het poli
tieke toneel, als een reorganisatie van het partijwezen - in hoofdzaak in de richting van 
een door het thema "vooruitstrevend-conservatief" bepaalde structuur-, en een wijziging 
der programma's. Gemeenschapsvorming, ordening, economische democratie, sociale 
rechtvaardigheid e.d. stonden hier in het çentrum. Van de latere Nederlandse Volks
beweging werd dit de radicale vleugel. De overgangsperiode was voor deze organisaties 
van het grootste belang, want daarin zou door de verzetsbeweging de terugkeer naar oude 
paden voorkomen moeten worden. 
Gematigder dan deze beide, nauw verwant met het personalisme en het centrum van de 
latere Nederlandse Volksbeweging uitmakend, waren, zoals reeds bleek, de bladen Je 
Maintiendrai en Christofoor. Hoewel er dus enig verschil was met Vrij Nederland en Het 
Parool, werd vooral in later tijd de samenwerking _daarmee zeer nauw. Het verschil was 
dan ook niet meer dan een nuance; de nadruk lag bij Christofoor en Je Maintiendrai 
ergens anders. Deze bladen werden met name geleid door de doorbraakidee; zij streefden 
eenheid van optreden na op allerlei gebied: cultuur, vakbeweging e.d. Sterk was hier het 
sentiment, dat de oude politieke partijen onze democratie machteloos maakten, met name 
door de introductie van confessionele scheidingen. Partijen moesten zich uitsluitend naar 
maatschappelijke en staatkundige doelstellingen oriënteren, d.w.z. zich conservatief of 
vooruitstrevend richten. In een zekere beperking der democratie en een bewind door 
karaktervolle mannen zag men de mogelijkheid om de crisis der democratie te overwinnen. 
Het is zo bezien niet onverklaarbaar, dat de JM-groep met op de achtergrond de reeds 
genoemde sector der politieke gijzelaars, de brug kon slaan tussen VN en Het Parool 
enerzijds en de meesten van de leiders van het Nationaal Steunfonds en Nationaal Comité 
anderzijds; e.e.a. als inleiding tot de vorming van de Nederlandse Volksbeweging, met als 
positief oogmerk de bundeling van vooruitstrevende krachten en met als voornaamste 
negatief oogmerk het tegengaan van partijformatie op grondslag van een geloofsovertuiging. 
De stelling keuze van de Raad van Verzet in deze problematiek was -- althans aanvankelijk-
niet duidelijk. Ook. deze in '43 opgerichte organisatie beoogde bundeling van het verzet, 
maar men had geen duidelijke oogmerken voor de interimperiode. Oppositie tegen de 
verzetsopvatting van de OD bepaalde in hoofdzaak de plaats van de RvV. In het laatste 
jaar van de oorlog koos de RvV de zijde van de "linkse" bladen, zij het dat hij in die sectie 
altijd nog een zekere zelfstandigheid zocht te handhaven. Aan dit alles is de rol van de 
communisten in deze organisatie, die in het laatste jaar in feite de activiteit in belangrijke 
mate bleken te beheersen, zeker niet vreemd. Naast de communist Wagenaar (Freek) 
zaten in de leiding o.a. Van der Gaag (Richard) en Van Doorn (t) (Brugmans). 
"De Waarheid", eind '40 verschenen, was een zuiver communistisch blad. Dit bepaalde de 
1) Zie I, pag. 652.
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ideologie; wat daarvan gepropageerd werd, hing evenals de gevolgde tactiek af van de 
bijzondere doeleinden, die de communisten zich in die tijd stelden. Het blad heeft onder 
leiding van De Groot voortdurend de samenwerking van alle vooruitstrevende krachten 
bepleit en daarbij verschil van mening met de linkse organisaties op de achtergron_d ge
houden. Deze tactiek slaagde geheel, want de hierboven genoemde bladen, alsmede de 
RvV, hebben zich met meer of minder enthousiasme met "De Waarheid" tot een politiek 
blok in de illegaliteit verenigd. Aan de steun van dit blok ontleende het blad, zoals nog zal 
blijken, voordelen die niet met het illegaal gewicht ervan overeenkwamen. 
Trouw was de spreekbuis van de christenen ( overwegend, maar niet uitsluitend die van 
protestantse huize), die een principiële politiek voorstonden, waarin aan de levensbe
schouwing doorslaggevende betekenis werd toegekend. Het blad verscheen na een conflict 
in VN, eind '42-begin '43 als illegaal blad, onder leiding van Bruins Slot (Swart), Mej. 
Van der Molen (tante Lien), oud-redactielid van Vrij Nederland, Van Ruller (Peters) en 
Small en broek (Van Andel). Het blad had uitgesproken bezwaar tegen na-oorlogse politieke 
activiteit van de verzetsbeweging en met name vreesde het, dat door mogelijke bevoorrech
ting van de verzetsbeweging de constitutionele rechten der bevolking schade zouden lijden, 
terwijl dit temeer gevreesd werd nu in de leiding van een aantal organisaties bezwaar 
opkwam tegen een politiek op positief christelijke basis en men daar een politieke eenheid 
boven geloofsverdeeldheid nastreefde. Zodoende kwam Trouw vooral te staan tegenover 
hen, die de illegaliteit in de overgangsperiode een politieke rol toedachten en tegenover 
hen, die blokvorming zochten op grond van de eensgezindheid in het verzet. Binnen het 
kader van deze opvattingen ontwikkelde het blad politieke ideeën over een na-oorlogse 
christelijk nationale politiek. 
Zoals wel blijkt, kozen de genoemde illegale bladen alle een bepaalde politieke koers. 
Bijna alle overige organisaties daarentegen onthielden zich daarvan, hoewel zij op den duur 
toch in een bepaalde politieke positie terecht kwamen. 
Zo ging het ook met de LO en met de LKP. Het verschil tussen deze beide organisaties 
was meestal maar klein. Afwisselend klonk zo nu en dan het verwijt van de één, dat de 
ander zich te dicht bij Trouw opstelde. Maar in de practijk werd de samenwerking met 
dat blad toch steeds nauwer, toen eenmaal duidelijk werd, dat men positie moest kiezen. 
Naar oorsprong en opvatting was men gekant tegen de groepen ter linkerzijde; en hoewel 
men met het Nationaal Steunfonds en het Nationaal Comité een goede relatie onderhield, 
en hun standpunt, de politiek uit de illegaliteit te weren, deelde, was er terzake van de achter
grond van dat standpunt toch een belangrijk verschil met de opvattingen in LO en LKP. 
In de leiding van genoemde organisaties stond men een politieke neutraliteit t.a.v. de 
levensbeschouwing voor, terwijl het eenheidsstreven zowel als de relatie met de Neder
landse Volksbeweging steeds duidelijker naar voren kwamen. Zo komt het, dat men (reeds 
lang zakelijk accoord met het standpunt van Trouw, dat de georganiseerde illegaliteit als 
zodanig na de bevrijding geen politieke rol meer mocht spelen, en verwant met de geeste
lijke ligging van dat blad) in hoofdlijnen met Trouw samenging. De opvatting dezer groep 
hield in, dat wie de politieke functie van de illegaliteit in de overgangstijd wilde voorkomen, 
zelve in de bezettingstijd aan politiek moest doen en een klaar standpunt in moest nemen, 
met name niet vertroebeld door de idee van een eenheid, die slechts in het verzet tegen de 
Duitsers bestond. In de LO en in de LKP meende men op z'n hoede te moeten zijn voor 
reactionnaire invloeden, die via een hegemonie in de interimperiode zouden kunnen werken, 
zowel als voor revolutionnaire uitingen van "links", zoals die in Griekenland en in België 
in '44 reeds gebleken waren. Dat in Nederland in de linkse illegaliteit ook de RvV en "De 
Waarheid" de koers mede bepaalden, vervulde de mannen van de LO en de LKP met 
grote zorg, en daaruit kwam ook het initiatief tot de beginselverklaring voort, 'die met 
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Trouw en het Christelijk Schoolverzet uitgewerkt en gepubliceerd werd. Dat deze met 
name christelijke positiekeuze door de leiding van LO en LKP aan de Jeden ten onrechte 
opgedrongen zou zijn, was een legende, die vooral door de linkse organisaties nogal 
gepropageerd werd, maar die niet op de feiten steunde. Reeds geruime tijd was in de LO en 
de LKP de meningsvorming tot dit standpunt genaderd, wat gelet op de historie ook voor 
de hand lag. Dat enkelen bezwaar hadden tegen dit standpunt, gold met betrekking tot 
de Standpunten van alle andere organisaties ten opzichte van hun leden evenzeer en daar 
meestal in sterkere mate. Deze situatie hing samen met de omzetting van het verzet 
tegen de Duitsers naar de voorbereiding van de politieke constellatie in het bevrijde 
Nederland. 

DE POLITIEKE RELATIES MET "LONDEN" 

Laten wij thans zien hoe zich het politieke front in de practijk ontwikkelde. Allereerst 
uit een oogpunt van de invloed op de regeringskringen in Londen. Op dat terrein lieten de 
Ordedienst, Vrij Nederland en Het Parool zich het zwaarst gelden, terwijl sedert de zomer 
van '43 ook de Raad van Verzet en het Nationaal Comité daar invloed kregen. Eerst in 
de zomer van '44 begonnen de andere organisaties naar verhouding van hun belang 
eindelijk ook mee te tellen op het Londens toneel. 
De strijd tussen OD enerzijds en Vrij Nederland en Het Parool anderzijds kwam in Londen 
tot gelding, dank z�j de rad10-contacten van de OD en de Zwitserse weg van VN 1). Partner 
van de OD in Londen werd zodoende het Bureau Inlichtingen, terwijl voor VN en in 
mindere mate ook voor Het Parool, Visser 't Hooft in Zwitserland optrad, die in '42 op 
verzoek van de Minister President begon met informatie over de geestelijke stromingen in 
Nederland. 
Uit de vele telegrammen over en weer word.t men duidelijk gewaar, dat de OD zich voor-' 
stelde en daarop bij de regering ook aand.;rnng, om voor het vacuum een militair bewind in 
te stellen voor de handhaving van de 1 orde tegenover de NSB'ers en tegenover hen, die 
aanstuurden op een "bijltjesdag". Tevens blijkt uit deze telegrammen, dat de regering 
steeds minder geneigd was op deze wijze van de OD gebruik te maken. Daarin speelt de 
gedachtenvorming van de regerjng betreffende het Militair Gezag een rol en daarin was 
een voortdurende, vrij felle vporlichting ten nadele van de OD eveneens van belang. 
Een voorbeeld van dit laa�te blijkt uit de volgende zinsnede van een telegram: ,,OD
heeft onder de actieve illegale werkers door negatieve doelstelling en de bevelen voor onthouding van 
verzetsarbeid zichzelf uitgeschakeld. Zij is toevlucht geworden voor de laffe lafhartigen, die na de 
invasie een goed figuur wensen 1 te maken ... Instructies zijn schaars of blijven geheel uit; van oefening
van de groep voor zijn taak, zelfs op de meest beperkte schaal, is geen sprake. Vandaar, dat de hardwerkende 
illegale strijder , ... met weerzin kennis neemt van het gepoch van de OD, de bewering, dat de OD de
invasielegers zal steunen, de hints, dat de OD na de oorlog niet zal worden opgeheven, maar dat zijn 
leden belangrijke functies zullen kr7:jgen in het burgerlijk bestuur". Dit is wel één van de felste 
telegrammen en de regering zal de onaangename inhoud wel met wijsheid gewogen 
hebben, maar dit neemt toch niet weg, dat de voortdurende agitatie tegen de OD van 
invloed was. 
Het OD-standpunt wdrdt, zij het niet officieel, goed weergegeven in het rapport van '41, 
opgesteld door Vàn Houten (Melanie), een Engelandvaarder van de OD. De OD beoogde 
blijkens dat rapport o.m: ,,een tijdeliJk militair bewind in te stellen en een staat van beleg af te
kondigen". Vervolgens: ,,zich als organisatie ter beschikking te stellen van de uit Engeland terugkerende
Nederlandse autoriteiten en/of geallieerden, om verder hetzij een militaire taak te krijgen, hetzij als een 
1) Zie 1, pag. 669.
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soort van politiemacht ingeschakeld te worden ter handhaving van de orde en om andere opdrachten 
uit te voeren". Dan wijst het rapport op het bestaan van verschillende politiek georiënteerde 
combinaties, die een voorlopig bewind wilden instellen, wat tot grote verwarring zou leiden. 
Op de noodzaak van het voortduren van de staat van beleg wordt gewezen en verder wordt 
opgemerkt, dat het niet snel overkomen van een opperbevelhebber het nodig zou kunnen 
maken: ,,den commandant-OD met het opperbevel te belasten". Dat de OD erg haar best deed om 
zich te laten gelden blijkt o.a. uit een telegram van 27 Mei '43, waarin de regering de OD 
onder meer meedeelt: ,,Zij zal dankbaar gebruik maken van Uw herhaaldelijk aangeboden diensten 
tot handhaving en herstel openbare orde bij terugkeer en rekent erop, dat Uwe organisatie zich daarvoor 
ter beschikking zal stellen van wettige regering, die onmiddellijk ter plaatse zal aanwezig zijn met 
uitoefening van militair gezag". Het blijkt echter, dat de OD zich meer voorstelt. In een tele
gram van 27 October '43 seint de regering: ,,Uw 22 wekt de indruk, alsof naast dezerzijds 
voorbereide militaire organisatie nog afzonderlijke OD-functies zijn uit te oefenen. Volgens ons telegram 
8 waarmede ingestemd blijkens Uw telegram 14 ;::,au OD zich ter beschikking stellen, dus onder bevelen 
staan van opperbevelhebbers en benut worden voor herstel en handhaving der orde. Voor uitoefening 
militair gezag wordt alhier chef-staf bij Koninklijk Besluit benoemd, waarvan geen doublure mogelijk. 
Achten handhaving OD als afzonderlijke organisatie uitgesloten ... " Ook in '44 blijkt de OD 
meer te blijven verlangen dan de regering wenst toe te zeggen. Op 14 Augustus '44 telegra
feert de Minister van Oorlog aan de OD: ,,De buitengewone staat van beleg alhier ontworpen 
mede in overleg met geallieerde autoriteiten treedt onmiddellijk in werking op tijdstip der bevrijding halt 
wegens veiligheidsoverwegingen wordt betreffend KB niet gepubliceerd doch zal tijdig worden afgekondigd 
punt gewone staat van beleg met alle daaraan verbonden gevolgen treedt niet meer in werking stop wij 
wensen in geen geval een militair bestuur als.door U bedoeld ... " De OD is echter niet voor één 
gat gevangen. In een telegram van 4 Sept. '44 komt deze zinsnede voor: ,,RvV en KP 
scharen zich van aanvang georganiseerd optreden onder leiding OD". Deze mededeling was onge
twijfeld niet in overeenstemming met de opvattingen in de toppen der genoemde organisa
ties. De "overkant" houdt echter vol. In een telegrafisch overgebracht rapport van een 
bespreking tussen ZKH Prins Bernhard en BI staat o.m: ,,Het moet aan ieder duidel9'k zv·n, 
dat de OD in deze geen enkele bevoorrechte status voor zich kan opeisen. Indien dit toch onverhoopt 
verwacht en geëist wordt, dan kan het resultaat slechts zijn, dat de O D in haar verwachtingen ten zeerste 
teleurgesteld zal worden". De OD heeft echter een nieuw object van het oude plan aangeboord. 
Op 27 Sept. '44 seint een agent: ,,OD preparesfor vacuum after Germans quit. They are appointing 
Burgomasters and Police in collaboration with civil authorities but do not know to what extent London 
backs them. 1) Twee dagen later komt van Londen echter een telegram waarin o.m. geseind
wordt: ,,Heb OD verboden voor vacuum burgemeester aan te wijzen". En 28 Oct. '44 telegrafeert 
de regering aan de Vertrouwensmannen: ,,Spreken waardering uit voor het werk door VM 
verricht, waarvan adviserende strekking na de toelichting door den afgezant 2) veel is verduidelijkt.
Samenwerking met de contactcommissie der illegaliteit acht de regering vruchtbaar. Duidel9'ke onder
schikking van OD met andere groepen onder VM stemt tot voldoening, doch inzicht Juiste positie OD 
gelijk met de andere groepen, is blijkbaar niet voldoende tot de lagere OD-instantie doorgedrongen en 
ook de OD-leiding, die zich in de nota van 8/9 op VM beroept, had toen nog een onvoldoende besef 
van haar eigen plaats''. 
De feitelijke situatie was toen echter reeds zo, dat de OD, ingekapseld in de BS, niet meer 
van grote invloed zou kunnen zijn op de gang van zaken na de bevrijding. Wel dient ver
meld, dat in het bevrijde gebied de OD althans de Commissaris der Koningin in Limburg 
en de Burgemeester van Maastricht installeerde. 

1) De OD bereidt zich voor op vacuum na vertrek Duitsers. Zij wijzen burgemeesters en politie-autoriteiten aan in samenwer
king met civiele autoriteiten, maar weten niet tot op welke hoogte ze gedekt zijn door Londen. 
2) Van Royen.
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Terwijl de OD de overgangsperiode voor zich, althans voor een militair bewind opeiste, 
was anderzijds op het standpunt van Vrij Nederland en Het Parool juist deze korte tijd van 
het allergrootste gewicht, in negatieve zin om te voorkomen, dat dan via een militair 
bewind een volledig herstel van de oude toestand verwezenlijkt zou worden. 
Het is te begrijpen, dat in deze kring ongerustheid bestond toen HM de Koningin, na in 
de radio-rede van 24 April '43 op de noodzaak van de staat van beleg na de bevrijding 
gewezen te hebben, in de radio-rede van 2 September '43 kennis gaf van de vorming van 
een militair gezag daarvoor. Dit zou dan de herleving van een burgerlijk gezag voorbe
reiden. Ongerustheid temeer, omdat de OD in deze tijd liet weten, dat de illegale werkers 
aan de leiding der bevrijding geen deel zouden hebben, daar dan de OD met uitsluiting 
van burgerlijke instanties zou optreden. 
Via de Zwitserse weg A blijkt echter aan de illegaliteit om commentaar verzocht te zijn. 
De betrokkenen bij deze koerierslijn in Nederland hebben zulk een commentaar ook ge
leverd en daarop volgde 22 Oct. '43 een geruststellend telegram: ,, Wens met meeste nadruk 
te verklaren dat niet de minste vrees behoeft te bestaan voor militaire dictatuur waartegen mevrouw fel 
gekant is en mede reeds uitgesloten wijl militair gezag moet steunen op vertrouwen en niet op machts
middelen die ontbreken. Zeggenschap en verantwoordelijkheid van regering met haar civiele bestuurs
apparaat in desbetreffende besluit is beter verzekerd dan tijdens vroegeren staat van beleg. Voorzieningen 
zijn getroffen dat bijzondere staat van beleg van kortst mogelijke duur zij zolang veiligheid dit volstrekt 
vereist, waarna spoedigst geleidelijke overgang naar normaal bestuur. Gezuiverde burgemeesters en 
commissarissen worden van den aanvang af ingeschakeld bovendien draagt militaire organisatie uit
gesproken burgerlijk karakter daar zowel centrale stof als plaatselijke vertegenwoordiger grotendeels 
gemilitairiseerde burgers. Militairisering van deze is volstrekt onvermijdelijk in verband met verhouding 
tot geallieerde militaire autoriteiten . . . Achten actie tegen voorgenomen organisatie in ondergrondse 
pers verderfeliJ"k, waaruit slechts verwarring kan ontstaan. Waarschuw ernstig dat tweedracht daar
omtrent waarschijnliJ'k als gevolg zal hebben geallieerde militaire autoriteiten zullen decreteren, waartegen 
Juist onzerziJ'ds angstvallig gewaakt wordt. Bovenstaande heeft volledige instemming van mevrouw. 
Zullen trachten populaire uiteenzetting door de radio te geven doch uiteraard kan deze geen biJ'zonderheden 
verstrekken". Dan volgt op 23 Nov. '43 een radio-rede, waarin door HM de Koningin het 
MG als de overbruggingsinstantie voor een zeer korte tijd, enkele dagen of weken, aange
wezen wordt, en dan nog gesteld onder de regering en een plaatselijk burgergezag. Hier
boven gaven wij reeds een telegram uit dezelfde tijd, nl. 27 Oct. '43, gericht aan de OD 
over deze kwestie. Van die tijd af wordt ook steeds duidelijker, dat de OD voor zijn plannen 
niet meer op Londen kan rekenen, dat deze organisatie zich ter beschikking van het MG 
zal dienen te stellen en niet zelfstandig zal mogen optreden. 
Maar er was nog een orgaan, dat de vernieuwingspolitiek van Vrij Nederland, Het Parool 
c.s. in de weg zou kunnen staan: het Vaderlands Comité. Geruststellend was in dit verband,
dat dit tweede comité van politieke partijen bescheiden bleef en zich slechts een adviserende
rol toedacht. Naar aanleiding van de Duitse putsch-plannen 1) wendden VN, Het Parool
en de leiding van de Zwitserse weg - in welke combinatie Bosch Ridder van Rosenthal
(Bossus) een belangrijke plaats innam - zich op 12 Jan. '44 in een uitvoerig stuk tot de
regering. Zij wijzen op de bescheiden rol van het Vaderlands Comité en dringen aan op het
vormen van een de regering vertegenwoordigende instantie voor de interimperiode, tot
welke vorming zij adviseren één of meer personen in Nederland te machtigen. Ook spreken
zij de noodzaak uit van de vorming van een daarmee samenhangende instantie, die het
verzet zou moeten coördineren. Voor de laatste wijzen zij op eigen aanvankelijk succesvolle
pogingen in die richting 2), waarbij zij het feit, dat niet meer organisaties het telegram

1) Zie I, pag. 652.
2) Zie I, ·pag. 651.
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ondertekenden, wijten aan de omstandigheden, die dit niet zouden toegelaten hebben. 
Men begrijpt, dat de regering gemeend heeft hier met een politieke representatie van het 
verzet te doen te hebben, terwijl deze groep toch slechts een bepaalde sector vertegenwoor
digde; en evenzeer zal men begrijpen, dat tegenstanders in dit telegram meenden te lezen, 
dat ten aanzien van de eerste taak de aandacht op kiese wijze gevestigd werd op de reeds 
in Londen bekende Bosch van Rosenthal, die de vereiste bestuurservaring had. Het valt 
niet te ontkennen, dat door deze en dergelijke voorlichting via de Zwitserse weg de invloed 
van deze groep in Londen groot was. Men heeft wel beweerd, dat de politieke voorlichting 
via deze weg bewust, zowel in Nederland als in Zwitserland door Visser 't Hooft, gezeefd 
en gecommentariëerd werd, op zodanige wijze, dat een partijdige informatie van de regering 
ontstond, die men als een vernieuwingspolitiek uit bepaalde, modern socialistische en 
Barthiaanse hoek zou kunnen typeren. Lodewijk Bleijs althans heeft ernstig geklaagd over 
de eenzijdigheid der voorlichting, over het commentariëen en couperen van zendingen, 
over het totaal ontbreken van rapporten over de LO en ook van rapporten van rooms 
katholieke zijde. Wat dit laatste betreft kon de Zwitserse weg erop wijzen, dat Stokman voor 
berichtgeving langs die weg geen belangstelling bleek te hebben. En inzake de overige 
bezwaren menen wij, dat men de vraag betreffende een doelbewust streven naar (partijdige) 
voorlichting kan laten rusten. De zaken lagen veel eenvoudiger. Deze eenzijdig samenge
stelde groep beschikte nu eenmaal over een belangrijk kanaal, om de vorming waarvan 
de Minister-President zelf verzocht had, en zij richtte voor de politieke voorlichting in '43 
een Politieke Commissie op van dezelfde eenzijdige samenstelling. Zij bestond uit Van 
Randwijk, Slotemaker, Stuf kens en Cramer, waarbij zich sinds April '44 ook Schermerhorn 
voegde. Onder de gegeven omstandigheden moest de berichtgeving wel eenz�jdig worden. 
Dat behoefde geen opzet te zijn; het was gevolg van het feit, dat enkele nauw verwante 
personen deze weg beheersten en dat in de politieke commissie uitsluitend mannen van 
hun richting zitting hadden, daarentegen geen rooms katholieken, anti-revolutionairen 
of liberalen. Slechts daartegen moet men ernstig bezwaar maken. 
De positie van deze groep in Londen werd nog sterker, toen in Juni '44 op verzoek van de 
regering Van Heuven Goedhart van Het Parool erin slaagde in Londen te komen en daar 
aanstonds op de voorgrond kwam. Het rapport, dat hij vlak na zijn aankomst medio Juni 
t.b.v. HM de Koningin opstelde over de illegaliteit, was wel uitermate eenzijdig. Te zijner
verontschuldiging moet opgemerkt worden, dat hij het op zeer korte termijn moest dicteren.
Maar ook zo bezien sprak er zowel een te geringe kennis van de samenstelling der illegali
teit uit, als een te subjectieve weergave van de blijkbaar wel bekende gegevens. Dat Van
Heuven Goedhart toen nog niet wist van het bestaan der LKP en dat hij spreekt van regio
nale knokploegen, soms ad hoc, veelal in relatie met de RvV of met een illegaal blad staande,
dat hij de RvV prijst - die op andere punten nogal scherp aangevallen wordt - om zijn
diensten aan de onderduikers, kan slechts verbazing wekken.
Het Parool en VN komen er evenals de "Commissie Bossus" 1) erg goed af; het Nationaal
Comité, dat laatstgenoemde commissie dwarsboomde en mede de Kern ,oprichtte, heet
o.a. onoprecht. De "duikelaars-organisatie" wordt en passant genoemd, het Nationaal Steunfonds
als zodanig niet; Trouw heet volgens de steller "legalistisch" en dit blad zou "daar het t.a.v.
de toekomstvragen veel moeilijkheden ontmoet in verband met zUn beginselen" ,,het accent op zUn verzet"
leggen. Dat de OD er niet best af komt, was te verwachten. Hij zou ernaar streven een
"militaire dictatuur" te vormen en zou daarvoor in die tijd reeds voorzieningen treffen. Het
Vaderlands Comité moet het al evenzeer ontgelden. De regering zou er niet goed aan gedaan
hebben op de vorming van dit tweede comité der politieke partijen aan te dringen; de

1) Dit is de zgn. Grebbe-commissie, die n,a.v. het putsch-plan de coördinatie van het verzet beoogde. Zitting hadden: Bosch van
Rosenthal, Van Heuven Goedhart, Cramer, Van Randwijk, Van Holthe tot Echten en Slotemaker.
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Een overzicht van de Nederlandse en Engelse diensten, die contact onderhielden met het bezette gebied. ( Zie 
ook I, pag. 666 e.v.) Cliché: Het Parool. 

vorming zelf was te 
willekeurig geschied; 
en dan heeft Van 
Heuven Goedhart ook 
op de meeste leden
nog belangrijke cri tiek. 
Waar de rapporteur 
over de coördinatie-

. . .  

pogmgenvanwege z1Jn 
eigen groep komt te 
spreken, beluistert men 
een andere toon. Bosch 
van Rosenthal wordt
zeer geprezen en wat 
zich tegen de bunde
lingsplannen van hem 
en de zijnen verzet, 
wordt - al te gemak
kelijk - als onprinci
piële weerstand afge
daan; die zou door 
Londense autorisatie 
gemakkelijk te over
winnen zijn. Natuur
lijk, maar deze sug
gestie was voor de 
oplossing der moeilijk
heden toch wel zeer 
bedenkelijk. 
Nader adviseert Van 
Heuven Goedhart dan 
een commissie te be
noemen, die een Raad 
van Advies voor de 
regering zou moeten 
samenstellen. Via deze 

Raad zou een nieuwe volksvertegenwoordiging tot stand moeten komen. ,,Herstel van de 
oude kamers is volkomen verwetpelUk". Opnieuw wekt deze rapporteur onze verbazing, als hij 
een voorstel doet voor de samentelling van genoemde commissie, waarvan hij dan meent, 
dat zij alle groepen in redelijkheid vertegenwoordigt. Onder de 5 leden dezer commissie 
is nl. geen enkele rooms katholiek, en de 3, die de verzetorganisaties vertegenwoordigen, 
zijn Bosch van Rosenthal en de hoofdredacteuren van VN en Het Parool, Van Randwijk 
en Goedhart. 
Het is te verstaan, dat deze en ook mondelinge voorlichting van dergelijke aard niet door 
ieder met waardering begroet werd. De eerder genoemde Van Houten van B.I. schreef 
aan Van Heuven Goedhart, toen reeds Minister, een lange en niet malse particuliere brief, 
waarin het optreden van deze met scherpte veroordeeld wordt en ook verwijten tegen 
Bosch van Rosenthal gemaakt worden. Dat die brief nogal rumoer veroorzaakte in regerings
kringen is te begrijpen, want hij ging hier en daar de grenzen der welgevoegelijkheid te buiten. 

506 



Intussen was de gedachtengang van Van Heuven Goedhart over de toekomst reeds achter
haald door het telegram, dat de regering vóór zijn aankomst op 6 Juni '44 uit Londen 
gezonden had en waarin, overeenkomstig het reeds eerder vermelde advies van Van 
Heuven Goedhart en zijn vrienden, op coördinatie van het verzet werd aangedrongen. 
Het gecoördineerde verzet zou dan de bewindsmannen voor de vacuum-periode moeten 
voorstellen. 
Bezwaren tegen deze opdracht, door de voor het eerst samengekomen leiding der verzets
beweging in Londen kenbaar gemaakt, zullen toen de regering tot ongeadviseerde be
noeming van de Vertrouwensmannen gebracht hebben. Dat college heeft Gerbrandy met 
Van Heuven Goedhart samengesteld. Bosch van Rosenthal werd voorzitter en een andere 
medestander van Van Heuven Goedhart, Cramer, lid. Maar overigens heeft men met de 
beperkt beschikbare kennis toch een wat breder samenstelling nagestreefd. Voor het ver
zet konden de Vertrouwensmannen zich aanvullen met een NC-man en een RvV-man, 
waarvoor resp. Neher en Van der Gaag toetraden; van de organisaties dus, die men in 
Londen kende. Verder werd ook Drees van het Vaderlands Comité benoemd. Het 
college, waarvan samenstelling en oprichting op 16 Augustus '44 per geheime agent aan 
Bosch van Rosenthal werden medegedeeld, bestond aanvankelijk uit 7 man (behalvè de 
genoemden: Cleveringa en Van Sonsbeeck), maar stelde voor zich aan te vullen met 
Oranje (t) (Prins), daar men in Londen blijkbaar vergeten had een anti-revolutionair 
te benoemen. De taak van dit college was, het bewind te .voeren in de vacuum-periode, 
dus tot aan de komst van het MG. Daartoe moesten tijdig maatregelen getroffen worden. 
Ook werd het college van Vertrouwensmannen een adviesinstantie van de regering. 
l\,fen kan niet zeggen, dat met deze Vertrouwensmannen het ideaal van de mannen van 
de Zwitserse weg verwezenlijkt werd. In de practijk voerde het college van VM een 
gematigd en gereserveerd beleid, in hoofdzaak voortbouwend op het werk van het Vader
lands Comité. Dat bleek o.a. bij de onderhandelingen met de Duitsers in April '45, toen de 
Vertrouwensmannen tegenover het veel radicaler standpunt van de Contact Commissie 
der Grote Advies Commissie kwamen te staan. 
Zoals nog zal blijken heeft de Nederlandse wal het Engels-Zwitserse schip niet alleen op 
dit punt gekeerd. Ook in de Grote Advies Commissie was dit het geval, al heeft zulks bij 
de bevr�jding niet het resultaat opgeleverd, waarop men had mogen hopen. 

Het bleek reeds een enkele maal, dat behalve de OD, VN en Het Parool, ook de Raad van 
Verzet en het Nationaal Comité (van verzet) zich in Londen wisten te laten gelden. Daar
over nog een enkel woord, alvorens op de situatie in Nederland zelf in te gaan. 
De RvV was opgericht naar aanleiding van de Mei-staking van '43. De Raad wilde in de 
toekomst in dergelijke gevallen en in het algemeen het verzet een doeltreffende leiding 
geven. Op 2 Augustus '43 schreef de Raad een brief aan de Minister-President, waarin 
gewezen werd op het feit, dat de enige organisatie die kans gehad had leiding te geven 
( de OD) bij de Mei-staking verstek had laten gaan. Als doelstelling van de Raad stelde 
men: ,,Coordinatie van het verzet tegen de bezetter door centrale vastlegging van de tijd, de plaats en 
de methode van het verzet". De Raad verzoekt dan de Minister-President om blijvend contact, 
deelt mede uit leden van bekende illegale organisaties te zijn samengesteld en over niet 
te onderschatten invloed te beschikken. 
Deze informatie was voor een beginneling wel wat arrogant en zij was naar de zakelijke 
inhoud ook niet te verdedigen. De door de Raad onder zijn leiding beoogde coördinatie 
is dan ook in geen enkel opzicht geslaagd. In Londen had de Raad, dank zij zijn Radio
dienst, meer succes, zoals bleek uit het telegram van Februari '44, waarin de Raad van 
Verzet en het Nationaal Comité volgens de regering als verantwoordelijke instanties voor 
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de verzet sacties werden gezien. Eveneens kwam dit uit in de benoeming van een R v V-man 
in het college van Vertrouwensmannen. Tenslotte kreeg de RvV een uitzonderingspositie 
met betrekking tot de sabotage. Op 3 September '44 kwam het volgende telegram uit 
Londen: ,,Hoewel de samenwerking tussen de organisaties reeds veel bereikt heeft, is het wenselijk 
nogmaals aan verschillende groepen duidelijk te maken, dat RV 1) op het gebied van sabotage de enige
uitvoerder is van Allied High Command. OD is ordebewaring na de invasie. Staat echter mensen en 
materiaal af aan RV in gemeenschappelijk overleg". En dan volgt op 6 Sept. '44 opnieuw een 
telegram, bestemd voor de OD: ,, W{j vragen U dringend ter voorkoming van verwarring alle 
aangelegenheden sabotage betreffend aan Rv V over te dragen, die in direct contact staat met Allied 
High Command. Speciaal kwestie spoorwegen, waarbij Hupkes betrokken is, moet U met RvV be
spreken". Hier blijkt dus van de strijd tussen OD en RvV, waarbij de RvV toen in Londen 
de beste papieren had. De LKP had in 't algemeen blijkbaar nog helemaal geen papieren 
aldaar, alhoewel de geheime dienst, Bureau Bijzondere Opdrachten, de RvV en de LKP 
op één niveau behandelde, daarentegen de OD veronachtzaamde. 
Ook het Nationaal Comité (van verzet) is n.a.v. het verloop der Mei-staking opgericht. 
Het beoogde op dezelfde wijze een bundeling van het verzet; wilde tevens medewerken 
aan beter onderling begrip en wilde voorkomen, dat de verzetsbeweging zich ging mengen i.n 
zaken buiten haar arbeidsveld. Eerste contacten lagen vooral in de intellectuele sector, 
en wel in de studenten- en de ambtenarenwereld. Goede relaties bestonden van meetaf 
met de OD en het Nationaal Steunfonds. Het oogmerk van bundeling was in Londen 
spoedig kenbaar gema.Jk:t en dat sorteerde eenzelfde effect als bij de RvV. Overigens werd 
Londen er--· blijkens telegrammen-weer van andere zijde van op de hoogte gesteld, dat het 
Nationaal Comité in het geheel niet dat belang had, dat het zichzelf toedacht; dat het zich 
overschatte, uit de lucht kwam vallen en ui.et voldoende op de hoogte was van de situatie 
in het verzet. 
In Nederland bracht het NC van zijn bundelingsplan meer tot stand dan de RvV van het 
zijne. Met het NSF en de LO tezamen werd begin '44 de Kern opgericht 2), waarin ook
de OD vertegenwoordigd was, de illegale bladen - behalve Trouw -- daarentegen niet. 
Dat de LO en de LKP zomer '44 op het Londens toneel eindelijk een rol gingen spelen, 
was vooral te danken aan de informatie van de naar Londen overgestoken pater Lodewijk 
Bleijs. 3) Ook heeft hij de merkwaardige opvatting te Londen, dat de rooms katholieken
in het verzet weinig betekenden, aldaar gecorrigeerd. 
Van Trouw moet men in Londen wel een zeer vreemde voorstelling gehad hebben. Als 
curiositeit geven wij een deel van een telegram van 27 Mei '43: ,,Regering voornemens gebruik 
maken Nationaal Comité als advies-college binnenlandse politiek doch contact geheel verbroken 4) stop
Indien nog bestaand acht gij samensmelting met groep Trouw mogelijk; indien ontbonden acht gij 
laatstbedoelde groep zodanig representatief gehele volk en zodanig geleid, dat zij taak Nationaal Comité 
kan overnemen vraagteken". 

DE OPRICHTING VAN DE GROTE ADVIES COMMISSIE 

Wij zullen nu afstappen van de relaties met Londen en zien, hoe het eenzijdig samengestelde 
krachtenveld aldaar, in Nederland zelf door de bundeling der verzetsbeweging op den duur 
een betere compositie kreeg. In de eerste helft van '44 speelde de Kern hier de belangrijkste 
rol. De illegale pers was verdeeld en de plannen van de Grebbecommissie van Bosch van 
Rosenthal c.s. tot bundeling van het gehele verzet mislukten. 
1) Een soms wel gebruikte afkorting voor RvV.
2) Zie I, pag. 652.
3) Zie I, pag. 78.
4) In April was, zoals bleek, dat comité der politieke partijen e.a. door toedoen van Van der Waals opgerold.

508 



Die laatste groep gaf in Londen echter wel een stimulans voor de inhoud van het belangrijke 
telegram, dat op 8 Juni '44 Nederland bereikte: ,,Namens Koningin en Minister-President, 
met referte dezerzijds aan in Maart 1) bekend gemaakte richtlijnen van HM wordt thans medegedeeld,
dat de Koningin het als noodzakelijkheid ziet, dat een coordinatie tot stand komt van alle ondergronds 
werkende groepen. De samenwerking van de hieruit te vormen groep van voormannen dient op zo breed 
mogelijke basis te geschieden. Deze groep, zodra gevormd, zal bij evt. vacuum opdracht krijgen een of 
meer personen aan te wijzen om op te treden als tijdelijke vertegenwoordiger(s) der regering tot handhaving 
van orde en rust, tot de aankomst van de vooruit te zenden ministers, die als kwartiermakers zijn te 
beschouwen en van het Militair Gezag. De organisatie en technische uitvoering der ordehandhaving 
blijft echter opgedragen aan de daarvoor dezerzijds reeds aangewezen dienst. In de eerste tijd na de 
bevriJ'ding zal bedoelde groep door de Kroon verzocht worden Haar van advies te dienen. De Koningin 
heeft de overtuiging, dat de coordinatie op deze basis naast andere een goed middel vormt om wensen 
en strevingen van het Nederlandse volk tot uiting te brengen in een tijd, dat nog geen nood-volksvertegen
woordiging werkt. Hoe kort deze tijd ook dure, het is niettemin zaak een dergelijke gelegenheid te 
scheppen. Slechts door eenheid kan in de eerste kritieke ogenblikken na de bevriJ'ding de basis gelegd 
worden voor de gemeenschappeliJ'ke oplossing der toekomstige problemen". 
De agent, die het telegram ontving, bracht het in de Kern, waar een vrij heftige discussie 
over het al of niet in behandeling nemen daarvan ontstond. Vooral Johannes Post (t) 
van de LKP achtte de Kern daartoe onbevoegd. Tenslotte werd overeengekomen, dat 
over die telegrammen de illegale organisaties in ander verband bijeengeroepen zouden 
worden. Zodoende werd terecht de illegale pers en ook het Vaderlands Comité bij dit 
politieke verzoek betrokken, terwijl anderszijds voorkomen werd, dat het probleem in de 
Kern een oplossing zou krijgen, meer bepaald door gevoelsoverwegingen, afgestemd op de 
eenheid van het verzet, dan door fundamentele en zakelijk politieke overwegingen. 
Terloops zij gewezen op het verschil in sfeer tussen de Kernvergaderingen en de vergade
ringen van de Contact Commissie der Grote Adviescommissie, waar de politieke discussie 
later gevoerd werd. Let wel, in beide was de verhouding goed, maar de sfeer verschilde 
overeenkomstig de taak. Eenheid in het verzet was het richtpunt in de Kern en zodoende 
was zij in practisch verzetswerk sterk, maar zwak, waar principiële meningsverschillen op
doken. Die verschillen moesten daarentegen juist voorondersteld worden in de vergade
ringen van de Contact Commissie, als men daar tot een gemeenschappelijk aanvaard 
standpunt wilde komen. De sfeer in de Contact Commissie was dan ook iets nuchter
der; de afhandeling van zaken geschiedde er veel trager. Maar hiermee lopen wij reeds 
vooruit in de geschiedenis. 
Op 3 Juli '44 kwamen de volgende organisaties voor het eerst in de bezettingstijd in 
vergadering bijeen: Trouw, Het Parool, Vrij Nederland, De Waarheid, Je Maintiendrai, 
LO, Raad van Verzet, LKP, OD, het Nationaal Comité (van verzet) en het Vaderlands 
Comité (der politieke partijen e.a. ). Neher van het Nationaal Comité kreeg de leiding. 
Het zal duidelijk zijn, dat met het verzoek der regering officieel de politiek in de leiding der 
verzetsbeweging geïntroduceerd was. Daarom bood een voorstel ter vergadering om het 
telegram te laten behandelen in een commissie, vertegenwoordigend de steunorganisaties, 
de pers en de gewapende organisaties, in feite geen mogelijkheden. Men kwam tot over
eenstemming over een commissie, die een antwoordtelegram zou opstellen en waarin 
naast een vertegenwoordiger van het Vaderlands Comité en een vertegenwoordiger van 
de OD, drie vertegenwoordigers van de verzetsbeweging zitting zouden hebben. Deze 
drie werden als representanten van een linker-, een midden-, en een rechter-sectie opgevat. 
De indeling was als voorlopig bedoeld, doch zij is gecontinueerd, evenals trouwens de 
commissie, die zich Contact Commissie ging noemen en zichzelf de taak ging toeschrijven 
1) Bedoeld is het reeds besproken telegram van Februari '44, dat in l\1aart opnieuw verzonden werd.
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van overlegsinstantie der illegaliteit, kanalisator der berichtgeving naar Londen en be
zinningscentrum over de vraagstukken, die de illegaliteit vóór en in het vacuum onder ogen 
zou moeten zien. 

Laten wij, alvorens het antwoordtelegram der Contact Commissie te bezien, een ogenblik 
stilstaan bti deze nieuwe figuur in de illegaliteit. Men was op de grote vergadering van 
3 Juli met het oog op de politieke vraagstukken op vrij radicale wijze tot een nieuwe 
formatie der illegaliteit gekomen. De vertegenwoordigers van Het Parool, het Nationaal 
Comité en Trouw stelden zich op verzoek ergens in het vertrek op en de andere vertegen
woordigers konden zich bij één van de drie voegen. Zo ontstonden de drie Secties, die na 
verloop van enige tijd de volgende samenstelling kregen: De linkersectie, vertegenwoordiger 
in de CC: Meyer (Roelandts) van Het Parool; verder: VN, De Waarheid, JM, RvV, De 
Vrije Katheder, De Vrije Kunstenaar, Christofoor en Katholiek Kompas. De middensectie, 
vertegenwoordiger in de CC: N eher van het NC; verder: NSF, Zeeliedenfonds, Studentenver
zet, Hooglerarenverzet (gedurende de eerste maanden zitting nemend in de rechtersectie), 
Medisch Contact en Persoons-Bewijzen-Centrale. De rechtersectie, vertegenwoordiger in 
de CC: Bruins Slot van Trouw; verder: LO, LKP en het Christelijk Schoolverzet. Voor het 
Vaderlands Comité nam Drees, tevens Vertrouwensman, in de CC plaats; hij werd daarvan 
voorzitter. Voor de OD nam Caljé (Van Amstel) zitting; hij vertrok in het najaar naar het 
Zuiden en daarna had de OD geen vertegenwoordiging meer in de CC. De belangstelling 
van de OD voor, en de betekenis van de OD in dit nieuwe lichaam, gelet op zijn taak, was 
ook niet groot. 
De Contact Commissie en de Secties werden in feite het toporgaan der illegaliteit. Later 
heeft de CC, indien zij gewichtige besluiten moest nemen, steeds met dubbele vertegen
woordiging der Secties vergaderd. Voor de linkersectie nam dan afwisselend Van Randwijk 
van VN en Wagenaar van de RvV in geval van uitgebreide CC-vergaderingen zitting; 
voor de middensectie Drion (De Jong) van het Studentenverzet, die later Neher geheel 
verving, en voor de rechtersectie Henk van Raalte van de LO .

. 

Het is aanbevelenswaardig om voor een goed begrip van het verschil der Secties eens iets 
te citeren uit de geheime mededelingen van de LO, bestemd voor de Topleden; en wel uit 
het eerste nummer daarvan van 10 November '44 1). Deze beschouwing bleek nl. achteraf
niet ver bezijden de waarheid. Daar staat dan: 
,,De GAG ( Grote Advies Commissie) is in telegrammen en radio-speeches van de regering reeds enkele 
malen genoemd. Het is buiten tw0"_fel, dat de regering en de Kroon grote verwachtingen hebben van de 
illegaliteit en met name van de GAG. Zulks in verband met het geven van advies door de GAG over na
oorlogse problemen en zelfs in verband met de zienswijze van de GAG over een nieuw ministerie. De 
linkse groep, die zoals bekend een prominente minister aan de overkant heeft, komt deze verwachtingen 
volkomen tegemoet . . . De middengroep spreekt zich niet duidelijk uit over deze problemen, maar het 
laat zich aanzien, dat zij van de illegaliteit en bloc niet verwacht, wat de regering en de linkse groep 
erin willen zien. De middengroep is behoudend te noemen. Zij wil wel zuivering, maar geen ommekeer. 
Zij wil het staatsbestel weer in handen van de beproef de upperten der natie leggen en bovenal is zij 
zeer beducht voor scherpe linkse acties. Dat de houding Izier politiek niet geprononceerd is, blijkt uit 
het feit, dat enkele voormannen sympathie voelen voor de op te richten volkspartij 2), het toekomstbeeld
der linkse groep ( behoudens De Waarheid, die communistisch is) ... In de rechtse groep is Trouw de 
opvatting toegedaan, de illegaliteit zo snel mogeliJk in de politieke partijen te laten oplossen ... Hoewel 
LO (en naar wij menen ook KP) evenals Trouw inziet, dat de invloed van de illegale werkzaamheid 
zich in de politieke partijen zal moeten demonstreren, meent ze toch dat voor de illegaliteit als zodanig 

1) De gewone mededelingen bestonden vanaf Augustus '44.
2) Hierbij is gedacht aan het reeds genoemde streven in de Nederlandse Volksbeweging.
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nog de belangrijke taak is 
weggelegd mede te werken 
van de noodzakelijke sane
ring van ons volk. Daarbij 
zal ze zich tegenover de 
reactie moeten stellen, die 
ongetwiJfeld op grond van 
ervaring en oude rechten 
veel zal willen restaureren 
van wat door ons niet terug
gewenst wordt . . .  Hierbij 
is de LO echter beslist van 
mening, dat de illegaliteit 
geen politieke taak heeft, 
geen politieke oriëntatie 
moet zoeken . . . ''

Tot zover dit beeld van 
de secties. 
Op de oprichtingsver
gadering van de Grote 

Eén der manieren om een bespreking te arrangeren; in dit geval betr�ffende twee leden van de rechtersectie: 
Swart van Trouw en Henk van Raalte van de LO. 

Advies Commissie van 3 Juli had Kees van Gelder de LO en Johannes Post (t) de LKP 
vertegenwoordigd. Het is te begrijpen, dat Kees met zijn nieuws over deze vergadering 
in de Top der LO met een stormachtige discussie werd ontvangen. Tegen wil en dank 
was men nu toch in de politiek verzeild geraakt, zij het dat men kon verwachten, dat de 
Contact Commissie ontheffing zou vragen van de opdracht der regering. Bovendien was 
de LO zodoende in de dwangpositie gekomen om te kiezen voor een politiek gerichte 

. sectie. Vervolgens achtte de Top het onjuist, dat de LO als grootste organisatie niet zelf in 
de CC vertegenwoordigd was. Wel was een verzachtende omstandigheid, dat alleen de LO 
in de latere adviesraad twee leden zou krijgen, maar dit feit - dat door de anderen bo
vendien slechts aanvaard werd in het licht van de representatie van de LO bezuiden en 
benoorden de rivieren - zette de zaken nog niet recht, want ook zo leidde de keuze voor 
een vertegenwoordiging der organisaties, door het grote verschil in omvang, niet tot een 
evenwichtige vertegenwoordiging van het verzet. De linkersectie, die de meeste organisa
ties telde, had daaronder vele' kleine; de rechtersectie, het kleinste aantal organisaties 
vertegenwoordigend, vertegenwoordigde in feite dank zij de LO het grootste aantal ille
gale werkers. Inderdaad was dit een euvel, dat de gegeven opzet aankleefde en dat later 
ook nog wel van invloed was, maar men mag niet uit het oog verliezen, dat er geen ander 
aanknopingspunt dan in de Toppen der organisaties bestond en dat de driedeling, zoals 
hierboven bij de beoordeling van de secties reeds bleek, voor de hand lag. Bovendien ver
gete men niet, dat inzake de getalsverhoudingen wel een vaste overtuiging kon bestaan, 
maar in die tijd toen nog niets te bewijzen viel. De Top maakte ook bezwaar tegen de 
uitzonderingspositie van de OD. Erger was, maar dat kon de Top toen nog niet overzien, 
dat in deze CC 3 van de 5 leden behoorden tot de politieke richting, die later op de 
Partij van de Arbeid uitliep, terwijl geen enkele rooms katholiek zitting had. Dat was 
zeker verre van in overeenstemming met de samenstelling van het verzet. 
Na een flinke discussie heeft de Top in deze zin berust, dat men in de nieuwe situatie alles 
in het werk zou stellen om de politiek buiten het verzet te houden. Zoals wel zal blijken 
kon daaraan reeds spoedig niet meer voldaan worden. Wel kon de LO blijven pleiten voor 
onthouding van de verzetsbeweging t.a.v. de politiek in de overgangsperiode. Kees van 
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Gelder en Kees-NBO werden aangewezen als de vertegenwoordigers der LO in de Sectie. 
Later werden dit Fernhout en Henk van Raalte, nog later en ook na de bevrijding nam 
Ten Cate de plaats van Van Raalte in. 
De LKP-Top schikte zich gemakkelijker, had ook door enkele zware slagen, die de LKP 
troffen, andere zorgen op dat moment. In de Sectie traden voor de LKP eerst Bob en Rob 
Kooymans op, later ook Peter-Noord. Na de bevrijding nam Max en daarna opnieuw 
Bob zitting in de GAC. 

Keren we nu terug tot het telegram van de regering. Reeds werd opgemerkt dat de Contact 
Commissie het verzoek van de regering, zij het met enige reserve, zocht te ontwijken. 
Op 18 Juli telegrafeerde zij: ,, Ondergrondse groeperingen op zeer breden basis bijeen, hebben, 
erkentelijk voor vertrouwen, op practische gronden een contact-commissie CC van 5 personen gevormd 
voor tijd aan bevrijding voorafgaand en vacuum. Een uitgebreide advies-commissie voor tijd na bevrijding 
wordt voorbereid. Na overleg ondergrondse groeperingen zou meerderheid CC eerbiedig in overweging 
willen geven aanwijzing door de Kroon van een regeringsvertegenwoordiger en een of meer plaatsvervangers 
voor geval van ontstentenis. Mocht evenwel de Kroon voorkeur blijven geven aan aanwijzing in Nederland, 
dan zal Contact-Commissie na bekomen opdracht tot aanwijzing van een of meer regeringsvertegen
woordigers overgaan, evenzo, indien de nood dringt en nog geen beslissing van de Kroon is ontvangen". 
De linkersectie was het daarmee niet eens. Een goede kans op politieke invloed van het 
verzet na de bevrijding scheen hier bij de wortel te worden afgesneden. Deze Sectie 
richtte zich daarover tot de Contact Commissie in een stuk, dat via de Radio-Dienst 
van RvV ook aan Londen doorgegeven werd. In het kort betoogde men, dat het telegram 
een verkeerde indruk wekte, omdat de Contact Commissie zich, in afwijking van de af
spraken, teveel aanmatigde en niet _kon spreken namens de verzetsorganisaties. Men pleit 
dan vooral voor het feit, dat de organisaties in de linkersectie.zo groot in aantal zijn en dat 
dit in de CC niet uitkomt. Formele bezwaren dus tegen het verzonden telegram, bezwaren 
overigens waarvan wij zojuist reeds opmerkten, dat zij indien men lette op het aantal der 
verzetsmensen zelf, inplaats van op de organisaties, weer in een geheel ander licht zouden 
komen te staan. De reactie van de linkersectie werd intussen weer doorkruist door de be
noeming van vertrouwensmannen op 16 Augustus '44, waarmee Van Heuven Goedhart 
dus eigenlijk inging tegen het protest van de met hem verwante sectie. Door deze benoe
ming was met betrekking tot het bewind in de vacuumperiode de illegaliteit terzijde gesteld. 

Het zal de lezer echter niet ontgaan zijn, dat in de staart van het regeringstelegram de 
georganiseerde illegaliteit als adviescollege van de Kroon in de overgangsperiode werd 
voorgesteld. En het is juist dit punt, dat de CC en de Secties verder heeft bezig gehouden. 
In de practijk groepeerden zich de discussies om twee problemen: de deputatie-kwestie en 
de vorming van de Nationale Adviescommissie. Wij zullen deze punten afzonderlijk behandelen. 
Om misverstand te voorkomen zij opgemerkt, dat de Contact Commissie en de Secties met 
zeer veel andere problemen betreffende het verzet zijn bezig geweest, maar deze betroffen 
niet de na-oorlogse politieke vormgeving. 
Het eerste probleem startte met een uit Londen ontvangen telegram, van de volgende 
inhoud: ,,Van Hans 28-9-'44; Aan Grote Raad Illegaliteit stop U wordt verzocht een deputatie uit 
Grote Raad hoogstens 5 personen te zenden naar . .. en daar te melden op stadhuis . .. met wacht
woord ... stop Doel deputatie; uitbrengen advies aan HM zodra daarvoor gelegenheid stop Keuze 
deputatie aan U overgelaten eind". 1) 
Het begin van de tweede kwestie lag reeds in het telegram van Juni. In een telegram, dat 
Nederland in Augustus bereikte, werd daarover nog verduidelijkt, dat met de groep van 
1) Voor de veiligheid volgden de niet ingevulde gegevens later. Men bleek zich in Eindhoven te moeten melden.
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voormannen bedoeld werd, de groep die Kroon en Kabinet vóór, bij en na de bevrijding 
zou adviseren. Dan spreken Koningin en Ministers in een telegram van 8-9-'44 hun grote 
voldoening uit over de tot standkoming van de coördinatie en zij delen mede, dat door 
benoeming van Vertrouwensmannen de overeenkomstige taak beschreven in het eerste 
telegram vervallen is. Daarna volgen nog twee ter zake dienende telegrammen. Eerst één 
van 5 October '44: ,, .. . àcht de Koningin het in de huidige omstandigheden een gebiedende nood
zakelijkheid, dat onverwijld een nieuw kabinet aanwezig ziJ. ZiJ vertrouwt, dat t.z.t. aan te wijzen 
formateur op alle hulp en medewerking zal mogen rekenen voor een snelle formatie. De Koningin hoopt, 
zodra overkomst voor Haar mogelijk is, voorgelicht te worden over de toestand, de wens en gedachten op 
dit ogenblik levend bij het Nederlandse volk en deelt dit thans reeds mede opdat het overleg zo vruchtbaar 
mogelijk zij". Uit het telegram van 21 October '44 citeren wij: ,,Het ligt in het voornemen 
der Koningin na Hare terugkeer ook het advies in te winnen van de Grote Commissie uit de illegaliteit, 
waaromtrent in het bericht van begin Juli reeds gezegd is, dat zij de regering als Raad van Advies 
zal voorlichten". 
De kwestie, die in de telegrammen betreffende de deputatie en het adviescollege aan de 
illegaliteit werd voorgelegd, was in feite, of de illegaliteit in adviserende zin invloed uit 
wilde oefenen op de politieke ontwikkeling in Nederland vóór, en in de overgangstijd na de 
bevrijding. (Uiteraard een langere tijd dan het bekende gezagsvacuum.) De vraag was, 
of de illegaliteit daar al dan niet op in zou gaan en zo ja, op de door de regering voorgestelde 
wijze - dus door de Grote Advies Commissie - of op een andere manier. Dat was het 
punt van discussie in beide gevallen. 
Laten wij om een verkeerde indruk van het volgende weg te nemen, reeds thans mededelen, 
dat Contact Commissie en Secties er in slaagden een deputatie samen te stellen, maar dat 
deze tenslotte toch niet vertrok. Men slaagde er eveneens in de Kroon een adviescollege 
voor te stellen, maar om redenen buiten de georganiseerde illegaliteit gelegen, werd dit 
college na de bevrijding van geen betekenis. Het belang van de bespreking van dit onder
werp is dan ook niet gelegen in de resultaten voor het herstel van onze constitutionele demo
cratie, maar in de illustratie van het feit, dat de principieel zo verscheiden illegaliteit er 
in slaagde op dit moeilijke politieke terrein tot overeenstemming te komen, een overeen
stemming die, had de regering er gebruik van gemaakt, naar onze overtuiging tot een 
gezond en snel herstel van de Nederlandse staatkunde geleid zou hebben. 

DE DEPUT ATIEKWESTIE 

Het telegram over de deputatiekwestie heeft vermoedelijk wel het meeste rumoer in de 
leiding der illegaliteit veroorzaakt. De linkersectie was vanzelfsprekend enthousiast voor 
de opvolging van dit verzoek. Zij meende echter, dat Vaderlandse Comité en Ordedienst 
met het gevraagde advies niet te maken hadden en stelde voor: Een deputatie, bestaande 
uit 2 personen van rechts, twee van links en één uit de middensectie. De middensectie 
meende, dat de Grote Advies Commissie voor dit vraagstuk niet representatief was en dat 
zodoende een deputatie voor politieke adviezen niet gezonden zou kunnen worden. 
In de rechtersectie heerste verdeeldheid. De LO was nl. van mening, dat geen bestuurs- en 
beleidsadviezen van de deputatie gevraagd zouden worden, maar uitsluitend adviezen 
betreffende het verzet. Met het oog daarop meende de LO-vertegenwoordiger, dat het 
minstens overweging verdiende voor de rechtersectie iemand van de LO te zenden. De 
discussie in de Sectie werd minder prettig, toen bleek, dat reeds bij voorbaat door de 
meerderheid in de Sectie afgesproken was, wie zou gaan. Intussen was die meerderheid 
zelf toch minder geneigd een deputatie, als waarom verzocht was, te zenden. Een deputatie 
uit de illegaliteit zou niet representatief zijn en tevens niet opgewassen tegen de taak om 
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verantwoorde politieke adviezen te geven. 
Het Vaderlands Comité meende, dat de deputatie moest gaan overeenkomstig de samen
stelling van de Contact Commissie, met dien verstande, dat een BS'er in plaats van een OD'er 
zou moeten gaan. 
Aanvankelijk waren dus de leden van de linkersectie en de LO voor het zenden van een 
deputatie; de overigen waren er in ieder geval tegen, indien dit slechts een missie van de 
illegaliteit zou worden. Die mening was ook Bosch van Rosenthal toegedaan. 
Achteraf is gebleken, dat het standpunt van de LO, hoewel vorige verzoeken van "Londen" 
daarvoor niet pleitten, in hoofdzaak juist was. HM wenste ingelicht te worden over de 
illegaliteit. Het ligt echter voor de hand, dat ook wel politieke adviezen aan een eenmaal 
overgekomen deputatie gevraagd zouden zijn. 
De LO en de LKP deden nog een poging om een deputatie samen te stellen, die uitsluitend 
over het verzet zou adviseren, maar men werd het met RvV over de BS-vertegenwoordiger 
niet eens. Ieder van de componenten der BS bleek voor zichzelf op vertegenwoordiging te 
staan. 
Inmiddels was op 3 October een telegram, inhoudende, dat men nog geen kans zag een 
deputatie samen te stellen en dat er meningsverschil was over de aard der adviezen, op
gesteld, maar door één der leden van de Contact Commissie in overleg met de Vertrouwens
mannen aangehouden. Het werd toen vervangen door een telegram met positiever inhoud: 
,,In antwoord op Uw telegram van 28 September van Hans aan GAG berichten wij, dat aan ver
zoek zodra mogelijk gevolg zal worden gegeven stop zending verantwoorde delegatie door linies tech
nisch bezwaarlijk stop kan vliegtuig gezonden worden? stop ... In de illegaliteit heerst meningsverschil 
in hoeverre zij als totaliteit geroepen is adviezen uit te brengen over belangrijke beleidsvragen voor de 
toekomst. Grote Adviescommissie eind". 
De vraag was nu maar, hoe een verantwoorde deputatie er uit zou zien. Verdere discussie 
leidde tot aanneming van het voorstel van het Vaderlands Comité: een deputatie overeen
komstig de samenstelling der Contact Commissie, waarbij de OD door een vertegenwoor
diger van de Binnenlandse Strijdkrachten vervangen zou worden. 
De linkersectie bleef tegen. Zij vond aanleiding in deze zaak om op 10 October een uit
voerig stuk aan de illegale organisaties te zenden. Daarin stond, dat de ondertekenende 
organisaties - Christofoor, Je Maintiendrai, Het Parool, Raad van Verzet, De Vrije 
Katheder, Vrije Kunstenaar, Vrij Nederland, De Waarheid- met de regering van mening 
waren, dat de illegaliteit, die in de bezettingstijd een zuurdesem in het leven der natie was, 
zich over de politiek zou moeten doen horen en dat zij wel degelijk personen naar voren 
kon brengen die bevoegd en in staat waren advies uit te brengen. Het stond aan de regering 
advies te vragen, wie zij wilde. De illegaliteit heeft echter haar stem ter officiëler plaatse 
te laten horen, meende de sectie: ,,Niet alleen waar het verzetsaangelegenheden betreft, maar 
- gedurende de overgangstijd, terstond na de bevrijäing - ook bij levensvragen voor de toekomst van
ons volk, waarvan de behandeling geen uitstel gedoogt. Oin van dit recht gebruik te maken, is het uit
de aard van de zaak voorwaarde, dat alle illegale organisaties zich over deze politieke vraagstukken
uitgesproken hebben. De catastrophe, die deze oorlog over ons gebracht heeft, was niet alleen een gevolg
van de Duitse heerszucht en de nationaal socialistische willekeur, maar zij· kwam tevens voort uit het
falen van de voor-oorlogse, west-Europese democratie."
Men zag dus een strijd op twee fronten, fronten die eigenlijk samenhingen "want de wan
verhoudingen in die voor-oorlogse wereld waren de kiemen vóór nationaal-socialisme en oorlog" ... ,,De
groepen die deze brief ondertekenen, hebben zich beraden op onze toekomst en ofschoon er grote verschei
denheid bestaat tussen hun onderlinge opvattingen hebben zij toch op meer essentiele punten een grote
mate van overeenstemming mogen waarnemen. ,Zij willen de vraagstukken, die de erfenis van deze
oorlog vormen, niet aldus zien opgelost, dat op maatschappelijk, economisch en staatkundig gebied, de
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oude, voor-oorlogse structuur wordt hersteld, doch zij wensen een grondige vernieuwing. I)ie vernieuwing 
dient te omvatten een zodanige ordening en beheersing van het economische leven door de organen van de 
democratische staat, dat aan massa-werkeloosheid en aan grote welvaart-verschillen tussen de bevolkings
groepen een einde wordt gemaakt . .. " Dan spreekt het stuk over herziening van de koloniale 
verhouding, over vorming van een statengemeenschap, over culturele vernieuwing, waarbij 
de vorming van de mens tot verantwoordelijkheid dragende persoonlijkheid bevorderd 
moet worden, en vervolgt: ,, Wij weten, dat wij hiermede politieke verlangens formuleren, die in 
een groot deel van ons volk leven. Wij zijn er ons bij dit alles zeer wel van bewust, dat het onmogelijk 
is de gehele Nederlandse illegaliteit op een platform te verenigen. Een poging daartoe kan men niet van 
ons verwachten. Dit ontslaat anders georienteerde groepen in de illegaliteit evenwel niet van de verplichting 
zich eveneens politiek uit te spreken. De Nederlandse illegaliteit is in deze bezettingsjaren de 
voorhoede van het Nederlandse volk geworden. Zij zou als de oorlog teneinde is in haar taak te kort 
schieten, indien zij zich onthield van mede te werken aan de bouw van nieuwe verhoudingen, welke voor 
ons volk van niet minder gewicht zfjn dan de str0'd tegen de Duitse bezetter in de afgelopen jaren is 
geweest. In het licht van deze feiten is het duidelijk, dat de ondergetekende groepen het ten zeerste be
treuren, dat de Grote Raad er niet terstond toe overgegaan is stappen te doen om aan het verzoek van de 
regering tot het zenden van een deputatie uit de Nederlandse illegaliteit gevolg te geven. Het zenden van 
een dergelijke deputatie mag niet geremd worden of vertraagd. Wij hopen, dat U onze opvattingen en 
onze overwegingen in Uw groep ter discussie zult stellen." 
De rechtersectie nam de handschoen op. Echter niet om zelf ook een politiek programma 
te formuleren. Natuurlijk was men het er mee eens, dat de illegale werkers na de oorlog op 
ieder gebied hun roeping moesten verstaan en dat zij ook in het licht van hun verzetsver
leden aanvaard moesten worden, maar dit hield nog niet in, dat de illegaliteit in georgani
seerde vorm aan de politiek moest deelnemen, en daartoe thans een standpunt moest 
bepalen. De rechtersectie wilde van deze gelegenheid ook gebruik maken om tegenover de 
pretentie van de linkersectie, die niet zozeer in dit stuk als wel in het algemeen in haar 
bptreden bleek, te stellen dat er nog een andere illegaliteit was. Vooral wilde de sectie uit 
laten komen, wat in het stuk van de linkersectie geheel ontbrak, dat voor haar de christelijke 
levensovertuiging motief tot het verzet was. Tenslotte wilde zij zo sober mogelijk haar 
beduchtheid over het effect van de vernieuwingsplannen onder woorden brengen, zowel 
om de eenzijdige veroordeling van de voor-oorlogse situatie, als om de gevaren die zo'n 
vernieuwing met ingrijpende bemoeiing van de staat voor de vr�jheid van Nederland teweeg 
zou brengen. Dat de linkse organisaties op dit punt zich konden vinden in een gemeen
schappelijke verklaring met "De Waarheid", was een reden te meer tot grote bezorgdheid 
over de weg, die de linkersectie ging volgen. 
Op voorstel van de LKP werd dan ook begin December '44 door de organisaties der 
rechtersectie een beginselverklaring gepubliceerd. 

Hoe ging het nu verder met de deputatiekwestie? Een BS-vertegenwoordiger bleek niet 
aanwijsbaar. Nu was de keuze dus tussen een deputatie van vier en één van vijf, waarbij 
over de vijfde man overeenstemming gezocht moest worden. De linkersectie wenste van
wege de d1vergentie binnen haar, dat die vijfde vertegenwoordiger aan "De Waarheid" 
toe zou vallen. Daartegen had de rechtersectie ernstig bezwaar zowel om deze vertegen
woordiging als zodanig, als om het feit, dat de deputatie dan nog minder in evenredigheid 
zou zijn met de samenstelling der illegaliteit. Op een dubbele CC-vergadering werd het 
voorstel echter aangenomen met de stemmen van het Studentenverzet, Trouw en LO tegen. 
Zoals gezegd vertrok de deputatie uiteindelijk niet. De leden meenden onder de gegeven 
omstandigheden in Nederland minder goed gemist te kunnen worden. In andere woorden 
gezegd, meende men blijkbaar in December '44, dat de beslissingen over de overgangspoli-
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tiek eerder hier dan in Londen zouden vallen. Wie op het effect van deNationaleAdvies Com
missie let, zal achteraf moeten constateren, dat de deputatie beter had gedaan met wel te gaan. 
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De beginselverklaring met een toelichting van de Top der LKP in de LO-mededelingen. 

DE VOORBEREIDING VAN DE NATIONALE ADVIES COMMISSIE 

Thans zullen wij de bespreking aanvangen van het verzoek der regering om een advies
instantie, en van de reactie der illegaliteit daarop. 
De eerste reactie kwam van de middensectie. Een plan daarvan werd in November '44 
door Neher opgesteld en in de Contact Commissie gebracht. Ook de leidende figuur van de 
Volksbeweging, Schermerhorn, had er de hand in. Het plan verlangde, dat de geest van 
de illegaliteit in het toekomstig staatkundig zakelijk en materieel bestel van ons land tot uit
drukking zou komen, en wel door het medium van een raad der illegaliteit, die zich intussen 
onthouden moest van partij-programmatische instelling en van een zelfstandig staatkundig 
beleid. Deze raad zou moeten worden opgeheven, zodra de omstandigheden zulks vorder
den. De raad zou adviezen moeten verstrekken over alle vraagstukken de verzetsactie 
betreffende, over herstel, zuivering en benoemingen. De raad moest nu verder zeven of 
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negen personen kiezen "wier instelling ten minste overeenkomstig de geestelijke ondergrond der 
illegale activiteitsdrang" zou moeten zijn. Deze commissie zou dan - naast anderen - de 
Kroon op staatkundig gebied moeten adviseren zonder ruggespraak met en onafhankelijk 
van de raad der illegaliteit of zijn individuele groepen. De commissie zou in de raad verslag 
uitbrengen van haar werk en deze indien gewenst om advies vragen. 
De middensectie was daarmee tegemoet gekomen aan het verzoek van de regering, maar 
deed zodoende enkele concessies t.a.v. haar oorspronkelijk standpunt, dát de illegaliteit 
niets met de na-oorlogse politiek te maken moest hebben. Immers de benoeming door de 
raad en de besprekingen met de commissie doorbraken dat standpunt. De sectie meende 
echter dat verzoek niet te mogen weigeren, zoveel mogelijk het eigen standpunt gehand
haafd te hebben en tevens de wind uit de zeilen van de linkersectie gehaald te hebben. 
Je Maintiendrai, dat dit plan in het algemeen bijviel, stelde een wijziging voor in die zin, 
dat de raad de commissie om inlichtingen zou kunnen verzoeken. Een verdere opschuiving 
dus in de richting van het verzofk van Londen. 
Drion uit de middensectie handhaafde in een persoonlijk voorstel het oude standpunt van 
die sectie. De verzetsmensen hadden om andere dan politieke redenen een organisatie. 
gekozen en hun vertegenwoordiger in de Grote Advies Commissie kon dus geen politieke 
functie vervullen. De Grote Advies Commissie moest de liquidatie van het verzet, de 
verzorging der slachtoffers en het reliëfwerk ter hand nemen. Daarnaast moest voor poli
tieke adviezen een Nationale Advies Commissie in het leven geroepen worden, represen
tatief voor alle goede vaderlanders. Zoals men zal zien was dit in hoofdzaak in overeen
stemming met het toen reeds gelanceerde plan van de rechtersectie. 
Maar eerst zullen wij de reacties, die van de linkersectie toen ook reeds bij de Contact 
Commissie ingediend waren, bespreken. Daar was men, zoals te verwachten was, unaniem 
voor een rechtstreekse inwilliging van het verzoek van de Kroon; de Grote Advies Commissie 
moest na de bevrijding politieke adviezen verschaffen. Deze organisaties begonnen zelfs, 
teneinde meer steun te vinden in de illegaliteit, met het verzoek van de Kroon, geïnter
preteerd te publiceren. Zij wekten nl. de indruk het telegram weer te geven, maar in feite 
stonden in hun publicatie passages, die in geen telegram voorkwamen, hoewel deze zo'n 
interpretatie wellicht toelieten. Het artikel meldde bv. dat de Koningin de raad der ille
galiteit bij de vorming van een nieuw kabinet zou raadplegen en dat stond met zoveel 
woorden niet in een telegram, al kon men het er desnoods uit aflezen. Het Vaderlands 
Comité, rechter- en middensectie hadden bovendien bezwaar tegen deze publicatie, daar 
het een geheim telegram betrof. 
De RvV diende een eigen plan in, waarin o.m. stond, dat de geest der illegaliteit ook na 
de bevrijding tot uitdrukking zou moeten worden gebracht, o.a. bij de vorming van een 
nieuw kabinet. De raad der illegaliteit 1) zou adviezen op staatkundig sociaal en economisch 
gebied geven, zou een permanent karakter moeten dragen en een vast college van advies 
en bijstand volgens artikel 80 van de grondwet moeten worden. 
Het plan van "De \Vaarheid" stemde met dat van de RvV in hoofdzaak overeen, maar 
daarin werd aanvulling van de raad der illegaliteit bepleit met personen, die geen ver
tegenwoordigers waren van, maar wel geestelijk eensgezind waren met het verzet. De 
raad der illegaliteit zou zich dan echter moeten opheffen na het tot stand komen van een 
door het volk gekozen vertegenwoordiging. 
In het plan van de Vrije Kunstenaar schaarde men zich achter dat van "De Waarheid" 
en wees men het permanent karakter van de raad der illegaliteit in het plan van RvV van 
de hand. De zeven of negen personen in de commissie van het plan Dijkstra 2) beschouwde
1) Men lette op het verschil tussen de termen "raad" en "advies".
2) Dijkstra was de illegale schuilnaam van Neher.
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men als dictatoren en een bespotting van de democratie. 
De rechtersectie kon zich vanzelfsprekend niet verenigen met de plannen van links. De 
Grote Advies Commissie was niet representatief, men was niet met politieke oogmerken 
tot een verzetsorganisatie toegetreden en bovendien was de evenredigheid in de vertegen
woordiging van de verzetsbeweging in de Grote Advies Commissie verre zoek, zo meende 
men daar. Belangrijk achtte men ook, dat volgens die voorstellen een kloof zou ontstaan 
tussen de politieke partijen en de illegaliteit, zeer tot schade van het politiek herstel van 
Nederland. Dat was eveneens een bezwaar tegen het plan Dijkstra, terwijl daartegen 
ook weer gold, dat de Grote Advies Commissie enigermate in de politiek betrokken zou 
worden. En wat het weigeren van het verzoek van de Kroon betreft, meende men op te 
moeten merken, dat Zij niet mocht vragen wat de illegaliteit niet kon geven. 
In den brede is over het plan Dijkstra gediscussieerd in een vergadering op 18 November 
tussen de leden van het Centraal Bureau der LO en de leiding van het Nationaal Steun
fonds en die van het Nationaal Comité. De LO-mannen betoogden, dat de na-oorlogse 
politiek een zaak der politieke partijen was en dat de illegaliteit zich daarmee niet moest 
bezig houden, omdat zij in haar georganiseerde vorm in politieke zin niet representatief 
was en ook de mannen met kennis van politieke zaken niet kon opbrengen, terwijl ander
zijds in de illegaliteit verwachtingen gewekt zouden worden, die toch geen bevrediging 
zouden vinden. De mannen van het Nationaal Comité en het Nationaal Steunfonds stelden 
daar het verzoek van de regering tegenover en zij betoogden, dat de illegaliteit zich niet 
afzijdig mocht houden, daar het politieke vraagstuk ook op haar weg geplaatst was. 
Tegenover deze mening werd van de zijde der LO weer geplaatst, dat wel de illegale werker 
een politieke roeping had, een bijzondere zelfs, maar niet de georganiseerde illegaliteit. 
Het verwijt, dat het LO-standpunt negativistisch was en niets stelde tegenover het plan 
Dijkstra, lokte de belofte uit, dat het Centraal Bureau zelf een plan zou uitwerken. 
Het Centraal Bureau der LO ontwierp inderdaad een plan voor de Grote Advies Commissie, 
waarin bovendien met betrekking tot het verzoek van de Kroon voorgesteld werd, dat de 
regering zelf een adviescommissie zou vormen. De Grote Advies Commissie zou daarop 
geen enkele invloed uitoefenen, tenzij dan door een recht van veto naar aanleiding van het 
gedrag der benoemde leden in bezettingstijd. Voorgesteld werd wel die commissie samen 
te stellen uit voor ieder der volgende, politieke partijen of groeperingen één vertegenwoor
diger, voor te dragen door hun partijbestuur: De Anti Revolutionaire Partij, de Rooms 
Katholieke Staatspartij, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, De Volksbeweging, 
de Communistische Partij, de Christelijk Historische Unie, de Vrijzinnig Democratische 
Bond en de Vrijheidsbond. Slechts op verzoek van deze adviescommissie zou een vergade
ring tezamen met de Grote Advies Commissie mogelijk zijn, ter bespreking van problemen 
van algemener, meer nationale aard. Wat de Grote Advies Commissie betreft, daarin zouden 
de organisaties vertegenwoordigd zijn, die illegale werkzaamheid ontplooiden, permanent 
waren, inter-provinciaal werkten en een werkelijke organisatievorm hadden. Deze Grote 
Advies Commissie zou een dagelijks bestuur vormen, alsmede verschillende commissies. 
In de Grote Advies Commissie zou niet gestemd mogen worden. 
In dit plan werd het oude standpunt dus volledig gehandhaafd. Toen de LO ermee in de 
sectie kwam bleek tot verbazing van haar vertegenwoordigers en van de LKP, dat Trouw 
en Het Schoolverzet meenden nog verder te moeten gaan. Immers deze laatsten hadden 
altijd op nog radicaler wijze het verzet van de politiek willen scheiden van de LO en de 
LKP.En nu de LO met het plan kwam, waarin t.a.v. samenspreking tussen Grote Advies 
Commissie en de politieke adviescommissie, zij 't niet over politieke vraagstukken, althans 
enig verband tussen beide was voorgesteld, meenden de anderen dat wel iets meer 
mogelijk was, en wel t.a.v. de benoeming van de leden der politieke adviescommissie 
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en t.a.v. die leden zelf. Een merkwaardige omzetting van posities dus in de rechtersectie. 
Intussen was voor een soepeler standpunt, gelet op de gegeven situatie, ook wel reden. Niet 
alleen moest men tenslotte overeenstemming pogen te bereiken, men liep met volkomen 
onthouding inzake de politiek ook grote kans, dat niettemin van bepaalde zijden in de 
illegaliteit en vanwege de met het Nationaal Steunfonds en het Nationaal Comité in contact 
staande Volksbeweging toch politieke invloed uitgeoefend zou worden, juist omdat de 
regering daar belang in stelde. Zodoende zou de na-oorlogse ontwikkeling in belangrijke 
mate bepaald worden door hen, die naar het oordeel van de rechtersectie over de invloed 
van de illegaliteit op de politiek verkeerd dachten, en met name door hen die over de beste 
relaties beschikten. Dan was het beter om met behoud van eigen standpunt te pogen het 
probleem van de politieke adviezen door de georganiseerde illegaliteit zelf zoveel mogelijk 
te laten beheersen. 
Op grond van dit standpunt kwam de rechtersectie tot het volgende plan. Er zou een 
Nationale Advies Commissie t.b.v. de regering gevormd moeten worden, die representatief 
zou moeten zijn voor alle goede vaderlanders. Wat de illegaliteit betreft wees men de 
politieke functie af. ,,Zelfstandig optreden van een politieke adviescommissie uit de illegaliteit, 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 hoof de van 
haar doeleinden en samenstelling niet is berekend". 
Tezamen met het Vaderlands Comité zou door de Contact Commissie een commissie van 
27 leden samengesteld moeten worden, ,,waarvan % door het Vaderlands Comite en % door de 
gezamenlijke illegaliteit zal moeten worden aangewezen". 
Bij de samenstelling van de Nationale Advies Commissie "moet rekening gehouden worden 
met de wens, dat het illegale gedeelte de reële verhoudingen in de illegaliteit benadert. De ponderabiliteit 
der organisaties, zowel als de politieke verhoudingen moeten tot hun recht komen". 
De door de illegale organisaties gevormde Grote Advies Commissie zou de volgende taken 
hebben: de liquidatie van velerlei ondergronds werk, medewerking aan het onmiddelltjk 
noodzakelijk reliëf-werk zowel met de regering als met andere instanties, het verschaffen 
van zakelijke inlichtingen aan de regering over personen en feiten en de verzorging van 
slachtoffers en nagelaten betrekkingen van ondergrondse werkers. Behalve door de aan
wijzing der negen leden zou de Grote Advies Commissie der illegaliteit geen bemoeienis 
met de Nationale Advies Commissie meer mogen hebben. De Nationale Advies Commissie 
en de Grote Advies Commissie zouden moeten ophouden te bestaan op het ogenblik, dat 
de Staten Generaal wederom functionneerden. Commissies van de laatste zouden kunnen 
blijven bestaan tot hun werk beëindigd was. 
Ook dit plan betekende enige tegemoetkoming aan de wensen van de Kroon, terwijl 
niettemin de scheiding van politiek en illegaliteit, behalve bij de benoeming van % der 
leden in de Nationale Advies Commissie, gehandhaafd werd. Bovendien voorkwam men 
met deze Nationale Advies Commissie een breuk tussen de verzetsbeweging en de politici. 
De hoofdlijnen van dit voorstel - dat op 5 December '44 ter vergadering van de Contact 
Commissie kwam - zijn uiteindelijk door de Contact Commissie aanvaard met dien ver
stande, dat de Nationale Advies Commissie tenslotte 51 leden telde. \,Vel wordt in het 
definitieve plan nog gesteld, dat de Grote Advies Commissie schriftelijk inlichtingen aan 
de Nationale Advies Commissie zou kunnen vragen, indien zij die voor de uitoefening van 
haar taak nodig zou hebben. Zij kon ook een commissie van de Nationale Advies Commis
sie in haar vergadering uitnodigen. De taak van de Grote Advies Commissie werd iets 
uitgebreid: liquidatie na de bevrijding van ondergronds werk, ter beschikking stellen van 

Hiernevens een pagina uit de Geheime Topmededelingen, waarin onder punt 2 het plan der rechtersectie kort is aangegeven, alsmede de reacties daarop 
na uitvoerige bespreking in de leiding der illegaliteit. 

520 





geestelijke en materiële krachten van ons volk voor de voortzetting van de oorlog, inschake
ling van de voormalige ondergrondse verzetsbewegingen, voor zover geschikt voor het 
nationale herstel- en wederopbouwwerk, bevordering van het welslagen van de overheids
maatregelen t.a.v. de zuivering, met name door het ter beschikking stellen van feitelijke 
gegevens, en last not least de "stichtingstaak". 
Nu bleef nog de moeilijkheid op te lossen, welke personen men moest benoemen in de 
Nationale Advies Commissie. Het eerste punt van het plan van de Contact Commissie 
luidde: ,,Contact Commissie en Vaderlands Comité benoemen een commissie van 5 personen twee door 
Vaderlands Comité, 3 door Contact Commissie aan te wijzen. Deze commissie dient bij Grote Advies 
Commissie en Vaderlands Comite een voordracht in van ten hoogste 35 personen voor een door deze 
gezamenlijk aan te wijzen Groot Burger Comité". (Zoals reeds bleek werd dit Groot Burger 
Comité later Nationale Advies Commissie genoemd en breidde het zich uit tot 51 leden.) 
De samenstelling kostte veel tijd en moeite. Vooral de laatste maanden van de oorlog is 
daarover duchtig gestreden. De linkersectie die niet alleen haar plan van rechtstreekse 
invloed afgewezen zag, maar in de Nationale Advies Commissie op indirecte wijze ook niet 
die invloed tegemoet kon zien, die de leden daarvan voorheen van oordeel waren te · 
moeten hebben, zocht nog enige verbetering door een wijziging in de benoemingscommis
sie voor te staan. Vanwege de spreiding in haar sectie eiste zij in plaats van één plaats 
drie plaatsen in deze commissie, wilde ook wel volstaan met twee plaatsen, wanneer het 
Vaderlands Comité er slechts één kreeg. Daarop strandde voorlopig de samenstelling. 
Toch wist het illegale deel der benoemingscommissie vlak na de bevrijding een voordracht 
te completeren. Deze voordracht was als volgt samengesteld. Voor links stelde men voor: 
Goedhart van Het Parool, Van Randwijk van Vrij Nederland, Soenito van de Perhimpoe
nan Indonesia, Lichtveld van het Kunstenaarsverzet, Ten Hagen van Christofoor, Branden
burg van De v\Taarheid en \Vagenaar van RvV. Voor de middensectie werden voorgesteld: 
Mej. Tellegen van het Nationaal Comité, Buys van het Nationaal Steunfonds, Van Nord
heim van het Studentenverzet en Wibaut van het Artsenverzet. Voor rechts werden 
voorgesteld: Bruins Slot van Trouw, Hangelbroek van het Schoolverzet, Van Raalte en 
Michiels van de LO en Ambrosius voor de LKP. Toen later bleek, dat Ambrosius om
gekomen was, nam Sjraar uit Limburg zijn plaats in. Tenslotte Gielen voor de Gemeen
schap Oud-Illegale Werkers Nederland. 
De linkersectie kreeg dus wel ruim haar deel. 
Nu was het wachten op de voordracht van het Vaderlands Comité. Ondanks aandrang 
kwam die voordracht niet af. Drees van het Vaderlands Comité meende de repatriëring 
van enkele gevangen politici af te moeten wachten, teneinde ook hen te kunnen benoemen. 
In zijn rede bij gelegenheid van de opening van de Nationale Advies Commissie meent 
Drees intussen, dat het goed geweest zou zijn, indien de Nationale Advies Commissie 
bij de bevrijding gereed zou zijn geweest om direct van advies te dienen. Dan wekt hij ook 
de indruk, dat in de moeilijkheden van het overleg in de bezettingstijd de reden van het 
uitstel school. Het komt ons echter voor, dat de vertraging voor rekening van het Vaderlands 
Comité zelf kwam. 
In de installatierede, gehouden door de voorzitter van de Grote Advies Commissie, Brute! 
de la Rivière, wordt het tijdverlies zonder nadere aanduiding aan enkele betreurenswaar
dige feiten en omstandigheden toegeschreven. 
Hoe dit alles ook moge zijn, toen 21/2 maand na de bevrijding, op 20 Juli '45 de Nationale 
Advies Commissie geïnstalleerd werd, was het kabinet reeds gevormd door Drees, voor
zitter van het Vaderlands Comité, en door Schermerhorn, voorzitter van de Nederlandse 
Volksbeweging, en sinds 24 Juni in functie. Zo was bij het optreden van de Nationale Ad
vies Commissie het kabinet samengesteld en lag het regeringsbeleid vast. De belangrijkste 
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in de telegrammen bedoelde taak van de Nationale Advies Commissie was daarmede 
vervallen. Dit betekende, dat - nu de regering in Londen reeds eerder het plan tot on
middellijk herstel van de Staten-Generaal van de hand gewezen had en de vorming van 
een nood-parlement voorstond, wat wel even tijd zou nemen - de mogelijkheid was 
terzijde gesteld om in de korte tijd na de bevrijding door een officieel orgaan - zo goed 
mogelijk uit de verzetsbeweging en de politieke partijen samengesteld -· een althans 
enigermate representatief advies uit ons volk te krijgen, inzake de belangrijke politieke 
beslissingen alsdan te nemen. 

HET BEVRIJDE ZUIDEN 

De achtergrond van deze ook voor latere jaren zo belangrijke politieke gebeurtenis, 
waarbij de Nationale Advies Commissie terzijde gesteld werd is niet nauwkeurig na te gaan. 
Dat daarbij relaties van Nederlandse organisaties en personen met de regering een grote 
rol gespeeld hebben, is niet aan twijfel onderhevig. Het was immers haar beslissing, dat 
zonder overleg met de Nationale Advies Commissie, waarom zij zelf verzocht had, plaats
gemaakt werd voor een nieuwe regering. 
Zoals bleek was de informatie van de regering in Londen steeds eenzijdig. Eerst speelde 
de Ordedienst daar de eerste viool, later maakte die plaats voor Vrij Nederland en Het 
Parool. Het is zeer waarschijnlijk, dat in het laatste jaar vooral de Nederlandse Volks
beweging goede kansen op informatie had, zelfs via de Zwitserse weg, en dat de Kroon, 
bij gebrek aan compenserende inlichtingen wel de indruk moest krijgen, dat het Neder
landse volk onder het beslag was van de ideeën van doorbraak en vernieuwing, in deze 
beweging voorgestaan. 
Eén van de omstandigheden, die men daarbij vooral niet over het hoofd moet zien, was de 
reeds in September '44 plaatsvindende bevrijding van het Zuiden. 
Wij zullen daar een ogenblik bij stilstaan. 
Na de bevrijding van het Zuiden ontplooide zich aldaar in verschillende richtingen een 
levendige activiteit van de illegaliteit. De Stoottroepen, de Gemeenschap van Oud-Ille
gale Werkers en Landelijk Herstel werden opgericht. Op politiek terrein kwam de activi
teit aanvankelijk vooral van de illegale werkers, die zich achter de Nederlandse Volks
beweging schaarden, of die deze beweging welwillend begroetten, maar hun definitief 
standpunt nog reserveerden en af wilden wachten, hoë bv. het Episcopaat op de nieuwe be
weging zou reageren. De illegale bladen] e Maintiendrai, Christofoor en Vrij Nederland ver
enigden zich tot een weekblad, dat zich in de frontstad Nijmegen vestigde en de gecombineer
de naam der drie bladen droeg. Het Parool, te Eindhoven gevestigd, voegde zich daar niet bij. 
Het nieuwe blad had in December reeds een oplage van 100.000, maar daarna nam dat 
aantal af, terwijl de greep der beweging op het publiek eveneens verslapte. Daarvoor zijn 
enkele oorzaken aan te wijzen. De belangrijkste is, dat men zich noch als partij ( de wens 
bij velen der aanhangers in het Zuiden) noch als beweging formeerde, waardoor het oor
spronkelijk élan op den duur verloren ging. Schermerhorn had te kennen gegeven, dat men 
niet afzonderlijk in het Zuiden met de beweging zou moeten starten, doch gezamenlijk 
na de bevrijding. En hoewel men er in het Zuiden toch toe geneigd was snel, en volgens 
sommigen zelfs met een politieke partij te beginnen, kwam daar niets van, omdat het aan 
politiek representatieve figuren ontbrak, die bij deze daad van doorbraak de leiding in 
handen zouden willen nemen. Men bedenke verder, dat ook remmend werkte, het steeds 
duidelijker wordend verschil van mening tussen hen, die niet verder wilden gaan dan een 
beweging, en hen, die een doorbraak in partij-politieke zin nastreefden. In de zomer van 
'45 leidde dit tot een splitsing. 
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En tenslotte wijzen wij op de invloed van de stakingsactie van de EVC in de mijnstreek, 
onder leiding van Exter, welke actie een waarschuwing van de Bisschoppen uitlokte en 
waaruit het publiek concludeerde, dat zij zich tegen eenheidsbewegingen keerden. 
Zo verliep de actie gaandeweg en men kan aannemen, dat daardoor de oprichting van een 
Katholiek Staatkundig Centrum na de bevrijding, het af breken van het gesprek in de 
Nederlandse Volksbeweging van de zijde der rooms katholieke politici in September '45 
en de transformatie van de Rooms Katholieke Staatspartij in de Katholieke Volkspartij 
in December '45 met meer succes kon geschieden, dan aanvankelijk in de kring der Volks
beweging verwacht was. 
Intussen was ondanks de daling der activiteit de invloed van de beweging op de in het 
Zuiden verschijnende regering groot. Ongetwijfeld heeft de regering haar toen meer 
invloed toegekend, dan zij bezat. Toen in Januari '45 de Koningin 17 personen ter oriën
tatie voor een langdurig bezoek naar Engeland uitnodigde, waren daar behalve mannen 
als Voorhoeve, voorzitter van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers, slechts mannen bij, 
die neigden naar de gedachtenwereld van de Nederlandse Volksbeweging. 
In Februari '45 kreeg Gerbrandy opdracht tot vorming van een nieuw kabinet, waarin 
frisse krachten uit het Zuiden opgenomen zouden dienen te worden. Behalve een vakminis
ter als Gispen, werden drie voorstanders van de Nederlandse Volksbeweging, De Quay, 
Beel en Ir Wijffels, aangetrokken. Van Heuven Goedhart keerde echter niet terug. Mannen 
van het oude stempel zoals Teulings en Donker, die beschikbaar waren, bleven bij deze en 
dergelijke gelegenheden op de achtergrond. 

DE NATIONALE ADVIES COMMISSIE NA DE BEVRIJDING 

De aanwijzing van de formateurs Schermerhorn en Drees na de bevrijding van het Noorden 
en het optreden van de eerste als Minister-President tekenen de genomen beslissing welis
waar als een compromis tussen "eenheid en vernieuwing" en "aansluiting op de politieke 
situatie van '40", maar dan toch met het zwaartepunt in het eerste. Het gaat ons thans 
bij ons bezwaar tegen deze beslissing echter niet om de zakelijke inhoud ervan, maar om 
de procedure waarin de activiteit der Nationale Advies Commissie, antwoord op het 
verzoek van de Kroon, door de regering uitgeschakeld werd. Die beslissing vloeide blijkens 
het bovenstaande vooral voort uit de in de loop van de tijd door de regering in ballingschap 
vergaarde impressies, uit de informatie van hen, die relaties met de regering onderhielden 
en uit het standpunt van de sinds Februari opgetreden Ministers, die men uiteraard beter 
met de situatie in ons land op de hoogte achtte. 
Het is te begrijpen, dat de belangstelling van de regering voor de te laat geboren Nationale 
Advies Commissie gering was, zoals ook wel bleek uit de rede van de Minister-President, 
bij de installatie gehouden. Het optreden van de Nationale Advies Commissie was dien
overeenkomstig. Men kan nog de vraag stellen, of openbare zittingen de situatie iets 
aannemelijker gemaakt zouden hebben - daarover is in de eerste vergadering uitvoerig 
gedebatteerd en afwijzend besloten, omdat openbaarheid niet strookte met de taak, de 
regering van advies te dienen - maar onder de gegeven omstandigheden was het verloren 
terrein met betrekking tot de taak van de Nationale Advies Commissie daarmee toch niet 
terug te winnen geweest. Een tweetal uit gevangenschap teruggekeerde politici- Schouten 
en De Wilde - heeft dan ook om deze reden gemeend te moeten bedanken voor een be
noemmg. 
De Nationale Advies Commissie kon verwachten althans nog gehoord te worden over de 
wijze, waarop de regering tot een nood-parlement zou moeten komen; de Minister
President wees in zijn openingsrede dit dan ook als de belangrijkste taak van de Nationale 
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Advies Commissie aan. Maar ook de practijk dáárvan werd zeer sober. Buiten de Nationale 
Advies Commissie om kwam op 2 Augustus '45 een Koninklijk Besluit uit, waarin de wijze 
van vorming van een nood-parlement was vastgelegd. De zuivering van de oude Staten
Generaal moest op korte termijn geschieden en de leden van de Nationale Advies Commis
sie konden indien gewenst, maar dan binnen een week, klachten over leden van de Staten
Generaal aan de Zuiveringscommissie voorleggen. Verder zou de Nationale Advies 
Commissie dubbeltallen voordragen voor de om welke reden dan ook opengevallen plaatsen. 
Deze laatste opdracht heeft de Nationale Advies Commissie uitgevoerd. Haar voorstellen 
betroffen 16 opengevallen plaatsen in de Eerste en 25 in de Tweede Kamer. Daarbij 
werden voor de opengevallen plaatsen van NSB'ers personen uit de illegaliteit voorgesteld, 
die verklaarden niet bij een politieke partij aangesloten te zijn. Deze personen traden 
echter later allen, behalve Setyadjit, tot de P.v.d.A. toe. 
Dat gelet op de geringe belangstelling van de regering de Nationale Advies Commissie 
ook in andere opzichten weinig betekende, was te voorzien. Zij heeft de regering ongevraagd 
geadviseerd over het vraagstuk van de politieke delinquenten, over dat der verkiezingen 
en over de wenselijkheid van een. publieke verantwoording door de verschillende regeringen 
in Londen. Na 15 vergaderingen werd de Nationale Advies Commissie op 16 November '45 
ontbonden bij gelegenheid van het optreden van het nood-parlement. Van de 51 leden 
woonden er 22 deze plechtigheid hij. 
Als men achteraf het geheel overziet, zal men moeten constateren, dat de linkersectie op 
het punt van haar plannen verloor, maar in de practijk er niet slecht afkwam; de rechter
sectie daarentegen, wier plannen in hoofdzaak aanvaard werden, werd door de practijk 
van de uitvoering geheel teleurgesteld. Men zou kunnen zeggen, dat de middensectie 
zich over het algemeen het meest voldaan gevoeld zal moeten hebben over de gang van 
zaken. 

ENKELE OPMERKINGEN OVER DE GROTE ADVIES COMMISSIE DER ILLEGALITEIT EN DE 

GEMEENSCHAP OUD-ILLEGALE WERKERS NEDERLAND 

Hoewel de Grote Advies Commissie zich buiten de politiek hield, zou het onjuist zijn haar 
activiteit na de bevrijding buiten beschouwing te laten, daar zij wel op vruchtbare arbeid 
kan terugzien. Dit klemt temeer, omdat deze organisatie niet afzonderlijk behandeld 
wordt in het gedenkboek. Zulks geldt eveneens voor de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers 
Nederland. 
Wij hebben daarom gemeend goed te doen, bij het werk van beide organisaties nog een 
ogenblik stil te staan. 
De arbeid van de Grote Advies Commissie werd gekenmerkt door grote zelf beheersing 
en zelfbeperking. En dat is te meer te waarderen, omdat de Grote Advies Commissie een 
zeer omvangrijk lichaam was, bestaande uit vertegenwoordigers van de meest uiteen
lopende opvattingen. 38 verzetsorganisaties waren erin vertegenwoordigd, waaronder 
de LO door 2 personen. Verder was het Vaderlands Comité vertegenwoordigd en had 
Bosch van Rosenthal persoonlijk zitting. 
De algemene onderwerpen, waarvoor permanente commissies ingesteld werden, waren: 
Het rechtsherstel van illegale werkers, de zuivering en de berechting. Op al deze terreinen 
verschafte de Grote Advies Commissie adviezen aan overheidsinstanties en zuiverings
commissies. De verzorging der verzetsslachtoffers delegeerde de Grote Advies Commissie. 
aan de reeds bestaande Stichting '40-'45. Met het vraagstuk van de onderscheidingen 
heeft de Grote Advies Commissie zich in die zin ingelaten, dat zij zich op het standpunt 
stelde, dat het uitreiken van onderscheidingen aan illegale werkers practisch onmogelijk 
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zou zijn, tenzij gepaard met grote onbillijkheden. Ook meende men, dat de onderschei
dingen niet pasten bij de anonimiteit van het verzetswerk. Men stelde de regering, die 
om advies gevraagd had, voor, onderscheidingen slechts posthuum uit te reiken. Verder 
gaf de Grote Advies Commissie een Mededelingenblad uit en organiseerde een tentoon
stelling van het verzet. Op ander publiciteitsgebied heeft de Grote Advies Commissie 
wel plannen gehad, maar van de uitvoering daarvan is niets gekomen. Enkele malen heeft 
de Grote Advies Commissie internationaal contact gehad met verzetsbewegingen uit andere 
landen, maar het effect van dit contact was uitermate gering, de gevaren in verband met 
de kans op het doorzetten van bepaalde politieke meningen in resoluties e.d. waren daaren
tegen groot. De Grote Advies Commissie slaagde erin de Minister van Justitie te bewegen 
tot het instellen van een Ereraad voor illegale werkers, die om één of andere met het 
verzet verband houdende reden voor het gerecht gedaagd werden. Deze raad stond onder 
leiding van Van Heuven Goedhart en heeft verdienstelijk gewerkt, en veel misvatting en 
verkeerde interpretaties van verzetshandelingen voorkomen. 
In het begin van haar bestaan kwam de Grote Advies Commissie in aanraking met een 
moeilijk vraagstuk. Het Zuiden des lands was practisch een jaar eerder bevr�jd en daar had 
de illegaliteit tegenover het Militair Gezag e.d. behoefte gevoeld aan een vertegenwoor
digend lichaam van de illegaliteit. Men kwam er, mede onder invloed van de eensgezind
heid van het verzet tegen de Duitsers, tot individuele bundeling in de Gemeenschap van 
Oud-Illegale Werkers Nederland. Deze Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers Ne
derland koos als grondslag dezelfde als die van de Nederlandse Volksbeweging. Enkele 
leden van die beweging werkten mee aan de opstelling van de statuten. Opgemerkt dient 
echter te worden, dat de leidende figuren, geleerd door de gebeurtenissen in België en 
Griekenland, streefden naar een scheiding van politiek en illegaliteit. 
Deze organisatie breidde zich bij de verdere bevrijding van het vaderland uit. Zo kwamen 
bij de bevrijding van het Westen Grote Advies Commissie en Gemeenschap Oud-Illegale 
Werkers Nederland naast elkaar te staan als representanten van het verzet, de eerste 
officieel, de laatste in de practijk met uitstekende verbindingen met het Militair Gezag, 
en verbreid over het Zuiden, Oosten en Noorden van ons land. 
De twee organen hebben in Mei '45 veel gediscussieerd over de situatie. De GOIWN 
pleitte voor haar standpunt, omdat de GAG-leden door de afwikkeling van hun organisa
ties steeds minder contact hadden met de verzetsmensen. Verder was de GAC niet even
redig naar de samenstelling van de verzetsbeweging geformeerd. En tenslotte stonden vele 
verzetsmensen buiten het verband van de erkende verzetsorganisaties. De GAC stelde 
daar tegenover, dat zij slechts een adviescollege was en dat het advies het best uitgebracht 
kon worden door hen, die ook in de bezettingstijd leiding gegeven hadden. 
Het belangrijkste punt van verschil hing echter samen met het verschil tussen federatieve 
en individuele bundeling, resp. door de GAC en aoor de GOIWN voorgestaan. De argu
menten hierboven voor het GOIWN-standpunt gegeven waren ongetwijfeld juist, maar 
de consequenties van dit standpunt zouden tot een geheel andere structuur leiden. Federa
tieve bundeling immers was een erkenning van de afwikkeling der illegaliteit. Individuele 
bundeling daarentegen suggereerde nieuwe taken. En daar kwam dan nog bij, dat men 
met die nieuwe taken zeer snel het gevaar zou lopen, dat de georganiseerde illegaliteit 
zich op politiek terrein zou gaan begeven, het vraagstuk dat de GAC juist onder de knie 
gekregen had. Reeds de grondslag van de GOHVN wekte oajuiste verwachtingen, zowel 
over de eenheid van het verzet als over de taak, die het kader van afwikkeling te buiten 
ging. Deze grondslag heeft de GOI\,VN vooral op aandrang van de LO-LKP echter 
spoedig laten vallen. 
Wel bleef echter in de doelstelling dit punt staan: ,,De algemene vaderlandse belangen te 
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behartigen waarvoor bij de oude illegaliteit belangstelling en overeenstemming van gedachten bestaat". 
Met deze gedachte, die herinnert aan één van de delen van het oude plan-F 1), kwam men
inderdaad tegemoet aan de wensen van hen, die van de individuele bundeling meer ver
wachtten dan louter afwikkelingswerk. Maar de vaagheid daarvan was bedenkelijk, wekte 
verkeerde verwachtingen en zou bij concretisering de georganiseerde illegaliteit bijna zeker 
op politiek terrein brengen. De Grote Advies Commissie waarschuwde in dit verband 
voor een aldus ontstaan van een permanent ontevreden verzetsleger, dat op den duur het 
karakter van een oud-strijdersbond zou krijgen. 
Het moet gezegd worden, dat de leiding van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers 
Nederland steeds veel begrip getoond heeft voor deze gevaren. Wel had zij altijd een iets 
ruimer opvatting van haar taak en kwam dit in de pract�jk van haar maatregelen ook uit, 
maar nimmer zo ruim, dat de door haar gebundelde illegaliteit ontspoorde. Dit bleek 
reeds door de vlotte wijze waarop met de GAC overeenstemming bereikt werd. Op 30 Mei 
'45 werd door beide organen besloten, dat de GAC officieel representant zou zijn voor het 
verzet en dat voor iedere provincie een vertegenwoordiger van de individueel gebundelde 
illegaliteit in de GAG zou plaats nemen. Tevens werd het Bureau van de GAC van zes 
leden tot twaalf leden gebracht door het aantrekken van zes der elf provinciale vertegen
woordigers. Met deze gelukkige oplossing kwam men bovendien tegemoet aan een algemeen 
in het land gevoeld bezwaar, dat de leiding der illegaliteit in de GAC veel te eenzijdig uit 
het westen des lands en met name uit Amsterdam samengesteld was. Ook voor de zitting 
hebbende organisaties gold dit bezwaar min of meer, daar een aantal van de organisaties 
in de GAC buiten Amsterdam nauwelijks van betekenis was, daarentegen regionale organi
saties elders in het land niet vertegenwoordigd waren. In de nieuwe samenstelling werd de 
GAC uit de aard van de zaak ook van evenrediger samenstelling ten aanzien van de 
compositie van de oude vezetsbeweging. 

Op 24 Juli '46 besloot de GAC zichzelf te ontbinden en wel naar aanleiding van het feit, 
dat op 23 Juli '46 de eerste gekozen Staten-Generaal geopend was. Ook dit getuigde van 
een verstandige zelf beperking. De GOIWN heeft nog enige tijd voortbestaan en daarnaast 
ontstonden hier en daar nog andere formaties op de basis van individuele bundeling, o.a. 
omdat in de grondslag van de GOIWN "trouw aan Oranje" gevorderd werd en sommigen 
meende dat ook de communisten in de bundeling begrepen moesten worden. Deze kleine 
en hoogstens enkele provincies bestrijkende organisaties gingen op het pad, dat de GOIWN 
afwees en dat naar ruimer invloed van de verzetsbeweging leidde, voort, maar hun betekenis 
was gering. Verder zij vermeld, dat een Ned. Vereniging van Ex-politieke Gevangenen 
opgericht werd, die zich ook een ruimere doelstelling aanmat. Sinds het vervallen van de 
GAC was er echter geen vertegenwoordigend lichaam van de illegaliteit meer in Nederland. 

* 
* * 

Wie de geschiedenis van de verzetsbeweging met betrekking tot het politieke vraagstuk 
van de overgangstijd overziet, met name zoals het gekanaliseerd werd in Contact Commis
sie, Secties, Grote Advies Commissie en Nationale Advies Commissie, zal als belangrijkste 
kenmerk ongetwijfeld vinden, dat de leiding der verzetsbeweging op dit punt, ondanks 
grote onderlinge verschillen, slaagde in een goede samenwerking en een grote mate van 
zelf beperking ten aanzien van de politieke vormgeving. Men wist te voorkomen, dat de 
verzetsbeweging als een politieke machtsfactor invloed ging uitoefenen. Dit is niet genoeg 
te waarderen. Eén der samenstellers van dit artikel heeft gemeend daarover in "De Zwer
') Zie pag. 546. 
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ver" van 3 Augustus '46 bij gelegenheid van de opheffing van de Grote Advies Commissie 
het volgende te moeten opmerken: 
"De GAG was een su c c e s  d e r  d emo c ra t i e, onze trots tegenover het buitenland. Zi.j heeft het volk 
getoond, dat de illegaliteit het verschil wist tussen het verzet tegen de onderdrukker en de democratie in 
vrijheid. ZiJ had geholpen de voorwaarden  te scheppen voor ons volksbestaan, zij heeft tot elke prijs 
deze voorwaarden willen eerbiedigen. Optreden naar recht en wet, zelfbeperking in haar taak, zie 
daar de basis van het historisch monument, dat de GAG in ons volk opgericht heeft". 
Deze opinie schijnt ons na vele jaren, die beter inzicht verschaften, nog steeds terecht. 
Voor zover de Grote Advies Commissie de gelegenheid gegeven is, heeft zij na de bevrijding 
binnen haar perken een nuttige functie verricht. Dat dit minder resultaten opleverde dan 
men gehoopt had en dat met name via de Nationale Advies Commissie op zuiver politiek 
gebied practisch niets bereikt werd, is minder aan de verzetsbeweging te wijten dan aan 
de gedragslijn gevolgd bij de vorming van, en aan het optreden van het eerste na-oorlogse 
kabinet. De regering had, hoewel ze voor zeer moeilijke vraagstukken stond en zich niet 
eenzijdig op de illegaliteit mocht oriënteren, de zich zo zeer beperkende illegaliteit een 
betere kans behoren te geven. Het pleit voor de illegaliteit, dat zij, toen z�j in de 
practijk het tegendeel van haar verwachtingen opmerkte, haar practische mogelijkheden 
om de verwezenlijking van haar inzichten af te dwingen en een belangrijke politieke rol te 
gaan spelen, niet heeft willen gebruiken. 
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