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/fekglijlcae mededeling Tan de L«0. Kr. 9, - • ' - • - ' 

r.Mritiakt Bi j de bespreking over de- reargaalaatie- voorstellen-der leli4a^ 4sy 
Ii.O* deed zich. een aeer eigenaardig verschijnsil voor, dat ons verbaasde 

- en tevens verheugde. Uml. dat de orltieken aeer verschillen ia aard en mate 
ao zelfs, dat van een lijnrechte tegenstelling gesproken ken «orden. Bit 

■f alles verheugde ons, daar uit dit alles blijkt, dat de L.0.springlevend is 
en bruist vm activiteit. 
Terwijl het Zuiden van de iep neer leiding verwachtte, wenst het Voorden daar 
tegenover, dat de top aioh zé nin mogelijk met de provinciale dingen nel be- 
moeien, terwijl de prov. Utrecht weer een geheel ander standpunt innam. Term* 
wijl laatste genoemde prov. alle prov.leiders in de top wil deen zitting nete 
wensen anderen een 4 tal interprovinciale leiders, die dan ook volledig op 
de hoogte zijn en minstens 2* per week contact houden met hun provinei es. 
Het deed ons zeer veel gmoegen, dat nu alle zaken eens grondig doorgenomen 
kunnen worden op de U bekende vergadering, tij twijfelen niet, dat we 
met vereende kra hhten ons geweldige werft weer zullen voortzetten, een wexk, 
dat inzijn omvang zijns gelijken in ons land niet kent. 
Ook de positie en samenstelling van het O.B. zullen we terdege bespreken. 
Tevens dienen we te opreken over de flaancien, die een zwak punt blijven in 
onze organisatie. 
Resumerende spreken we dus oven 

a. Samenstelling en werkwijze top 
b. samenstelling gentraal bureau 
o. financiën 
d. verder over de wekelijksehe agenda. 

2. Wekelijkse post. 
we dringen er op aan, dat van alle interprovinoiales de post gebracht en 
Shaald wordt. Van het Voorden ligt nu al post van 3 weken, lat bevordert 

derdaad niet de vlugge afwerking. 
Om de zaken overziehtelijker te maken, ktk lijkt het ons het bssto, alles 

in aparte enveloppen te doen en niet de koeriersters ter plaatse voor grote 
puazles te zetten, waarbij de dames gezellig alles gaan zitten lezen. 
Ook het correspondentie adres voor spoedberiehtea had enkele klachten. 
Iaat de koeriersters geen eommentaar geven over de inhoud van de brieven en 
pakjes. Uitdrukkingen aimt * 
- V is tooh wel goed, want er zitten p.b.'s in - getuigen niet direct van 

illegaal gevoel ( historisch) 
Afgeven en andera niets! 11 f I 

3. Vervoer. 
Wog steeds treffen we menaohen, die illegale dingen op legale wijze ver- 

voeren. Dring er toch op aan, dat brieven enz. minstens aan de boezem gekoe- 
sterd moeten worden. Steller dezes maakte nog heden in de trein een buitenge» 
woon strenge oontréle mee van S.D. in Burger, waarbij portefeuille en brillc- 
does, tas en kleding aan een streng onderzoek werd onderworpen. Een Jongedame 
die in de nabijheid stond, onderging hetzelfde lot, waarbij zelfs de bladeres 
van haar leesboek gecontrdleerd werden. Hen zij gewaarsohuwd. 

4. De topveralageni 
i}eze beleven schijnbaar grote avouktmen. We moeten cr onze bezorgdheid 

over uitspreken, datvniet alle leiders doordrongen zijn van het feit, dat he* 
van zeer veel belang is, deze verslagen ogenblikkelijk aan de prov.leider» 
te overhandigen. Indien, zoals is voorgekomen, de verslagen zelfs enigs wekes 
te laat arriveren, dan is de fleur er af. Bovendien brengt men de S.D. in vea 
leiding er onbescheiden blikken in te werpen. Het is eveneens de bedoeling# 
dat ook de diatriotslelders op de hoogte worden gebracht van de belangrijke s 
zaken. Alleen door een hechte dénheid kan enz werk sla gen • 



  •2"»     - -  - - - - - - • - ■ 
. .gevaar» --   —• -   -    «—»•. 

Wii moeten er nogmaals ernstig voor waar schuwen r zo-weinig moge-li 
nieuwe conneotiea aan te Jcnopen en alle mogelijke voorzorgen te nemen met 

[ verg. enz. Men is deze dagen zeer streng. ZiJuist ontvingen wij het herieht 
dat één der gastheren van een lid der top gexuailleerd la. 
laat U vlak voor de bevrijding niet pekken! 

• Ayyestatieg Eet ia acmaz bij herhaling gebleken» dat onze gevangen dermate 
gepijnigd worden, dat het voor hen praotiach obmogelijk ia te zwijgen, fa 
aoetan er daarom op wijzen» dat In «ank allo geval do naaste amdewerkera ogad 
bllkkelljk moeten verhulzen en geen moment wachten. Alle uitstel kam noodlot-» 
tig zijn. 

• Bonkaart ont 
Texmoedalijk heeft iedere provincie haar aangevraagde deel gekregen* 

Indien er klachten zijn» werden die op het O.B. verwacht. 
Sr bereikte ons weer een klacht» dat een district weer Fl.5*— per kaart ge- 
vraagd had. lat mag in geen geval. We kunnen dat niet tolereren, 
forens bleek» dat in enkele delen van het land en nog wel platteland 
ar dubbel uitgedeeld is. We kunnen dat niet anders noemen dan geer onvellevand, 
daar grote steden als Amsterdam en Rotterdam met grote te korten zaten. Weet 
W wat het betekent in een grote stad te wonen en gebn bonnen te ontvangen? 

. kantsoenent 
Er zijn ditmaal meer rantsoenen dan vorige keren, wat nog niet veel betekÉnl 

daar er vorige keren praotiach niets was» maar ditmaal is de buit meegevallen. 
We wensen te komen tot een billijke verdeling. ....... 
Enkele veel,gevraagde soorten zullen direot verdeeld worden en krijgt U toe- 
gezonden. Ie rest wordt op enkel o punt van hot land opgeslagen en werdt alle er 
geleverd op bestelling. Hiertoe is een formulier ingesloten, öelleve X x per 
maand met mate ingevuld bij het C.S. te bezorgen. Tussentijdse uitzonderings- 
gevallen zullen worden aanvaard. 
let bleek ook In de afgelopen maand» dat lagere oontacten hier en daar wan 
de rantsoenen hadden gesnoept. Dicipline, mijne Herren!!!! 1! 

. Be Inlegvelleni 
a. We hebben hu regelmatig besprekingen net 4 grote groepen» die evenals 

wij i.v.,B plaatsen. Wij zullen proberen» dit in vaste benen te leiden. 
Be samenwerking belooft voel goeds, maar de moeilijkheden zijn vele. Bo 
voornaamste groepen zijm de Groot» de Haas en Gal3srij. 

b. Hog lang niet alle provinoies hebben de lijst der geplaatste i.v.'a inge- 
zonden. Bat dit spoedig gobeurej anders gaan wij oritiek uitoefenen. 
Hier volgen de naraani . . . , ^ 
Groningen nieta Z.Holland gedeeltelijk 
Brente niets Zeeland niets 
Gelderland Gedeeltelijk H.B.West niets 
Utrecht niets Limburg niets 
Bedoeld ia de 9e per., terwijl van enkele prov. zelfs de lijst der os per. 
nog nooit is gearriveerd, 

e. Heamaals vragen we om de opgave der te verwachten schippers l.v. s: 
d. Be B.C.B.en B, i.v^ zijn onderweg. Bij het volgende verslag komen de 

juiste verhoudingen met het aantal geplaatste i-J-'»- ^ ^ . . 
e. Weer zijn enkele kantoren stuk door hot onoordeelkundig, onorganlaatorlsoh 

plaatsen der puntjes* _ . , . .. 
f. Be genummerde l.v.»s die agh. aohterwft worden geplaatst, zijn volkomen 

gedekt en behoeven dus niet opgegeven te worden. 







; Door btoiddoliatf vaa AXTat int^rprov• Vrijdag 29 daytanbar X944* 

m?  
xiidtR9as£i*d vom m v*n m 

BimuMLmwm* smimmcmm STBOZAAX H^DOOJ) VOOR 

1* OftdaratMBda iaainuiMa** alja door mij opgaateid ia ovarlog «a 
aot aad««Mt«a vaa do Raad voa Yoraot «n do oortogumoordicwa 
£»P*ia do Ooatvale Rriohooit»<o»a»X»a»C»)*»ij aija goVaooord 

laatste tor 
to oordoa o 

op do laatoto boroloa tm oaaea Oppertorelhebter oa dioaoa 
stipt to oordoa opgorolÉB* 
Hot laatoto bereltdat hier la oordt rorwozlEt»iuidt aio rolgtt 

«Voraatio ooatrole driahookta2o door mij toro3L«a«ia todoeld 
•nXo TrnTifloaf olllto oa ftdlooalo 
"üa fliw—ai liowt taaagoooooa ^ij alg 
"ia allo looalo oa rogieaalo groopoa*IRdioa fcooa plaatoo- 

' Ceai "lijko of rogiooalo orerooaetoaalageWnoait Aontralo driohook 
"ooa plaato olijke of reglenalo leider«bij roorkoar aot er- 
"rarlag la aotiof reroot.doen plaatoolijko of rogioaalo 
"driehoek toogeetofuuVordor la dit vorkaod aaor al Ja radio 
"onaoah oa rroaaoro toritóitaB» 

Heao laotraotie*e aija opeoiaal bedoeld aio rlohtlijaea to relgi 
door 3I»V«V* ra R.r•leidero (laolaolof UO*)9erorooakoaatigo 
kerel ra ma dra Ooraaadaat rm Driohook d««ullea V btaaoaSort 
borelkea«21J al Ja goookrorra aaor aealoldlag rra oea roraook 
rm Alra ra Rob oa aadoro laatr«otlo*o.fiJ aaUoa traohtoa ü 

^ doao ria eaao L*0.koeriorodleaet to doea 

t* boor de rogeerlag lo de loidlag raa ket geoapoade aotiore rer» 
eet ia haadra gelogd raa E*r«T*tK«7* ra O.D.Deae ' 

mm do Oeatrale Driehoek (Delta O)botlamio 1 aoogoaarado Oeatrale Driehoek (Delta a)boitoeaie alt d lodoa» 
driohook ha ttlo.Doao driohook hoeft ooa Ooaamdoat 

 ild ia gorradra do ooaho^digo loidlag op 
to araea«sea bekome raa dra dtof io hm toooeroegd* 

Beidra behoorra niet tot eeaige orgeaioatie.De Ooaaeadaat 
keef t siok era staf van eenige offloieren gekoarafToortkenrade 
alt de | organlratle*e« 

)« Za alle^eoesten ra plM^tow meet_ door do driekodk dén 

airaoforamhomrago berolra asja goor aoiea o ooeoo gegeven • 
MJ aoellljkkedra beellet de aaaot koogora Oomradrat. 
Veorto dieara er allita&re orahedm te oerdra gerexnft* 
Ra hot la fmotio trodra rm dm Tlaatoelljk Ooamadmt ralt 
do driohook dao uitem* »• • ororblijrmdo Xoidora kaaam 
dmaraa door dra Oomaadmt aot lagoro borelroorlag mrdra belaot* 

4* ar oordt oadoroeheid gem kt» tmookra hol roroot rddr m ad kot 
~ voor blijrra do groopm^ia^hm oude 

rorbead optrodm» ra rem 
■w/ 

do bewilJdliiii Bvroor 
*rlag tê reoshoara» Mobiele groepen» _ _ _ itaot aoer aot rorboad optrodm» ra romorriag to rooifcoara. Kotio 

d»«»s. oij dio la kol tor eia oporoorra ra gooa ooa 
do plaatsoll jko leldlag hebbea» otora reehtotreeko 
om kot mra&öbarom rm Dolta 9» Rlorla, kobbm alt lag Bob m 
Bra X» Bèltaomdmt Oporatio Qralrm R» r» T» ml» 8# 0» 
kiaoaodo oollodig ooeoord» 
Ba kot aar dor bomjdlag km werden opgetredm la gvooter Ba kol «ar der bemjdlag km werdra epgetreom sa gveoi 
hetgeen aa door do aiaatooUjko eeaaadratra mot worde* 
ia ket zuidm oljn bïjrorboeld re ede 4 ooapagaleia aio holptrooym 
lageset» reor flaakdekkiag» beeoheralag brwg^m en». • 

■:|l 
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:::ü::ï:J..:' d- dljd i.^/ïdiaa-::o L:aj.^,:i r ^ ^o ^ In "an 0.T.»-aani:'ari 
o:... liudp an odoan. We adviaren Jeae dcalp niet to ■ jrechaffan, daar. döao 
li alen niet voldaan den aan n vadorlandoo pllcdt, an; mi tij 'hot ècliei 
don van hm „hiVoVors ; lij da ill.^alo ^riop on bij o tand aahkloppvn. 

* 

. Ovor do volon omhoofdige 5-ffiding van do plaatsolijha vorstoogroopon 
is hior o:i da..o- nol oh „nig doindg notstaan. Indien vogolijh moeten vo h 
dier lo..h.:d. !ond optr:.h^n. I-Ie,: is nu allerrainst d;. tijd om als rivalen te 
tegon ovoo' ill^a te staaii, 

s al-- 9n o^p .,  ve'apei_| ^ —~ - - - vv <'.. ii- i-ot .. o rt ei..;—e e -lx jyco c rel 
to doïTviluren, hos do lernouding is tussen EP, PW anOP. 
We noeton ondsou ei den twee perioden : 
1 T5f het uur TT ; dm is de leiding in handen van don connandant, aange- 
vus en toer de driehoch, In de noeste geval-un is dit geen CDijian, dcisr do 
02 sich niet cveual voor het -actieve vernet iiehft gegeven, 
II Ea het nur U : dan is de leiding geheel in handen van dc 02, die dan 
een speviale tam'; heeft op het gsbictv van óedahandhavtoLg enz, 2a verzsts- 
groepnn vervullen dan taken oij do leallieerde $ro opn . I n Limburg en 
"v-.. ...pt l.T. vervult ockral de 01'haar taak, terwiji inodo heide provin- 
C u e s j-hers e en o - e z.ujn aas aoiaers tan - - e u l erzetioiegor, e. a .■ .. i -u s oe u te 
verricht ie G-eallie.vd Veroand, 
3r ai ju enkele uitzbdo.ringen ip lovenstaande regels-, „dis door de thstorisc 
rische groei ia ontstaan, ve lal' door he-1 ontlivdion van EP of PW. 

)h ' " ' 

u—, ÏÏogmaals de veiligheid ( het wordt vervelend), maar nog steeds is rkn 

liet de ordro-gon van net feit, dat we helaas nog steeds illegaal zrjn 
In e en' grote stad -werden 1dé aan gearresteerd, daar imaand zo slum v/ae 
lijsten'aan to loggen van eevv rZetsaroep, Tevens werd daar oen vlag, 
Oevonden, vet eubleuen van een of ander gteim leaortje , Ons verzet 
is geen spelletje, -willen we dae.raa n denken? ^ . 
Laten ec ons ver j ouden van uit do grond gestanpto vri vueidslegers,. 
2c .veiligheid eist het, 

r 
W 2e guitse troepen lieelon verschialendo; mal vn mislruik gemaae:! ^'van io^ 
Wd vlag var ';..et Rode Eruis. hen vurzoeeh ons, alloh erop attent to uaTun^ 
" ; dat juut node Kruis een int ar nationale organisatie is,; g;oboBdon sp^c 

speciale rogelömHot is voorgekomen, ; dat dok de ille^alih-.. eit cie^o_ vlag 
j . 'misbruikt is, We .meten daar te-en v/aken. laten wij de fa iro weg e- 

, lewaMalen, 

i ITamens het 03- der IC 



Mededelingen van de top der L.0. 
Tevens van het C.B. 15 October 19^4. 

De Legitimaties. 
spoedig er transportgelegenheid is in de komende 

week zenden we U de L.0. legitimaties,die direct na de bevrij- 
ding in handen gesteld moeten worden van alle medewerkers. 

We verbieden elke uitgifte of invulling,zolang de 
plaats van inwoning nog bezet is. 

De exemplaren zijn genummerd, en de houders dienen 
met hun nummers geregistreerd te worden. 

De invulling geschiedt door den districtsleider. 
De provinciale leiders krijgen een stempel toege- 

zonden, dat ze dus voor hun districten moeten laten vermenig- 
vuldigen. 

De districtsleiders dragen de volle verantwoorde- 
delijkheid voor de uit te reiken legitimaties. 

We wijzen erop,dat in verband met onze toekomstplan- 
nen, de legitimaties dringend noodzakelijk ziin,en de enige of- 
ficiële L.0. bewijzen zijn. 

Ze dienen daarom slechts uitgegeven toe worden aan k 
hen,die als permanent medewerker bij ons te boek stonden,en 
aan hen,die nauw met ons medewerkten,en die vrijwillig verkla- 
ren, verder als L.0. man mee te willen werken. 

Handtekening van districtsleider en houder dient met 
eigen naam te geschieden en niet met de schuilnaam. Over de 
foto komt het L.0. stempel en ook op de buitenkant onder de 
letters L.0. Het C.B. stempel wordt nog nagezonden. 

Hieronder volgt de lijst van officieel toegestane 
functies van de L.0. 
1. Lid van de topC dat zijn dus de leden van het C-B. en de 

inter-prov. leiders. 
2. Provinciaal leider. 
3. Districtleider. 
4. Plaatselijk leider L : 
5- Plaatselijk medewerker . 
6. Koerier of koerierster 
7. Lid van de Palsificatieclub 
8. Lid van de Persoonsbewijs—sectie 
9» Lid van de bonkaarttransportafdeling 

10. Lid van provinciaal bureau) * j. , , ^ ^ , 
11. Lid van districtsbureau ) ;in^:Len.<iez® laatste bureaux 
12. Lid van plaatselijk bureau ) aanwez:LS Z13a* 

De Stichting. 
Tot onze grote vreugde heeft de Stichting haar oprichting ge- 
vonden. Ze draagt de naam 1940-1944. 

Op de oprichtersvergadering,waar practisch alle illegale or- 
ganisaties zich hadden latton vertegenwoordigen,is een voorlopig 
bestuur gekozen.Direct na de oorlog zullen alle organisaties 
een bestuurslid aanwijzen en zal het bestuur dus een grote uit- 
breiding ondergaan. 

We kunnen niet anders zeggen,dan dat deze gang van zaken 
onze volle instemming heeft,temeer,daar deze oprichting stond 
in een geest van saamhorigheid en onderling begrip,die in deze 
dagen weldadig aandoet. Als leden van het voorlopig bestuur 
zijn gekozen; N.G. ,N.S.F.,Trouw,L.ü., V.N. ,en de Waarheid. 

De stichting stelt zich ten doel het verzorgen van de morele 
geestelijke en materiele noden van personen of groepen van per- 
sonen, die tijdens de bezetting door daad of houo.ing tot het bin- 
nenlands verzet hebben bijgedragen,hun gezinnen of nabestaanden, 

v-. :VX 



indien, zij na de brve-.imVlp;in^,' van do vijaudnlijkheden in ons land of 
een groot deel daarvan,bijstand zullen blijken te behoeven. 

Dit is in het kort het doel der stichting.De benoemde heren 
zullen direct aan het werk gaan,de nodige maatregelen nemen en 
de verdere uitwerking der plannen ter hano. te nemen. 

Wij maken er nog op attent,dat iedere organisatie ,ook de 
streekorganisaties later lid kunnen worden van de Stichting. 

Het kraken van geld. 
De gA7.ampnl ijke illegale organisaties maken er op attent,dat 

het kraken van geldbedragen ongeoorloofd is,tenzij er een bepaal- 
de opdracht is uitgegaan van een officiële instantie. 

In geldnood wil ten elle tijde het N.S.F. voorzien.Indien 
de omstandigheden zo zijn,dat contact met N.S.F. verbroken is, 
dan gelden andere normen,maar we moeten waken voor anarchistische 
toestanden- 

De Spoorwegstaking. 
De consequentie hiervan is,dat de illegaliteit per maand 

6 millioen gulden moet uitbetalen. 
Het is daarom een ereplicht,overal on^e instructies nauw- 

keurig op te volgen. Telkens weer komen we plaatsen tegen,waar 
ook de L.0. man niets weet van de instructies van de L.O. ende 
N.S.F. 

Het Defaitisme. 
Een bepaald deel van ons volk klaagt te veel en critiseert 

veel. We moeten al het mogelijke ertoe bijdragen,deze defaitis- 
tische geest tegen te gaan. We weten dat ons land lijdt en ons 
volk zwaar gebukt gaat,maar onze historie kent vele sombere peri- 
oden, waarmn toch de geest van ons volk een heldengeest was. 

De S.D. 
Door een aantal documenten,die in onze handen kwamen,weten 

we dat de S.D. geheel op de hoog.e is van het doorwerken van de 
ondergrondse groeperingen en het loslaten van een groot aantal 
provocateurs,op de meest geraffineerde methodes is te verwach- 
ten. Men zij op zijn hoede ! 

Het is ons eveneens bekend,dat het aantal aanbrengingen en 
anonieme beschuldigingen,dat binnenkort bij de leden van de Gesta- 
po, 2 x zo groot is,dan voor de dolle Dinsdag. Tot nu toe heeft 
men alleen de allerzwaarste beschuldigingen nagezocht,maar ook 
cLsil/ Icstn veranderen. 

Wij hebben het idee,dat de S.D. materiaal verzamelt,om plot- 
seling op een vreselijke manier toe te slaan. 

Nogmaals het Rode Kruis. 
Er zijn officieel door de Duitsers controlemaatregelen 

genomen tegen de auto^s van het Roode Kruis en verpleegsters in 
uniform. Controle afdelingen zijn benoemd en zijn hun taak reeds 
begonnen, üen zij gewaarschuwd ! 

-o-o-o- 
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De Tcpvergadering;. 

lot onze groote vo'rosi"'.ng «jaren er r.p onze laatste topvergadering 
nog verscnrllende o^ov. leiders aam/ezig. 
Tevens nadoen we bet genoegen enkele leiders der K.P. en van de 
C.I.D. rn ons uidden te hebben. 

i .. Le bedoeling was, cc. als nauw verwante organisaties in het heden 
en in ae toekomst éi> li.jn te trekken. We mogen constateeren, dat. 
de bedoeling der Vcj.adoring in alle opzichten is geslaagd. 

, Dientengevolge - verzot r.er. wi j dringend aan alle plaatselijke K.P.- 
leiders en C IfD.- organen oen afschrift van deze mededeelingen 
ter hand te stellex' e i de geest van samenwerking, die de leidingen 
bezielt te laten doorJ-"!,.gen in alle contacten. 

De Fili taire toesta id. 

.rs L' De / . i eiarng .eer.-; ' c n.u.xeiaers gemachtigd, op plaatsen 
y en in t' ötrictcn, ■•■nao geen'Z.P. ashwezig is, de functies van 
^ de K.P. in de üeloa's vaar te nemen- Dat beteekent dus, dat de 

L.O.menschen zich ,oor aio taak ondergeschikt verklaren onder de 
leiding der K.P.'s. Dat beteekent tevens, dat ook in de Delta's , 

'y L.0.leiders opgeno; :n ku -non worden (wat in verschillende plaatsen D ; 
al gebeurd is). 
Eet is zelfs voorgekomen, dat de éénhoofdige leiding in handen 

. , is gelegd van een ju.0,man, die dus voor die taak de hevelen van' ■ 
de K.P,leiding opvolgt. " • 
2. Eet blijkt, dat in d- meeste plaatsen L.O.menschen belangrijke . 
functies vervallen op Dolialureaux en in de Staf van den Commandant. 

. Het is immers de wonsch van he^- opperbevel, dat slechts menschen van : 

het actief verzet hierin belangrijke posten vervullen. Dit ter 
navolging. ' - 
3- IJdgnaals naken vïij er op attent, dat scherp onderscheiden moeten 

worden dé taken "en het Verzetsleger en dè O.D. 
, Eet Verzetsleger v.: ra] t diensten in opdracht van het Geallieerd 

opperbevel en is rj.i de bevrijding) niet aan plaats gebonden. De 
O.D- verricht haar ■■ ?.ak onder leiding van hét burgerlijk bestuur 
en blijft in haar plaats gestafcionneerd.• 
letter, die ihans ee... taam krijgt in het Verzetsleger, schakelt 

^ zich dus automatisch uit voor de ordehandhaving in dé plaats •aljner 
■ ■ inwoning. ■ n . 

• 4. Het is niet de leuoeling en zelfs zeer af te keuren, in het 
wilde weg leden te verven voor de verzetsgroepen. Dit heeft in • 

■ • enkele plaatsen tot cataatrophale gevolgen geleid. Slechts de door . 
■ eö door illegale werkers, bovendien in staat zijnde, gewapenderhand :,v 

op te treden, kunr i .ngoschabeld werdén« 
^ Men zij dringend gewaarschuwd-tegen dilletentisme l- 

De_politieke toesland. 

De L.0.. de K.P. c 2 d'. C .ItD.,.met haar bréede nationale taak, 
• hebben zich nooit of niivmer bewogen op net politiek terrein. ■ 

:L ; Daarvoor was er geen ti,.i. Bovendien strookte dat',niet met .onze h/ 
taak. ■ ' ■ v..,l c. . h: ^ Vi" 
We staan in de huidige toestand voor het feit. dat de pc 

) ' toestand zich steeds meer toespitst. Dit ifc-.logisch', wan, 
7 ■.-..77; -ffxijding'^jrengt met, .heTlp^af. ... 

■■-f ' leven. Als groots organisaties dienen wijrtia.v.-deze vraagstü 
éen'besliste hiuding aaa té nemen. . ■ 
In de eorsto 'plaats zl.ja Wij taeecrlei strooming: • 

 wJ\ v—■— -yak" ■ a. Eikeie pérsorgexnen, die de illegale beweging als politieke 
partij willen ooen -oortbeStaen- . i t 

t; ■ 
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Daaïtraast dóet men van de zijde van het Ancien Régime ernstige 
pogingen, de. illegaliteit voor haar karretje te spannen en de 
verhoudingen van 194-0 te doen terugkeerèn. * 
Geen der standpunten zijn de oiïggTy 
We wenschen TiOch terug het oude regime, noch het volkomen ver- 
dwijnen van de illegaliteit, noc^ het voortzetten van de illega- ■ 
liteit als politieke partij. 
1. We wenschen in onze eigen politieke partijen de illegale ^ 
beginselen van samenwerking en nationaal denken te doen door- 
dringen, opdat we er toe kunnen bijdragen, dat 'het enge verpoli- 
tiekte denken van 1940 plaats moge maken voor eèn gezond politiek 
leven in nationale zin. Wij, als illegale werkers, uiebben gewaar-, 
deerd en waardeeren nog de geest van samenwerking,van personen van 
diverse politieke richtingen, die slechts één doel kenden: het.be- 
houd van,ons vrije vaderland. Moge deze geest de politieke hemel 
doen" opklaren. % 4 
Bovendien stellen we den eisch, dat niet vroegere vooraanstaanden 
terugkomen, omdat ze zoo vooraanstaand waren, maar we zoeken 
bjüer "de'juiste man op de juiste plaats". 

Daarnaast bezit de illegaliteit een' tweetal lichamen, waarin de 
stem van het verzet kan worden geboord; , 
le. de Stichting, die zich geheel op practisch terrein beweegt. 
2e. de Adviescommissie, die ook bp politiek terrein de stem van de 

illegaliteit, zoo mogelijk en bloc, zal moeten doen hooren. 
Wanneer één dezer lichamen zich zou laten leiden op een politiek 
zijspoor, dan houdt zij op, de stem der illegaliteit te laten 
hooren en zullen onze organisaties hieruit hun consequenties trek- 
ken. . • ' 

r- 
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pipnnen voor de toekomst. ■ ■ , - ■ •' 

We willen nog eens kort formuleeren, wat de plannen zijn van onze 
organisaties, zoo spoedig de bevrijding daar is. 
Onze organisaties-waren en zi sterk^Het _ is^de zaak, ze 
sterk te houden, de contacten te bewaren, de onderlinge samen- 
werking te bevordereni opdat vj© , als een becht verband, direct na 
de bevrijding onze taak t.a.v. medewerkers en onderduikers kannen 
voortzetten. , ' - 
We blijven dus nog eenigen tijd de hulp en den steun voor allen, 
die we voorthielpen. ' • . ' 
De L.0, dient dus in alle plaatsen te beschikken ever een bureau, 
ox)gericht in samenwerking met K.P. en C.I.P. 
De taak van het bureau (direct na de bevrijding): ^ 
1. Registratie van alle médewerkers, die het verdienen en in het 

bezit worden gesteld van een legitimatie. " 
- 2. Registratie van alle onderduikers, voor de ..naar ïiun oorspronke- 

lijke woonplaats terugkeeren. We dienen daarmede dé bevolkings- 
administratie en het C.D.K. ,, - - • 

3. .Registratie van alle steungevallen. 
^./Registratie van alle schadegevallen van onze medewerkers en 

; andere .slachtoffers-. a;, 
3. Registratie van alle organisatie-misdadigers. , 
6. Registratie van landverradelijke élementen. - - 
7. Arbeidsbemiddeling Voor onderduikers, t . 
Het spreekt vanzelf, dat verschillende punten c 
gegeven,, aan de "Stichting", terwijl bkv. 
gestel^L Van de G.I.D. 
Voor éen en ander voeren we verschillende 
departementale auvoriteiten, die regeerin, 
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te geven van alles v/at in defi^loop der historie, door onze 
organisaties is verricht. Het wordt door illegalen geschreven, 
door _ illegalen geillustr erd .ejj door illegalen gedrukt. 
Ket is de bedoeling, de gfSejrVan iedere provincie te be- 
schrijven. Dit aal zeker een werk van vele maanden worden. 
De greote vergaderinr.- _/ 
De groote vergadering, na de bevrijding, • waar we rekening enl 
verantwoording aDleggen aan het Nederlandsche Volk, zal onder 
meer in het teeken staan van onze gevallen vrienden. Tevens de 
éénheid demonstreeren van onze drie organisaties. 



S^iclitingebrief vdor d© Stichting " 1940 - 1944" 

Teneinde uitdrukking to geve^ aan liet verantvroordolijkheidsgo- 

voel van d© deelnemers aan het binnenlands verzet gedurende de be- 
zetting voor elkanders moeilijke boden en noden, besluiten de onderge- 
tekenden,daartoe. aangezocht docr vertegenwocrdigers van nagenoeg alle 
illegale groeperingen,een bedrag van ƒ.100.- af te zonderen en daar- 
mede in het leven te roepen en to Amotordam te vestigen de Stichting 
„ 1940 - .1944 » onder de navolgende bepalingen: 

Aj-> f j_ ke 1 1. 

1, De Stichting heeft ten doel het verzorgen van de mor e Xe, geestelijke 
en mater 131c noden van personen af groepen van personen,die tijdens 
de bezetting door daad of houding tot hot binnenlands verzet bob- 
ben bijgedragen ,hun gezinnen of nabestaanden,indien zij na de be- 
ëindiging van de vijand©lijkheden in ore land of oen groot doel 
daarvan bijstand zuilen blijken te behoeven, 

2. Do stichting stolt zich ten'doel onverkort de verantwoordelijkheid 
van het I-leder lande o Volk om door zijn Staatsorganen do slachtof- 
fers van do oorlog te varzorgen, en beschouwt zioli ondor moer als 
een middel om de Overheid in d© uitvoering van dio taak bij to 
staab,voor zover betreft de personen,of groepen van personon, 
bedoeld in het eerst© lid. 

Artikel 2. 

X, Hot bestuur der StichtinS bestaat uit de oprichters,tot de 
benoeming kan plaats vindon,overeenkomstig de rogeling,bedoeld 
in Artikel 3,-go lid. 

2. Het Bestuur benoemt uit zijn midden oen voorzitter,oen eoore- 
tarie en een penningmneester. 

3. Het, Bestuur bca luit bij gifwono moor dorheid van stommen^behpu- 
dens het bodoelde in %.t* 3>3e llda 

4. Indien in hot boe tuur oen vacature ontstaat, io het Bestuur 
bevoegd deze zelf aanto \4illeh» 

Artikel 3. 

1. Het Bestuur der Stichting doet zo spoedig mogolijk aan de plenaire 
vergadering van de Grote Adviosoommlesio dor ondergronds© groepe- 
ringen, zoals die na de bevrijding zal bi]o enk omen, eon voorstel 
over de' samenstQ1 lüng en de werkwijze van do or ganls at io, d lo in hot 
1© lid van art.X genoemd doel zal verwezenlijken. 

2. Het Bestuur dooit tevens oen voorstel tot wijziging en aanvulling 
van de 60^tingbbrief,v;qIk vócrstel in ieder geval zal moeten 
inhouden een regeling van de vorkio ing van het Boatuur. 

3. Het in lid 1 bedoelde vocrstel behoeft de goedkeuring van alle 
bestuur s lodeh. 

Aytik©1 4 

Twee door het Bes-turn1 aan to wijzen loden vertegenwoordigen de 
Stichting in en buiten rechten* 

Artikel 5# 

Het in Ajpt.2, ie lid bedoelde Bestuur mist het BQsohlkkingsreoht 
ton aaaazien van hot Stichtingskapitaal en de andore middelen der 
ötiohtlng anders dan ter Bewaring daarvan,en is niet bevoegd de 
Stichting op te heffen of do Stichtingsbrief te wijzigen. 
Dq 'Grote "Mvioscomissie dor Ondergrondse beweging is uitsluitend 
bevoegd tot wijziging van dé Stichtingsbrief tot over©onkomstig hot 
voorstel omtrent'Art. 3 ,2o Lid anders is beslist. 
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VERZOEK VAIT HET C. B. DER B. 0« NAttSHS DB G.I.D. 

Ieder© plaatse 1 ij Ir leider dor L O. Xeggo 
lij ston aaai, bevat tonde ï 

no4m 
voörnaaKi 
gcuoortö jaar en - datum 
gei» o or t op 1 aa t s 
beroep 
uoonplaats,straat en huisnummer 

van allo personen,die in dienst dor S.D . zijn of warenj voor 
de S*D* werken of gewerkt hdfeben; instantlos steunen of 
gesteund hebbeni of op enige ander© wijsG d© ondergronds o orga- 
nisaties tegemerken of tegengewerkt hebben. 

Men verzamel© en veria© 1de allo gegevens omtrent het optreden 
van deas personen; het gebruTE van BChuilnanen of het uitslui- 
tend gebruik van voornamen moet tevens worden opgenomen. 

Men wordt verzocht met spoed deze lijsten zo nauwkeur 1.g rao^e 1 ijk 
in t© vullen en op te sturen naar het C.B^'lIör'Trro. 
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N NET G.B. DER 1.0. 

löiiij; week bereikten ons 
ctarin tal van vragen gesteld wer 

5 Noveipb er, 19 44, 

schillende brieven uit diverse 
öen. Tevens wetd/j^ op enkele 

vn-rTtea.. jTi su-i^ne 1 -j ng-er critiêk uitgeoefend. We zijn zeer blij, zowel met de vra- 
gen als met de criziek. Uit alles blijkt, dat de L.0. overal op haar post is, 

■"■e5 

critiek 
zelfs In .moeilijke tijden, 
allen reeds oer persoonlijk' 
Het lijkt ons echter nodig, 
daar v« 

we Hieronder volgen de voornaamste vragen, die 
; brief hebben bentwoord. 
in bredere 1,0. kringen hiervan kennis te geven. 

ilitfk veis medewerkers met de „elfde moeilijkheden zitten. 

2. 
3. 
4. 
5. y 
o, 
7. 
8. 

9, 
10, 
11, 

12, 

Hoe is de verhouding L.0. t.a.v. Delta en H.P. ? 
Wat is de S.V.G. ? 

,I,D, 
Wat ig en wil de C.I.D. ? 
Hoe krijgen we contact met de 
Welke medewerker moet een 1.0. legitimatie hebben ? 
Moeten ook de arbeiders uit de stilgelegde fabrieken ondersteund worden? 
Heeft het N.S.R. gelden wenoeg / 0111 de gèweldige uitgaven te dekken ? 
Heerst er onder de toppen der diverse organisaties de zelfde bezorgd- 
heid als in sommige districten t.a.v. toekomstige benoemingen voor 
officiële ambten ? 
Valt de zorg voor onderduikers onder de Stichtingstaak ? 
Wat is de Dienst voor Nationaal ; r s ü el ? 

Hoe moet het L.0. bureau de zorg op zichK nemen voor het opduiken van / 
de onderduikers ? 
Zijn er nog rantsoenbonnen e.a, ? 

1. 
te bepalen, 
structie van 
derzie ten, 
van de E.P, 

ït is 
zijn 

voor de L.0. niet steeds eenvoudig haar houdiijg in deze 
te veel interne moeilijkheden in de Delta's en de con— 

het verzetswerk// wijzigt zich te dikwijls, dank zij haar kin- 
Men houde echter steeds in het oog , dat de 1.0. onder leiding 
of de K.P. vervangend, in de Delta zit. Wij werken dus in over- 

eenstemming mat de H.P,, een overeenstem ing die ook steeds tussen de noppen 
bestaat. Van dit standpunt van de H.P. geven de topverslagen onzerzijds 
sIjgöds ulicL' j % < * 
Wel"kan het voorkomen dat door de ziek steeds wijzigende toestand de plaatse- 

erder is met de nieuv/ste snufjes op dit gebied daii 
echter steeds na enkele dagen achterhaald. Boven- 

lijke K.P. leiding soms 
het 1.0. verslag. Dit is 
dien zal voortaan, indien nodig, een mededeling van de K.P. leiding// bij 
het topverslag gevoegd worden. 
Wat de toestand van dit ogenblik betreft : 
De Gdt. heeft de leiding en leidt het verzet via de bekende kanalen. Via die 
weg komen de structuurveranderingen in het verzetsleger officieel door. Er 
zijn inderdaad belangrijke veranderingen op til, maar men lope daar nergens 
op v or uit en'wachte rustig af, zelfs als de plaatselijke toestand niet 
goed houffbaar meer is , of zelfs de samenwerking niet vlot, , 

"' de bedoelde wijzingen reeds in eerste instantie 
raadzaam op te merken, dat men goed doet ook daar 

I- verzetsleger niet nodeloos te provoceren ; onder 
alle omstandigheden zal een of andere vorm van samenwerking binnen het ver- 
zetsleger nodig blijven. 
Het is veel prettiger de v/ijzigingen op bevel van bovenaf door te voeren dan 
op eigen ixipc initiatief. 

In enkels provincies zijn 
ingevoerd. Wij achten het 
de verhoudingen binnen he 

M ■ - ■ % 

■ •:Sm 
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2 , Ia bur£:ar 1 xjks 
da Z»P, ontstaan en konen voornarsel 
Zuid-Ho?."and. Desa «rroa .enx zi.in al 

verzet sgr o sn zijn op initiatief iran 
."tR: voor "in Utrecht 
5 oen na sale 

P..V, ta fceschouwen. De sroeoen vannen allen oo. 
door het 

, Brah.ant, linhurg en 
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i en 

-serve van de r.p, 
3 verzet willen pl 
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: eciont 
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r plaatse. Eet werk is van velerlei 
erken, wehrmachtsautos in brand ste- 

■en, kuilen graven, sei^jinstalla- 
an, verkeerd inlichten vas den vijand en juist in- 

In feit 
o ericht. 

de 

en wel 
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gr o v en al1erw. 
roornamelijk uil 
:ot nu toe zi n 

s-ra den in brand ■ t-v' 
( al is het ni 
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Yoor volled.sw.sr inlichtingen raadalege men 
sencht, staan allen onder leiding van 

leiders 

, Os/er de taak van co 
urmen er dus kort over zijn. De O.I.D. 

C " 
,1' te so 

is reeds, veel gesproken. Wij 
registratie en opsnoring van 

ox: 
V..' IJ 

) • 
voltooien na de bevrijding, Yoor 

0. de maast 

landsverraderliike elementen. l xx. 
Zij hoopt en vertrouwt dit we .■&. 
het ogenblik' is sleciits registr; 
waardevolle steun verlenen aan d<= u. 
bevrijding een oeroep zal doen op 1,0. medewerkers, is nog niet mat zekerfft 
Ireid te zappen, naar dat medewerking gevraagd zal worden, is zeer waarschijn-» 

lijk. 

iti8_mcpelijk. Hierin kan de 
^ .3. . In hoever de C.I.D. ook na de 

ïds een C.I. .. bureau opge- 4, In de meeste provincies is n 
richt, Yia de provinciale 1,0,leiding kan men er contact mee k 11 en (" in* de 
noordelijke provincies zijn de C.I.D. bureau's in voorbereiding 5» Bovendien 
worden in verschil ende provincies L.0, mannen met het stimuleren en verza- 
mel m van liet Gk'.D.werk c last. 
Waar dat nog niet is geschied, kan de provinciale leiding het initiatief tot 

ït aanwijzen van een persoon ne er, en ons berichten., zodat we de C.I.D, 
op dat contact kunnen korts? 3n. 

5. Ziehier een probleem, dat niet wiskundig is op te lossen 
Het moet aan het wijs beleid der aistrictslaiaers overgelaten worden om de 
''groep van hun medewerkers te ' epalen. 
Slechts enkele richtsnoeren kunnen gegeven w rden. 
Niet de medewerker, die later nog ter beschikking is, krijgt een legitimatie 
maar de medewerker, die het was, zelfs als hij buiten zijn schuld reeds enige 
tijd op non actief moest zijn. 
Wij registreren met de legitimatie de 1.0, in al haar geledingen. 
Ben L.0. m-.dewerker is in het algemeen hij, of zij, die we i. het vertrouwen 
namen voor het werk, iemand, die zich met zijn ogelijkheden en capaciteiten 
vrijwillig tsr beschikking stelde. 

Een contact, dat niet anders deed dan 10 bonkaarten van ons ontvangen, xs 
dus geen medewerker. 
Een contact, dat er maar 5 ontving, maar bovendien mee beraadslaagde en or- 
ganiseerde, is het aèl. Een drukker, die volledog ter beschikking stond, is 
ook eenjE medewerker. Een distributie- of bevolkingsambtenaar is uit hoofde 
van zijn ambtelijke medewerking zonder meer geen nedew rker. 
Belangrijke contacten, met wie de relaties steeds inniger werden, zodat op 
den duur van medewerking sprake kon zijn, kunnen op hun verzoek als med^ 
werkers worden beschouwd. 



IIX 

5 en 7. 2r aijn inasrlaad vala fabriaksdirecties, die 
niet ne -.r in staat z; jn naar „ersonsel nit te ba-; en. Deze directies Icun- 
ne.a rijkssubsidie krijgen, mits bun personeel volletig geregistreerd 
opgeven aan de ofitfciele instanties» 
Velen weireren, omdat deze registratie /oor hun personeel zeer gevaarlijk is 
De consequentie is, dat deze arbeiders niet of onvoldoende worden uitbel 
taald. 
Fa een samenspreking net liet 1T,3.1. blijkt, dat liet niet mogelijk is, deze 
tienduizenden nog extra te verzorgen. De fxnantisle lasten, aie drukken 
op illegaal Federland zijn onnoemelijk zwaar. Heden ten dage keert het 
F.3.F. in samenwerking met ds 1.0. ongeveer tO millioen gulden per maand 
uit, uit de Centrale Kas, daargexaten de plaatselijice acties, uie een niet 
gering bedrag u tkeren. . __ . . 
Een voorbeeld moge ons dienen i In een der grote steoen is een ailuminium 
fabriek, die constant voor 100^ voor de wekrmacht werkte. Door de angst 
voor vervoer naar duitslanq zijn deze arbeiders van hun fabriek weggebleven 

ven kloppen nu aan om steun bij de illegale organisaties. Ons anc.oord kan 

slechts^"neen" zijn. Slechts een principiële houding runnen we tolereren. 
Velen vragen eerst naar de weg vo r steun en willen dan pa ^ staken. Dit 
is de omgekeerde volgorde; men denkt hierover veel te gemakkelijk. 
Zo dient geval voor goVll bekeken te worden . We drtngen aan op een spoedig 
organiseren van uitgebreide finantiele inzamelingen. De gelden xunnen in 
overleg met het F.3.F. worden gebruikt. In kleinere plaatsen, waar geen 
rote uitgaven zijn, kunnen de saldi aan liet distrioftÉliDofd ..orden 

overgemaakt. Deze inzamelingen zijn overal dringend noaig! 

Er schijnt iets of liever veel uitgrelekt 

te zijn over diverse burgemeestersbenoemingen enz, , die in de toekomst 
zullen olaatsvinden. We ontvingen hierover uitgebreide gegevens^ui u alle 
richtingen. De êév schrijft ; Koet diè of dib ons leiden; een figuunj. aie 
zi zo" onwaardig heeft ge dra,, en? Inderdaad zal het meerdere malen voor- 
komen dat oerscnen een officieel ambt zuxien belleden, die wat ^.xun houding 
in de'bezettingstijd betreft, ons niet welkom zullen zijn. We moeien er 
echter voor waken, deze dingen nö. al opjenbaar te maken. In de eerste plaats 
kan een te veelvuldig gebruik van deze namen voor de d e t r o lm enen noodlot— 

, ti worden, daar c k de 3.D. oren heeft. In de tweede plaats is verweer 
van de. betrokkenen thans niet mogelijk. We moeten ook bedenken, hat^c0?o 
van het Nederlandse volk utilitair heeft gedacht, en dat de illega_iteit 
niet de zelfde fout moet begaan als in Frankrijk en België, waar een 
steeds breder wordende kloof tussen legaal en illegaal zich aitement. 
Daar komt nog bij, dat alle benoemingen direct na de bevrijamg niet 
blijvend zijn. De illegaliteit zal terdege toezien, dat geen collaborateur 
op offtciele posten blijft gehandhaafd. 
De gezamenlijke illegale organisaties hebben herhaaldelijk gewaarschuwd 
tegen het bezetten van posten door onwaardigen, en zullen niet scnromen, 
hierop na de bevrijding te blijven hamere^ji. Men wachte zien ecu oer nu voorr 
agitatie. Betoon hierin zelfdiscipline II 

Oorspronkelijk waren wij de mening toe— 

wedaan, dat de Stichting zorg zou dragen voor de afwikkeling van hetondeap- 
duikersvraagstuk, in de ruimste zin van net woord, sis daar zijn regig — 
tratiè legalisering, v/e der opneming in het arbeidsproces enz. Daar de 
meerderheid van het bestuur deze mening niet deelde, woidu -merdooi deze 
taak toegewezen ten dele aan de B.0. en nevenorganisaties. 
De Stichting zal zich alleen bezig houden met degenen, die schade geleden 
hebben door hun illegaal werk. Deze taak is dus begrensd^ hoewel nochthans 
zeer uitgebreid. Teder illegaal werker of de nagelaten betrekkingen daar- 
van zullen aanspraak mogen maken op de hulp van de Stichting, mits blijkt, 
dat hun schade voortkwam uit het illegale werk. 
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10-. 0nG.32uui;.:srs.. 3-v-.icu«éar. g^époséa^rd-sn-ea. 
vluchtelin ^n nullen naar zo-'.sru 
Tal van ..:o. .asü sullen ler-vfd zijn vn hun besittin: en dooor de hriVs- 
verrichtingen. 
G-rcte problemen ten aanzien van de voedselvoorziening wachten ons. 
3n dit alles direct na de bevri ding, 
hoe hierin.te vo.. zien? 
Dit is niet alleen de taai: van da illegale organisaties. Daarom hebben 
diverse instellinggn eikaar gezocht en .gevonden. 
Daar^ zijn de berken, ^Biraun_van Sociale'Zal:en, Maatschappelijk hulpbetoon, 
particuliere liefdadiglsidsinstellingen en last not least de ilegale wereld, 
die nierin gesamenliju moezen-optreden • Be leniging van deze ontzettend 
grote nood is een taak vo-r hst gehele ITederlandse volk. 
Daartoe is opgerip—t^de D.rT.H. (Dienst voor ITationaal Herstel), een 
organisatie, ule uandeligz nog met voor elkaar is, maar in verschillende 
plaatsen reeds aan her aurh is, 

P1 S-Dle geval moet de I.C, en met I'.d.D. in deze comités een, vertagenwoor— 
■ii^wr^ nebben. De X,-, o. _oet zie in verbinding stellen met ande re plaat— 

—ssa.i^p.e ^■L'0 k3ïl "yooT ondem, .imerszorg en neu gezamenlijk o -maken van een 
plan van actie. 
We hopen spoedig een gedetailleerd concept van de plamnen van de D.ïï.H. 
u toe te zenden. 
Zoem zelf alvast conuact met bovengenoemde instellingen om stimulerend on 
te treden. 

11 • ^ , , . _ ^ a33e geval blijkt wel uit bovengenoemde 
punten 9 on 10, dat de l.O.bureaux werk in overvloed zullen krijgen. 

De registratie van ae onderduikers is niet zo eenvoudig. Uit enkele 
districten zagen we reeds voorbeelden, hoe de onderduikers kaarten ont- 
vangen ter invulling, voor ze naar hun womr laats teruiikeren. 
Het is ae bedoeling algemene voorschriften "te geven voor de registratie, 
wanneer v/e me« ae autoriteiten ten aanzie. Van deze kwe„.tie tot overeen"»- 
sterprgin zijn gekomen. 
Registratie is natuurlijk overheidszorg, maar de 1.0. alleen kan hierin 
hulp verschaffen» 
De 1.0. zal zeer mauw samen Moeten wenen met de... D.N.H, , daar zij alleen 

--in staat is, de onderduikerskwestie te overzien en te regelen met behulp 
van de D.IT.H. Vermoedelijk zal de gang van zaken de volgende zijn t 
Onderduiker Pieterse vertrekt uit Zaltbommel naar zijn huis in Den Haag. 
In Zaltbo mmel lurort hij zijn volledigs gegeven# in bij het 1.0. bureau. 
Dit bureau zendt deze xg gegevens naar het C.B. liet C.3, zendt .eze gege- 
vens gewaarmerkt naar het L.0. bureap. in Den Haag, waar dus Pieterse na " ■ 
enige tijd zijn distributiebescheiden enz. ontvangt. 
Man most er wel mee rekenen, dat al deze plannen nog plannen -r^r zijn , 
waar tal van bosppe/kin^en over wevoerd worden. 

12. Allarwege is vraag naar rantsoenbonnen en 
bandenbonnen. Helaas moeten wij., de meeste aanvragers teleurstellen, 
daar er xrfc:&: niet meer gekraakt wordt. 
De buit van de laatste kraakjas is practisch geheel in handen gekomen 
van plaatselijke vertegenwoordigers, daar vervoer toen al niet meer 
mogelijk was. 
De meeste prcrvinci-s hebben een deel gekregenj enkele provincies sullen 
we nog wat toezenden, maar verder is de buit verdeeld. 
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■\ s. SIOTOPISPJ'IKC-SÏÏ I 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Men v.rel en. versenden, aan 

•veranderingen onci0r...sv„^ ijijn» ^ ^ ... 
Er bestaan plan.en en plannen vorsen van^ pew^jZo-gd» n-en mag 0113 

niets verwijten, als ter enxper rijd r/e een bepaalde --ouaing i_oeoen 
liersien. We moeten regelmatig comemren met de illegale wersj-Q., 
mac 0( net ae we; - CL j CJ J. i ■w*. ci ■ =r noeilidic. iUciCiJ- UOJ.V 1J.Ö O      ,     . " . „_U4.^v, 
Bovendien kaax ook de Regering wijzigii-g m onze plannen nodig achten. 

Bijlane I geeft u een afschrift van een verslag van de L.0. - 
werkzaamheden, dat we op verso e.: naar Lende..,. Iieo.en vaj.zonu.en. 

Bijlare XI heeft betrekking q, de diensten, die ae L. 0. moet 
vervullen vo r de C^I. D. . 

Be leiding van de EkPl verzoekt een afschrift van de^mededelingen 
regelmatig toe te zenden aan de plaatselijke IC.P. xeiaers. 
We"rekenen erop, dat dit gebeurt. 

Mededelingen van de top of van het Ö.B. moeten ongewijzigd woruen 

Willen"provifliciale leiders zelf mededelingen doorgeven,_dan moet 
duidelijk gemaakt worden, dat re niet bij de topmed.delingen behoren. 

Pot slot zouden we u willen toeroepen : U vraagt, wij antwoorden ! 

Ramens het C.B. der L.0. 

H. 
H. 

«nrw .-.v en f^rd'-riH - dv-d-;: 



J'/] . B^lage 2. 

'-ij 

le IriIiclitinsSiltiLsnst} van de L.O, oinrat: 

IT 

s 
:-sterns oTer: 

a. Beden der 21.3,3,, sympat'iisereüden, landvaclitsrs, landstormers, e; 
3. Leden der 3,3., handlangers der 3.3,, provocateurs, N.S ,K,K-leden, 

vri/ willijers der S ,S , en Kriepo;mr ine , 
c, Ryl:sduiteers, die sich. neLben inisdragen. 
d. Alle n.iotenaren, aio zich gedurende de "bezetting slap en op on- 

ITederlandce -;,-iJ ze I'.eoben gedragen, c ,q. beslist verkeerd zij n 
jevreest, Bur pe;ae e s t er s., 'letnouders, Gene ent e- en. Politiepersoneel, 
personeel in Overheidsdienst, leden de Reenterlil ke Macht, leden 
van de Pers, enz. 

e . Barnes, die zich net Puiteers hebben afgegeven. 

T Sconomlsche groepen. 

a. Pirioa's, die zich i.ebben schuldig genaakt aan ongeoorloofde winst 
b . Aannaners van Weersachtsvrerken. 
c. Arbeiders, die bi/ de Weemacht hebben gewerkt voor het graven va; 

putten en het aanleggen van p&ulversperringen tegen parachutisten 
d. Zv/artlmndelaren en aanverwante personen, 
e . Detaillisten, die de hun toegewezen artikelen in de zwarte handel 

hebben verko cht, 
Kortom allen, dis zich ten koste van het Nederlandse Yolk hebben 
ver rij kt. 

J 

V---i 



10 November 1944 

Strikt persoonlijk 

Mededelingen topleden. 

Waarde Yrienaen, 
S hopen de tópleden, d.w.e. ook alle proT.leidere, Toortaan 

wekelijks met een ap^rt soórijven op de f^ 
interne ontwikkeling der gebeurtenissen in de illegaliteit,zoals wij aie 

0P Wij zSlle^dit^óen aan ae band van alle vergaderingen, diewe bijwonen. 
Tn de silgemene mededelingen kunnen we niet op de finesses ingaan, daaa 

we soms ontbullingen moeten doen, die zeker niet buiten de gingen v^ di 
L 0. mogen komen.Deze worden dan verwerkt een vertrouwlijk en strikt 
persoonlijk schrijven aan den topleden,Hoezekerder wij da-t deze me- 
dedelingen onder üw berusting blijven, hoe duidelijker we de situatie 

""net verspreide^van de strekking van deze mededelingen geschiede, 
voorzoover het van belang is voor de andere 

Wij voelen ons tot deze onthullingen verplicht, omdat ieder iefctaxx 
toplid liefst volledig op de hoogte moet zijn van de ontwikkeling hier 
en van onze werkzaamheden.Daarenboven verwachten wij vandeze mededelinge: 
opmerkingen enwensen Uwerzijds, zodat wij onszelf bunnen corrigeren. Ten 
slotte bent U in staat, door deze mededelingen de gehele L.O. te door- 
dringen van de richtlijnen onzerzijds aangenomen. ^ 

De correspendentie wordt zo een, zij 't wat ingewikkelde topvergaderin, 
Wij vangen ditmaal aan met de beschrijving van de ontwikkeling der si- 

timtte on eer schillende punten tot op dit ogenblik en vervolgen voortaan 
dan met versïa^en der biJgewoonht bespr.kingen.TIat reeds in Se medsdelin 

gen is gepubliveerd, wordt hier niet herhaald. 
■iet tiarteli.ike groeten. 

..V- 

m 
Vs: k-'-' 
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Htflddgllxfm Taai iT L.CU td* 18 1944, 
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agB2Hi30M:. 
Br l)er«lK«m ome va* «xlc*!* zljtaot Taadg«vl*g«m oiatr» 

va* om» Sodomfc^oolc. Hoowol hot o^msöhi^allih vporharl 
tooh omhel* gogovome pnhlloorom. WoUloht kommom vtrcol .. 
roods ma aam hot werk gaam ham lailóhtiagom oms. t* vor* , 
m±' *o spoedig BOgolijk ma do hovrl^dlmg va» allof «l^dom 

Hu ad. 
O. SS 

1 CS3 

kt 

m 

■m komt, . . , ,. ... v. _ 
Bom lodor «oeko alt hot voljfomdo oom omdordool, wat hom imtoresoeort 

waarvam hij ©p d« hoogte la, Eit 4o«e vele gogovome «al do rodaotlo' Baa 
ketu? ktosme doom, 

lm grote lijmom daohtem we oa« de ladellag aldaof 

Opdracht aam ornae kamoradem, die, vielen aet, vermeXdam vam htta aeto^-émS^I, 

Yoorwoord, 

|aleiaimg. 

Borato deel: )4è L^p.y. a, Hoe y grooido ^ > ' 
Oprichtimg 
do Boaro 
do fop ■ 

*i«n» oJtr«dM.otó.r 0B»ta*4tt- 

>• B»t wrk mw l.«a»a»» 1» pro 

kW 
SSpi I 
'k' -: 

■''-Vj , \ A*;r0- 

O. p« va» dl>^.t 

fwaode deal: do 1,?, 

M »B «jd» 
F.0.' 

V -: ■ ,^,v 

é' 

*• 91 

m 
I i 'êm i , -■* 

- k 

■M 

irgomfeiatlo ^ 
öprlehiimg 
Hoo laat workto 
Ba K.P, wam kolt, maar houdt stamd 
De aiouwe taak. 

h. Hot ploogwork. 

■ m 
■S&SMM 

.!« Üi 

SEpjl 

WÊt 

Pordo doel; do 0,1,P« 'mi 

a, Omtetaaa «m dool 
b, Orgamloa^tovorm 
o. Hieuw.bolamgr 1Jkp taak 

3lot; do reumlo dor P,Q,. E.P, om q,X,P. 

Oaarme «omdom we aom vollediger uitgewerkt aoheaa aam belamgotollemdom 
ter imsage. Het is oohter te groot het im haar geheel te puhl 
We verwaohtem, dat medewerlnro, mot autours-bloed, reeds mu aam 
beid gaam, # v 

Opdraoht aam do L.Q, imaake voedselvooriiieaiag omz, 

 Se (3dt, dor hooft op gromd vam oryar,_, 
Gdt. vam Ametordam imsako hot vorwomvom vam voodBojjEnxx oma, 
H,8,3,, lm overlag aot^oM.^aam^do L.0. opgadraamm allorwag do 

V -kW ' • 

§ 

•* vordoiuye tor hemd to momom uit maaa vam do plaatse 11 Jko 
Hot Tordarom, zwart kopom oms, deer wlUo keurige groopom 

aodlg, do worvlmg om vordoltmg to womtrallaarom. Daartoe zal 
l«|$re2j[dwardem aam da ^5 WJl mat da apdr 

warvimg 
Pit werk betreft: vooösil, kleöimg, bramdatof, toztlol. verl 

artlkalom ems, 
Vaaat deze waodilf g mado&olimg vam da Jfc.O, gaat oom bevel 

Odt.aam do plaat«olijke Cdt'em mot ovoroamkomatlga imhoud, 
Pb ploateolijke loldoro zullom zioh duw im vorbimdlmg mootom 



, ymt d« OAt« wm. 4» B.B.3* %*t pluiite* «a »ii» 
soa. Aio voor Aose taal: ia do staf vaa do OAt'oa sittlag aoaoa* Ba 41»- 
«trloiloiaora coatroloroa do uitvoorlag vaa Alt bovaX ia iodor» plaat» 
vaa bua Aiotrlot. Wsar Aast aatorio gore gold 1», aaHappa naa gaoa varaar-, 
riag. Hot is geoa olecth, dat soa l.O.Kaa bat work Aoat. Het 4® aal aleofe 
dat aaa da warvlag oa Tordollag ordeli^lc gocohlode» «a waar dit •t.gaval 
io, aoat as L,0, la ovarleg aot daa «At, imgr! jpam, , 

SalfstaaAtg» actlo va» groopem dor f.B.S.tot warvlag Aar goaoaraa ia 
volgoao bat bavel voortaaa varbodaa. Braaf ladaraoa, dia gaiatarea&aarA 
lo hie 'vas op dö boogto, 

Be opdraobt. Aio da T..c# blaraeda krijgt la oaa aear varabtwoerdoll 
m&ar ook ao® soor aoeUijka, RIJ word oas fagavaa, omdat va; op ait ga- 
bied do boete relatief? nëbie», 

WIJ moata» Vaetberadea oaaa weg roafeea la Aaso rwterle. Ho*;«al wa Vila 
nogal Ijkbodaa ."habbêa, 1« de aard ym dit' wart mlanw voor' oma, Wlj mwtm;; 

, boreaiir ta groepea va» liat a»ar beboraa vaa bat aodige voort ie», 
171J noot®h llaks om reobta Imfomoraa «aar mogaXiJkbedea voor warvlag Vaa 
goeceren, ooataot nat de S,CJ#B,maboa fkaa vla bat C#B# op aamvraagf, nat: 

i®" 

betrouwbare voeöeelvoorBleatafBorg&ae*, mat groealara aas» Va moataa ta«i» 
11 Ji'ertlJd de L-farte baad el beo tr ij da». We noataa voor trauiRportnogeliJk- 
baJea sorgoa, eaa. aas. 

Mi» slèt bet ie rnrnxTsmüt^x^mknerrmi «eavoudigor geBabrevem dia 
gadaaa. Veel wordt aam algaa iaitiatief over ge lat «a, 

Vaa belaag la biarblj ta badaakea, dat tal vaa diatriotaa boa voor- 
aiaaiAg alt aadara diatriotaa moataa brljgoa • Overlag Aar Aiatrlotelai- 
dero ts Aas drtagaad vereioobt. 

^ Vaa de dia trio t»l«Mera af bua afgevaardigd en voor Alt wavk ürAt 
,: voorllobtlag verwaobt. #e«f sobrlftelljke rlebtlljmaa aa ooatrolaar da 

uitvoer lag vaa bat werk* 
Aaa de» arbeid ea bed/ealc dat ome falem de aaaa vaa Aa V.a.B.Aa 

Aleoradiat ba» breagea, 

S, Be g.B.3, {BeöerXamAsa Biaaelnadaa ^trljdfereobtam) 
Da mealliJkbadaa ia da H.B.3. slj» aog aiat gabael opgehelderd, 

bat laat aleb a&astaa, dat au aeer apoadig aaa algehele ragallag tat 
staud komt, die varbalderead aal werkaa, We bopaa ia Aa velgemda meda- 
dellage» daarvan keanln ta gavaa, 

Hat lllegala froap «twlmg bat volgrede tel® gr eis vaa bet OeallieerA 
Opperbevel, 

"Aam alle blmneXamdae iltrijdkraobta» i» Ktderlaad1*. 

niet grote beaorgdlxeid hebben rij de uitwineeli»5 vaa berichte» revolgA, 
wolk» betrekktaw hebben op da omemieheiA, Ala blijkbaar bestaat tuRcea 
gepaalde oadergroadae orcroaleatioe. Wij, Brit te», babbem ons alle noelta 
gegeven 17 va» v-aro»®» te voorele* nat bat doel, dat ü ons «uit bclpaa Aa 
Tfuftperp met Tfw lanfl te trapt4»», waarneer do Juieta tl JA ge konen sal ai Ja* 

J . Door'bua tageawoord 1*!® bouAlag doaa <e oa&argroaAaa orhaairat lea pre- 
olav, rat de Bult»«re rrmg «oudea Willem, dat «ij doem, SlJ varkwiPta»- 
kontbare tijd, Vont alstublieft tot elkaar, B&mg lava Uw Koaiagia, 

mn Vaa UW Britse boMg»a©t©a*,, 

Ve vinden hafTBbitengewooa grote aanklaebt tegea bat Iederlandsa lllagal» 
froat, dat lm dort dagea vat «rote nood, oen dorgeltjk telegram aoodaa- 
kalijk war, , 

HIJ, lade» va» de L.O., die Jarealaag 1» de noéilijfe omstaaAlgbadea 
oar werk hebbes gedaan, ia goede aaamborlgbeid mat alle andere groapaa, 
voelen oas diep PeeobaamA* 

Indioa we alat wisten, dat vele dadea van aadara gadaobtob arftuiga», t 
ook oader de lede* va» bat varsatelager, aaa *au oas da moed ostslnk»», 
verter te gaaa. 

Va wlllem gaea enkele groep verwljta* doem, C3.&r wa wlllaa alleen 
eraatif arop wljzaa, dat bet drlagaad aodig ia, eabtrra tageaeteUii 
tavg^Jdaa ea inderdaad oaaclfsuohtig aaanleoy ta Hf»?*» 

cnaa gevallea vrlaadaa,, oaze gevaageaaa kameredaa, ta laden en IJ 
toob aiat tarergaafo* 

4, Mrlklevering, 
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MEDEDELINGEN VAN HET BUREAU DER LO VAN 20 NOVEMBER 1944 

1, HET WERK DER DELTA'S 

Hier volgt een kort uittreksel van de meest curieuse punten uit twee verslagen , die we ontvingen van 
districtsdelta's. 

De uitwisseling van deze gegevens kan stimulerend werken en bovendien de aandacht vestigen op punten 

die nog niet onder de ogen gezien waren. 

Wy verwachten dan ook gaarne dergelyke verslagen van andere districten. 

A. Het eerste district is een voornaam plattelandsdistrict, dat wat het verzetswerk betreft georganiseerd werd 

door LO en K P. 

De strvdkrachten zyn ingedeeld in groepen van 12 man en een ordonnans. In ieder der 6 afdelingen van het 

district treden een aantal van dergelyke groepen op. De werving geschiedt door de "civiele" LO mannen. De 

kern van de N.B.S. is een KP van 40 man (RVV komt niet voor in het district). 

Het sociaal economisch beleid betreft het oude LO werk: het verplaatsen van voedsel by gevaar voor 

vordering. Er is nauwe samenwerking met legale instanties die we om veiligheidsredenen hier niet noemen. 

Een curiositeit is de wederinvoering van het Douwe Egberts blok voor zwarte handelaren. 

Inderdaad een afdoend middel om zo'n sujet enkele uren op een marktplein, zonder D.E. en met een bordje 

waarop zyn activiteit vermeld staat, te laten demonstreren. 

De geneeskundige dienst is op grote schaal georganiseerd. 
Noodhospitalen, chirurgische inrichtingen. E.H.B.O. posten, mobiele geneeskundige diensten zyn opgericht. 

Het betreft hier een tak van dienst, die in oorlogstyd byna altyd stiefmoederlyk bedeeld wordt. Het initiatief 

in dit district is dus zeer pryzenswaard. 

B. Het twede district is er een van een aantal kleinere steden en dorpen. De organisatie werd hier door een 

combinatie van organisaties, waaronder de LO, tot stand gebracht. De samenwerking in de N B S is er 

magnifiek. De discipline is er zeer goed. Een verkwikkend geluid voorwaar. 

Plaatselyke delta's vergaderen dagelyks. Onderwerpen van bespreking zyn: het verzet, de voedselwerving en 
toekomstvoorzieningen. 

Ook hier geschiedt de voedselwerving en het vervoer dank zy nauwe contacten met officiële instanties. 

Tegen de zwartehandel wordt zeer streng opgetreden ,evenals tegen diefstal. Voor het laatste geval vonden 

zelfs terechtstellingen plaats. Er worden "officiële" pryzen vastgesteld waartegen producten enz. mogen 

worden geleverd door de boeren. Tegen opdryvin g worden strenge maatregelen genomen. 

De illegale en ook de verschillende legale opslagplaatsen worden bewaakt. 

Wat de toekomstvoorziening betreft, is het van belang de oprichting van een technische commissie te 

benoemen. Deze onderzoekt alle uitgevoerde en beoogde vernielingen, in verband met het herstel, het 

wegvoeren van waadevolle onderdelen enz. Zy verzamelt materialen en productiemiddelene om zo spoedig 

mogelyk bestellingen te kunnen uitvoeren . 

2. VOEDSELVOORZIENING. 

Vooruitlopende op uitgebreide gegevens ,die we mogelyk binnenkort kunnen verstrekken (na overleg met 

officiële instanties) maken we hier nog enkele opmerkingen. 

Ie. De centralisatie van de voedselvoorziening onder de Cdt. en de inschakeling van de LO voor de 
uitvoering heeft ten doel, de NBS en de illegale werkers , benevens enkele onderduikers 

(spoorwegmannen die tegen geen prys meer aan het werk mogen gaan en bovendien fit moeten blyven) 

[De tekst van het origineel was nauwelijks leesbaar en is daarom overgetypt. SES]



op geregelde wyze van voedsel te voorzien en strooptochten op het platteland zoveel mogelyk te 

voorkomen. 

2e. Dit probleem van voedselwerving is urgent voor de grote steden en dus v.n.voor het WESTEN van het 

land . De steden zorgen voor gedecentraliseerde en desnoods illegale opslag, het platteland voor illegale 

werving en voor vervoer. 

3e. Voedsel moet verschaft worden voor byvoeding van active illegale werkers, en wel in de steden 
opgeslagen worden voor de dagen van stryd en voor een aantal dagen na de bevryding voor 

bewakingstroepen. 

4e. Indien geen contact met de GGD bestaat en dit voor de voedselvoorziening gewenscht is,kan dit contact 
gelegd worden via de CID, wier leiding met de GGD in relatie is. Dit kan dus via de normale LO weg tot 

het provinciale CID bureau. 

3. DELTA FINANCIEN. 

Hierover bestaat soms misverstand. Benodigde gelden moeten door de samenwerkende organisaties 

worden binnengebracht. Men houde hier boek van. De voorziening dezer gelden kan via de leiding der 

organisaties op het NSF verhaald worden. Teneinde de LO kassen in contact te houden,moet men by 

grote uitgaven opgave aan ons doen. 

4. HET NATIONAAL HERSTEL COMITÉ. 

De voorbereiding en bespreking over de Dienst Nationaal Herstel (voortaan NHC- Nationaal Herstel 
Comité) vinden regelmatig voortgang. Deze materie is byzonder ingewikkeld. 

Een voorbeeld moge dienen. Het NHC wil de zorg op zich nemen direct na de bevryding voor: 
1. Onderduikers. 

2. Joden. 

3. evacue's. 
4. Gezinnen van gevangenen. 

5. Gezinnen van omgekomen niet militairen. 
6. Gezinnen van omgekomen militairen. 

7. Daklozen. 

8. door oorlogsgeweld beroofden van bestaansmiddelen. 

9. gezinnen van arbeiders in Duitsland. 

10. gezinnen van onderduikers elders in het land. 

11. gezinnenvan nog strydende personen. 

12. gezinnen van krygsgevangenen. 

13. Gezinnen van ontslagen ambtenaren. 

14. werklozen uit stil gelegde bedryven. 

15. invaliden. 

16. stille armen bv. schippers zonder schip, gestrande Indonesiërs. 

17. algemeen gebrek aan kleding 

18. vreemdelingen. 

19. kinderen die door bezetters van ouders zyn beroofd. 

20. repatrierende arbeiders. 

21. „ krygsgevangenen. 

22. „ onderduikers. 

23. „ stryders. 

24. „ gevangenen. 

Wanneer we deze groepen in de geest de revue laten passeren , dan begrypt men het enorme werk,dat op 

de schouders rust van het NHC. Daarom moet ieder volwaardig Nederlander zich geven aan deze taak. 



Op een bespreking met de Regeringsgevolmachtigde hebben we ons LO apparaat geheel beschikbaar gesteld 

aan het NHC,wetend, dat ieder medewerker dit werk gaarne zal accepteren. 

Dit houdt in dat ieder districtleider nauwlettend moet toezien, dat in elke plats, hoe klein ook, een LO 
vertegenwoordiger aanwezig is. Bovendien dat ieder plaatselyk leider geheel op de hoogte is van de 

voortgaande ontwikkeling der plannen. 

Er komt in ieder plaats een bureau van het N HC. 

Er komt in iedere plaats ook een onderafdeling. Bureau voor onderduikers. 

Dit wordt geleid door de LO medewerkers die hiervoor geschikt zyn. 

De naam LO bureau hebben ze laten varen, daar op enkele plaatsen losse groepen die onderduikers 

verzorgden hierin moeten worden opgenomen. 

Om kort te gaan, kunnen we dus zeggen,dat het LO apparaat in het NHC de zorg op zich zal nemen voor de 

opduikende onderduikers. Verdere details worden uitgewerkt.We geven alvast de volgende richtlynen.: 

a. Zoek contact met NSF . 

b. Zoek contact met Kerken en gemeentelyke instanties en zie of er al in deze geest gewerkt is. Zo niet richt 

dan een voorlopig c omite op. 

c. Nodig losse groepen uit voor een bespreking en richt op een bureau voor onderduikers. 

d. Wacht verdere instructies af. 

5. DE STICHTING. 

Enkele gegevens uit de uitgewerkte Stichtingsbrief volgen hier onder: 

a. Alle illegale groepen, die voor 13 October 1944 bestonden en in landelykverband werkten worden 

verzocht een bestuurslid aan te wyzen. 

b. Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden uit alle landelyke groepen en 11 provinciale afgevaardigden. 

c. In de provinciale besturen kunnen provinciaal werkende groepen worden toegelaten. 

d. Als een bestuurslid afvalt, wordt uit zyn groep een andere benoemd. Is de groep reeds opgeheven, dan 
wordt door het bes tuur iemand aangewezen uit sfeer en kring van het vroegere bestuurslid 

e. Na 2 jaar is er een bestuurswisseling. 

Enkele practische opmerkingen naar aanleiding van een biinen gekomen vraag: 

Iemand heeft een Jood geherbergd, zyn inboedel is dien ten gevolge in beslag genomen. Zorgt 

de Stichting eventueel voor n ie uwe meubels enz. ? J A. 

Een politieman dook onder. Meubelen in beslag genomen. Zorgt de Stichting voor vergoeding? J_A 

Voor iemands huis zyn spykers gestrooid. Het huis is daarom uitgebrand. Zorgt de Stichting voor 

vergoeding ? N E E N. 

6. HULP AAN GEWONDE DUITSERS. 

In enkele ziekenhuizen is grote onrust ontstaan door het feit dat Nederlandse verpleegsters voor de vraag 

stonden: moeten wy gewonde duitsers helpen verplegen ? O.i. is dat geen probleem. Een gewonde is volgens 

het oorlogsrecht geen vyand meer, maar iemand die hulp behoeft. Hierna moeten we ons richten. 

Het is echter voor gekomen, dat Nederlandse verpleegsters met de gewonde duitsers werden vervoerd naar 

Duitsland. Dit mag niet. 

Onze regel is: Hulp, maar alleen onder Nederlandse leiding; de eigen doktoren en de eigen 

hoofdverpleegsters dienen te worden gehandhaaft.; dan staan de ziekenhuizen open voor vriend, maar ook 

voor vyand. 



7. LEGITIMATIES 

Een ingekomen schryven protesteert tegen het feit, dat we in vroegere mededelingen geschreven hebben, dat 

de LO legitimaties door de plaatselyke commandant van de N B S (Nederlandse Binnenlandse 

Strydkrachten) moeten worden gestempeld. 

We nemen dit nu terug daar we van mening zyn, dat de LO medewerkers een taak krygen, die geheel apart is 
en dus een eigen karakter draagt. 

Of een gemeente stempel of politie stempel gewenst is, zullen we nader bezien. 

8. BYLAGEL 

Geeft U een verslag van de wandaden, die de duitsers in week tyds hebben bedreven. Onze inlichtingen, die 

we voor het grootste gedeelte via het CID ontvingen, geven voornamelyk een beeld uit het WESTEN, daar 

het Oosten en Noorden moeilyk voor ons te bereiken zyn. 

GEEFT DEZE BYLAGE DOOR!!!!!!! 

Met hartelyke groeten, 
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Het voorlopig b«»tuur, boatarnde uit 6 loden, hooft voorgoatuid. dat 
.iireot na d« bov rij ding het Beat iur mrét uitgouroid tot 21 loden* 
-Als boatuuralld «ordt voorga atol d aan lid van da volgêndo orgnniaatios 

HS? •• Hatlonaal Staua fonda 
nc - nationaal Coatte 
OD - Orde llenst 
XP • Knok lo eg en 
IfO - landelijk# Orgaolaatt# voor hulp aua ondarduikero 
HV? ~ Hfead van Terzet 
PBC - Porsoonsbevri j» Centrale 
i-Q - l'edisoh Contant# 
3ohoolvör«ot* 
3pioim«40 groep* N 

K p tur«r-apparaa t • 
2 o ilia denfoada• 
Studenten verzot* 
Trouw* 
VN • Trij Ifedsrland 
m - Je Xn lat 1 endral 
OT • Ons Tolk 
Ohrlatofoor 
l^arool 
Ce 'fcariieid 
Hf - Do Hieuw# Wljnsok 

lonls wo «ion, la net Beotuur dan oaaongesteld op so brood nogelliko 
bssls* .rzljn inderdaad dlTarso groopon» 11 o Mor aiot goaoend ai|a* 1 

Het is de bedoeling, dat die wol detlneaien aan do Sticht lag, naar 
geen bestuurslid aattwijaon, d .■•ar ander»■ het Bestuursapparaat veel ts 
hoog wordt* 
Hit dit 21-talllg bestuur wordt dlroot na do bevrijding oen da, slijks 
bestuur gskosen* 
Cr blijken op enkel# plaatsen «1 ^.eXdlnsa&ellngoa gehouden te worden 
voor de Stleèitlsg* Hoeseer het Stichtingsbestuur dit ebasr aphra- 
cloert toch lijkt hot haar .-«wenst, in dos® tijd van grote financiële 
nood, waarin ««er grote uitgeven gedaan aouten warden, het oavérsab* 
woordelijk is, nu cil te grot# uitgaven aan do 111 egale kassen to 
onttrekken. ?.ij meent, dat hot boter Is, de geldon nu alleen to ge- 
bruiken voor directe stounaoties* 

< 

HL-OHOycHTAl-Uüt* vH 

3o overviel op do llnsioéoho Itetnk, ten bedrag# rm ruin F# 40*000*000,— 
geeft do samenwerkendo/111egslo orgenloatlos aanleiding, nogm&ala mot 
klom te wijaon op het /Verantwocrdolljka van dost handelswijso* 
Op desa menier aijn wij, sis Illegale organlsatiea, aardig op weg ana 
prestige te verlleson* Dor elijke ©vervellen, to samen mot do roof- 
tochten ten plattenlande, ontaarden in brndlticaui* 
i>o ssuEienwerkonde lil» aio or .•.-nioatiea booluiteni 

a* Allo overval Ion ter verkrijging van gdden werden niet gedokt 
door do toppen dor organiaatloa, bohoudons-oen. onkel# uitaondeidj 
waartoe sij aolf opdracht geven* 

b* Het ie de ondérgroadao groepen verboden, van dergelijke ev**» 
vullen geldon ts acoopteeren* 

c. Ir aijn andere en betere middelen, om a«n de benodigde gsldaa 
ts komen* 

fat betreft de plunderingen op hot plafttelaadi ' 
a* Roofoverval l«n o » boerderljaa ten bate v«rs het Terset sleper. 





III 

^ SAO {flOït .-DVI-S OOMKI waörin zi -in0 her.bea 16 icdea 
■aer grootste or -:5ïïli&tiêö, 

Se»« cojaiwi öl« v<,>r fiïS«rt in drie seeties. 
i«otle 1 » trouw, KT, LO (2 leden), Scboolv,rsaet 
t«otl9 2 » HG, ff ..?, HediSöh Ooataot 
Seoti ö 3 l 2a rooi, /S, «Te Kt, in'x end ral, V&arhel d, iCuastïen^öraiveraet; 

®n BW, 
Alle i.>e 1..aigrijke kweatiea, vooral in de laatste tijd politiek* 
vraa.^»tuakoji worden lil ar bonandeld» 

'Ht is e n reed» Img bostnand toonoleoh aeearaat. ««ayaaa LD, KP, 
•x» v, ou, .■•• , Til, LO, fêfeturft»-»..',,a.raat en trouw deelnonen* 
De vraa^; «tukkwa, dis hier b« oprok en worden zijn vsaö louter liee-'aiieeh* 
aard. Al ie politiek i® deji* ooaa/lfaio seh«el vra*as4. Ae werkt loutOJp 
en alleen om uhilo ral telt te v-. ri-.rl j^ea omtrent to aoaen amatrojteloa 
in h. t verzet. 

ut STJ irr ikg . 
iaze v x,adort regelmatig, m&ar houdt slea alioea beaig a»t de toekoa» 
atige voora lening van de nod«.n der illegale werker# en hm aagelmt^i 
be trekkingen, li-raan nemen 21 orr;anl«ati es deel, maar uleoate 6 
hl-rvnn h bben voorlopig de leiding. . Öit sijn Trouw, LO, J?0, 1*1?, 
VR de Aaariioid, » » i » 

Jit is Sön appar&ai in wording, waaraan aowel legalen al» illegalen 
hun medewerking verlenen. 
Doei i» hulp m ateun aan ieder ge troffen K^ds-rlander. ren de ülegalA 
roepon zijn het ffi? en de 10 uitgenodigd «Ia medelid• 

de 10 verricht hitr epedaal de teak van de versorging vsn de opdai- 
kende onderduikers. 

(R.W :;Ti;:<rDKn..i;!T^). ontstu.* uit do «a^ 
amwerklng van 01), i?V <m TP. Dit is dus euiver het v«rzatel«&.or» 

,-o gé ziet, is er indurdead kous gouoeg. Tooh /•/•>loven we, dat gx n ven 
deze 5 jjaaiat kon worden. 
Rest ona no^, te vermelden, dat do «isusenwerking goed ie, ia b, e m d 
ai jn nooit soillijklioden geraaen. In e is de zaak weer voor alkaar. 
Terwijl in-a. uit de aard dor zaak, de politieke menin^jvurecnillea 
zich toespitsen, sdaraate-de bevrijding nadert, 
'■'en feit, dat logis©.- is. 
aq hopen, voor zcv r mogelijk, de medewerkers Mm de ontwikkelingsgeag 
op de, hoogte te houden. 

gosEiRASTi mr>x. 
Iv-n Is desor dagen bezig, de kourierddienaten der yeracaillende erg»* 
nioatie» samen te kpppulen. Hat bleekknl., dat er bomb op 4in trajeet 
per dag 6 koeriers op de beun zijn, dia gevoegelijk semen^efcoppeld 
kunnen worden, In principe gman we net deze oplossing acooord, hoewel 
we de moeilijkheden one niet ontveinaen* Ré aoeten er eohter rekening ... 
mee houden, dat in de teek ast hot koerieren hoe langar hoe moeilijker 
zal zijn. èe weeraomstandighedea., aatoriaoleoAxarste enz, «uilen van 
grote invloed zijn, 
ihücele ruad. evlngun mogen tj dienent 

e, Gebruik zoved aogoldjk vrouwen en me iajta. 
b. ,'.org voor, regelmatige vsrbladingen, 
o, Lor^ voor goed anterieel, het kost# wet koet. 
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Het Is tsöma oatatellend hos swajaige e;<i85«af na- uraalaag 
flataan aan de deur «orden afgeaefceept» 

^ VA.>H~ G 5 3 t A PO» 

De laa'tete wék en Jcoaen van. alle zijden talloa# berichte» over 
arrestatie•« Hat aao-tul fu^iXXeriagen ia derxaate groot» dat we one 
ienvOdaa&kt alen no£:.a^ale ernatiga «aareehuwliig te laten horen* 
Het ia e -n vastata.-nd foit, dat ne de üeruohte ,Dlaedat, de SS totaal 
alle «pjor van de onder.rondee b@weein.£ fcwijt was* f'e leefden dan 
ook enkele aaasjiden ia e r> ons onbt.kende efeer van ruot* Set 
SS-apparnat, mot geweidig groot aantal provooateure» set eohter 
alles op allee om de illegalitolt in daar netten te vangen» 
:ln soms lakt hot li.-sur terdege* a@ zullen naodfgedw ^iigen weer terug « 

moeten naar de oud© illegale tijd* Tér ©lot v- n ra. ning ^in^ het 
toen ook «n laten we eerlijk zeogan, selfa beter. 
•?e moe ton or ook ernstig aan denien» dat de atiddtlsn, die heden 
toegepast worden om gevangenen aan hst praten te krijgen» aoo 
ontaottend sijn» On» atjn fsiton Wk^nd, die so barbaars aijn» 
dat «oorden 51t niet kunnen, b^sonrijven* 
Xe-at o ■ .n leder» Jie IXXega^X werk doet» er m«e rekeëing houden» 
dat net gaat om nat loven, niet alleen van «ichself» am*r ook van 
völe anderon* 
ie navol, c.ade richtlijnen w rd«n door de samen werkende illagule 
oig.j.nis&t e» uitgegeveni 

a» z UOf, f«genover Ow huisgenoten, tegenov r OW vrienden, seifs 
tug^hover Uw medewerk «re, fti« de s»«k kun niet aangaat* 

b» «'eest voorslohtlng met nieuw® relaties# 
Frovoeateur» siJu sluw. Ke hebben goede papieren* heifs de 
vaiend v« a Üw vriend kan Saal-spion zijn» 

e. Ace®.teer > een nl-wwe medewerkers* Wat aioh nu aanmeldt is 
twedenoage# -aar «aren se in 1942 en 19417 

d# Toon dloipllne* We vormen » ■ a leg er* Aanvaardt de leidldC» 
eerzucht is onze doodsvijand* 

e. Pust op voor de geaeUlgheld» Woon niet met meerdere illegale 
werkers in éln huis. 

f• Denk om de kortste-weg. en tolefoongesppek ia zeer snel over* 
ien adres noemen is vaak tijd bekorten*.Ben ver, ^dering van 
v® 1 personen bespaart veel moeite* 
haar lit is dfi kortste weg n«&r de H- ^t^po» 

Deze ra "als" anlïec1 kVt wérk'niet teia-.:kk olijk» liet la ook niet geieukka- 
lijk. hijst alkaar de f uten» Healiseer U van Uw mak. 

OKi LC>»4.P.;AH.d;2» 
v.e kómen de iu&tate weken steeds meer onder de indruk van het foit» 
dat ona ten aanzien Vun onszelf mot 'besol. idenheld» en ten uanslen var 
de I.O aut-grote trd» vervult» 
Onze Araabt ligt nl. niet in p r onen, maar Inde saamhorigheid en 
de heo thaid van ons apparaat en in de onpartijdige wijze, waarop 
da LO haar taak rvult» 
Versoliillsnde organisaties hebben geweldige met grote instantie» 
on figurm m toot treft het ons, dat in «11e beeprekingan en bij 
alle problemen de LO geraadploogd w.ardt» SSe.-- hoeft ons organioatoris»! 
veraand allerwege nodig* 
Het p.aat hl^r niet om de individuele prestaties» as ar O» de soa 
der activiteit. 
Hot legt ona sou ter ©en, grote ver lionting op nl» daae, dat wij 
onze organisatie op alle fronten fit houden» dat alle districtsleidart 
htm pl atselijke leidurs een copie zenden» dat alle plaatselijke 
leiders hun intieme medewerkers v&n deze richtlijnen op de hoogt® 
houden» 



Ï3 vftrbaad net d« 10-taak na d# 'Uevrijding oa® daop 
v .rao-rxii l'-ade offlciela ia0tenti«»f «allen d® prerljaoisle* «o 
llstriotfileidera terdege na moet«n aun.» of ai«t er aa» de 14 
taek v .-rwr-arlooad wordt» 
Zr ai^a ons helwwi enkele ■ ayaileB bekend, waar w« kunnen a roken 

■v&n «an xrove pllohtav» mak lag# Het ia na tuurlijk niet doenlijk 
der figuren na de oorlog in ons ai-paraat te handhavea» 
Over Het ■„d&eel en wel voor 99 weten we reed», dat op alle 
posten onse cedewerKe-ra trouw kun pllcnt doen» 
Hot kan ook niet aadara» 
D© belangen van Oranje-Sederlaad en Volk &&m ons allen ter Harte» 

Met hartelijke groeten. 
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Ksmens d« offiaisl* instantie» la aan alle boeren een eol 
waarin ast kim ▼©raaobt werd, voortaan alle aogelijfce lei 
aoweel aofielijk de leTsrlx^en aan partiouliejprea te beperken* 
orèaaieatle» steUea alob wUedië aebter dit etandpuat.wij maken ven nabij 
de nijpeode eoedselpoaitie van da «rota steden mee en adeleeren met kien de» 
riebtlljnen op bet platte land te verspreiden en deanoode met bebolp ven de 
H.B*5.to« te siea, dat inderdaad van de boeren alle bttlp aan da atadan ga- 
sohonxen wordt, dia mo^alijk ie* .... 
Eveneens dringen w» aan op ao vlug en awveel mogelijk doreen en vragen epeei* 
aal aandaobt voor die boeren, die de meeat swsrte prijaeo rekenen voor bet 
graan«we dringen aan op de meest drsstiaobs maatregelen tegen dergelijke in- 
dividuea.Dese maatregelen m eten eobter gesobieden in opdraebt van de plaat- 
selijke uomaendant van bet Ver2etaleger*I>it allee mag niet ontaarden in enar- 
obia en seker niet als ean barovingamiddal* 

X ^&lï5B'1SM*Sw»«i6?l«T«Bti£!l MMXtmaf WUOÏÖM» ov»r O» >nlnUjlca 
oversiobt* na sljn ar teer dankbaar voor*Tevesm voor de woorden van eritiak, 
dia wa ontvangen* Als er vragen sljn of moeilijkbeden, bebben we niets lieve] 
dan een aobriftelijk contaot. Het ia voor ona seer moeilijk van blaruit de 
vragen te ovarsien, die in oase organisatie rijzen, vooral daar in da ver- 
aobilleade provlnelea de vragen van diverse aard zijn* 
.*# ontvingen van enkele dlatrletea een uitgebreid rapport van de diatrlote- 
vergadering«Hoewel we weten, dat dit niet tot da ueaaees baboort, atallen wa 
dat zeer op prija» m zien zodoende, wat er leeft in bet L.o.werk* 

'"fle^Sfif'll^oas^^at we naar aanleiding van enkele binnegekoaaa brieven onso 
vorige mededeling t.a.v* de samenvoeging van de versobillende koeriexadlen- 
sten moeten berzlen. Inderdaad bebben de scbrijverz gelijk, als se seggaag 
dat wa ovar bat gebeel een uitstekende koeriersdeinst bebben* Ook, als is 
bawaran, dat op dasa manier onze organisatie in al baar geledingen intaet 
blijft, als we onze oude, beproefde diensten blijven handhaven* 
ia zien du» van sanering der diensten af, vertr uwende, dst da L*w*fit ganoat 
is, om ds zaken te blijven behartigen* 

"1"*" ^e^^vo^aêllt'f"gda voor de Radio beeft la beginsel besloten, dat aan de ille- 
galiteit na da bevrijding, dagelijka een belangrijke zendtijd aal worden go- 
•obonken* 
Ter regeling van zaken is lomiddela een oomoiaaie gavormd om hierin regelend 
op te weden* 
Alle uitzendingen dienen te zijnt 

a* van alat politiek# aard ^ 
b* van anoniem# aard, uitgezonderd betreffende gevallen medewerkers 
o» wars vsn slis tsgsnstellingsn, dis ia ds illegaliteit bestaan* 

•lij kannen ons daar ten volle mee verenigen en zijn van msaing, dat bat 8e- 
derlandse Volk, dat zoveel offers besft gsbrsobt voor onze medewerkers, 
eenmaal een beeld kan krijgaa van wat da organisaties bsbbsn gsdaan aa 
bos sij bsbbsn gewerkt* 
figuren als Jobannes en blok, om maar snkels ts noemen, moeten spreken tot 
hst volk* Ken beeft zoveel lafsards ea oolaborateurs ontmoet, dat bat voor 
de geezt van bet Kederlandse volk wel nuttig is, te weten, dat er ook offers 
zijn gebraebt* 

J# ^èlt^moet ons van bet hart, dat er ia de laatste weken dingen gebeuren, 4|e 
* wa volkomen ia strijd aobten mat ds rs.sls «aa asrlljkbeid, die we gewand 

waren ia de vroegere dagen der illegaliteit* Ir wordt gekonkeld, er r 
geageerd, er worden verdaebtmakiogen geuit op een wijse, die alle be 
vingen te boven gaag*Kea werkt san eigen standje) man werkt voor eigen 
en* •••••• .baantje* t?e vragen ons ernstig af, of dit de methode la, voor 
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VavforXand t« alja in«l«raaaö ult£oaii«riag«i, ma» hat XlJJet om« 
» dat hat é®tal ultaoaaarln^ea «teod» orotar ^oröt. 

0» zsanlsr, waarop ▼oortraffalijka IXXa^sXa ^aritor» uit veraoliiiiaade ooaat»* 
sla» ^awaard warüaa» doat oo» saar ooaiu^aziam aaa. wa wlllaa lil ar alat opaa 
lijk fal tas noasiaa» mar ülja aaa plan, tolj Hariiailaö daaa oaaaiKsaaaïaa taita 
aaa ds ^rota iaok ta li&n«iaa. Da L.ü.haaft ultljd opaa kaart 6»«paaldf haait 
prattlg aaaangawa^ct «at aadara oadargroiyUa bawa^iagan. Wa wlllaa dat blli» 
ratt doan» mar dsa m% apou rlftlar* Wa voalau ar oiata wor, ta hat kronkal* 
spallatJa m mahtpoaltlea ma ta aoaa. ia haböan altijd ®awarkt roor ona 
Vadarlend» bamlaXö «at aaa rtrlipa Xlaida "foor da NadarXaadaa ?rijhald» mn 
tador# «la ook, dia mant voor da UlagaXitelt «au bapaaXua mohtapoai- 
tia ta kuanan louamu, stul in ona aan ovartuigda vijand vtndaa» 
<;« alakan «om «au Xau&e luaht, dia inhoadt} "wie gaaft ona da ouda dagan 
dar SXXagalitalt, da dagan veui vrlandaaU&P »a fair piay?" 

S^OpÖa^io*pïmtuaA^«fft zioh «en oosilté gavorisd, waar da lllagelitait alat 
of taa d«ie la voorkwetffi. Op soffi&lga pXaatoau mi®tan wa aaXf» aan JUO.aaa. 
Dat ma*, alat, want In verband mat d» pXaanaa waarbij oas orbaidetarraln 
aauw la batrokkan, aoat a«kar aan Xld van da X*o* en aaa la da 

)'plaataall Ika ooalté*» alttlaé k«bbam«nama*w« moeten la dit verband da aeti* 
vltait dar XagaXa karau terdoge ia de gaten houden, daar alj ia dasa dagaa 
plotaaiine bljaoadar aotlaf geworden aljn an mar gaoagaa xljn da oadargro^d 
ea groapaa la eaa hoekja te drukken. 

m ^.b.o. , 
w» sttQ^ÓB oase Xe dan haXa»» mar leng laten waohtah op aan ooawmnlqua van da 
£•> .Xaidlog over d® toestand tan da M.B.O. Door omatandlghodan 1» het ook 
heden oog niet la ons beslt. 
Laten we pogen, met nakal® opmarklngaa wat mar Xiaht ta laten vaXXan op ddf. 
aitaatla. Wa vlaian ona niet xaat de hoop, dat de toestand volledig op ta hal- 
deren te. Order .volgt op order an op da bakanda milltaira wljra van voor 40 
aamiXeert de volgend® order etaeda da inhoud van de worlga. ' 

« ^n» land ia vardaald la 14 gawoatau, wier oomnndantan In verbinding «taan 
mat tl® Delta 0. 

b Over alle balaagrijka vraagstukken beellet thans aet de Comandf nt da drla- 
hoak.waarin da laldar» van de k.k., O.D., an I;• V• V. xittlng hefcfcar.. 

o foor het oplooaan van moailijkhaden alja varbindlngsoffioiaran aangastald 
tusaan da Odsaaaadant an da gaweutasu Dit- Ijn voomamlijk laöan der >t.P. 

d Um ooamndaAtea dar gawoaUn niin in 8 gavullan O.D.'ar» an In 6 gevailaii " 
K.P.'er», al» wa goaü sija tagellsht. ' . . , 

a.Da varblndingah onderling geschieden kaam drio wegen, haa&s da «.n,, lang» 
d» O.D.varbinding en vin de C. .0* Daae laotota aaamt ataad» la belnagrijk- 
hald tot, vooral daar da L.u» mdawmrkar hieraan aijn vtaun verleaat. 

f Yoor nat be-uagrijke voedselprobleem werd plaatselijk an gawastalijk raad» 
aai&a tijd .gebruik gemakt van da L.v. Waar L.O.laden tot au toe alat in^ 
staf aljn opganomon, drlnge ma kloh mt gepaote baschtidanhalu op. wit SM 
teven® aan order van da Oosc&andant. Via da bakaada dl»trl«t»v«rblndlagaa, 
kan faal worden geregeld aa la •omdu» provlaola» werkt dit ai aa^r- ooad. 

' ^"ï^laatala 2 wakaa hebban varsehrlkxalijko arrastatia» plaat» gevondan. 
wij kunnen alat vamaldaa wie an la walk verband, mar het la genoeg ta Mg 
gen, dat ona aaar awara «lagen aljn toagahraaht. Bijna «taad» aoran da «P^ 
«eelaatla»- arraotatla» ta wijtan aan grote onvaoraiohtlgheld.Leert men dan 
nooitI sr staan lavaas op het «pal. Bedank dat praotlaeh alle gaarraataavAo 
na enkele dagen doorolaan. Ood beacharme aa halpe onx» vrienden, dia ia han 
dan xljn gavellen ven da duivel» dar S.D. 

A^^önt# bavelAlgSjuSi. 
^a mast êmoa^relXa OastepoiBianiar 0» mensen ta vangen, l» aa oo ta waoh 
tan in een hul» onder verdenking, kon heeft daarom afgesproken in hot 
geval van ao»nHvalleen flaaahja rode inkt lakt voor het hui» «tuk ta 
alaan. &aaft dit aan da madawarkar® door* 





Bijlag® 1 b«2TOroa<l« bij Kr. 2> d«ar 
«r» 23.     

Do on^«r^t^tóiead» ort.aaijiatiee, üoh%«i b&t, gaaien d« ontwikkeling in de . 
IJUdgnlltalt, tï-um&i go^anat é« navolgende g«®oea»aimpp«lljke vei klaring van 
üun tocoudelat' «n werknaemheld «f t© leggen» 

eien bun onnergrondae nobivltelt als een uiting mui oen poeitief- 
ChrieteXljlee iovenaovertulging. 
Dientengevolge mat hun activiteit vrorüea boecUouïté uin een bijdxngc- le- 
der voor hmt deel • tot ö® etrijd cm hot behoud en de vereterklng van a< 
Christelijke grondoirtgen voa one voiköleven, ala onmisbare voorwaarde We» 
voor oen KaderInadse fechtetaat. 
Mt houdt in» dat «ij r.fwS.J/.en ®3Jc atreven na««r ©en orde van mkea, waar- 
bij door vernbeoluterlns vna do t tsategedechte het typieoh-IIederlandss 
oultuurbetlt van de geestelijke vrijheid en de aelfstandlge waertle van 
de menselijke persoonlij the tö in het gedrang kor^t. 
Vanuit dit cesiehtspunt vor&t thans de strijd tegen het Kfttlonaai-sooiav 
lisae gevoerd, en ral eveneens het OosKuniaae moeteö worden afgeweten. 

haswms de Landelijks organisatie 
voor hulp aan onderduikers 

ÏIjtóSU dsL' 

hii^eus het Protestants-Christelijk : ohoolvsr- 
set. 

Karnsi^ "frouw" 



  ^Tet zal'zeer binnenkort duidelijk worden, datfe het voedselprobleem 
het belangrijkste en meest dringende probleem wordt,waarvoor ons 
volk gesteld is. Ben hongersnood,als in,eeuwen in Nederland niet ge- 
kend is,staat voor de deur. Br zal in hét Westen4binnen enkele we- 
ken geen brood meer zijn. De aardappel voorraad zal lang niet kunnen 
voorzien in de behoeften. .Bij vorst is vervoer ervan bovendien onmo- 
gelijk. Dat is de situatie en we zullen er wellicht nog maanden het 
hoofd aan moeten bieden. . . , , , 

De officiële voorziening van levensmiddelen strandt op vervoers- 
model ükhe den en de verdering gedurende het vervoer. 

'De L-ü. is laat,misschien te laat ingeschakeld in de voedselvoor- 
ziening en dan nog slechts voor de N.B.S. Wij hebben geschreven dat 
het een erezaak voor de L.Q. is, zich voor dit probleem in te zetten. 
Wij moeten nu schrijven,dat het een levehskwestie voor ons volk is, 
dat 7,e zich inzet. Bn niet alleen voor de N.B.ü. ,voor de gehele be- 
volking moet de. zaak aangepakt worden. . _ : 

Reeds zijn beliangrijke resultaten door de L.0. .bereikt. Maar de 
inzet is nog te fragmentarisch.Alle krachten,die de L.0- ter be- 
schikkmgheef t, moet en hiervoor ter beschikking zijn; zelfs als de 
•ntwikkeling van andex* werA er tijdelijk door in georang zou komen. 

Wij vleien ons niet met de hoop,d&t we op enigszins dragelijke 
wijze in de nood kunnen voorzien.Onze mogelijkheden zijn ook beperkt 
en waar niet is,verliest de keizer zijn recht. .Maar we kunnen iets 
doen en misschien is dat binnenkort het enige,wat nog gedaan kan 
worden- , 

, Het is in deze mededelingen om redenen van gevaar niet op zijn 
plaats- in te gaan op de vraag, wat we kunnen doen en hoe we moeten 
doen. Dat zal d.e provinciale leidèrs meegedeeld worden en is» ove- 
rigens de meesten van ü bekend. 

Van groot gewicht is,dat er permanente,desnoods dagelijkse ver- 
bindingsdiensten zlin tussen de districten,die voor elkaar van 
belang zijn. De districtsleiaers moeten hun volle aandacht geven aan 
de regeling van het voedselprobleem in hun district,zowel 'in ver- 
band met de werving als met de distributie. Voeg aan de aaia de staf 
toegevoegde L.Q. „man een groep medewerkers toe,die niets anders 
doen dan hiervoorx zorgen. .Bedenk overigens,dat al is de nood reeds 
thans zo hoog,de hongersnood ligt pas in de toskomst en de verkre- 
gen voorraad moet dus gereserveerd 'worden. 

Geen inspanning te groot,gaan L.Q. man,ja geen illegale wer- 
ker overbodig, geen dag uit s rel ver antwoord, waar- het dek bestrijding 
van het opdoemende spook der honger betreft. 

We hebben eens. geschreven,dat men zich in zijn financien moest voor- 
zien via de eigen'organisaties. . 

Nu de N.B.S. een vaster organisatievorm gekregen heeft,kan de 
voorziening geschieden via de commandanten,die hun geldmiddelen van 
den commandant kunnen verkrijgen.Alle gelden,nodig voor de N.B.S. 
komen dus voortaan voor rekening van de IT.B.'P. .zelf,die tenslotte 
uit bestaande bronnen haar middelen put. 

3- ONZE TOEKOMST. \ 

Hoewel de L.0. als» nationale organisatie voor iedereen en in elke 
•xastandigheid haarplicht deed,kunnen wij niet nalaten op enkele po- 
litieke kwesties te wijzen,kwestie*s dié van zeer veel belang zijn. 
Sommigen onzer medewerkers zullen wellicht de schouders ophalen en 
leweren,dat er belangrijker zaken zijn in deze tijd.Ogenschijnlijk lijkt 
dat zo, maar de gang van zaken in verschillende bevrijde landen 
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noopt ons als Nederlandse illegaliteit een goed gefundeerd stand- 
punt. in te nemen. 

Men begrijpe oms goed, de L.0. stelt zich niet achter een of an- 
dere politieke partij,dat doen de meesten onzer medewerkers indivi- 
dueel, maar de L.0. voert in deze dagen een bewust Nationale Poli- 
tiek, gefundeerd «p de Christelijke grondslagen van ons volksleven. 

Zij doet dat,gedreven door dezelfde principes,waarmee de jaren- 
lange strijd tegen de onderdrukkers is gestreden,maar ook,omdat het 
in deze verwarde dagen bitter nodig is, te weten,waarvoor we strijden. 
De gebeurtenissen in sommige bevrijde landen,stemmen tot ernstig na- 
denken. Het moet op de geallieerde opinie een bijzondere slechte in- 
druk maken,dat terwijl tienduizenden soldaten,die voor Europa's ver- 
lossing vechten, sneuvelen in bittere strijd,partisanen in volledige 
opstand zijn tegen die bevrijders. 

Wanneer onze Regering van ons eist teruggave van de wapens,door 
haar zelf ons geschonken ,dan is er maar één antwoord mogelijk nl. 
gehoorzamen. Het doet? er niet toe of die Regering ons in alle opzich- 
ten bevalt,dat zal wel zelden het geval zijn. Weigering betekent 
hier revolutie en dan nog wel dictatuur van de minderheid sn zeker 
geen democratie. 

Bovendien vertrouwen we op het zuivere gevoel,dat onze Rege- 
ring beheerst om de stem der illegaliteit mede te raadplegen in be- 
langrijke politieke zaken. 

Waren we voorheen zeer schroomvallig die stem te laten horen, 
de gang van zaken noopt ons,tot het innemen van eén standpunt.Er 
zijn organisaties en met name de links georienteerde,die aan de ille- 
galiteit zeer veel invloed willen doen toekennen. Wij vinden,dit 
niet noodzakelijk, zelfs ongewenst,daar we nuchter genoeg moetjen zijn, 
om te erkennen,dat er buiten de illegaliteit ook goede Nederlanders 
zijn en bovendien is een goed illegaal werker zeker nog geen politi- 
cus. Er is direct na de oorlog een raad nociig om de Regering van 
advies te dienen,zolang de volksvertegenwoordiging nog niet in 
functie is. 

Verschillende voorstellen zijn gedaan, ook de L.0. verbonden 
met K.P.,Trouw en Schoolverzet hebben hun voorstellen ter tafeh ge- 
bracht.Onze voorstellen houden in het installeren van een raad van 
27,bestaande uit 18 mannen van diverse oude en nieuwe politieke 
partijen,mits deze figuren in deze tijd bewezen hebben ruggegraat te 
bezitten.De andere 9 leden moeten voortkomen uit de gelederen der 
zuivere illegalen. 

Ons dunkt deze oplossing een goede overbrugging van illegalm- 
teit en legaliteit. 

We voorkomen dan eveneens een gapende kloof tussen degenen die 
illegaal gewerkt hebben en de rest van ons volk. 

Wel staan ve op het standpunt,dat de gezamenlijke illegale 
groeperingen eendrachtig moeten samenwerken in het saneren van ons 
bestuurslichaam, met dien verstande,dat we dringend moeten eisen 
onherroepelijke afzetting en strenge bestraffing van alle collabora- 
teurs.Hierin staan we schouder aan schouder.We kunnen ons iten volle 
de verontwaardiging van Limburgse mijnwerkers begrijpen, toen de 
ontslagen collaborateurs uit de Staatsmijnen opgenomen werden in de 
particuliere bedrijven. 

We kunnen hier niet genoeg tegen ageren,maar dan met midde- 
len ,di5 ons niet in de ogen der geallieerden zullen doen diskwa- 
lificeren. 

Indien de Nederlandse illegaliteit en de rest van het Neder- 
landse Volk in volle harmonie de handen ineenslaan voor de opbouw 
van het geteisterd vaderland,komt dat het herstel ten goede en 
bezorgt ons die naam,die wij verdienen en de volledige steun van 
de Geallieerden. 
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4. D5 K»P. 

Da K.F. beleeft moeilijke dagen.Dat is niet de eerste^ger.jrfër- 
inneren aan de dagen van de ai-restaties van vrijwel de gWSre top der 
IC.P.Ook de L.O. bereikte toen haar-dieptepunt. Gelukkig ontbrak het 
ons niet aan goede vervangers en we kunnen thans met voldoening con- 
stateren, dat de L.0. over"het geheel haar taak zo.goed mogelijk ver- 
richt. Anders is het met de K.P. Daar ontbrak voor een deel een kader,, 
dat organisatorisch in staat was de verschillande groepen met vaste 
hand te leiden.Dat is geen verwijt,.want de L.O., was steeds een orga- 
nisatie die kracht moest putten "uit haar bouw, terwijl de K.P. be- 
stond uit losstaande opererende groepen. 

De laatste dagen vallen talloze K.P. ers weg.De zwaarste sla- 
gen treffen haar telkens weer». Nu is pas weer -frank gevallen,een 
der beste krachten. We weten allen,dat door de groei der historie 
we ons hart verpand hebben aan dc..K.P,Het zijn toch deze jongens ge- . 
we est, die het verzet op de meest sublieme wijze hebben gevoerd en 
tienduizenden danken aan hen hun leven.. 

Hu is het de tragiek van de N.B.S.»dax deze dappere strijders 
één voor één uitvallen- De mannen achter ds bureaux blijven over' 
en deze figuren zullen meer en meer domineren. De prachtkerels, van 
het verzet brengen hun leven. 

Dit droevige vraagstuk heeft veler aandacht. 
De L.0. heeft meermalen aangeboden aan dc K.,P. hen behulpzaam 

te zijn. Soms is dit geweigere door een begrip van wantrouwen jegens 
onze bedoelingen.We 'willen echter ons-aanbod herhalen en dringen er 

kij onze medewerkers op aan, de IC.P• alle mogelijke hulp en steun 
te verlenen. We moeten deze kerels helpen organisatorisch hun 
groen sterk te maken. Denken de L.CU mensen eraan,regelmatig deze 
mededelingen aan de K.P* leiders tóe te zenden. Dit is met de top 
dèr K.P. afgesproken. 

Nu de eerste besprekingen over juridische en reglementaire kwes- 
ties tot aller tevredenheid zijn opgelost,rest ons de organisato- 
rische opbouw. 

Twee meningen strijden om de voorrang. 
a. De opbouw moet zhn geschooid op democratische leest met ver- 

kiezingen enz. ; ' 
b. De opbouw moet geschieden van boven af» 
Hoewel .we uit de aard van onze gesteldheid de eerste opvatting pro- 
fereren zijn we toch uit prectische overwegingen de twede toegedaan 
'en wel door het feit,dat stemmingen in- de illegale groepen een on- 
ding zijn,daar we nooit zuiver weten,hoeveel leden elke organisatie 
heeft. Bovendien soutien we zelfs in dit prachtige illegale werk een 
politieke sfeer brengen. 

Onze voorstellen zijn in het kort aldus:' 
a. Hot bestuur der Stichting bestaat uit 21 leden dér grootste 

illegale groepen. 
b. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden en wel K.S.F. ,IT,C., 

WH., Waarheid,Trouw en L.0. Dit lijkt ons de breedst mogelijke 
basis. 

c. Het hoofdbestuur wijst in elke provincie een provinciaal be- 
stuur aan,bestaande uit deselfdo groeperingen,aangevuld met 
enkele provinciaal wérkende grote groepen,indien aanwezig. 

d. De plaatselijke besturen worden aangewezen door de prov.» be- 
sturen. Voor grotere plaatsen weer dezelfde samenstelling» 
als hierboven beschreven. 
In kleinere plaatsen alleen H.S.ïu en L.0. 
Indien de H.S.P. ontbreekt,dan kan de L.0. deze taak waarne- 
men. 

Op dezelfde wijze voorkomen we nodeloos gekibbel en zijn v/e verze- 
kerd ,dat ae gehele illegaliteit van rechts tot links vertegen- 
woordigd is. 
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6. NJLHj.CJL_ 

Enkele brieven ^en besprekingeii tonen ons,dat men niet overal op 
de hoogte is van de "Juiste wijze van aanpak dezer organisatie.Wij 
moeten opmerken,dat wij, zij het verspreid,reeds waardevolle gege- 
vens hierover verstrekken. En verder moc-ten we tot onze spyt be- 
richt en,dat de regeringsgevolmachtigde nog steeds niet verschenen 
is voor een twede bespreking. Een kort résumé geeft misschien ver- 
heldering. 

?.OPBOUW^ 

De opbouw is legaal,illegaal.Zitting hebben in het algemeen de 
L.0. ,de N:,S.F.,de drie grote kerkverbondcn,één ambtenaar van 
bevolking en éénvan distributie.Dit kan uitgebreid worden met per- 
soonlijkheden uit sociale organisaties, met' ïeden van goed verte- 
genwoordigde andersoortige illegale organisaties en met leden van 
plaatselijke of regionale duikorganisaties. 

Voor de grote steden krijgt men zo lichamen van 10 en meer 
personen. Voor de kïeine plaatsen is dat overdreven.Soms zullen 
als actieve leden een L.0. man,een ambtenaar, één of meer ver- 
tegenwoordigers der kerken volstaan. 

Er zullen ook districtsbesturen moeten komen,maar dat is 
van later zorg. De plaatselijke opbouw klemt het meest.üen bedenke 
dat een IJ.H.CU,waar do illegaliteit niet in vertegenwoordigd is, 
een onding is en ook niet geaccepteerd zal worden. 

TAAK^ , *. 

De opsomming over de groepen van hulporganisaties is al gegeven. 
De zorg om vervoer, van medisch ondEBzoek in de eerste instantie 
ligt buiten de plaatselijke activiteit voorzover het terugkeren- 
den uit Duitsland betreft. Wel moeten we zorgen voor bescheiden, 
voedsel,kleding, huisvesting,medische contröle,financiën,werk. 
Daartoe kan nu reeds veel voorbereid worden. Voor de onderduikers 
zal men ook vervoersgelegenheid moeten openen.Houdt in gedachte, 
dat de onderduikers de boste zorg moet hebbsn(zo hij tenminste 
principieel onderduiker is,wat alleen de duikorganisaties kunnsh 
beoordelen) en maak ze reeds thans bereid zich langs dexs weg van 
het N.H.C. te laten helpen.,door ze erop te wijzen aat dezelfden 
die ze onder lieten duiken,ze? thans zullen helpen opduiken. 

BIJLaGE I ' 

Een artikel.geschrevon voor alle illegalen en geschreven door 
alle illegalen.Geef dit door zoveel het kan. Eensgezindheid is 
dringend nodig. 

BIJLaGE 2 

Ter oriëntatie een uittreksel van dé markantste gedeelten uit de 
illegale pers. Het lijkt ons goed,dat onze mensen zich zo goed 
mogelijk imverken in de problemen van, deze tijd. 





vervolg bijlage 1 bij rto. 24. _2_ 

dit zoekt in zijn geloofsof zijn politieke overtuigtng,in de vaderlandse 
tradities of de aenselijke waaikLigheid,in de fiatie of de klasse,of in 
dit alles tesainen. 

Eensgesindtieid is echter vrat anders dan eenheid* De crisis der 
democratie in het tijdperk vóór 194-0 en de daarna volgende heerschappij 
van het nat.-socialisme hebben de kennis omtrent het wezenlijke der de- 
mocratie hier en daar vervaagd. Bovendien moeten wij bedenken dat de nooi 
waarin land en volk geraaktenallerlei mannen in het geweer geroepen 
heeft,die vóór'194-0 niet "aan politiek deden" en dus weinig of geen 
politieke scholing hebben. 

De stoutmoedige veronderstelling dor democratie is niet,dat het 
mogelijk moet zijn een eenheid van denken en willen te bereiken onder een 
volk van 9 raillioen mensenhaar dat het moge lijk is- samen te xverken met 
mensen,die anders zijn en anders denken dan wij. 

Bovendien hangt da Fezinning op do tÖeïcomstige prohlemen(en wie 
zal durven beweren,dat deze bezinning onnodig is ?) nauw samen met de 
vorming van een politieke mening. Het hebben van een mening als staats- 
burger,het hebben van een politieke mening dus, is- geen verschijnsel van 
minaerwaardigheid,maar integendeel een bewijs ,dat men zijn staatsburger- 
lijke functie opvat als een levensopdracht van grote ejjnst. 

Anderzijds verlieze men de gevaren,die er in deze ontwikkeling 
schuilen,niet uit het oog. Afgeslotenheid,groepsegoïsme en geestdrijverij 
is onkruid,dat gemakkelijk op deze akker groeit. Echter niet alloen:,de 
politieken" ook de " a-politiaken" worden door deze gevaren bedreigd 
en het gaat niet aan ze speciaal aan bepaalde groepen of overtuigingen 
toe te schrijven. 

Laten wij niet al te beangst zijn voor grote verschillen.Dose oor- 
log ploegt de wereld diep. Van ons worden grote,diep ingrijpende,beslis- 
sende oplossingen gevraagd.Daarom zullen er ook diepgaande verschillen 
openbaar worden. De grote vraag,die wij gezamenlijk beantwoorden hobbei 
is' of. het nogthons mogelijk is;, samen te werken in onaerlinge kameraad- 
schap en '■ ederzijdse waardering aan Óen en Hetzelfde dodlïde "vrijmagtè^— 
van ons vaderland en opvoering van ons eigen volk en alle volken,uit" 
de uiterste poel van bloed en geweld,naar nieuwe welvaart en vrede 
en gerechtigheid. 

Laten wij overigens nuchter blijven.In ecnnormale maatschappij, 
waarin minder verzwegen behoeft te worden en de onderlinge contacten 
veel doeltreffender,sneller en opener kunnen zijn dan thans,waren mis- 
verstand en wanbegrip niet uitgesloten. Hoeveel te meer thans,nu er 
minder gezegd,meer gezwegen moet worden en van ieders persoon en func- 
tie, zijn daden en motieven vaak niets of weinig bekend mag worden. 
Men neme daarom een aantal van de "typische illegale conflictjas"met 
wat humor. Wanneer twee"ondergrondsen" onenigheid hebben,is Nederland 
nog niet verloren en gelukkig is er nog alle reden zich te verbazen 
en te verheugen over het zeer vele goede,dat in deze- zware strijd 
onder ons is ontstaan. 

Wij hebben dese dingen geschreven,omdat zij o.i. gezegd en Juist 
nu gezegd moesten worden.Do mogendheden maken zich op voor de laatste 
beslissende slag. Die slag zal voor een groot deel op Nederlandse bo- 
dem uitgevochten worden. Daarom staat niet alleen ons leven sn onze 
welvaart ,maar ook onze eer op het spel. De ogen der wereld zijn op ons 
vaderland gericht. De ellence groeit,maar in hot grosienas leed klin- 
ken. reeds de trompetten der vrijheid. Laat ons standhouden in eensge- 
zindheid en kameraadschap. 

Leve het Vaderland II 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in 
Nederland. 

November 1944-. 
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«ie gaatyWie ziöh niet met alle mogelijke middelen t ^ 
Duitse pogingen verzet,zal met zijn naakte bestaan ook zijn la 
restje» eer en zelfreséect verspelen» 

Daarom herhalen wij hst, er is slechts één wet: VSRZET I VERZET 

(Vrij Nederland) : t : 

Colijn* . 1 ' . 
Sen groot en eerlijk Vaderlander is van ons heengegaan.In ge- 

dachten scharen wij ons met eerbied rond zijn graf . • 
De tijd heeft al geleerd,welke -groei door Colijn belemmerd werd, 

de toekomst zal nog uitwijzen,hoeveel goeds hij in zijn levende per- 
soon en werk voor ons volk bewaard heeft.Sn dat zal niet gering zijn. 

(Vrij Nederland ) 

Ds Stichting» 

Geen barmhartigheid ,maar recht. V , 
En het fsit,dat de ondergrondse bewegingen zelf dit werk ter hand 
nemen, garandeert.,dat niet ambtenaren,maar de kameraden uit de bezet- 
tingstijd als intermediair zullen, optreden. 

« ■ (Vrij Nederland ) 

De Regering en ds illegaliteit. 

Een verzetsbeweging,die enkele jaren achtereen goeddeels het 
politieke loven van de natie heeft; beheerst en die dan ook, na dé , 
bevrijding gehoord wil worden. i : " 

. Gelukkig zijn er duidelijke. tekéhèh,dat -onze regering zulks in- ; 

ziet ,zeifs bster dan-allerlei lieUen, die dé ^ jaren bezetting hier :"' 
hebben meegemaakt en die eigenlijk minder van het wezen en het werk 
van ds ondergrondse afweten, dan,hun Regering in ballingschap. 

(Vrij Nederland) 

Het bevrijde Zuiden. j ■ ,r 

In het Zuiden worden thans de fouten gemaakt,die voor de rest 
van Nederland straks de bakens * kunnen zijn in een woelige zee . 

(Vrij Nederland ) 

Coljin.. : i, 
Vijftig jaar jonger,hij was de eerste K.P. leider van Nederland 

geweest.: 
Colijn is gestorven,maar de beginselen,waaruit hij heeft geleefd 

en de partij,die hij heeft geleid,leven en zullen,als het God belieft, 
na de bevrijding hun bijdrage levérèn tot de Vernieuwing van ons 
nationaal bestaan. 

( Tróuw ) 

ihölL . ■ , 

Uit een ander werelddeel,van over do oceaan gekomen,laten vele 
Canadezen in Zeeland hun leven op eilanden,welker naam de familie 
eerst leert kennen uit hun doodsbericht»En intussen zijn er nog altijd 
velen, die de schouders ophalen,wanneer men hun spreekt yan Nederland 
se soldaten,die straks de bévrijding van ons rijk, van Indi'é zullen 
moeten bevechten. 

( Trouw ) 
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Deze zaak behoeft ons aller medewerking. 
Het is een ereschuld aan onze gevallen strijdmakkers. 

(Trouw) 

Roofovervallen. 

Laten allexverzetsbewegingen zoveel mogelijk trachten deze 
dieverijen tegen te gaèn,die.-:de goede naam van het ondergrondse 
verzet in discrediet brengen. V ' 

( Trouw ) 

Het bevrijde Zuiden. ' 

Het militair gezag wordt in het dagelijks leven vertegenwoor- 
digd'door de 0.D., waarvan de hoofdfiguren" officieren zijn. Het pro- 
letarisch element ontbreekt Én de leidende groep der O.D. geheel,en 
hiermede kan de arbeidersklasse geen genoegen nemen. 

( de Waarheid ) 

Onderduikers in bevrijd gebied. ' 

Er is een nieuwe instantie,die de gehele zorg voor de onder- 
duikers overneemt.Deze is samengesteld uit de voormalige ondergrondse 
organisaties,die samenwerken met politie en arbeidsburcaux. 

(Parool ) 

Htoor. . ' ■ 
Terwijl de ellende in het- bezette gebied met de dag groeit, 

wordt in Amsterdam een.revue opgevoerd,onder de titel:"Als je maar 
lol hebt " Jr: ' 

Gelukkig zullen na do bevriiding deze humoristen niet meer in 
oas midden zijn. (Paxool) 

Wat kan de illegaliteit na de bevrijding doen ? 
a. Actieve modewerking aan de berechting en arrestatie van land- 

verraders collaborateurs. ' 
b. Adviseren over bezetting van ambten. 
c. Vertegenwoordiging in alle wetgevende lichamen. 
d. Verantwoordelijke posten bekleden in de staat. 

In de gelederen der illegaliteit zijn mannen,die al tellen zij nog 
geen 30 jaar,getoond hebben heel wat meer situatiebegrip en vorant- 
woordinlijkheidsgevoel te bezitten dan menige hoogwaardigheidsbekle- 
der die in de loop der jaren bij gebrek aan gewicht is omhoog gevallen, 

van Heuven Goedhart in Vrij Nederland uit Londen) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 









Uit pers. 

Natuurlijk hebben mij,wat Nederland betreft ,het afwerpen der wapenen 
toegejuicht,omdat '- ê ze nullen aanwenden als het bevel tot actie komt, 
tegen de gehate Duitsers. 
Maar daarna zullen wij moeten tonen het vertrouwen waardig te zijn ge- 
weest en dan moeten we laten zien dat hst voor Nederland geen vergis- 

sing v/as. We zullen ze dan ook hanteren,maar voor het wettig gezag en 
op bevel zullen wij de wapenen weer afgeven. Geschiedt dat niet,dan wordt 
wapenbezit een groot gevaar. Ons volk is dan klaar voor een burgeroorlog 
Een regering kan niet toestaan,dat zich een leger in het land vormt,dat 
niet oneer haar bevelen staat of dat een leger in het leger wordt ge- 
vormd. 

( Trouw ) 

Uit de discussies van de zoogenaamde illegaliteit en uit de uitlatingen 
in sommige geschriften uit de illegale wereld krijgt men wel eens de in- 
druk dat het verzet in Nederland tijdens de bezetting onlosmakelijk ver- 
bonden zou zijn aan een links gerichte politiek en sociaal-radicalisme. 
Er zijn inderdaad eenpaar organisaties waarbij dit het geval is. De over- 
grote meerderheid der ondergrondse organisaties en zeker ook de over- 
grote meerderheid der deelnemers aan het verzetswerk zijn echter naar 
onze mening in politiek als sociaal opzicht allerminst links radicaal. 

( Trouw ) 

De staking van 12 uur te Eindhoven was een protest tegen de slechte 
voedselvoorziening.Hoe we ook over alles mogen denken, het gebruik van 
zulk een middel,cat in directer zin schade aan de geallieerde oorlog- 
voering toebrengt is ten allen tijde ongeoorloofd. 

(Trouw ) 

Nederland heeft veel verloren,maar zijn eer behouden.Dat is zijn kracht 
temidden van oe samenleving der volken. 
Draagt dit moeilijke overgangstijdperk met dezelfde geestkracht, ctie Uw 
glorie was in de laatste jaar.; 

(Minister Gerbrandy) 

Nog zijn er velen,die ofschoon onvolmaakt,de strijd toch voeren met alle 
verbetenheid, die in hun is. Mannen die hun vaderland lief hebben bo- 
ven hun bezit en hun gezin,ja boven hun eigen leven. Deze mannen ver- 
dienen onze grootste achting en die mogen niet op één lijn gesteld wor- 
den met de vele imitatie-verzerters die hun eigen daden zo rond bazuinen. 

(Voor God en den Koning) 

Wanneer de illegaliteit haar taak verkeerd begreep en aan haar positie 
als stoottroep tegen den bezetter politieke macht ontleende voor na de 
bevrijding,aan achten wij het gevaar niet denkbeeldig, dat zij niet alléén 
de boeman zou zijn voor ondeugende kinderen,,of van landverraders en col- 
laborateurs,maar evenmin van alle weldenkende Nederlanders,die niet een 
plaats in haar eerste gelederen hebben genomen. 

( Ons Volk ) 

Eens werd bij de verdediging -van de overzeesche gedeelten van ons Rijk 
het bevel van schip tot schip geseind:,,Ik val aan,volg mij I " 
Toen opende onze marine het vuur op een overmachtig eskader. 
Het maakte diepe indruk op ons allen. 
Het was een voorbeeld van strijdvaardigheid,dat wij ook straks moeten 
navolgen. 

( Ons T/olk) 
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Het aantal slachtoffers in illegale kringen is d.. laatste tijd zo hoog, 
zelfs verontrustend,vooral wanneer men met de "are verhor-ing gaat 
"bekijken. 
We moeten hiervoor eerst de toestand van voor 5 Sept. IQdh onder ogen 
zien. 
In 194-0 marcheerden de Duitsers over de Nederlandse grenzen en set haar 
betrad de Si) onze vaderlandse bodem, om haar schrikbewind te beginnen 
tegen de vroegere politieke partijen,vakverenigingen enz. De strijd tegen 
de illegale wereld begon later,aangezien er voorlopig in de illegali- 
teit weinig vorm zat en ze nog niet was georganiseerd enz. De successen 
in die strijd waren de eerste tijd niet groot, aangezien er een te brede 
kloof gaapte tussen de Duitse Sicherheitspolizei en de goede Nederland- 
se bevolking. De methoden der Duitsers zijn echter weloverwogen en Juist 
geweest. Sij begonnen in hun rijen,groepen ontevreden Nederlandse politie' 
ambtenaren, voor namelijk rechercheurs, te scharen, die natuurlijk door hun 
connecties met halfslachtige elementen en doordat zij niet door het 
taalverschil waren gehandicapt, een beter contact met de goede Nederij 
landse bevolking hadden.Daarbij kwam nog,dat deze mensen hier voor het 
merendeel zeer goed ingevoerd waren. 
Om tot de goede Nederlandse bevolking door te dringen en via deze 
groep tot de illegale werkers,werd de grote groep hier te lande reeds 
lang vertoefd hebbende Duitsers, de NSBers en daarmee sympathiserenden 
gebruikt. 
Door het werken op deze wijze, en het er tussen drukken van Nederlandse 
verraders,gelukte het de Duitsers contact met onze illegale kringen 
te verkrijgen en zelfs pasten zij de methodes toe van hst stichten van 
organisaties,om zo Nederlanders, cie door dadendrang gedrongen iets 
te doen, zich bij deze organisaties zonder behoorlijke vóór-controle 
aansloten,vast te laten lopen. 
Deze toestand wijzigde zich echter volicomen na d.: bewuste Dolle Dins- 
dag, 5 September 1944. 
Die dag en de daarop volgende dagen zagen wij het afvoeren achter de 
IJsel en naar Duitsland van de Duitsers, die zich hier reeds lang 
of nog maar kort gevestigd hadden en van de NSB ers en verdere ele- 
menten, die zich hier>#niet langer vertrouwden. 
De SD vertrok, de Grüne Folizei vertrok voor het grootste gedeelte, 
de Nederlandse rechercheurs en Gestapo-spionnen kozen onverwijld het 
hazenpad, de halfslachtige Nederlanders weraen ■'go•■5C.e•, Nsdcrlandrrs 
en helaas een ieder werd illegaal werker,en wij illegale werkers,wij 
•-aren aangeland in het zo lang verwachte paradijs.'"'.'Ij konden doen en 
laten wat wli wilden. Stapten in auto's en reden als nooit tevoren, 
aiösof niemand meer naar ons zocht en dat was ook zo- Wij vervoerden 
ailes wat ons goeddacht,hielden grote en kleine besprekingen zender 
de nodig- voorzichtigheidsmaatrcgelen ,die we zo gewend varen to 
treffen,want er kon ons niets meer overkomen. 
Za waren weg,onze belagers en ze zouden niet meer terugkomen. 
Ze zouden niet meer terug komen,maar hoe geheel anders kwam het uit. 
Onze bevrijding liet op zich wachten,we -werden niet bevrijd en we zullen 
misschien voorlopig ook niet bevxijd worden. De pest kwam weer over 
ons. De SD keerde naar haar standplaatsen terug.Enkele handlangers en 
verraders kwamen terug,doch de grote groop Duitsers en NSBers was 
weg en bleef weg. Maar we dachten nog niet aan onze veiligheid en 
geloofden het niet,dat we weer op moesten letten. 
Het werken voor de SD was veel moeilijker geworden.De halfslachtige 
Nederlanders bleven voorlopig goed en de SD had veel minder medewer- 
king en had moeilijk contact te vinden, 



Helaas,De illegaliteit nam te grote afmetingen aan.Inplaats van weer 
in onze illegale schulp terug te kruipen,wilden we eerst ons hoofd sto- 
ten , omdat we maar zo niet weer aan de macht der SD geloven konden na 
die aftocht ,en we stootten ons hoofd.De grote fout bleef bestaan. 
Grote groepen,die zich voor die tijd nimmer met illegaliteit hadden be- 
moeid,bleven zich er toch mee bemoeien,zonder scholing te bebben opge- 
daan en handelden nog op een wijze,die spot mét . elk illegaliteitsbegrip. 
Mijne heren,hier schuilt het gevaar. Op deze wijze kan niet verder worden 
gewerkt.langs deze weg sluipt de SD:in onze geledereh. Heus, het is 
niet alles speurzin,wat ons in handen der SD speelt.De heren hebben 
onze medewerking.We moeten terug tot ons wantrouwen tegenover een ieder 
We mogen geen contact meer opnemen met personen, die we niet of niet 
voldoende kennen.We moeten weer de opdrachten beperken.We moeten niet 
illegaal geschoolden op straat laten lopen,die van alles op de hoogte 
zijn,behalve van de veiligheidseisen,die gesteld moeten worden.We moeten 
alles weer even wantrouwend bekijken als voorheen en oö|ropbouwen alsof 
we nog in 1943 en zomer 1944 leefden.Dit kan zo niet verder.We moeten 
dit goed bedenken,wanneer we onze gelederen niet meer willen zien^ 
dunnen. ' ■ 1* ■ ■ ■ 
Daarom laten we de handen ineen slaan.Laten we nagaan of er gehandeld 
wordt op een wijze,dié gevaar voor ons allen doet ontstaan en laten we 
elkaar helpen,opdat we uit deze moeilijke periode geraken. Het ligt ih 
mijn bedoeling wekelijks in één of ander artikeltje een bepaald onderwerp 
te behandelen,betrekking hebbende op onze veiligheid. Gaarne ben ik 
ook bereid interne problemen te bekijk en. Men kan deze vragen via de 
diverse toppen naar voren brengen.' 
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KP- bijlage 2 

Het is al wekenlang als een leeate gevoeld,dat het doorgeven van be- 
richten voor alle KPers met zoveel moeilijkheden gepaard gaat. 

Immers,wel beschikt onze LSC over een apparaat om zo snel mogelijk zijn 
bevelen door te geven, doch dit alles betreft slechts een onderdeel- 
zij het een belangrijk- van ons werk. Te veel en te eenzijdig is aandacht 
aan dat onderdeel geschonken,terwijl te weinig werd beseft,dat het werk 
der KP nog andere aspecten heeft. 
We rekenen het tot onze taak,van tijd tot tijd iets door te geven,waarbij 
wij gaarne gebruik maken van het aanbod ons door de leiding van LO ge- 
daan, om aan haar Mededelingen een KP bijlage toe te voegen, een aanbod 
waardoor eens te meer werd gemanifesteerd de goede verstandhouding,die 
er altijd tussen heide organisaties heeft bestaan en die in deze maan- 
den in een vrijwel dagelijks contact nog is verstevigd. Hatuurlijk moet 
deze bijlage niet worden beschouwd als zijnde uitsluitend van belangvoor 
de K? zo goed als de LO steeds haar medewerkers heeft verzocht om de 
wekelijkse mededelingen door te geven aan de KP-leiders, zo dringen we 
bij de LO er opaan grondige kennis te nemen van de bijlage. Immers over- 
eengekomen is,dat alle Berichten het; Binnenlands verzet betreffende, 
waaraan in vrijwel ieder mededelingenblad ruimte werd gevrijd,voortaan 
niet meer door de LO,maar door de KP sullen worden doorgegeven. 

In een rustig ogenblikje,voor zoyer we thans nog van rustig kunnen 
spreken ,lijkt het ons niet ongewenst,onze gedachten eens terug te 
laten gaan naar oorsprong en verleden van KP. 
Als KPers zijn we sterk in physieken moed en in overtuigingskracht. 
Wij zijn maarkeen handvol mensen,die wat in ons vermogen lag ,tot een 
maximum hebben opgevoerd in de afgelopen maanden. Zwemmend hebben wij 
schepen tot zinken gebracht van 7000 ton en meer; de Duitsers hebben 
wij paf laten staan toen gevangenissen war Jen gekraakt goederentreinen 
ontspoorden door het werk van enkele mensen. Yzerstork zijn wij.Dit 
werk mannen,zetten wij voort i Vol zijn vele krachten,die wij van nabij 
kenden,ons ontvallen.Onze gelederen zijn gedund,doch wij strijden niet 
tevergeefs,wij zullen medewerken aan de geestelijke opbouw van ons land. 
Dit werk kan nnoit falen.Daarom zetten wij het leven er voor in.Wij zijn 
thans opgenomen,op last ven hogerhand,in een apparaat,dat men onlangs 
in het leven heeft geroepen en dat men de naam heeft gegeven van 
Nederlandse Birmenlnadse Strijdkrachten. Maar wij mogen niet verflau- 
wen en verdwijnen in c.c* massa. Vele vragen komen thans uit de diverse 
plaatsen naar voren,omdat van zelfstandige bevelvoering van de KP 
thans geen sprake meer is. 
We voelen ons overvleugeld door een geest,die de onze niet is,nl. 
afwachten,vergezeld van een stroom van papier,waardoor wij verslappen 
en afwachten,rond ons heen gaan kijken. Dit kan funest voor ons zijn; 
immers,wij gaan vragen stellen en onze aandacht concentreren op vrijwel 
onbelangrijke dingen terwijl we gewend waren steeds de dingen door on- 
derlinge besprekingen recht te zetten. Weliswaar üs de tijd,die wij 
thans beleven niet alleen drukkend,ma-ur ook van belang voor onze 
eigen nationale toestand. 
We mogen niet dérailleren,wij moeten onszelf blijven. 
De periode die straks komt,zal allicht meer van ons vragen,dan reeds 
nu het geval is. Bij onze KPers,die voor het grootste gedeelte uit 
geloofsovertuiging vochten ,is het vooral meer dan sooit noodzakelijk 
de geschiedenis van onze KP even voor onze ogen te laten voorbijtrek- 
ken, dit is altijd de stimulans geweest van onze gevechtskracht. 
Dan zien we de ontwikkeling,de groei,de hoogte-en dieptepunten van 
onze KP, die weliswaar een handjevol mensen omvatte,.jonge kerels, 
die bij elke harde klap even het hoofa bogen uit eerbied voor de 
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offers,die vielen in onze geleder en, doch die ook weer vooruit wisten 
te zien naar het doel,dat wij beoogden,te weten geestelijke opleving 
van ons volk. „ , 
Het Nationaal-Socialisme,met zijn totalitaire staatsgedachte heeft wel 
heel diep in onze levensovertuiging ingegrepen.Het is hier niet de 
plaats om alle verordeningen van de Duitsers op te rakelen,doch wel 
staat vast,dat wij heelal in het gareel meeliepen,omdat een Duitser wat 
al te hard commandeorde.Voor velen in ons Volk en dat ook in onze krin- 
gen was de weg van de minste weerstand de gemakkelijkste jslechts to#£t 
men aan den lijve ondervond, welke kant het Nazi-heidendom uit ging, begOn- 
men zich het een en ander te realiseren,speciaal toen de Duitsers 
trachtten hun oorlogspotentieel op te voeren door het wegslepen van de 
kern van onzs bevolking, begonnen de gemoederen ongerust te worden. 
Men begon te beseffen,dat herbergzaamheid een schriftuurlijke opdracht.-ï 
was;bewust of onbewust saboteerden,wij,door de jongs mannen in de gele-'* 
genheid te stollen zich aan het werk in Duitsland te onttrekken.Men 
hield ehhter als dwangmiddel de levensmiddelenkaarten van deze categorie 
menssn in. Bovendien waren financiële moeilijkheden dikwijls redenen om 
zich af te vragen,wat men doen moest.Hiervoor is langzamerhand een orga- 
nisatie gegroeid,die onbeschrth/elijk veel heeft gepresteerd,trotserend 
alle gevaren,die eraan verbonden waren» Dit is namelijk de Landelijke 
Organisatie- voor hulp aan Onderduikers .Het ■ •behoeft geen betoog, dat deze 
organisatie hierbii principieel te werk ging. Hierin ligt nl. de kracht 
van deze werkers,'waarvoor vdj het allergrootste respect hebben.Deze 
organisatie moest,om haar taak volledig te kunnen uitvoeren over zeer 
veel middelen beschikken.Het voornaamste hiervan is wel het voedsel- 
voorzieningsorohleem.Enigen van hen trachtten in deze behoefte te voor- 
zien door het kraken van^Distributiokontoren.Aanvankelijk lukraak, ging 
men er tos over deze in hst wilde weg opererende ploegen in een bepaald 
verband samen te voegen,waardoor.en tengevolge waarvan,een zelfstandige 
organisatie is gegroeid,net name „de KP. , 
Het was dan ook een dringende noódiaak; gev/orden,niet alleen^ regionaal 
maar ook landelijk tot ssnenwerking: over te gaan. De levensmiddelenkaar- 
ten werden overgedragen aan de LO.Iï&uw daarmee samenhangend moesten ook 
bevolkingsregisters worden opgeruimd,ölsmede Arbeidsbureaux. Terwijl 
voorts om in de gebrekkige materiaaltoestand te kunnen voorzien, zo nu 
en dan een politiebureau"moest worden gepikt. Het spreekt vanzelf,dat 
de hier te lande opererende "knockplosgen",kortheidshalve genoemd "EP* s " 
door hun explosief optreden naar huiten,zeer kwetsbaar worden.Een taak- 
verdeling was dan ook een gebiedende eis.Sabotage,kraakj8S,en het bevei- 
ligen naar buiten van de leden der KP werden dan ook aan speciale ploege 
opgedragen. Wij groeiden in dit werk,hetwelk verantwoordelijkheid met zich 
mee bracht en waarin vertrouwen een eerste vereiste was.Saamhorigheids- 
gevoel maakte ons sterk.Dag in dag uit bedreigde ons provocatie en de 
kogel,doch geloofskracht sterkte ons. W?j vochten uit besinsel en voor 
ons beginsel, fes3i,dat oer-conservatief,doch altijd blijvend is. Een vaste 
burcht is onze God. Gesterkt door deze levenskracht konden rij ons werk 
volhouden en zouden \vi' nooit moedeloos worden,al werden onze collega^ 
gemarteld in concentratiekampen en al stonden zij voor de lopen. _ 
De horizontale band,die ons bond wass sterk,omdat wij allen geleid werden 
door dezelfde overtuiging,hetzelfde principe. Men moet in zo'n ploeg 
werkzaam zijn, om dit te kunnen besfffen. Arrestaties bleven dan ook bij 
dit uiterst gevaarlijke werk niet uit. De gearresteerden waren evenwel 
geen schakels,016 uit ons werk verdwenen,veel meer dan dat. Zij waren 
personen, die de toekomst van ons land na aan het hart lag. Op zulke mo- 
menten stonden wij dan ook klaar met een gebed op de lippen, hen te ont- 
trekken aan de klauwen van den vijaad,wa]c.t wij waren op elkaar ingesteld, 
wij vertrouwden en bouwden op elkaar. 



Kwantitatief waren wij maar klein,boch zelfs zeer klein.Kwalitatief 
waren wij sterk. Als een nevenorganisatie de "bezielende verzetsgeest 
van ons "bezat,dan had ons land een machtig leger 1 In dit verband 
dringt temeer tot ons door en begrijpen wij des te beter de offers die 
onze topfiguren in ons werk hebben gebracht.Zij waren één met ons in 
strijd en beginsel. Mensen,die Nederland zagen in onze kracht,die Neder- 
land bezield zagen met onze principiële geest,welke geest doet leven. 
Wij zullen in dit verband geen namen noemen nog; gij begrijpt allen,wie 
wij hier bedoelen.Nooit moogt ge U hierdoor laten ontmoedigen, integen- 
deel, hun werk zetten wij voort. Met de werkers van LO,die wij hier alle 
hulde brengen voor het werk,dat zij gepresteerd hebben,zullen wij schou- 
der aan schouder moeten staan voor de taak die ons wacht. 

Het lijkt ons gewenst in dit schrijven nog niet het schema te geven.van 
de KP, waarin zij tot voor kora zelfstandig gewerkt heeft in het sabo- 
tageysteem van ons land% Dit kan o-i. een volgende keer wel gebeuren. 
Wel voelen wli het als een noodzaak,ons even te bepalen bij onzen groten 
saboteur uit het Zuiden,die de buitengewone gavo had,niet alleen te 
kunnen schrijven, spreken, organiseren,ma ar ook saboteren. Onverzettelijk 
was hij in zijn werk,veelal hard voor zijn medewerkers,die hem leerden 
kennen als een wwar vriend,die als principieel Katholiek strijdde en zijn 
land onschatbare diensten heeft bewezen.Hij zag Nederland met zijn slappe 
geest van afwachten thans, en daarmee samenhangend de gevaren voor 
straks. .Eecht door zee moest en ging hij,om een mentaliteit uit ons volk 
te krijgen,die de onze niet is. In zijn werk hebben de Duitsers hen gevel 
evenals vele anderen uit onze gelederen,gedurende de laatste weken. 
Maar KPersfons werk gaat door, gedreven door dezelfde ge est,naar de tijd 
dat Nederland onze principiële stuwkracht zal noclig hebben. Laten we 
elkaar sterken in dit werk en onze kracht putten uit de levensbron,die 
ons leven regeert. Dit zware werk valt ons dan licht. 

LSG. KP. 
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1. RECTIFICATIE. 
 In" 'ëe^der"vroegere mededelingen hebben we onder de ti^ 

vallen " een streng afkeurëh& woord geschreven over de 
bank in Almelo. Wij schreven daar,dat deze overval niet 
door de leidingen van de belanghebbende organisaties,dat zij 
waren,dat hier sprake was van een ongeorganiseerde overvali 
Wij ontvingen uit het Oosten hevige verontwaardigde brieven,die ons 
verzekerden,dat deze overval her normale karakter droeg van een echte 
kraak,uitgevoerd door een bonafide KP, in opdracht van bonafide groepen. 
Wij komen tot de conclusie,dat we jammer genoeg totaal verkeerd zijn 
ingelicht, daar vermoedelijk de verbindingen van de betreffende organi- 
saties te traag hebben gewerkt, om de juistheid van de kraak weer te 
geven. 
Gaarne bieden we ons excuus aan en verzekeren,dat we in dit geval be- 
reid zijn openlijk in de mededelingen onze woorden terug te nemen. 
Integendeel,we hebben voor de jongens, die deze overval uitvoerden, 
niets anders dan de grootste bewondering, een bewondering,die we 
voor onze KPers nooit onder stoelen of banken hebben gestoken. 
Het spijt ons zeer,dat dit misverstand heeft plaatsgevonden.Het blijkt 
alweer,dat we ons eigen LO inlichtingenapparaat bij alles moeten 
raadplegen.We hopen herhaling te voorkomen. 

2r_5KUKKERIJEiL 

De FC en de PBC,dus de beide Vervalsingsinstellingen,die zoveel werk 
voor de LO hebben geleverd, vragen even Uw aandacht.Beide drukkeryen 
werken op volle kracht,voor zover mogelijk. De verbindingen zijn echter 
zeer moeilijk, en daarvoor roepen zij de hulp in van de plaatselijke LO 
leiders,om hen zoveel mogelijk te voorzien van voorbeelden. 
VoorboeldeWyVan papieren van textiel vordering, voorbeelden van vrij- 
stellingen voor graafwerk e.d. 
Verzoeke langs bekende kanalen toezending. Tevens voorbeelden van 
PB's met Nederlander blauw gedrukt, van de grotere plaatsen. Een 
gebruikt exemplaar nl. Kijk allen eens,of ergens nog iets lifet. 

5- IK_piEiL 
Dezer dagen hadden we een bespreking met een der hoogste functiona- 
rissen van de NBS. 
We zullen enkele zinsneden uit zijn woorden uitdragen bij onze medeXs- 
werkers , omdat die woorden in duidelijke taal spreken over het doel 
van ons werk. " We kermen", zo zei hij," in ons werk slechts één 
geloofsregel,de zaak dienen, en wol naamloos. Een ieder,die comman- 
do's geeft,,moet eerst weten,wat dienen is, en dit ontbreekt vele 
leiders in de illegaliteit. 
Daarenboven lijden vele aan het euvel van te lange tenen. Men voelt 
zich soms te spoedig beledigd. 
Bovendien moeten we open kaart speleh. Open kaart spelen is vertrou- 
wen wekken. Deze drie regels: dienen,zichzelf op de achtergrond stel- 
len, eerlijk zijn, zijn de grondregels voor de illegale werkers. " 
Moge deze korte sobere woorden de stelregels zijn van al onze mede- 
werkers, ja van heel de illegaliteit. 
Ons land en ons volk zullen er de vhichten van plukken. 

A. CHAUVINISME OF DE NATIONALE TAAK 1 

Wat bezielt ons eigenlijk in ons werk ? Er was een tijd, dat deze vraag 
niet gesteld behoefdeX te worden. Toch was er geen sprake van LO 
chauvinisme. Er was maar êln perspectief,dat negatief was als H af- 
doen aan den vijand en positief als 4t werven van onze vrijheid.. 
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la dit nu anders ? In wezen;neent in verschijningsvorm: Ja. Nu "blijkt 
nl. welke vrijheid men wil verwerven. Wij willen geen anarchie, niet 
met de wapens onze rechten van de wettige regering afdwingen. Wij 
willen evenmin reactie; wij willen geen kussens vullen voor de heren 
die zich zo zorgvuldig geconserveerd hebben voor1 de bevrijding ; 
zij mogen mummies blijven. Wij vrezen,dat anderen 't een en ander wel 
willen. En onid8"fc wij het in het landsbelang achten,dat geen van beiden 
gebeurt,roepen we de LO op, waakzaam to zijn, zich bewust te zijn van 
haar verzetstaak en bevrijd inga taak. Moet dit niet aan de politieke 
partyen worden overgelaten ? Ja, en hoe vlugger zij die taak overne- 
men, hoe beter. Maar er is een overgangstijd, en in die tijd konden wel 
eens zeer belangrijke dingen geconsolideerd en verknoeid worden. 
België en Griekenland tonen ons het conflict van de uitersten,die 
wij noemden( waarmede we geen oordeel uit willen spreken). In die tijd 
moeten wii op onze post zijn. Daarom wordt in de mededelingen steeds' 
weer gewezen op het sterk maken van de band in de LO en wordt de 
ontwikkeling der illegaliteit met al haar facetten in den brede ge- 
schetst. Dit lijkt dan soms chauvinismeC en helaas heeft men zich-" 
zelf niet altijd zo onder contr61e,dat men vol do end esc maat weet te 
houden; daarin moeten we elkaar blijven waarschuwen,want de eenheid 
in het illegale front moet waar mogelijk bewaard worden.) Maar dit 
chauvinisme in de goede vorm, is het dienen van de nationale taak. 
Noot: In dit verbond blijft het een treurige nalatigheid van de LO 

man, als niet ieder van zijn medewerkers de mededelingen in 
handen krijgt. 

ÏÏÏ!UWE_ARB5ITS_EINSATZ. 

In bijlage I is de bekendmaking van de Duitsers gepubliceerd over de 
mannenvordering in de westelijke provincies. 
Het betreft hier een voortzetting der razzia's. Niemand zal meer 
veilig zijn op straat van de mannen tussen 16 en.-4-0 jaar.Wat staat 
ons te doen na de principiële afwijzing van de aanmelding voor de 
slavenvordering ? 
a.Iedere medewerker en ieder belangrijke geintresseerde moot een 

exemplaar van bijlage I hebben. 
b.Alle werkgevers en werknemers (maar vooral de eerste jWant zij zullen 

de verzoeken om Ausweise moeten indienen)moeten bewerkt worden in 
Uw rayon. 

c.Zoek rechtstreeks,of door middel van ons,conto.ct met FC of PBO, 
teneinde het vervaardigen van Ausweise voor te bereiden. Stuur' 
stempelafdrukken op. 

d. Houd ook ons voortdurend op de hoogte van de gebeurtenissen. 
e.Verschaf Ausweise aan illegale werkers en aan hen die ze dringend 

nodig hebben(het voedselapparaat moet blijven functlonneren) Alle 
;inderen moeten maar onderduiken.Geen uitreiking en masso. 

De opstelling der verklaring geschiedde eerst na rijp beraad. De 
toestand is zoveel veranderd sinds Mei 194-3,dat de " vraag gesteld 
moet worden of wo,#ons op dezelfde standpunten konden stellen als 
toen. De principiole zijde van hot vraagstuk heeft de doorslag ge- 
geven. Wij mogen het vorzejt niet moreel breken. 

Het is mogelijk ,dat de betaling gestopt zal worden van hen in de 
grote bedrijven en banken,die niet meer aan de arbeid zijn, door 
stilleggender bedrijven enz. Dit zou ons en vooral het NS F voor bijna 
onoverkomelijke moeilijkheden plaatsen. Een grote vlucht in de Ar- 
beitseinsatz zou er het gevolg van zijn 

FAIR_PLAY. 
Voor ons ligt het eerste nummer van de mededelingen van het Nederland- 
se Correspondentiebureau, een illegaal blad,tenminste,dat zal ver- 
moedelijk de bedoeling zijn. 



Wat inhoud betreft, wijkt het enigszins van de normaiojfl^iégal^/pexs 
af, door de wijze waarop ên het NSP èn de LO fel b ec r it eh ^ 
Dit is een illegaal novum. Tot nu toe werd alle critilllondejEliing j 3-jl 
besproken en niet voor het forum van het Nederlandse ,riu*éej^nin j&ejj 
ondergrondse binnenkamer. Dit komt voort uit de bogriptM^ vdn 
soen en kameraadschap, die de grote kenmerken waren va? 
menlijke strijd. 
Het Neder1. Correspondontiebureau meent hiermede te moeten breien» 
De namen van NSF en LO wil ze hier bezoedelen. In feite worpt het 
een smet op zijn eigen naam,een naam,die nog niet eens bekend is, 
Het is niet onze gewoonte,op alle kritiek,die op de LO geleverd 
wordt in te gaan,want juist door die kritiek, groeide onze organisa- 
tie en verwierf ze een goede naam onder onze collega's. Door enkele 
uitlatingen voelen wij ons echter gekwetst,niet persoonlijk, ma ar we 
denken aan de vele KPers en L0ers,die hun werk met de dood bezegelden 
Voor de eer van diegenen,die vielen komen we in 't geweer. 
Het blad schrijftC we lichten er enkele passages uit); 
a. Onderdui'ers hongeren in de Residentie door ae schuld van een 

groep, die de leiding heeft ener grote organisatie, 
h. Als niet andere maatregelen door de organisatie worden genomen, 

zullen vij ons genoopt zien, op de dag der bevrijding,deze voor de 
vierschaar der publieke opinie te dagen. 

c. De meeste arrestaties vonden plaats ond^r de LO. 
d. Vele agents-provocateurs wisten in haar vertakkingen binnen te 

sluipen. 
e. Verstrekt aan de kleine groepen distributievcllen. 
f. Mijne Heren, "Fair Pla/" 

Ziezo,daar staat de LO I Daar kunnen we het mee doen ! Misschien is 
het nuttig een klein verweer te richten hot deze redactieleden. 
Op elk der punten a tot en meo f een enkel woord: 
a. Inderdaad,onderduikers hongeren,maar ook illegale werkers, kortom 

het ganse Westen des lands. Is daarin misschien ook de LO de 
schuldige ?De laatste periode van de gewone bonkaarten zijn ong. 
180.000 door de LO verspreid. Iedere onderduiker kon dus op een 
nummertje zijn noodkaart afhalen» Daarmede is de LO taak ton op- 
zichte van dit punt beëindigd. Misschien weet d»- redactie, dat 
kraken heden ten dage nutteloos zijn, daar iedere gemeente apprte 
no's draagt op de noodkaart. Dat de schuld in de leiding zit van 
de LO is natuurlijk volkomen fout. De redactie weet zeker niet hoe 
de LO gebouwd is en is zeker niet op de hoogte van het feit dat 
in elke plaats de plaatselijke leider min of meer autonoom ie. 
Hij kan zelf zijn maatregelen nemen,naar de richtlijnen,die hem van 
hoven af worden toegezonden. Als dus op vele plaatsen,zoals men 
elders schrijft,de onderduikers hongeren,zijn al die plaatselijke 
leiders der LO bezield van eeh dermate sadistische geest, dat ze 
liever de bonkaarten zelf houden,dan ze uit te reiken. Gelooft 
de redactie dat ? 
Daagt U ons uit,Redactie ? We nemen de uitdaging volgaarne aan. 
Duizenden onderduikers zullen van ons getuigen en duizenden ooi* 
lega's uit do illegaliteit zullen aan onze zijde staan. 

c. Gelooft de redactie niet,dat voor de verspreiding van 130.000 
bonkaarten, enkele medewerkers nodig zijn? Er vielen inderaad vele 
slachtoffers in de LO. Was dat altijd onvoorzichtigheid ?We komen 
op voor hun eer,omdat we weten,dat ze dag en nacht werkten onder 
do hoogste spanning,met inzet van alles wat; hun lief is. Zegt 
die opoffering U niets ? 

d. Die agents-provocateurs, redact ie, die bij ons binnen drongen, is 
hun aantal U bekend ? Zou het niet mogelijk zijn, dat de SD in de 
LO een gevaar zag en daarom haar bekwaamste handlangers óp ons 
afstuurde. 
Waar gebouwd wordt wroet de SD. Waar 'gebroken wordt,juicht de SD 
axi Uw redactie zal niet veel last hebben van provocé&ie^ 
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e. Dat dPden we toch altijd.Kent de redactie het grote aantal groepen, 

die regelmatig van de LO haar bonkaarten betrokken? Maar, waar niet 
is in de laatste maanden,kan niet gegeven worden, 

f.Inderdaad "Pair Play".Geeft U hot goede voorbeeld en dan niet op 
deze manier,waarop U blijk geeft ,van de kameraadschappelijke sfeer 
in de illegaliteit totaal niets te begrijpen. 

We zijn hier even op ingegaan,omdat de laatste weken van enkele zijden 
geageerd wordt tegen de LO. Voorheen werkten we samen met alle aan- 
verwante organisaties op bonkaartgebied en menige moeilijkheid is na 
prettige samonspreking opgelost.Let wel,na samenspreking. 
De leiding van de LO weet,dat er geageerd wordt,maar helaas,zonder 
samenspreking, Welke grieven men heeft,weten we niet. Wêl weten we, 
dat onzerzijds nog steeds een hartelijk verlangen is naar goede samen- 
werking. 
Nog altijd werkt de LO in het belang van ons volk. Daarvoor vielen 
onze vrienden van KP en LO. Daarvoor zijn onze gevangenen weggevoerd. 
Daarvoor werkten nu nog duizenden van de LO. En daarom is de geest 
in de LO er één van overtuigde vriendschap en toegewijde kameraadschap. 

7• DE__KP. 

Wij willen gaarne een rectificatie van onze vorige mededelingen over 
dit onderwerp, op verzoek van de KP doorgeven. 
De BVG's zijn ongewapende groepen die voornl. in Z.-Holland en Utrecht 
georganiseerd werden. Zij ressorteren onder de KP en zijn dus niet het- 
zelfde als de door de LOmannon georganiseerde ploegen,die ter be- 
schikking der 'NBS staan.Deze laatste groepen zijn te beschouwen als 
middels de KP aangehaakte groepen in de NBS.Ook de LO mannen,die zich 
mot de gewapende verzetsgroepen bezighouden,staan als'zodanig onder 
do leiding van de KP(voor hun overige werk en ook na de bevrijding 
wanneer zij do NBS verlaten,staan ze in het verband der LO.) 
Voor al deze groepen, zij 't BVG's, zij 't gewapende verzetsgroepen, geldt 
betzelfde parool:geef ze geestelijke voorlichting en doe dit mondeling 
en regelmatig. Beleg wekelijkse besprekingen aan de hand van de mede- 
delingen, mot hen. Er hangt zeer veel van Uw initiatief af. In het ge- 
wapend verzetswerk(we wijzen er ten overvloede nog eens op) treedt de 
LO man als KPer op in de NBS(zulks met sanctie van de KP leiding) 
Van de LO wordt dus in dit werk in de NBS niet gesproken(voor de ty- 
pische LO zaken in de NBS geldt dit dus niet). 
En tenslotte:zijn er problemen het gewapend verzet betreffende, dan 
richte mor zich tot de KP leiding(meestal het snelst via de normale 
LO contacten) die voortaan deze vragen zal beantwoorden. 
Bijlage 2 is van do hand der KP. 

8. „VOEDSEL 
"Sf~ïê~nööd in de grote steden,die nood stijgt met de dag. En met die 
nood voor ogen, moeten we ons steeds opnieuw bezinnen over de vraag, 
wat gedaan en wat geadviseerd moet worden. Er is een centrale Redery 
voedselvoorziening gesticht (waarin natuurlijk allerlei dubieuze fi- 
guren zitting hebben).Deze Rederij wil het voedselvervoer per schip 
activeren. De CG der grote adviescommissie heeft besloten de schip- 
pers te adviseren voor deze Redery te varen% Er is inderdaad geen 
andere uitweg moer dan tedere gelegenheid voor voedselvoorziening 
aan te grijpen. 
Wel wijzen we de LO mannen erop,dat hun weg de betere is, dat zij langs 
die weg veiliger voedsel in de steden kunnen krijgen. 
Maar er is veel meer te doen cn daarom moet het advies van de CC 
doorgegeven worden. Laten do schippers boven water komen en varen. 

Met hartelijke groeten 
CB LO 
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Bijlage I (behorende bij Mededelingen Nr. 26 ) d.d. 23 Dec 

AAN_ALLE-ILLEGALE_GRgEPEN. 

Namens de Contact-commissie der illegale groeperingen wordt if 
volgende medegedeeld: 

Binnenkort zal door de Duitsers een bekendmaking worden gepubliceerd, 
waarvan U hierbij een afschrift ontvangt. 
Uit deze bekendmaking blijkt,dat alle mannen van 16 tot 40 jaar,die wo- 
nen in de provincies N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht opgeroepen zul- 
len worden voor den "Arbeitseinsatz". 
Bepaalde categori'ên van personen zullen kunnen worden vrijgesteld. 

r Het betreft hier een juridisch gecamoufleerde voortzetting der razzia's 
en mannendeportatie,waartegenover de illegaliteit een volstrekt af- 
wijzend standpunt in dient te nemen,dat tevens moet worden uitgedragen. 
Derhalve luidt het advies; 

1. 
2. 

5- 

4. 

NIET MELDEN I 
GEEN bewijzen van vrijstelling aanvragen,noch door werknemers, noch 
door werkgevers. Met name dienen z.g. "RÜckstellungsantrage" 
( vrijs teil ings lij sten) niet door werkgevers te worden ingediend. 
DE BEVOLKING dient gewezen te worden op haar plicht, op alle moge- 
lijke wijzen,steun en bijstand te verlenen aan degenen, die zich aan 
deze deportatie-actie trachten te onttrekken. 
DE ILLEGALE ORGANISATIES dienen zich met spoed voor te bereiden 
op contra.actie en massale sabotage der voorbereide dportatie. 

Overwogen zijn de grote moeilijkheden,waarvoor een radicale afwijzing 
en sabotage ons zullen plaatsen. 
Desalniettemin dient zo gehandeld te worden; 

1. OMDAT zowel het zich melden, als het aanvragen van vrijstellingen, 
medewerking betekent aan de mensenroof, de ze vergemakkelijkt, zo 
niet mogelijk maakt;medewerking daarenboven,door onze Regering 
uitdrukkelijk verboden. 

2. OMDAT het noodzakelijk is, dat het Nederlandse volk tegenover 
deze maatregelen zijn geweten zuiver houdt en zich niet laat 
splitsen; Indien een gedeelte der mannen vrijstellingsbewijzen 
aanvaardt,wordt de meerderheid juist daardoor het slachtoffer. 

De Contact - Commissie der GAC. 
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Op grond van art. i der verordening Nr. ^2/19^1 betreffende de verplich- 
ting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten 
aanzien van het veranderen van betrelcking,zoals gewijzigd en aangevuld 
door verordening Nr. 4-8/19^2, en op grond van eea bijzondere nacktlglng» 
wordt bepaald; 

Alle aannelijke Nederlanders en staatlozen,behorende tot de lichtingen 
1905 tot en met 1923,die thans hun woonplaats ®f vaste verblijfplaats 
hebben in de provincies Noord-Holland. Zuid-Hellaad en Utrecht, zijn 
verplicht te werken in het kader van de arbeidsinzet. De inschakeling 
in de arbeidsinzet geschiedt door een bijzondere oproep. 

Tot het tijdstip van de inschakeling in de arbeidsinzet zijn de boven- 
genoemde personen verplicht, met inachtneming van de bestaande voor- 
schriften betreffende het veranderen van betrekking, hun tegenwoordi- 
ge betrekking te blijven uitoefenen, en in hun woonplaats of vaste 
verblijfplaats te blijven. 

Alle arbeidskrachten,die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van 
het openbaar bestuur,alsmede voor het voortzetten van de werkzaamhe- 
den van inrichtingen,landbouw-,veeteelt-en tuinbouwbedrijven, en bedr"- 
ven waarin een tak van nijverheid wordt uitgeoefend,alsmede andere be- 
drijven, waarin een belangrijke taak wordt vervuld,dan wel voor de oor- 
log belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd,worden vrijgesteld, 
en worden niet opgeroepen voor de te werkstelling in het kader van 
de arbeidsinzet elders. 
Alle personen,die op grond hiervan moeten worden vrijgesteld,verkrijgen 
een bijzonder algemeen geldend bewijs van vrijstelling. 
Op het tijdstip van de invoering van dit bewijs van vrijs telling, word en 
alle bewijzen,welke tot dat tijdstip ter zake van vrijstellingen zijn af- 
gegeven, ongeldig. " , - 

In geval van inschakeling in de arbeidsinzet,wordt de verzorging van 
de te werk gestelde personen,alsmede van hun gezinsleden, in ruim 
voldoende mate gewaarborgd. 

Hij,die in strijd handelt met de bepalingen van deze bekendmaking of 
de ter uitvoering daarvan uit te vaardigen voorschriften,dan wel 
tracht deze te ontduiken,wordt gestraft met gevangenisstraf op grond 
van art. 1 der verordening 42/19^1,voor zover niet op grond van 
andere bepalingen een zwaardere straf zal worden opgelegd. 
Uitlokkers,medeplegers en medeplichtigen worden als daders gestraft. 

Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei 
blijgt onaangetast. Huizen of gronden,waarin of waarop zich een opge- 
roepen man verstopt,worden met inbegrip van meubilering verbeurd 
verklaard. 

De bepalingen van deze bekendmaking treden onmiddeligijk in werking. 

•s Gpavenhage, 14 Decoder 1944»^™™ ^ 

Seyss Inquart 
De Algemeen Gemachtigde voor de 
tale oorlogsinspanning 

Liese 
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KP_'byicige1 

HOE_noyi)^N_TO_ONZE_KOERS_? ^ 

In ons eerste artikel hebben we het ontstaan,de ontwikkeling geschetst 
van de KP,waarin het accent viel op het vertrouwen,dat in ons gesteld 
werd met het oog op onze werkzaamheden. Wij stonden sterk,doordat wij 
gesteund, werden door ons beginsel. Met een betrekkelijk kleine groep 
verspreid over het gehele land,was het ons mogelijk een geweldige 
activiteit te ontplooien,daar wij door onderling contact,onderlinge 
besprekingen er. samenwerking,elkaar steeds opvoedden,doch ook opvoer- 
den tot een peil,dot niet alleen respect afdwong van onze vijanden, 
doch ook van het "harde blok"^ dat gedeelte van ghs volk,dat geen_ 

enkel begrip toonde voor onze nationale belangen, Vanzelf sprekend ging 
er een schok door de gelederen van ons volk, toen de couranten be- 
richtten, dat "gewapende bandieten" een overval gepleegd hadden op het 
distributiekantoor tc P. H«-t is vanzelf sprekend, dat juist oningewijden 
hierop de moeste critiok uitoefenden. Wij moesten trachten het vertrou- 
wen te winnen van het .Nederlandse Volk. Ons volk meest namelijk bijge* 
bracht worden,dot dit werk een dringende noodzaak was om de sabotage 
van een enkeling te kunnen stimuleren. Wij moesten ons niet alleen 
verzekeren van de steun van de bevolking door een principieel verzet, 
doch ons volk moest ook g nari inzien,dat wij recht deden aan de inbreu- 
ken, die op onze volks vrijheden werden gemaakt. Vandaar 'dan ook, dat 
diegenen,die deze oorlog principieel doorworstelden, voor ons werk open 
oog hadden. LO mot zijn wijd vertakt hot over het gehele land, kon het 
hare hiertoe, by dragen, het geen zij dan ook op juiste wij zb gedaan heeft. 
Tevens ondervonden wij de krachtige steun van de pers,die ook ons volk 
trachtte wakker te schudden en de ogen te openen voor de gevaren die 
ons volksbestaan bedreigden. Ons volk moest weer gaan leven. Een 
reveil was hard nodig. In dit grote geheel had de KP een betrekkelijk 
kleine,maar voorname taak.Indien ons volk zich hewuet is van do onver- 
zettelijke geest,die hierin naar voren is gekomen,dah pas kunnen wij 
die kracht ontplooien die noodzakelijk is, om Nederland over de geeste- 
lijke on materiële afbraak van den Duitser heen te helpen. Na de "Dolle 
Dinsdag" trad de KP op als openlijke sabotagegroep. Sabotage,recht- 
streeks betrekking hebbende op die doelen, die voor de Duitse oorlogs- 
voering van direct belang waren.Dit was voor die tijd niet het geval. 
Wel traden wij explosief naar buiten op,dus ook groepssapotage,doch 
dit stond meer indirect in verband met de Duitse oorlogvoering.Over 
het begrip .sabotage zullen wij echter in een volgend artikel een nadere 
Uiteenzetting geven. Uit het vorenstaande blijkt dus, dat er als het 
ware een verschuiving heeft plaats gevonden van onze taak. Louter ge- 
zien in het schema van dc sabotage. Tevens kunnen wij constateren, dat 
ploegen,die in klein verband plaatselijk opereerden en illegaal geschool- 
de krachten met verzetsmentaliteit van de KP, onze organisatieac een 
uitbreiding gaven. In vergelijking met een andere organisatie is dit 
evenwel zeer gering,zodat wij betrekkelijk nog steeds kwantitatief klein 

- zijn. Een en ander heeft geen terugslag gebracht in de activiteit van 
de KP. Wel moeten wij ervoor weken,nu de verbindingsmogelijkheden veel 
■inder geworden zijn"en dus het onderling contact zeer gering is, dat 
de oude doelstelling van de KP en het vertro\iwen,dat ons volk in de 
KF heeft,niet verloren gaan. 
De gevaren hiervoor zijn in niet geringe mate aanwezig. De sabotage, 
•bjocten liggen practisch overal voor het grijpen,hetgeen tot gevolg 
heeft,dat als vrij het resultaat eu het nut van sabotage niet inzien 
óp onoordeelkundig:.' wijze tu werk zouden kunnen gaan. 
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Bovei-dien heeft de •'Dolle DinsdagM in de gemoedstoestand van de meeste 
Nederlanders veel veranderd. l)e bevrijding van ons land was, ook al 
bleek dit een ontgoocheling,voor hen nog slechts een kwestie van dagen. 
Dit is voor velen een reden geweest" om er nu ook eens wat aan te 
doen Het illegale toneel werd bevolkt met de z.g. " 6 Geptember 
ar tinten".Het illegale werk,waar de besten van onze KP jarenlang al 
Hün~krachten aan gegeven hebben,was mode geworden. Het totaal gemis 
aan verantwoordelijkheidsbesef, de publiciteit,waarmede gewerkt werd, 
kortom hot ontbreken van een illegale scholing heeft meer verknoeid 
dan goed gemaakt. Zelfstandig geknoei van kleine groepjes kwam zelfs 
zeer veelvuldig voor. Terecht heeft de Regerimg_ingezien,dat deze 
methode van werken voor het iiitvoeren van haar instructies een belem- 
mering was.Toch zijn en blijven er figuren,die op hun eigen houtje, dus 
los van iedere erkende instructie, buiten do grote lijn om,doorgaan 
met hot ontplooien van verzetsactiviteit. Hierbij wordt geen enkele 
verantwoording afgelegd. Hun daden doen de goede zaak meer kwaad dan 
goed. Het komt zelfs voor,dat deze heren de droeve moed hebben om 
onrechtmatig, do naam van. onze KP als dekmantel te gebruiken. Terwijl 
voorts hot publiek in vele gevallen nog onbekend met onze strijdwijze, 
hier de KP valselijk beschuldigt. . . 
Wij hebben zelfs kennis genomen van vela dreigbrieven ,cue onbevoegd 
getekend ziin met onze naam,voorts dat vele overvallen op postkantoren, 
zwarte handelaren enz. met als dool geldelijke buit, aan de KP worden 
toegeschreven. Het is goed er op te wijzen,dat onze organisatie iedere 
activiteit in deze richting aan haar leden onthoudt. Laten wij vooral 
niot vergeten,dat onze taak niet alleen is, de Duitsers uit het land 
te verdrijven,doch ook ons volk straks weer die stuwkracht te geven, 
die noodzakelijk is om ons land weer naar nationale zelfbewustzijn 
terug te geven. Daarbij zal het vertrouwen,dat in de_KP gesteld wordt 
en de waarde die men hecht aan de methode, waarop wij onze strijd ge- 
voerd hebben, oen niet onbelangrijke rol spelen. Door onze opname in de 
NBS is hot aantal contacten met voor óns veelal onbekende illegale 
krachten,dreigend groter geworden,en daarmede samenhangend,de gevaren 
voor illegaal onverantwoordelijke handelingen. Dit moeten wij ten^ allen 
tijde door onze illegale scholing voorkomen .De neiging bestaat misschien 
om hot contact,dat in de KP onderling altijd bestaan heeft, te laten 
verflauwen, en dit is juist,wat wij niet in de hand mogen werken. De 
bevelen van districts-on gewestelijke commandant en _ zullen wij moeten 
gehoorzamen,doch wij blijven KPer.Al zijn velen ons in de algelopen Pe- 
riode ontvallen,wij hebben eikaars steun in het werk nu meer dan coit 
nodig. IK zie het dan ook als een dringende noodzaak, dat wij deze 
on andere kwesties,speciaal onze taak straks, regelmatig bespreken 
met de leiders van LO en Trouw, om hiervoor gezamenlijk de juiste 
richtlijnen voor ons werk uit te stippelen. Laten wij dit evenwel niet 
doen op eigen kracht,v/ant dan valt het fundament van ons werk weg. 
Laten wij de hulp verwachten van God, Bie ons deze taak op de schou- 
ders legt,waardoor wij dit werk niet alleen- gemakkelijker uit kunnen 
voeren,maar ook dat gedeelte van ons volk aan ons kunnen binden, dat 
straks door dezelfde richtlijnon geleid zal moeten worden. Is het 
vorenstaande ons duidelijk, don zullen wij in de volgende artikelen een 
systematisch overzicht geven van het sabotagewerk,dat door ons ter 
hand genomen is, en waarbij wij dan tevens zullen begrijp en, waar om wij 
moeten saboteren,on hoe wij moeten saboteren. 

LSC. KP. 
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Zo Xan^Bauorhand koaan resultaten binnen over de voedaelwerviag. Ier in» 
epiratie en voorllohtlng delen we hier enkele feiten nee. Borendien sijn 
er nog wat mlererstanden, die opgehelderd moeten werden* 

Zn Frleiland sljn kaas, tarwe en aardappelen in grote hoeveelheden te 
krijgen. Ook vlees Is er voldoende. Boter kan niet geleverd werden. 
Het vervoer per schip was reeds ter hand genomen en leverde reeds be- 
langrijke resultaten op. De ingetreden vorst belemeert dit werk seer 
ernstig. Het vervoer per auto hoewel veel minder effectief, zal na 
geintenaifeerd moeten worden. Aan brandstof voor sohspsn is dringsad 
behoefts. Men geve ons door, waar nog stookolie aanwssig is. Help mst 
dess opgave de honger bestrijden. Zodra de schepen weer vrije vaart 
hebben, mag er geen andere belemmering zijn. 
In een plaats van 80.000 inwoners werden seventien honderd peketten 
verdeeld onder de meest behoeftigen. 
In een kleine plaats wierf de LO man on zioh heen aan voedsel van aller- 
hande soort wat hij kon. HIJ stalde een naburige stad op de hoogte, die 
een en ander per auto afhaalde. In een andere plaats leefde de gaarkeuken 
door de LO aotie weer op. Sldera kon een extra boa gehonoreerd worden. 
In het Hoorden van Noord-Holland vindt everel illegale werving plaats. 
Het vervoer naar de steden geschiedt rsgslmatig. 

We moeten goed blijven onderscheid en tussen legale sa illsgals warring, 
vervoer en distributie. De eerste is die welks normaal altijd gssohiedde, 
de tweds is die van ds LO. Zij kan in varechillende vermen geschieden. 
Hu moet men in het oog houden, dat het functionneren van beiden goed 
meet geschieden. Legale en illegale instanties mesten sikaar overal ds 
hand reiken. Geen vlieden afvangen. Wie de beste kansen heeft, meet 
werven, vervoeren en dlatrlbuer^a.Qm voorbeelden te noemen» 
Er zijn boeren, die huiverig sijn voor legale werving . Baar moeten wij 
ingrijpen en met steun der legale instanties vervoeren. Er si jn bs- 
volkings^roepen, die wij veel beter kunnen bereiken dan ds distributie. 
Dat is dan ons terrein. Wij moeten andarsijds bevrptóhtingsoemmississ en 
agenten overtuigen van de goede samenwerking tussen de Oentrale Voedsel— 
rederij en het O.V.O# enerzijds, en de illegaliteit, net mms de LO, 
anderzijds, zodat het legale vervoer geen strubbeling ondervindt. 
Men houde overigens in het oog, dat wat do 10 doet een druppel in de 
emaer ie en dat de legale diatribatie hst leeuwenaandeel heeft in het 
werk. Maar die druppel moet dan tan speciale zijn. Wat geworven wordt 
moet niet andere te werven sijn* de vervo ar egels genheid moet er een zijn, 
waarover wij speciaal beeohikkm en in de distributie meet met die 
druopel iets speciaals gedaan worden. 
Welke eisen stelt dit aan de LO msn? 
a. dat hij in de LO over uitstekende verbindingen besohikt. Zijn se 
aiecht herstel se Aan. Ken swakke oi ontbrekende schakel in de keten 
moet de gehele onbruikbaar of anders hst wexk waardeloos maken, ledereen 
draagt hierin een grote verontwoorde 11 jkhsid♦ „ .. WJ 

b. ds plaatsslijke LO man werve in zijn (te-p, waar hij kan. Heeft hij 
voldoende voor een autovraoht, dan stelle hij den distrietsleider ep 
de hoogte, die voor vervoer naar eeh stad in nood most zorgsn. 
o. ds distributielsider most >ij grotere hssvselhsdem ef voor hst 
geval zijn gehele district redelijk van voedsel is voorsisn ds LO 
mannen voor voedsel In ds provinois op ds hoogte houden van ds werving. 
Wij beogen ten wekelijks overleg van dess mannen per provincis, waar- 
door hst werk beter zal verlopen en het voedsel beter verdeeld wordt, 
d. is het voedsel in de bedreigde streek aangekomen, dan zijn sr vsr- 
ioEillende wijzen van distributie. Oorspronkelijk was enss taak voor 
de HBS te sorgen. Br is naast de HBS veel neer erende en honger. 
Onze zorg moet daarnaar uitgaam. Via artsen en dlaoenien zijn de ge- 
zinnen waar honger geleden wordt te vinden. Baar moet eerot voer ge- 
zorgd worden. Ban zijn er de geslnnen van oase gevangenen en van zee- 
lieden, waar de hulp der mennen zo sterk geniet wordt. 
Ook daar moeten wij helpen. 
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Vervolgena zi ja er de illegale werker» ea kun gezinnen, voor zover se 
voedselhulp dringend nodig hebben* Be mannen kunnen ook in die gezinnen 
niet meer helpen* Ban zijn er de ondarduikera» waaronder de Joden» die 
niet op straat mogen komen» zodat er voedselnood in het gezin ia* 
(Be laatste drie oategorien kunnen we meeetal zelf geheel helpen* Veel 
van dit werk wordt reeds . edaan naar we horen* maar er zijn districten 
die achter blijven)* 
Vervolgens kunnen we van hst restant aan de distributie leveren* 
tenslotte zal ar» het koste wat kost» enige voorraad gedeoentralieeerd 
en bewaakt opgeslagen moeten worden» want de nood la nog i»«g niet év 
het hoogst gestegen* 

• * de problemen van het vervoer zijn wel bekend* Men wervé overal 
aohepen en vrachtauto»* Sr is nog voedsel te krijgen* maar steeds stokt 
het werk op het vervoer. Laat geen transport zonder toezicht van den LO 
man gesohieden* 

3* BE BUIISS B^jraMAKlHg. 

it 'Jij zijn teleurgesteld, maar niet verwonderd over de wijze» waarop go- 
roageord wordt op de nieuwe Duitse slavenjnoht* Mén begint hier en daar 
alweer Ausweize aan te vragen, of beter men bedelt eron* 
Wordt dan thans nog niet begrepen, dat alle halfheid onzerzijds winst 
voor den bezetter betekent? Wordt dan nu» nu de nood se hoog ie» nog 
niot begrepen, dat ons land geplunderd zal worden, dat we uitgehongerd 

wordea» alle weerbare mannen «eg moeten* en dat dat onafhoake- 
lijk van onze medewerking aan dese nieuwe jaoht znf gesohieden) dat w» 
het de Buiteers dus gemakkelijk maken om zijn diensten te laten fuaetien- 
neren, ale we Ausveise aanvragen) on dat we het h«n moeilijk naken, als 

^ we niets aanvragen, want dat de besetter dan tij iedere greep die hij 
doet, wanorde bij ons en bij onszelf tsveeg brangt? 
Bit Auswelsegtbedel is geen oppportunisme meer) er is hij de ehaev die 
ia ons land toch ontstaat, geen fatsoenlijk motief moer voor* Hot is 
kortweg ogolsao, het zichzelf beveiligen ten koste van de mede-Hederlsadernv 
Heb de moed nu nog de weg te gaan, die honderd duizenden voor U gegaan zljnt 
duik onder, ook gij hoogwaardigheidsbekleders en laat de moffeuwagen vast 
lopen* 
b» Wat zal er gebeuren na deze bekendmaking? Er zullen oproepingen plaats 
rladen vla de bevolkingsbureaux, misschien via de arbeidsbureaux» 
dat is niet belangrijk* Het geheel is maar sen poging tot jurldlsehs en 
morel» rechtvaardiging van de roof* Iedere man tussen 16 en 40 jaar zal 
op straat voortaan onveilig zijn* We veronderstellen zelfs, dat huiszoe- 
kingen voor de heren niet van belang zullen zijn* Be buit op straat zal 
groot genoeg vezen* 
cu Sr zal daardoor een tijdelijke belemmering in ons wszk plaats vinden* 
Bereid 17 er daarom op voor, vanuit Uw huls het «erk te lelden* Breng de 
verbindingen nu ree s tot stand met meisjes, en laat de mannen hoven de 

L 40 jaar zioh gaan instellen op het werk in vergaderingen en langs ds straat* 

4. BF. IffiBSBSLUrGEK* 

Voor zover wij het kunnen overzien, krijgt thans iodore medowezkor (na vool 
strijd) onze mededelingen* Maar krijgt hij ze op tijd, en leest hij se 
goed? 
Een looptijd van 14 dagen tussen CB en plaateelljke medewerker is te lamg* 
Ha drie dagen ten hoogste zijn de in bezit van deirovinoiale leiders* 
Vermenigvuldigen en doorgeven naar de diatrietslelderz kan dan ia twee 
dagen gesohieden* Be verzorging van de plaatselijke medewerkers zal zo lm 
ruim een «ook kunnen plaatsvinden* We vrezen, dat er hier en daar wel een 
iets aan de snelheid ontbreekt* 
Bedenk mijne heren, dat er steeds dingen in staan van onmiddsllijk belang* 
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ixgaxx. ::a:^ïoimnJifSd^ds-e^d^gesotJjsdeiiJSS-.^nr-tiet C.B.? ' f 

'Noen. Het C.B. vaardigt één der leden af, om dé beapre&uigen bij - 
te wonen, men .zon kunnen zeggen, aio waan^emer voor de L.0. De leden va^ 
het C.B. immers Tolgen ven dag tot. dag de vele besprekingen. Later kan v 

de top diverse benoemingen in da ondersoheiöen commissies doen. 

9. Is uitbreiding van her C.B. 1300dsokelijk? 
Het _ i atr a;:. ief pereonoei 00;:. heeft de laatste maanden e enige 

uitbreiding ondergaan, m ar het C^B,drietal kan. liet werk wel af, hoewel 
de leden het zeer gewenscht zouden vinden, een vierde toegevoegd te zien 
uit de noordelijke provincies. ' 

10. Hóe is over het argemeen de waardoering van do genomen besluiten? 
_ In^'t algemeen gaat vrijwel de geheele L.0. actoord met de genomen 

beslissingen en waardeert ze do activiteit van het G.B., hoewel men een 
„beter contact tusschen C.B. en de prov .leiders gewenscht aóht. "■ 

11. Waar blijven de r.iob.tlijnon van het H.E.C.?, . 
De regeeriugsgevolmachtigde is na lange "besprekingen .eindelijk over- 

gegaan tot het lust allee,ren van een hoofdbestuur,, waarin een L.0.man zit- 
ting heeft, We ge-v,;n toe, dat de..zakonnveel te traag gaan., maar men moet 
er rekening mee houden, dat, de materie zeer ingewikkeld is. 

13. Moeten we doorgaan met het oprichten van plaatselijke afdeelingen? 
Inderdaad, want het-blijkt uit de praktijk, dat in enkele plaatsen 

een Goimrsso^ gevoimid -is .-onder oen■ L.0.vertegenwoordiger.' Als van ons 
het initiatief uitgaat ,„ yoorkomt.fin botsingen met de legaliteit. 

14. Is net berend, dat het K,o , ■ rreneens-bezig is? 

_ •Dl1r A!! bekend, en in onkels ilstrioten werkte dit verwarrend, We 
mueten in deze met het ijf.ö.F. samenwerken, temeer daar de verhouding 
met deze organisatie uitstekend- is. 

13* Is het niet te bet,rem en, dat de L.O. overgegaan is tot het doen van 
een beginselverklaring? - 

. , lader daad., v/ant het is mogelijk, dat. hierdoor enkele gewaardeerde 
mcaewerzier8 kopocnuw worden van. de .L.C., hoewel ten onrechte. De L.O. 

. tt jicn^aioijd rjp zuiver nationaal standpunt gesteld en zich geens- zins bemoeid met eenig uohitiek streven. - 0 0 

16..Konndit nlex gehandhaafd blijven? 

' ^.0p . f pP-Jb niet;me:a .heeft ons gedwongen positie t-e kiezen. (<e meenaen, nat ^dc^L.t.i, als grootste organisatie, niet achter kon blij- 
ven, -oen^n.M, de iJ,.!.egalitei.t uitnoodigde, invloed uit te oefenen op 

e samenso&ixing ven een commissie, die haar advies zou geven over regee- 
r ings aangelegenheden. 0 6 

riöhting?5^86^'0'"^101'duö -ir-- een bepaalde politieke 

kraohten^S^0.ae;r° -cdewerker zal in zijn eigen politieke partij zijn 
hing voor ^ o-v-en, maar als n.O. staan, we geen enkele politieke mee- 

18. Waarom verbindt de L.O. zich dan met Trouw? 

-Seae3"f'd? beginselverklaring uit, tesamen met K.P., School- 
'hpo-i-reöi ." -ien -^^f-hheert wel eens. dat Trouw de auteur is van de 
Trnnw o-** vv'&s ©ohter da K.P.leidkg, die zulkd voorstelde, 
ds+v-nift tr-- r 

eiiaitri orgaan een eigen commentaar, 'een commentaar, 
nS^Sschen de L.O,. Er is dus geen spreke van verbinte- 
Dit irK fn L.-Üv ho^1 4u eamenwerking «eer hartelijk is. Dit is ze achter ook met de «ndere persorganen.. , . 

bij'sóSige^menöchen?^13' ^ word positief Christelijk eehig wantrouwen 

C.H. «eMbedo°xenT'^ieekfónt ëeen. n.k.,,, .ook geen U.K., evenmin 
ding' aan eenïve ^02J- x'eIj-ê:i-euox..st^nd;pxuit, evenmin; bin- 
•_rrf aj.rr' ^-UA^e poxatieKe partij. We a* a-* j- grondtoon 
kunnen 
nale 
•vsn 
mst 
peeringen .1.11 
^0. De begluseiverklv 

ons.hun vijand vinden. 

ideeën?-"0—is dus niet een-steunen van de conservatieve 
,peeriSg., g-ndeel, de --L.O'. bestaat uit vooruitotrevonden van aD.lerléi groie^- 

-V.' ' ' ' ' ' 
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EeiLJStröZ)^' dooide voerde-; saneering van "bes tuur 3 org anen en een uiterst 
strenge bestraffing van collaborateura heeft onze volledige instemming. 
Een slappe regeering in deze zal in ons haar tegenstander vinden. 

21. Hoe is de verhouding H.B.S. - rest van de illegaliteit? 
Men wake voor de veronderstelling, dat de H.B.S, een overkoepeling 

is yande illegaliteit. De H.B.S. is zuiver militair en bemoeie zich met 
militaire zaken en daarmede annex. Het komt wel voor, dat de plaatselij- 
ke commandant zich met allerlei illegale zaken bemoeit. Dat kan tot moei- 
lijkheden leiden. Men wake voor te veel macht in een enkele hand, temeer, 
daar meerdere P.C.'s illegale werkers zijn van n^. September, 

22. Hoe is de verhouding van L.0. - O.D.? 
Dit is eep. moeilijke kwestie. Het liefst ware ons, overal een pret- 

tige samenwerking mey O.D., Il.V.V. en K.P., liever gezegd, met het ver- 
zetsleger te hebben. Maar tooh moet het ons van het hart, dat sommige 
O.D.leiders niet altijd de juiste tact bezitten, verstandig op te treden, 
en te veel de nadruk leggen op rang en anciënniteit. Voor ons illegale 
werkers geldt net woord: Karakter!! 

23» We werken dus nu overal weer 'samen met de K.P.? 

, , heeft de liefde van ons hart en de historische , 
rechcen. Bovenaxen o.i. de meeste prestaties. Een nauwe samenwerking is 
wel zeer gewenscht, vandaar onze gemeenschappelijke me de de el ing en. 

24. Is de C.I.Doambtenaren—enqué~•: riet overbodig, daar toch ook andere 
instanties hun lijsten hebben in aid? 

Overbodig nooit, daar we, .laaien de L.0. de lijsten verzorgt, nu 
reeds weten dat dit gebeurt door zuiver illegalen. Invulling en toezen- 
ding is dus zeer geboden, 

25. Hoe reageert het Nederlandsehe Volk op de beruchte bekendmaking? 
Dat is verschillend. Er zijn inderdaad voorbeelden van grenzen- s- 

looze ausweisaauvragen. Haiüen en instanties noteeren! ! Er zijn eveneens 
voorDeeiden van prachtige beantwoording, van de bekendmaking. In deze 
zijn we niet utilitair, maar-principieel. 

26. Worden de mededeelingen overal verspreid? 

. „^r^fn en ^et 0031:611 blijkt regelmatige verspreiding plaats 

nosal 88M Te^^d 

2. Nieuwe Aistrlbut ieregel i-ng 

terrei^3ewISÜ5eefi^ ons weer gedeeltelijk terug op ons oude 
echt* haaf aP0r611 heeft verdiend. Dit alles stelt ons 
gen dal ?oo?he4 Veïh^i^ da^ de verhoudingen anders lig- 
make tS of U ^ en C03ltacte^ ^er moeilijk, but we'11 ; 

n vkS ko;rt volgt hieronder het plan van actie: 
Te- -erkr^in1- nieYwe aoodkaaJ:'te^ nieuv inlegvel uitgereikt. 

lÉs'oï ^ 28 DSK' 0Ude inleSTCl » 
^I^enomea wordt door den ambtenaar de'bon S.n. 401 Tan het oude inleg- 

lï p?SvS™es0endh?8 de TO^toelsohaaraohte in de WesteXlJ- 

te2?f Subbhe'bohaarteS100^ 05 ^ 
'Tegenaox j.e: 

het oude ISLrf d68lf ?-0?-TSn de,uoodhaart en én 4ol ran , 
tal valsche -inl dij de plaatselijke leiders nog een groot aan- i 
in hIt Wes?oi ^?Vel-^L-, A- die dus gebruikt kunnen worden. Er zijn 1 

kaarten on d 9V0 ë^'aalcte kaarten verspreid, waar dus nood- 
de^ 100 000Oiriïf"'J-v1Dnj lLe Iliet Êedekt door een inlegvel. Voor 
en inleveren ü^e^^oaten we dus een valsche Ga 401 laten drukken 
kers de bonnen^ ®Cet aen met Sïoote spoed van alle onderdui- 
tles de tS??adJn onderduikorganisa- 
L.0. contact, f men contact per d.k. is voldoende en wel het 

i 

h 



Er zijn diverse mogelijkheden om aan nieuwe papieren te komen: r. 
a. Valsche 401 ,inleveren hij het d.k.-contact, vergezeld van evenzoö-* 
veel bonnen 268. 
b, Is het d.k. in verkeerde handen, dan noodkaarten uit naastbi jliggende'' 
plaatsen verkrijgen en ter omruiling aanbieden, hetgeen toegestaan moet 
worden. 
o■ het d.k. is verplicht aan personen, die door oorlogshandelingen be- 
scheiden vermissen, tegen teekening van een ontvangstbewijs een nieuw in- 
legvel en noodkaart te verstrekken, de L.0.leider kan hiervan dus voor 
diverse onderduiker gebruik maken. 
d. Met behulp van goede bevolkingsambtenaren een nieuwe Td klaarmaken en 
daarmee annex de nieuwe bescheiden. 

Het is wel gewenscht, dat alle L.0.leiders ten spoedigste oontact 
opnemen met de DK.ambtenaren; we moeten in dit alles de vlugste aijn. De 
gezamenlijke illegale organisaties hebben de L.0. opgedragen dit werk 
ter hand te nemen. Aan ons de eer, maar ook aan ons. de plicht. 

Wat moet er dus gedaan worden? 
a. Van alle onderduikers en v rzorgingsgroepen bonnen 268 of B.09 opvragen. 
b. Opgeven aan prov.leider of districtsleider het aantal benoodigde OA. 
401 of GE 401. 
c. Kauw contact met DK. • . 
cL Zich laten voorlichten omtrent mogelijkheden door vermissing, omrui- 
ling en Td-werving. 

En nu... aan den slag voor hwl oude, beproefde L.0.werk. En, is er 
door tegenwerking van betreffende ambtenaren in het geheel geen resultaten 
te bereiken... dan is er nog een oud, beproefd middel...De Kraak! Maar dan 
in uiterste noodzaak en met mate, daar alleen in het DK. de bonnen slechts 
geldig zijn. 

E.B., 'Deze regeling geldt het Westen. Van de overige deelen van het land is 
ons nog niets bekend. 

3. Voedsel. 

De eerste vergadering van de voedselcoramlssBrlssen van de L.0. voof 
het Westen des lands heeft plaatsgehad. Enkele belangrijke principleele 
richtlijnen werden vastgelegd. Die komen, afgezien vahï details, overeen 
met de behandeling in no. 27 gegeven. 

1^ Nast elkaar worden gesteld de legale (Centrale Voedselrederij en dis- 
tributie) en de illegale weg. De eerste moet door ons van harte gesteund 
worden, de tweede moet door ons met kracht ter hand worden genomen en is 

ïe.5?so^ouwen als een e2:t;ra, een mogelijkheid, die de legale weg niet heert. Dit betreft zoowel de werving als het verroer en de distributie. 
Boeren, die zwart-zouden willen verkoopen, dwingen om te leveren; 
schepen, die niet voor eenuofficieele instantie willen varen, inschake-- 
len; bevolkingsgroepen bereiken, aan wie speciale aandacht besteed moet 
worden. ■ , 
2^ De illegale werving enz, geschiedt via L.0.wegen. Iedere individueele 
actie moet geweerd worden. Het holen van voedsel vanwege een fabriek voor 
haar personeel moet geweigerd worden. Geen normale bevolkingsgroepen be- 
voordeelen. De auto's moeren tot onze bsschikking komen. Het halen van 
voedsel door groepen_die bevolkingsgroepen in nood t/illen steunen, moet 
opgevangen worden. Zij moeten (voor iedere reis opnieuw) met een L.O. 
toezegging cp reis gaan, zoodat op de wervingsplaats de zekerheid bestaat 
dat dit een gecontroleerde voedselwerving is. 

. "Van- een dictatuur der L.O. mag hier niet gesproken worden. De of- 
0r§aa®11 willerL illegale werving steunen, mits ze geregeld ge-' 

sohiedt en de L.0, heeft een apparaat ter beschikking, dat orde waarborgt. 

iJI' .Yefloop^ deze contróie uitstekend. In Friesland roept men om 
x nm ? zaken. Daar moeten wij in het Westen zorg voor dragen, ■ Mm Om bet belang van de illegale distributie van voedsel (via doktoren, 

yrouwenoomitd's en oommissies die maaltijden verzorgen) kan '' 

S ? nat de ille6ai:e werving, de twee wegen te kruisen, door - te werven uit legale voorraden. ' 

d* S^lenS. 

van ae illegaliteit), die den geheeién dëg bezig zijn en dus zelf niet 



voor iiun gezin kunnen zorgen, K/ij liebben de plicht te controle er en. of 

nS6h«dft^LVr0ep 1
Ulet te Teel bevoür<ieel<i wordt. Discipline en zelftucht 

: k illegale werkers moet op dit punt nog veelal gekweekt worden. 
13 00^ n?0J-:LS voor net geval men op eenvoudige wijze een 

geschied voorraad kan ontdoen. Hier is al veel onrecht 
nee? h-t r—rffé ^ erJl\-r0ê:t tot inbeslagname overgaan. Wan- . neer het nv.-odia is^ moeten deze kranen met orde geschieden d w V >1^+ 

dragenm0^er^8n--deVt:!n ^ koiie^ van -11611' die de verantwoordelijkheid moeten 
6^; 2? hw? ' V at" f0e f naam van de illegaliteit hoog te houden. 

J0 > J3,5a ^ spoed overgeschakeld worden van het Westen 
den Ille^ï dP S-?0f a&nWea:Lge voorraden in H.H. zullen gereserveerd wor- 
tïïda^ ^o? L f? !?nerü?Ö+ 2 VOOr de Sroote nood in Den Haag en Hot- 
te?? Slaat?? ?? '4siaan; Het reserveeren van de voorraden kan 
mlssïhiSn' aaSLvPlfcr- 'Ud'?15 3cede11 gesciiieden. Het laatste verdient 
7' vio? de Ïlï?S me? ^erkelioH reserveeren kan en het ook doet. 
^aal naar vide????? ^eiving aal de voorzitter van het voedselcomitë ander- 
land voS? dSeiSf/wii^en!0r het 00ntaCt tuSSchen het ^sten en JTries- 

4. irbeidsir.iz ot^ 

tevoren?'"^e ..5r. 13 één' antwoord: "Peller dan ooit 
Verzet'! Verzet' Vm si? •?1J Hedenandsche volk erin hameren; Verzet! 
ven actie: " ' r3e P-antsen bereikten ons frappante voorbeelden 

ferandfLsji;kIÏLTbr0Tar°eii **■ £'Sn "-Gnt K-r-erS 05 7 ^óltmssresis- 

i.keriïteÏÏtS!'1 m*nl aMBt ie een felle pro- 

&nfge2 dringende waarsehn- 

ït02
,rS"r3Lik2kdrfh'r-,l^ ■'ü ««StUuflas Tan de Nederlandsohe regee- 

gemerkt zal worden •• is ooliabor^d?0r ?V3rn?ld fn werkSevers> aan- 
. een duidelijke taal. Daarom L 0 z wo;rden bestraft. Dit spreei 
Plak aan! 0 ' 
Verspreids 
Bewerk werkgevers! 
Zie, waar men zich melden moet en overval' 

SenolïfSfJ^P000-000 ^ ^ Ze zullen ons niet hebben! 

Ij. De weg naar bet guiderm 

hierop^eerkom?r^^iv?fT?
e.vfrdtbo?t?k^C 0X18 .efn schriJven, welks inhoud 

T^iii^r12ioii naar het bevxijde ^ied 

p' "ili^-xden, ace li en er weiv--or-i jy or 
£ SS?,** ,eal Pfdvcndtanrn o,; " '"o^/n 'okr .p • ^0 GHK'.h-l.C-" O V0 ~f' C"Y-j fs VI n , • 
en vertraging"overkoment ^ ' oesec- dat koeriers enz. met moeite 

f- Men kön 3i;ju plicht doen op eigen post. 
6, w e rkc omn Is 5 j e .q „ 

gend noodig in IJde?? gPootJ,11?2?lö oröanisaties blijkt het drin- 

dieiien,c en tea adiizien 

gende afspraak gemaaktt'402,1-^ 0811 plaatselijke...w.exkoomissie' is de vol- 

••r5- ^eeat steunregeling, or- zich. 
i_£. ko ueworBt werkgevers. 
c, nO zoekt^ ondexduiirplaatson, 

—• S ^:?r00l^ati0B aa-- 
"*, ■'20"' •n'JOd;,-6 strenge maatregelen nemen, 

xt _ Son '/oorceeld, meerdere zijn voor het grijpen. Ter navolging! 

CB. der L.0. 



BIJLAGE 1* KSHOESM) BIJ_MED"gDSLING-EF No. 28 d,d. 8 JANUARI _V^3* 

AAN DE DISTRICT-EIT FLiu.TSELirKE LEIDERS VaN EET LO EN NSF.  

Op de kernvergadering is besloten,dat de controle op de a.s. uit- 
reiking der noodkaarten ten behoeve vm onderduikers door de LO 
en het NSF in nauwe sanenwerkingz al geschieden. 
Aangezien het inderdaad in verband met de benarde voedselpositie 
absoluut noodzakelijk is, dat de uitgifte van dubbele noodkaarten en 
misbruik voortvloeiende uit de as. falsificaties on overvallen tot 
een minimum worden beperkt,zouden vrij de volgends methodes tot ver- 
krijging van noodkaarten ten behoeve van de onderduikers willen ad- 
viseren t 

1. Hoewel niet gepubliceerd ,is door hst CDK de bepaling gemaakt(per 
circulaire medegedeeld aan de DL's),dat de DE's ,mensen die geen TD 
en inlegvel meer hebbenCbv. gevlucht uit streken waar oorlogshande- 
lingen plaats vinden of op staande voet,met achterlating van alles 
hun huis moesten verlaten;na invulling van een verklaring van vermis- 
sing,tegen inlevering van een bon van ae nooclkaart en ondertekening 
van een ontvangstbewijs een nieuw inElegvel en noodkaart 3e serie 
moeten verstrekken. Bedoelde verklaring is geen politie-procesverbaal 
dus intern door olk DK afzonderlijk op te maken,waaruit volgt,dat op- 
making hiervan door de plaatselijke vertegenwoordiger van de behande- 
lende illegale organisatie in overleg met den leider van het DK moet 
worden opgemaakt(Opgave van de geboortedatum is bv. al ongewenst), 
.aangezien betrokkenen persoonlijk moeten verschijnen en de verklaring 
van vermissing vals dient te worden afgelegd,is een nauw contact 
tussen de plaatselijke vertgenwoordigers van de behenaelende illegale 
organisatie en het DK ons inziens wel gewenst. 

2. Iedere onderduiker,die nog geen ÏD heeft,er aén te verstrekken- 
hetgeen mogelijk is,mits het contact op het gemeentehuis goed is- 
geschledt als volgtjDe vertrouwde gemeente ambtenaar vraagt op hot 
DK een aantal blanco1 s TD's aan en schrijft deze uit aan ie hand ven 
de opgave van onderduikers der verzorgende illegale organisaties. 
Ook buiten medewerking van gemeentehuis on kan dit geschieden, dat oalc 
het vertrouwde DK voor de uitschrijving van de TD's kan zorgen,doch 
dan dient men valse zegeltjes te gebruiken,aangezien deze >p het 
gemeentehuis berust en, terwijl de TD^ op het DK worden bewaard. Voor 
controle behoeft men o.i. niet bang te zijn,aangezien de TD-verant- 
woording naar Zwolle gaat en die der zegels naar den Haag,terwijl dit 
onderling contact volkomen verbroken is. 
Deze methode is naar onze mening de beste,aangezien men,mits het be- 
volkingsregister nog aanwezig is,hiermede aan de hand der FK's waarop 
staat of dek betrokkene al dan niet reeds een TD is uitgereikt,hier- 
dede dubbele uitgifte van noodkaarten tot een minimum beperkt. 

3«De oude beproefde plaatsing van valse inlegvellen,waarbij men de 
plaatsen ,waar dit gezien de gozindheid van het DK,niet mogelijk is, 
noodkaarten uit de naastbij liggende plaatsen,waar zich wel een medewer- 
kend DK bevindt ter omruiling aanbiedt en waaraan elk DK. volgens de 
bepalingen moet voldoen . 

Het is zaak, dat LO,NSF en andere illegale groeperingen zich zo 
spoedig mogelijk verstaan om gezamenlijk te trachten iedere onderduiker 
van distributie-bescheiden te voorzien,lic-fst door middel van een TD. 

Hs. 







Mededelingen der L.Q» Kr«29 d.vi. 15 Jsjmari 1943 '"I' f' 
.t\ ^ O* J^É 

1. ARBEIDSINZET. V S? x, y J 

Do grootste en gevaarlijkste aanslag op ons volksbest^n 

terociit overal in het land de illegaliteit als een geweldigf^Kok 
gereed tot activering van het verzet. Sn we mogen zeggen,dat de 
activiteit van de "ondergrondse" vele Nederlanders bereid maakt tot 
het doen van hun plicht. Sr zijn helaas ook uitsonderingen,vele 
zelfs,maar dit kan ons slechts opwekken tot verhoogde inspanning. 

Toen de oerste bekendmakingen verschenen waren,ontstond er 
ondor de toppen van de illegale organisaties grote behoefte tot ge- 
zamenlijk optreden.Slechts een uniform verzet kon hier het beste 
haar doel bereiken. De kern vaardigde een commissie afjdie^op dage- 
lijkse beeprekineon ,middelen en wegen zou zoeken om tot coördinering 
en activering te komen van de activiteit der illegale groepen. 

In de oommissie hadden zitting NSP,Trouw,N3S,NO en LO,terwijl 
VN.aou woraen uitgenodigd tot deze commissie toe te treden. 

Inmiddels heeft d© OC(Ket dagelijks bestuur van de Grote Raad 
der Illegaliteit) het werk der commissie bekrachtigd en 2 leden er 
aan toegevoegd,nl.de secretaris van de CC. en een lid van de 
"Waarheid". 

Dit achttal topleden van div. schakering sullen dagolijks hun 
ervaringen ©n adviezen uitwisselen en verzenden. 

Dagelijks wórdt een communiqué uitgegeven,bestemd voor alle 
groeptringên,ter kennisname en verspreiding. 

Als bijlage 3 vindt U de communiqué1 s bij de mededelingen.Het k»n 
nl. zijn, dat niet alle medewerkers de communiqué's ontvangen. 

Bij d© Regering is aangedrongen ,op een strenge berisping ven de 
weifelend© houding der werkgevers,die na herhaalde samenspreking 
met vertegenwoordigers van de illegaliteit niet van zins bleken de 
Regeringsverklaring op te volgen.Inmiddels heeft Prof.Gerbrandy 
in scherpe bewoordingen zich uitgelaten over deze kwestie,hetgeen 
v/e van hartè toejuichen. Regering en illegaliteit trekken in deze 
één ijjs. 

ADVIEZEN. 
aT~71i ÜID cf H.B.S. communiqué1s opvragen en verspreiden. 
b. Via C.I.D. of N.B.S. alle inlichtingen opzenden,die betrekking 

hebben op deze materie,voor het verkrijgen van een totaaloverzicht. 
c. Bijlag© 4. verspreiden of eigen namfletten verspreiden in massa- 

oplaag. 
d. Bijalage 5 verzenden aan alle werkgevers, 
e» Plakken,iedere nacht weer. 
f» Geen onkel bevolkingsregister onaangeroerd laten. 
g. Geen onkel arbeidsbureau onbeschadigd laten. 
h. Niet meer praten,maar de daad I 

Do Landelijke Werk Commissie dringt aan op het spoedig instal- 
leren (zo niet reeds bestaande)van een soortgelijk comité in elke 
glaats,om gezamenlijk actie te voeren.Deze aanslag nag niet gelukken, 
et gaat om het behoud van ons volk. Sik politiek of illegaal menings 

verschil zal moeten wijken voor de ernst van het ogenblik. 

eendracht maast macht. «aaca a: ■itaraBacacsssnsïsc rr ssscssstscmssstc 

2.NBQ. - FINANGlggU 

Uit enkele plaatsen bereiken ons steeds vragen over de uitkering 
van gezinssteun en kostwinnersvergoedingen bij de N.B.S. 
Ben communiqué van de Commandant K3S. geeft hierover opheldering. 
Alle gelden dienen voortaan aangevraagd te worden bij de Gewestelijke 
Commandanten van de KBS.Dezs ontvangt van het N.S.F. zijn gelden en 
zal zich bij het verstrekken van gezinssteun laten voorlichten door 
geroutineerde krachten van bat NSF. 
In sommige plaatsen worden deze gelden nu nog door de LO verstrekt. 
Dit moet dus worden overgeschakeld op het NSP. 

3. N3S.- bevoegdheden. 

Schreven we in de vorige mede Gedingen over het feit, dat wo niet - 
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mogen accepteren,dat NBS functionarissen de scepter zwaaien over de 

gehele illegaliteit,onze mening wordt ten volle gedeeld door den 
Commandant HBS. 
In Bijlage-1 vindt ü een artikel over de structuur van de HBS,waarin 
duidelijk een taakverdeling naar voren komt. 

4. PERSOVSRZICHT. 
Er komen hij ons plaatselijke bladen binnen,waarin ons persover- 

zicht in zijn geheel wordt overgenomen.Het blijkt nl. dat lang niet 
overal regelkatig de verschillende bladen verschijnen. 
Vandaar bijlage 2. 

5.^QGMa^-DE_ARBBIDSIHZET1 

Als vervolg op punt 1 van deze mededelingen kunnen we tot onze 
grote vreugde vaststellen,dat tengevolge van het voortdurend contact 
tussen Regering en illegaliteit en tengevolge van de zllr ondubbel- 
zinnige redevoeringen van Min.Gerbrandij en Min. van Heuven Goedhart 
de weifelende houding van de werkgevers gewijzigd is. Voor 't over- 
grote deel stelt men zich achter de Regeringsverklaring. Dit ver- 
heugt ons,we zien daarin resultaten van onze actie's. 

Het is de bedoeling dat de communiqul'Sjdie dagelijks door de 
Landelijke Werk Oommissie worden uitgegeven,op zo ruim mogelijke schaal 
worden verspreid. Het is daarom nodig,dat elk plaatselijk leider zo 
snel mogelijk via districtsleider «ran het C.I.D. kantoor die berich- 
ten krijgt. 

Onze gezamenlijke actie gaat voort. 
Men bestudere de communiqué's,die in bijaclage 3- zijn afgedrukt, 

voor het verkrijgen van een totaaloverzicht. 
De districtsleider en de plaatselijke leiders,die dus via de 

CID de communiqué's binnen krijgen, moe ten die zo snel mogelijk aan 
hun contacten doorgeven. 

6. DE DISTRIBUTIEREGELING(voor het Westen^ 
We maken de plaatselijke leiders er dringend op attent,met alle 

mogelijke middelen het ophalen der benodigde nummers van de noockaart 
te animeren. 
Tallozen,die voorheen verzorgd werden door groepen uit andere 

plaatsen zijn,door de slechte verbindingen hun contacten kwijt. We 
moeten dus zorgen,deze mensen op te vangen,hoe moeilijk het ook is. 
De L.0. blijkt nu achteraf gezien,het enige juiste standpunt inge- 
nomen te hebben,dat alle onderduikers ter plaatse van levensmidde- 
len-kaarten moeten worden voorzien.Daar hebben we altijd voor ge- 
ijverd en de nieuwe omstandigheden stellen ons in gelijk. Door een 
eigenaardig misverstand zijn in de provincies Z.H. en Utrecht de 
puntjes te laat gearriveerd. We hopen,dat alsnog een ieder vlot 
doorgeeft. Ook deze slag moeten we winnen,en wel met vlag en wimpel. 
De onderduikersverzorging is de laatste maanden door de loop der 
omstandigheden enigszins overbodig geworden.Het is ml de tijd,dit 
met alle energie weer ter hand te nemen. 

Moet er eventueel gekraakt worden peen zorge voor plaatselijke 
hulp van de K.P. 

C.B» 
L.0. 

* 

. 
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h.et grootste respect "bestaan,waar juist zij het openlijk verzet ver- 
tegenwoordigen. 

Militair optreden in samenwerking met geallieerde legers op het 

üangaande deze actio kreog U reods een aantal richtlijnen en "beve- 
len door,terwijl U bovendien binnen afzienbare tijd hieromtrent nog 
nader zult vernemen. 

Het lijkt mij onnodig en overbodig op dit punt in deze brief 
nog verder in to gaan. 

Bewakings-en ordehandhavingsdiensten tijdens en na de bevrijding, en het 

2üï!§25®ï;®S_ï§S-§Sê£ï22£-iS-.S§5Sê£^i5£_^252S§2_2i§S2S!Ë®SA  

Deze diensten zullen worden verricht door het VMSG der HBS, 
alsmede door politionele instanties.Hoe doze taken zijn vordeeld ,is 
momenteel van minder belang,doch ik hoop hier,bij een volgende gelegen- 
heid nader op terug te komen. 

DO 
++++++ 

Bijlage 2 

Uit de Pers enz. 

Wie vrijstelling vraagt.laat een ander slachtoffer worden. 
Wij dienen ons als eén man tegen deze deportatie te verzetten.Er is 
hier thans geen schipperen meer mogelijk.Het gaat ook niet om ons per- 
soonlijk belang.Het gaat pm de kracht van ons gehele volk. 

(Trouw) 

Wat is ons recht en gerechtigheid waard ? Willen wij deze laatste vuur- 
proef doorstaan,dan zullen wij opnieuw de zin van ons leven en onze 
bestemming buiten ons zelf moeten zoeken. 
Het is de enige mogelijkheid om alles te verliezen en toch fie overwin- 
naar te zijn.Hoeveel helden voor het vuurpeleton hebben dit begrepen, 
ieder op zijn eigen onnaspeurlijke wijze. 

(Vrij Nederland) 

Het is een plicht,ons van Godswege opgelegd,onze medemensen,onze mede 
landgenoten,die honger lijden,te hulp te komen, een ieder naar de mate 
van zijn krachten.Want dit gebod hebben wij ontvangen:Wie God bemint, 
moet ook zijn broeder beminnen. 

(Uit de boodschap,voorgelezen in de Katholieke Kerken) 

Alle werkgevers ,die directe of indirecte medewerking verlenen aan de 
nieuwe Duitse maatregel,stellen zich bloot aan latere vervolging we- 
gens collaboratie met den vijand. 

(Ned. Regering) 

Alle krachten moeten ingespannen worden om het verder wegslepen van 
onze jonge mannen tegen te gaan en te verhinderen.Dat is de gróte en 
belangrijke taak,waarvoor geheel Nederland in de komende weken gesteld 
wordt. 

(Het Parool) 

Het werk van onze werkende en zorgende vrouw verlichten is een ore- 
plicht en een nationale taak. Het is geen schande de vloer te vegen 
en de vaten te wassen.Ook dat is frontdienst nu de oorlog tot in de 
huiskamers is doorgedrongen. 

Door het leven in de huiskamers te verdedigen,bewaren wij een 
der sterkste bastions van ons volk tegen den vijand. 

(Vrij Nederland) 
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Communiqué Nr. 1 

Ï2£.5§ï2i5iSSm 

Te iunsterdam op de eerste dag vari aanmeldingsplicht.^ Januari,is 
des avonds het geheele aarme1dingskantoor in de Spieghelechool aan de 
Marnixstraat af gebrand, nlle 10 san vrijwillig Nederlands Personeel zijn 
op weg naar huis neergeschoten door Verzetsbeweging. 

Te nasterdan tevens voortdurende aanplakacties van de Regeringsver- 
klaring, welke ook elders dringend gewenst blijken.Doeltreffende voorbe- 
reidingen noeten genomen worden om de afvoer van mannen te verhinderen. 
Laat U niet terughouden of afschrikken door de weifelende houding van 
overheidsinstanties en werkgevers. 

Wij blijven ten volle staan achter de Regeringsverklaring,dus géén 
ixusweise aanvragen.Blijft trachten iedere tegenwerking van deze actie net 
alle middelen te bestrijden. 

Verzoeke ons het ontwikkelingsbeeld van de actie bij ïï ter plaatse 
dagelijks toe te sturen. 

Communiqué Nr.2_ 3-1-'45 

Twede aanmeldingskantoor te Amsterdam is door een tijdbom tijdelijk bui- 
ten werking gesteld. In de Zaanstreek, grote aanplakactie met succes. 
Eerste 2 dagen slechts ca. 60 aannelaingen te Zaandam. 

In Noord en Zuid Holland zijn reeds meerdere bevolkingsregisters in 
veiligheid gebracht. _ 

De Duitsers gaan nu trachten ons hiermeoe voor te zijn ,dus laten 
ambtenaren bijtijds onderduiken met de gegevens. 

In Kennemerland kwam ae vijand om de registers weg te halen en za- 
gen de zaak juist in vlaamen opgaan. 

Sr bestaat gegronde hoop, dat een groot aantal der voornaamste 
werkgevers gesteund door leidinggevends personen uit de arbeidersbewe- 
ging hun plicht zullen begrijpen, zodat mst verdubbelde kracht gewerkt 
moet worden om de wijfelmoedigen ook op hun plicht van gehoorzaamheid aan 
het regeringsbevel te wijzen. Een voorbeeld van een schrijden aan werk- 
gevers wordt U toegostuura. 

In het Gooi en Utrecht ontvangen aanmelders,welke zgn.recht op een 
nusweis hebben,aanzegging; hebben enige dagen later bepakt on bezakt 
gereed te staan. 

Co]maunique_Nr. 3 9-1- * 4-5 

Ook in Utrecht no vele bevolkingsregisters in veiligheid gebracht.Vooral 
in kleinere steden on dorpen vrijwel geen aanmelding. 
In verband mot onze actie merken wii op,dat verschillende collaborateurs 
het in het geheel niet eens zijn met deze mens en-roof .Dit mag echter 
nimmer reden zijn om in onze actie met hen samen te werken. 
Het is dringend noodzakelijk,dat ook elders plaatselijke actiecomité's 
worden opgericht uit de gezamenlijke,aldaar werkende organisatie's. 
Verzoeke dringend de gegevens betreffende het verloop der acties en de 
totaalcijfers van de aanmeldingen bij U(acresseren aan bureau Luci.)/ 

BERICHT UIT ROTTERlkdi N.V. 

Uit officiële betrouwbare bron vernemen wij het volgende en verzoeken wij 

^ met de meeste spoed te verspreiden; 

Vrijdag 12 Jan, of één der volgende dagen,zal door de SD huiszoekingen 
gedaan worden naar die personen,welke bij razzia's of arbeiasoproepen naa 
kampen zijn vervoerd en vandaar gedrost zijn.De P.B.'s van die personen 
zijn in de kampen achtergebleven;hierdoor is men op de hoogte van hun 
adressen.Verder behoort het niet tot een onmogelijkheid,dat naastgelegen 
percelen onderzocht worden en rerloops aanhoudingen op straat zullen 
plaats vinden. 
Zegt het voort !! i 11 ï 



®i}^§5e l_5eil0r§n<iS ^'i 

De Regering heeft gesproken. 

, Het uur der "beslissing is daar 

.aan het Nederlandse Volk. 

Landgenoten. 
Sedert lo Mei 1940 is ons volk in een oorlog betrokken,die naar wij 

konden weten steeds in hevigheid en barbaarsheid zou toenemen.Wij zouden 
gelukkiger zijn geweest wanneer wij buiten dit gevecrht op leven en dood ge- 
bleven waren.Dat is niet gebeuru. Wij zijn partij en tegenover ons hebben 
wij de wreedsten eh meest omnenselijken tegenstander die sinds eeuwen in 
Europa is opgestaan. HitIer en het gespuis,dat zich rondom hem heeft ge- 
schaard, schromen niet eigen land en volk aan de volledige vernietiging 
prijs te geven,hoeveel te meer zullen zij er volken,die zij nog in hun 
klauwen hebben opofferen aan hun krankzinnige en satanische doeleinden. 

Dit lot bedreigt thans het Nederlandse Volk. 
Het gaat niet om iets meer of minder vrijheid,het gaat om ons leven.Niet 
de armoede,maar d© dood bedreigt ons i Niet een deel van ons volk,maar wij 
allen zullen aan d© varnietiging zijn prijsgegeven als Hitier's plannen 
worden uitgevoerd.Ons bestaan als natie, de toekomst van ons volk staat 
op het spel. 

Een ieder late dez© waarheid goed tot zich doordringen,aleer hij zijn hou- 
ding tegenover ae nieuw afgekondigde Arbeidsdienstplicht voor alle man- 
nen van 16 t/m 40 bepaald. 
Indien wij ons niet verzetten hiertegen, zullen .binnen zeer korte tijd te- 
samen met degenen dl© reeds weggevoerd zijn,veel meer dan een millioen 
Nederlandse mannin in Duitse handen zijn. En de Duitsers zullen niet rus- 
ten alvorens zij ook d© 50-jarigen en 60 jarigen in hun klauwen hebben. 

Deze mensen zullen niat alleen sterven aan ziekten en ontberingen,zullen 
naarmate de oorlog voor Duitsland slechter verloopt,steeds dichter achter 
het front worden ^ingezet en tenslotte,zoals reeds thans tendele gebeurt, 
voor Hitier Duitsland moeten vechten,dat betekent sterven. 
Een Geallieerd© overwinning zal ons aan niet meer baten.Onze rijkdommen 
zullen vsrwoiÊt zijn,we kunnen ze weer opbouwen.Onze landen staan onder 
water,we kunnen z© weer droog maken.Maar het verlies van zoveel,meest 
jonge mannen,zal onze volkskracht voor vele komende jaren grondig ver- 
zwakken; het merg zal uit ons volksleven zijn weggesneden; wij zullen niet 
alleen arm en berooid,maar dodelijk gekwetst,geschonden,verworpen en ont- 
eerd onze *'overwinning' kunnen "vieren". 
De ondergrondse verzetsbewegingen,die U, in overeenstemming met en op 
grond van de door onze wettige regering afgelegde verklaring thans op- 
roepen tot verzet,weten wet zij doen en kennen uit exgen ervaring de moei- 
lijkheden van a© strijd en de offers,aie gebracht moeten worden. Zij hadden 
het volk,waaruit zij zijn voortgekomen,waarvan zij deel uitmaken, in welks 
midden zii leven,het volk dat hen boven allen lief is,deze zware gang 
liever bespaard. Zij zijn bereid eigen veiligheid en vrijheid en leven ten 
offer te brengenCgelijk zovelen van hen roods deden) om ons volk te redden. 
Maar hun activiteit is voor ditmaal niet genoeg.Niet alleen de leden van 
de verzetsbewegingen,alle manlijke Nederlanders van 16 t/m 40 jaar zijn 
vogelvrij verklaard,en straks zullen de 50 jarigen en ouderen volgen. 
Hitier en zijn horden willen het gehele Nederlandse volk meeslepen in hun 
Germaande wereldmacht. 
De offers dio het verzet vraagt,mogen zwaar zijn en de strijd moeilijk-Wij 
hebben geen keus meer.Wij zijn in de uiterste beslissing gedreven. Geen 
¥«Pzet betekent de ondergang ! Verzet kan ook ernstige gevolgen hebben 
aaar is de enige mogelijkheic. tot reading. 
Teneinde zichzelf tegenover het wereldgeweten te verontschuldigen,tenein- 
de zich tegen de gevolgen van hun eigen misdaden te beschermen, met de 
bedoeling tweedracht ys zaaien onder het Nederlandse Volk en door de hulp 
ia te roepen van alle lafaards en egoïsten,de twijfelmoedigen en de slim- 
m«rikken,willen de Duitsers door middel van 'huswej-se " scheiding maken 
tussen vrijgestelden en niet-vrijgestelaen.Deze Duitse opzet moet mislukken. 
Onze wettige Regering heeft het personeel in overheidsdienst en de werk- 
gevers ten strengste verboden,direct cf indirect medewerking te verlenen 
aan de nieuwe Duitse maatregel tot mensenroof. 



Wie personeelslasten opmaakt,wie als tussenpersoon optreedt tussen de 
Duitse instanties en de werknemers,wie,zij het de geringste administratie 
uitvoert in het verband met de Duitse maatregelen,ook als zil zogenaamd 
uitgevoerd worden ten behoeve van het personeel,die werkt mede l 

Onze Regering zal dezulken later wegens collaboratie met den vijand 
vervolgen en straffen. 
Onze Regering doet voorts een dringend beroep op iederen Nederlander oa 
eensgezind en als volk, in onderlinge solidariteit zich tegen deze nieuw 
aanslag te verzetten. 
Wie een ^nisweis aanvraagt of aanvaardt verbreekt de eensgezindhstd en 
deserteert uit dc frontlinie van het Nederlandse Volk. 

Met deze krachtige verklaring en dit ondubbelzinnige bevel heeft onfï 
Regering de Duitse poging tweedracht te zaaien in ons volk verijdeld.Sr 
is geen scheiding meer mogelijk op grond van verschillend inzicht,de 
enige breukjdia nog bestaanbaar is, is die tussen loyale onderdanen en 
saboteurs van ©en overheidsbevel,tussen gehoorzamen en ongehoorzamen, 
tussen getrouwen en deserteurs,tussen vaderlanders en collaborateurs. 
Wij hebben het in onze geschiedenis onsterfelijke voorbeeld van de spoor- 
wegarbeiders om te zien wat trouw en gehoorzaamheid vermogen.Wij hebben 
het voorbeeld van d© Deense staking om te leren wat een eensgezind volk 
vermag. Wij hebben de voorbeelden van onze matrozen,piloten,soldaten en 
koopvaarders om te weten,hoe men als getrouw vaderlander de bevelen van 
zijn wettige overheid diént op te volgen. Wij zijn omringd door ce voor- 
beelden van heldenmoed en trouw, in eigon land, in elke stad, aan de 
fronten,in alle landen van Europa, waar de bloedige klauw van Hitier 
vreedzame mensen tot dezp uiterste beslissing dwong. Wij kunnen ons niet 
meer vergissen.Wij kunnen'nog slechts laf zijn en moedwillig blind. 
De gezamenlijke ondergrondse verzetsbewegingen kennen de ernst van dit 
uur.Zij hebben oog voor de tragische beslissing,die ons volk door een 
barbaarsen tyran wordt opgedrongen.Geslachten zijn in deze lage laadsn 
voorbijgegaan, zonder dat hun een beslissing op leven en dood werd opga- 
drongen. Zij mogen er God voor danken. Ons echter is een ander lot bascho— 
ren. Van ons wordt gevraagd alles wat wij als volk zijn en verzameld hebben 
aan geestelijk en materieel bezit,alles wat onze vaderen hebben geloofd 
en gehoopt en alles waarop onze kinderen eenmaal een nieuw en vrij Neder- 
land zullen grondvest en, waarheid, gerechtigheid, vrijheid, onze volkskracht 
en onze eer,te bevestigen. Op ons trekken de tijden zich samen. 
Ootmoedig tegenover de ontzaggelijke opdracht,waarvoor wij zijn gestold, 
maar vastberaden en trouw aan de bevelen van de Regering van onze grijze 
Koningin,die ons in moed en onverzettelijkheid is voorgegaan. 

Mijn schild ende betrouwen,zijt Gij,o God,mijn Heerï 
Op U zo wil ik bouwen,verlaat mij nimmermeer... 
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Enkele practische wenken. Blijft rustig,Wacht de komende dingen kalm af- 
Laat U niet van de vrijs brengen door Duitse bedreigingen,noch aoor alarm- 
erende gerucht en. Ge en samenscholingen op straat.Niet voortijdig onderdui- 
ken,maar wachten tot het juiste ogenblik.Eerst zien hoe de toestand 
zich ontwikkelt.Werkgevers,betaalt tenminste een maand loon vooruit. 
Regelt Uw contacten voor het geval U zelf niet op straat kunt.Weest 
wakker en houdt goede moed. 

-o-o-o- 

% 



Bijlage behorende bij Mede^29 

Dezer dFigen hebben de Duitsers de arbeidsdienstplicht voor alle manne- 
lijke Nederlanders van 16 t/m ^-0 jaar afgekondigd. Voor de provincie 
Gelderland is de leeftijdsgrens op 50 jaar gesteld en in sommige streken 
van ons vaderland zelfs tot 60 jaar. De veronderstelling is gewettigd, 
dat men ook hier in het Westen bij de ^-O-jarigen geen halt houden zal. 
In de Regeringsverklaring van 2 Januari j.1. via Radio Oranje afgelegd, 
wordt als uiteindelijke bedoeling van onzen vijand genoemd: "'Het grondig 
verzwakken der Nidcrlandse wolkskracht voor vele komende jaren-1' 
Inderdaad zullen, wanneer deze Duitse opzet slaagt,meer dan een millioen 
Nederlandse mannen aan de willekeur van onze vijanden zijn overgeleverd. 
Zij zullen,gelet d® vreselijke ontberingen waaraan zij zijn blootgesteld, 
omkomen door ziekte en gebrek,zij zullen het slachtoffer worden van de 
geallieerde bombardiminten en de verliezen,die ons volk zo te lijden 
krijgt,gevoegd bij de andere slachtoffers van de Duitse terreur,van de 
oorlogvoering,de ondervoeding en de TBC,zullen zwaarder zijn,dan op de 
bloedigste slagvelden. 
Door voor den vijand te werken versterkt men bovendien het Duitse oorlogs- 
potentieel , verschaf t don vijand sterke verdedigingslinies,die de oorlog- 
voering van de geallieerden zullen bemoeilijken,de overwinning uitstellen 
en zodoende niet alleen oen groter aantal mensenlevens van onze bondge* 
noten opeisen,maar tevens het lijden van ons volk onnoemelijk bezwaren-r 
Tenslotte zullen de morele gevolgen voor ons volk zeor ernstig zijn.Men 
kan niet aan de onmenselijke eisen van een barbaarsen vijand blijven toe- 
geven zonder daarbij schade te lijden aan zijn ziel. De omstandigheden 
waaronder de slachtoffers ver van huis tewerk gesteld worden en de toe- 
stand waarin het gezin achterblijft, zullen de verwildering in de hand 
werken en ons volk zal zijn eer als natie voor het oog van de ganse we- 
reld hebben verspeeld. 
Deze overwegingen tesamen hebben ongetwijfeld onze wettige Regering ertoe 
genoopt,elke directe en indirecte medewerking aan deze Duitse maatregel 
ten strengste te verbisden. 
Dit verbod geldt het gehele personeel in overheidsdienst en de werkge- 
vers . 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland zijn na rijp beraad begon- 
nen een gemeenschappelijke actie tegen deze Duitse terreur te voeren 
0.m. hebben zij door het aanplakken van de Regeringsverklaring en door 
het op grote schaal verspreiden van pamfletten ^et Nederlandse volk 
opgeroepen zich niet te melden,geen vrijstellingen te vragen, noch zijn 
bemiddeling daartoe te verlenen, in overeenstemming met het bevel en het 
dringend beroep van onze Regering.andere scherper maatregelen worden 
voorbereid en zij zullen, zodra dit nodig mocht blijken,worden uitgevoerd. 

—o— 
Het is ons bekend voor welke grote moeilijkheden, ja welk een gewetens- 
conflict, gij geplaatst zijt. Enerzijds is er de zorg voor Uw bedrijf,het 
nut van het blijven functionneren Van de publieke diensten,de verant- 
woordelijkheid voor het onder Uw leiding werkende personeel,waarvan U 
waarschijnlijk een ged eelte door het aanvragen van vrijstellingen redden 
kunt. U weegt de moeilijkheden,die het gevolg kunnen zijn van een massale 
verzetsactie in een tijd,waarin onsvolk door de zeer précaire voedsel- 
toestand reeds zo zwaar getroffen is. 
Het is wel verre van ons het verzet als een sportieve onderneming te 
beschouwen} wij weten van de ernst door 4 jaren harde ervaring en ook de 
mogelijke gevolgen zijn door ons in rekening gebracht, alvorens wij onze 
beslissing namen.Twee overwegingen echter zijn voor ons van doorslagge- 
vende betekenis. 

1. Zonder verzet is ons volk zeker verloren. In de aanhef van deze 
brief hebben wij geppogd dit uiteen te zerten en het is tevens de mening 
van de Regering.De enig mogelijke verrassing,die is weggelegd is voor een 
«trijdbaar man- 7 
2. Onze wettige Regering heeft een duidelijk bevel gegeven.Nederland is 
in oorlog en zeker nu dienen wv: de bevelen van onze overheid stipt en 
in volladige overgave aan den gestelde opdracht uit te voeren. 



Voor een goed vad rlancler en getrouw ondcraa n van onze Koningin Wilfaêl 
mina kan en mag na dit bevel het geen vraag meer zrn, welke houding 
dient te worden aangenomen, aan de frnnten in West-en Oost- en Zuid 
Uuropa,Birma en in de Paciiic,op..2eé en in.de lucht,staan aillioenea 

solddten voor wie slechts een gebod geldt:Gehoorzaamheid.Niet wij,de 
Duitsers hebben dit front tot in onze kantoren,fabrieken,werkpl&atsen 
en scholen gelegd. Onder minder moeilijke omstandigheden dan onze solda- 
ten, zullen wij tenminste dezelfde gehoorzaamheid moeten tonen. 

Maar voor d, werkgevers, geldt nog een bi} zona ere reden. Gij waart hot mede, 
die voor df oorlog vaak terecht waarschuwde tegen gezagsondermijning,en 
die opkwaamt voor tucht en gehoorzaamheid. Straks,als het vrosanure 
onweer van cis oorlog is overgedreven en lichter luchten boven ons vader 
land openbreken,zult gij opnieuw in een chaotische wereld oproepen tot 
orde,discipline en trouw. Uw stem zal vals klinken en Uw ernst en waar- 
achtigheid zal tercht in twijfel worden getrokken,wanneer U thans nu de 
gehoorzaamheid aan onze Hegering strijd en moeite en wellicht schade 
voor U betekent,tracht dit bevel krachteloos te maken door er een ver- 
keerde uitleg aan te geven of erger nog,indien U botweg zou weigeren er 
gevolg aan te geven. Meent niet,dat Uw handelwijze onbekend zal blijven. 
U staat reeds door Uw positie in het brandpunt van het maat schappelijke 
leven en zij,die z.ich opmaken om ten bats van ons volk ,leven en'goed 
op het spel zetten,zuil en Uw desertie en tegenwerking niet vergeten en 
zich te gelegener tijd Uw daden weten te herinneren.Onze Regering stelde 
bovendien vervolging wegens collaboratie met den vijand in het vooruit- 
zicht . 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in 'Nederland hebben dit schrijven tot 
,U gericht,om U overeenkomstig het Regeringsbevel te wijzen op Uw plicht, 
den Duitsen aanslag op ons bestaan als natie in onderlinge solidariteit 
het hoofd tek bieden. 
Dit betekent,dat U op geen enkele wijze medewerkt aan de administratieve 
voorbereiding of de tenuitvoerlegging.De Duitsers zullen U ongetwijfeld 
allerlei middelen aan de hand. doen om deze medewerking te caaovflsren- 
Wie echter personeelslij sten invult,als tussenpersoon optreedt tussen 
Duitse mensenjagers en Nederlandse arbe ■ ders,vrijstellingen aanvraagt, 
(ook wanneer dit op verzoek van den betrokkene geschiedt), die 
w e r k t m s d o en erkent in wezen de barbaarse,alle recht en nense- 
lijkhsid tartende maatregel als rechtsgeldig. 

Meer nog l U zult U niet alleen van medewerking hebben te onthouden, 
maar U zult gevolg geven aan de oproeping van onze Regering, in, onder- 
linge solidariteit"mede het hoofd' te moeten bieden aan deze aanslag. 
Dit betekent, dat U het verzetswerk met alle mogelijke middelen zult 
moeten steuren en'speciaal dat U ervoor zult moeten zorgdragen,ce ge- 
volgen van een weigering van Ujw personeel op te vangen. U ku vt dit does 
door tenminste één maand loon nu reecis vooruit te betalen en voorts 
alle financiële maatregelen te treffen,die daartoe nodig zijn.levens 
doet U verstandig op een veilige plaats,lijsten met namen en aaressen 
(liefst van elkaar gescheiden) van Uw personeel te bewaren,opdat bij een 
eventuele 'hulpactie de gezinnen gevonden kunnen worden en net werk ver- 
gemakkelijkt. 

Onze vijand heeft ons in deze uiterste beslissing gedreven .Wij hebben 
haar niet gewild en bidden God,dat het gevaar van ons afgewend moge 
Worden. Maar indien niet,dan zullen wij de gehoorzaamheid en de dapper- 
heid moeten tonen, zonder welke in dit tijdsgewricht geen volk zijn toe- 
komst en vrijheid redt . 

8 Januari 1945 De gezamenlijke verzersbewegingen in Nederland. 
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Topvergaderlng, 
Tot onze grote vreugde waren alle prov, vertegenwoordigd, zij het 
gedeeltelijk door hun interprovinciale leider. Hulde aan hen, die 
ondanks alle gevaren hun plicht hieven vervullen. Zelfs uit het 
harre Zuiden kwam de interprovinciale leider op houten handen 
aangerateld. We hehhen een vermoeden, dat de eerstvolgende verg. 
in een Vrij Nederland zal plaats vinden. 

De gang van zaken. Met voldoening mogen we constateren, dat vrijwel overal de 
L.0. haar hrede taak voortzet, een taak, die zelfs verbreed is 
door de deelname van de L.0. aan Het Binnenlands Leger. Men moge 
echter door dit laatste de oorspronkelijke taak niet vergeten. 
We dringen er nogmaals op aan , alle gegevens ten spoedigste aan 
alle districts- ®n plaatselijke leiders door te geven. Het is van 
het hoogste belang , in deze spannende tijden één lijn te trekken 

De opdracht van Prins Berüard. . J- 
Het is zeer te betreuren, dat een oproep tot eenheid , uitgezon- 

jjien door de radio, noodzakelijk was. Het is Inderdaad niet tegen 
/ te spreken, dat er een grote chaos heerète, toen we meenden, dat 

het uur der bevrijding geslagen was. 
^ooral onder de z.g.n. gewapende groepen, heerste de .grootste 
concurentie, Sen eenstemmige leiding ontbrak. 
Alle grote org. waren het erover eens, dat op die manier een 
binnenlands leger alleeen maar een poging tot zelfmoord zou zijn. 
De illegale koppen heeft men bijeengestoken, de eenheid is er, 
tenminste in de toppen. Aan ons, medewerkers van de L.0, de op- 
dracht overal te bouwen aan de eenheid beneden, opdat we bij 

. . de glorierijke intocht der Irenebrlgade, als een hecht manuis— 
front ons kunnen vertoBan, 

o» delta. Daartoe zijn nodig z.g.n. delta1s, in het vorige versLag drie- 
hoeken genoemd, 
Sen delta bestaat uit een raad van drie, n.1, leider K.P., leider 
O.D. en leider R.V.V, Alle andere groepenl, dus ook de L.0. scha- 
ren zich onder één van deze drie, de L.O, dus onder de K.P, 
Deze drie org, zijn erkend door de Regering en hebben dus bevoegd 
heid. 
Sr is san centrale Delta, die de orders uitgeeft voor het gehele 
land. Zo moet iedere streek of plaats zijn Delta hebben. 
Diverse leiders van de L.O. nemen reeds vooraanstaande plaatsen 
in in de Deltabureau's, om de eenvoudige reden, dat we reeds 
jaren dit werk onder do knie hebben. 
Alle groepen, die los van do Delta werken, stellen zich bulten 
de orde, men bedenke dit wel. 
Sr is dus een Centorale leiding, er is eenheid. Men geve dit door 
de rede van Z.K.H. kan dus worden herroepen. 
Hier ligt voor L.O.leiders een prachtig» taak, indien de Delta 
ontbreekt, te proberen er een te stichten. We hebben, immers onze 
contacten overal. 

Financien, Daar het contact van do K.P, onderling soms zeer moeilijk is, 
wordt geadviseerd, plaatselijke K.P.*3, die financieole moeilijk- 
heden hebben, uit de districtskas of plaatseljike kas te betalen. 
Bij geldgebrek, gelieve men het G.B, te waarschuwen en toezending 
volgt omgaand. Sr is plotseling iets uit de lucht komen vallen, 
in de letterlijke zin van het woord. 
Anderzijds adviseren we wel, de inkomsten niet te laten dalen, 
wok in de toekomst blijft een behoprlijke kas een aangenaam ding. 

Bonkaarten en rantsoenen. 



Met het oog op de moeilijke verbindingen en het feit, dat er zeet vee'1 
kaatren gekraakt zijn, kan ieder prov. leider zijn b.k. der provincie 
verdelen. Bij een tekort dient de buurman of het C.3. te worden gewaar- 
schuwd. Eveneens de rantsoenen. 
Men bedenke echter wel, dat we zeer zuinig om moeten gaan met de versprei- 
ding, In de eerste plaats moet men zö snel mogelijk overal plaatselijk da 
b.k.brengen, maar de duikers mogen ze nog niet ontvangen. Dat mag alleen 
vlak voor de afloop van de lopende periode. In de tweede plaats mug absoli 
geen dubbele worden uitgereikt, want er bestaat de kans, dat we plotselin; 
door de bevrijding, w er legaal worden. Dan zijn we geen knoeiers meer. 

Qe i.v's. Lever ze allen in. Laat de d.k's niet durven weigeren. 
Houdt het oog op de i.v. 's . Die moeten na de ommekeer onverwijld 
naar het C.B, Van iedere druk staat het aantak genoteerd. Na de bevrlj- 

. ding is iedere valse i.v, een misdaad tegen de staat. 

De noodkaart. 
Adviseer iedre duiker, op het bonnetje van zijn oude kaart een zgn. 
noodkaart te halen. Dat kan overal, desnoods achterom. 

Na de oorlog. 
Er zijn verschillende problemen, die aan een nauwgezet onderzoek wor- 
den onderworpen. Daar zijn het voortbestaan van onze organisatie, 
het organiseren van een grote L.0. samenkomst, onze opname in de 
Stichting, het te boek stellen van de historie van de L.0. met haar 
K.P.'s, het verzamelen van gegevens van onze gevallen vrienden, dit al- 
les heeft .onze vchlle aandacht. 
Gaarne ontvangen we nuttige wenken over een en ander. 
Daar andere en momenteel dringender zaken onze aandacht vragen, kunnen 
we hierover nog geen volledig schema geven. 

De stichting. 
Bijgaand vindt U de Stichtingsbrief, waaronder ook de L.O. haar naam 
heeft geplaatst, We menen, de- hulp en steun voor gevallenen en gedupeer- 
den in de ruimste zin das woords, alleen in volle harmonie met de gehele 
illegaliteit te kunnen doen 

De k.p-.-'s 
- • De k.p.^s, thans door de Regering als -een volwaardige verzetsgroep er- 

kend, zijn en blijven onze vrienden. We menen ons te moeten beschouwen 
als Siameesehe tweelingen. Se zijn niet te scheidon. 

Onze diukers, 
Menmoet alle duikers, die van ond de b.k, krgon, dringend adviseren, bij 
vertrek naar huls, adressen acheter te laten bij de plaatselijk leider. 
Via radio en pers zal dit ten spoedigste aan den volke worden bekend 
gemaakt. 
Daar onze bevolkingsadministratie volkomen gedesorganiseerd is,moet de 
L.O. op deze manier help n om weer orde in de chaos te krijgen. 
Nadre richtlijnen volgen. 

Benoemingen, 
Daar niet alle provinciale leiders aanwezig waren, was het niet mogelijk 
definitieve benoemingen te doen in de Adviescommissie en in het Beöfiuur 
der Stichtihg,Voorlopige loden zijn door de verg. aangewezen. 

Adviezen van de Delta, 
a. Reken op een volledig reisverbod. Organiseer daarom estafettediensten 
b. Betracht eenheid in do banden voor het leger der Maquis, Sr zijn 

slechts drie soorten, wij nomen dus die der K.P. 
o. Houdt geen banden in do zak. Dit kostte reeds doden, 
d. Blijf voorzichtig. 



■ 

niegaal. 
Dit woord willen we nogmaals beufein in do harten van alle medewerker 
Nog deze week werden weer een districtsleider en een prov. leider 
gepakt» De S.D, , die aanvankelijk, het hazenpad koos, is dit pad 
weer teruggewahdeld. 
Dagelijks vallen de slachtoffers. Laat U de laatste uren niet pakken 
Wees paraat, maar niet desparaat. 

Wat moot ik doen? 
a. G-oef de berichten door en wel direct» 
b. Bouw aan de Delta's en zorg voor Invloed, 
g. Verspreid de b.k. voor het te laat is 
d. Verbied de uitgifte nog aan duikers. 
e. Houd de i.v. 's in het oog. 
f. Denk na en zend in, Uw idee over de L.0, na de oorlog, 
g. Houd contact met de K,P, 
h. Organiseer estafettediensten, 
i. Blijf voorzichtig. 

Wat moet ik niet doen? 
a. Met groéè revovers zwaaien. 
b. Ruzie maken met andere org. vooral niet met de Delta. 
c. Voorraden aanleggen van b.k. die over zijn. Dat wordt nu inderdaad 

onttrokken aan de medeburgers. 

/T/Ye hopexf, dat dit het laatste topverslag is in het bezet gebied. Moge het vol- 
gende verslag in de Nederlandse Pers, vla de P.T.T. in Uw brievenbus fladderen. 
Dit zij zo, geve, dat onze plaats in het Binnenlandse leger niet vergeefs is. 
Voor een Vrij Nederland, Oranje Boven. 

Het C.B. 
( heden nog op een illegaal zoldertjof 
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l'Cf ! j vOiiilrri ilhtiy. piy "}■- \ü jfXA .if-jL,; 

JtL 1945, bij me^e-dx^lin^jen no. 30. 

waarom crlbiek ot) onze 

Het is werkelijk een genoegen, de critiek te lezen, die gegeven is 
door een gedeelte der illegale pers op de BeginselverKlaring, welke door 
de LKP, LO, Trouw en Schoolverzet is afgelegd. Men Krijgt den inoruk, 
dat zij in die persorganen stof tot nadenken heeft gegeven,. Dit is voor , 
ons hoogstend een reden tot denkbaarheid, omdat men er zich kennelijk 
nog steeds niet van bewust is, dat de knokploegen hun verzet zijn be- 
gonnen, niet uit persoonlijke, doch uit pr ine in i_eele overwegingen. 

Dat de Duitsofeers bij iedere overval, die door de KP. werd gepleegd, 
een vet gedrukt bericht in de kranten plaatsten, dat communistische ele- 
menten (bandieten) trachtten de rust te verstoren en onze voedselvoorzie- 
ning in gevaar te brengen, is begrijpelijk. Zij moesten hun houding te- 
genover het Nederlandsche volk rechtvaardigen, nog afgezien van het propa- 
gandamateriaal, dat zij hierdoor poogden te gebruiken. Zij wisten wel 
beter, want de eerste vraag, die veelal bij een arrestatie door de SD. 
werd gesteld, was: Ir het een k.P.er? 

Dat echter het Parool en Vrij 1'edrtrland eerst thans tot de ontdek- 
king komen, dat onze strijd gevoerd xsuit geloofsovertuiging, is wel het 
beste bewijs, dat zij de kP nog steels niet naar waarde weten te scnat- 
ten. Uit hun critiek blijkt, dat zij geen begrip hebben gehad van het doel 
en de werkwijze van de kP, laat staan dat men hierover met een rasechte 
EP'er heeft gesproken. Typeerend is nok in dit verband, zooals een be- 
rucht SD-officier het als volgt eens uitdrukte: Het communisme met haat 
als drijfveer is voor 'ons van minder gevaar dan de kP, LO, enz. , daar 
deze organisaties hun verzet hebben gebaseerd op hun^christelijke levens- 
overtuiging, die niet te breken is. ueze uitspraak is afKomstig van een 
persoon, hoe laag zijn praktijken nok mogen zijn, die kan oordeelen aan 
de hand van de verhooren, dat de bezielende geloofskracht, niet in den 
Puhrer, maar in den levenden God, voor ons de drijfveer was, deze strijd 
tot de laatste druppel bloed voort te zetten. 

Ik heb het een en ander reeds geschetst in mijn eerste artikel over 
het ontstaan'en de ontwikkeling der KP, zoodat ik hierover niet in den 
breede behoef uit te wijden. Men tracht het voorts voor te stellen, 
alsof ^Thouw"'de"auteur" van deze verklaring is. Het is integendeel de, 
EP-leiding geweest, die hierop heeft aangedrongen. • ■ 

De schakeerin^en, zooals die in ons land bestaan, waren van dien 
aard, dat het noodzakelijk werd om onze KP'ers weer eens helder voor 
oogen te stellen, waarbm en waarvóór onze strijd wordt gevoerd. Ik ben 
het met de critici eens, als men beweert, dat wij conservatief zijn, 
doch dan in zooverre, dat wij vechten voor onze godsdienstvrijheden, 
waarin wij geen enkele staat inmenging zullen dulden. Onze christelijke 
beginselen zijn oer-conservatief, doch blijvend. Wij zijn echter ook 
radicaal, vandaar onze strijd tegen de slappe figuren, die niet waard 
zijn eenige verantwoordelijkheid te dragen. Ook wij willen niets lie- 
ver zien, dan een krachtige regeering, waarbij wij alsvoorbeeld hoe het 
niet moet, de periode van vóór 1940 kunnen stellen. Dientengevolge wil- 
len wij een kraentige overheid, die door ons wordt beschouwd als .te 
xijn dienaresse Gods. Als zoodanig binden wij reeds thans den strijd 
aan tegen de slappe elementen, die nu reeds belangrijke functies be- 
kleden, in welke lichamen danook. 

Het is hierbij van belang op te merken, dat in de eerste plaats 
de houding van hen, die uit hoofde van het feit dat zij de voorreoh'tën 
van een hoogere opleiding hadden genoten, leidende functies vervulden, 

,7®. 8evallou heeft getoond, dat zij voor het vervullen van een der- 
gelijke functie de allereerst noodzauelijke karaktereigenschappen mis- 
en. Deze eigenschappen zouden hun eerst het recht verschaffen door hun 

overwicht leiding te geven; niet slechts gaven zij vaak niet een voor- 
Deeld. aan hun ondergeschikten, doch dikwijls volgden zij het door de 
omer hen gestelden gegeven voorbeeld nog niet eens op. Hierbij doel ik ; 
evens op die personen, die z.ich sinds ^ September geroepen achten in 

■v; -^fssale wereld een hoofdrol te veivullen, zonder daarvoor over de oenoodigde capaciteiten te beschikken. 



in/ij wensoaen^ .aUaoevel wij o::s tans reeds uitgesproken hebben voor 
rechts, waeroxj wij m nex, geheel geen bepaalde politieke groepeeringen 
voorstaan, ons eontsr ook te onderwerpen aan een kabinet, dat gedeelte- 
lijk links dan we-, g die el links Mj een eventueele vorming daarvan in 
deze geest zou uit.-v aller.. 

Hebben wij voor niets al L-,ae ' ::.'f ers gebracht.- door de strijd te 
voeren tegen een heioensche notalitairo staatsgedachte?. zooals zich 
deze^laatsts jaren getracht heoft aan ons op te dringen? Zullen wij wel 
het btaatsabs-r.i.utisme aan*/aarnen. in een andere vorm, met misschien ver- 
dergaande anarchistisohe iaeeon? vvij bohoe'/en toch niet te verzwijgen, 

ou,de..,i:?r1?^n l'o0,0 ^ afkomstig zijn uit Protestant sohe of Roomsen katholieko Kiingeij.. die steeds in het verzet de richting aan- 

faIenu ge v®?jioor zuiver religicr.se overwegingen, wijl zij de eere G-ods hooger aoneen den menschsn eer. Ook dit verklaart, waarom deze 
vechters voor onzeprincipicele vrijheden veelal uit de kringen van de 
gewone luiden axkomstig zijn en waarom ons Christelijk volksdeel KP en 

iSnto0dr,aa^»^ytij hadden het recht aan.onze zijde,Het is voor de RP dernalve ..'OK nooit als een behoefte gevoel'" om zich uit te 

dcS at;0"ia iat tllms seiazni3.&De dxljfreeren en het 
dele ioneenq l tl ^ Z1 iri--" ^e^ waarbij nog komt de structuur due al deze jongens lag,, waren n.vrzaak dat zij zioh in de KP-sfeer thuis voel den 

dSlnTCenSl"O «-«lijhs en tersStglS SïS hefon-' 
cipieele gesprekken" ^hs^q4"f Veelal harde' maar tooh ook prin- 
als offer ^eval'heii vi ^ ^ ^ ^ ■liet Srootste gedeelte van die kern oxier gevallen yo-^x ons v»erk en juist voor diegenen die hun riien 
aanvulden. „ het thans „el neolig ronduit te teggfn, Sk ene SaSpSt is. 

s^.srsi s s: 

oS SdTdeeïtfvL 

ken. d^M^alfef jaïstitfdelVCdr'nfh1?11 de «and van ha- 
handen ineen to slaan, zich in deze v i'^-n Vo m®er dan ooit ncodig is de 
zichzelf zoo vreemd, als in de -llega1itetf0^ i U1 |Sp? ^■Is dit Gp 

maakt wordt in linker en rechter ieo^ f^ 00k reed? de sP-L^sing ge- 
regeering van advies -no-i; die^emv''ai c, a xrn een 9omm;i3sleJ <^le straks de 
zith dan rechts laat ye^aSo^fi! de *5' §*Zien h&ajc doelstelling, 
onze plicht om te zeg;-n^üf-en 611 de 1:Lllk3" is het danAiét 
stukken van straks, onz- houding d« wellicht groote vraag- 
1 out er en alleen ais gevol? va^nn^n^t ide Politieke Partijen, 
alleen de leiding, ook de RP-j"tie^ h? ^lpiee striJd, zal zijn? Wiet 
zien van deze vrat|s?S>en ille^ ™ zelfstandigheid ten aan- 
dit weten. Het is voor her --oen'telu Üt ^ien beknot, mogen en moeten 
uitspraak. Zij weten hWmedi ^t 5 een bevredigende 
derd is gebleven en v.; ^ ruin' "Lr der ^ n0g 

Wat.Soc. geen ander istaatsahs^ViSe ^ — Jaar strijd tegen het 
raad zijn tegenover r'ie-'eneu Ü" vp'h " f11^0-1116 verlangt. Het zou ver- 
sobers gevallen zi "n t thans voor de loepen der Duit- 
openstellen voor deze ge dicht eng ang. n éL,tale onze Poorten zouden 

Het doet ons gsnor-r^n ^^<70 
te vernemen, en het 'is"voer- ï -reed3 genoemde bladen 
delen, nu men van buitenaf ^ ^ daiy de juiste weg bewen- 
en de KP, , die speoib^l ienhenr" ■ k;9rvan kennis draagt, In de LO 
vindt men het begr ijneJh ikt 11 ^ran.de andere twee organisaties 
hebben van het j!tederltndqc>e'-r .%'~'10

de ,9r£f*18a:tie8* die de sympthatie 
op de borst te slaan) c-ck JVlat.en W1J e^voor waken, ons 
nen presteeren in het belang '^n on^i - 111 ^ eenvoud iets te kun- 
men van deze hechte vriendshaonsbar* ii"n\en.ons Tolk- Kennelijk schrikt 
zelfstandig, el/aar me^ be:Lde organisaties,,die, hoewel 
vullen, en daarïoon ok ^ WaaIieeri** aem- 

I 

- -  - - M 
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Het; Z&.I niet onDekend zijn. datiaet b.lad Tpouvï' de Bep'in^l «Tinrr 
heeft ge^bU^ Het wil mij'voorkomen, dat TcSt^^e geS^ 
is hoofdzakelijk he^fc op het artikel dat door Trouw hier- 

wiizen3 dat wp1Sh ^ hetzej hlad. In meen er goed aan te doen erop te 
a™ n' de negir.ceivfcmui-s^,,; uoo,n niet de beschouwing, daarvan oor irouw gegeven, door da La? is aodaitaekend. Hiervoor treft de KP 

pSso?|Ln Verwi:jtj ffi0et 7jich ten oyzidite daan-an wenden tot dit 

'ïtij hebben het vertrouwen in onze ploegleiders, die niet door bizon- 
aere voorrechten deze plaats hebben veroverd, doch door hun prestaties 
en hun inzicht. Wij wille.!,i ookiatraks O-üö vertrouwtm geven aan gezagdra- 
gers en rn de staat én in de maatschappij, alsmede in een leger, dat nu 

e bouwen staat, doch dan moeten de betreffende personen ons respect af- 
wingen omdat zij hun plaats verdienen.. Pretenties heeft de KP verder 

Sndracbtafr«SeJfPende striJcl duurt t';t dat tijdstip, waarop de wapens in 
teldtke atT^-n refeerinS a^-Len moeten worden ingeleverd,, doch haar gees- 
reoht meeru ^ voort, ook al he-efl de KP straks geen enkel bestaans- 

seleeid^PPn^IÏ^ • ^d"iV;LdUeel ï160" in de^e Periode die achter ons ligt 
feer zeker ziin ^ïhth10^1" ook

1
rec]'L-TafirdiSe strijd te voeren, hetgeen zezier zijn vruchtbare gevolgen zal hebben. 

L, S. G . K. P. 

■'.iY' 

■brd- 
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Mededeelinden van het CB der LO d.d, 22-1-'45 Ko.30. 

1• MededeellnAea. 
Op verzoek van enkele distriotsleiders zullen we probeeren de 
nededeelinden zooveel mogelijk te bekorten, Tivij begrijpen vol- 
komen de mseilijkheden van vermenigvuldiging. Willen alle plaat 
seii^ke leiders er nogmaals om denken, ook de KP een exemplaar 
te overhandigen? 

2. Arbeidsinzet, 
Ars bijl. 1 weer de communiqué's van het Landelijk Werk Comi- 
té, opgericht door de illegale organisaties tot stimuleeren 
van het verzet tegen de maatregelen.het is de bedoeling, dat 
alle or0anisaties deze berichten direct via het CIL ontvangen. 
Tevens, dat in alle plaatsen de gezamenlijke illegaliteit de 
noedige stappen doet, om de acties uit te voeren.Daar wij ech- 
ter weten, dat helaas nog lang niet alle plaatsen via het CID 
bereikt worden, publiceren wij nogmaals alle communiqué's voor 
het verkrijgen van een overzicht. 

De eerste ronde is gewonnen 
De tweede fase is begonnen. " 

Doordat de Duitsohers geneigd zijn, voorlopige Ausweise te er- 
kennen, rast op ons de plicht deze als onbetrouwbaar te ken- 
merken. De werkgevers hebben voor het merendeel hun weifelen- 
ae houding laten varen. De illegaliteit heeft inderdaad in 
aar gezamenlijke actie succes gehad. Dit moge ons stimuleren 

tot grotere activiteit. We raden alle oomité's aan, de commu- 
niqu.. s verledig op te volgen. De Duitsers moeten weten, dat 
een groot hecht front, gereed staat om hun maatregelen te sa- 
boteren. Voorbeelden van eigen acties worden gaarne ingewacht. 

3. De C.I.D. 
.. fraar de CID een steeds, belangrijker plaats gaat innemen, 

wlJz®n v'e onze plaatselijke leiders erop, dit apparaat in te 
schaxelen voor ons werk. Tevens wijzen wij erop, dat nog lang 
niet alxe lijsten voor het Durgerlijk-hestuurs-apparaat binnen 
zijn. wij menen toch, dat alle illegale werkers er belang bij 
nebben, dat collaborateurs niet gehandhaafd blijven op bnn 
posuen. Daartoe is reeds nu een overzicht noodzakelijk. 

4. De Stichting. 
Vaxi enkele zij den ontvangen we plannen, die in wezen het werk- 
oerrein van de Stichting, die door de gezamenlijke illegali- 
teit is^opgericht, doorkruisen. Wij dringen met klem &an op 
he^. waonten op een schematisch overzicht van de taak, die de 

^nfing zich toedacht. Deze taak wordt belijnd door de top- 
pen der grote organisaties en toegejuicht door de Eegering. 
btatutenbouw en organisatieplan zijn practisch gereed. 

het geheel is echter zeer geremd, door de arrestaties van 
drie der c bestuursleden. Maar het wepk gaat door. De steun 
aan slachtoffers van de,illegaliteit kan slechts gedragen wor- 
den door de gezamenlijke actie van alle organisaties. Men 
dient daarmee rekening te houden. 

5. heveiligin/j;. 
De laatste dagen ^aat er weer een golf van arrestaties door 

Vn waa;rdoor helaas ook meerdere LO medewerkers het slachtoffer zijn geworden. Al deze voorbeelden wekken op tot 
grote voorzientikheid. 

het komt ook veelvuldig voor, dat personen op brieven en 
pakjes gefouilleerd worden. Een order van de SD, gedateerd 15 
Jan. geeft de instructie op kruispunten van wegen verdachte 
personen aan den lijve te onderzoeken. Deze dienst gaat in.-.op, 

f'/l' en ëisldt ook voor vrouwen. Men zij gewaarschuwd 1 De mees- e arrestaties zijn geschied in verdachte huizen. Ook enxele 
gevallen van schaduwen komen voor. Men neme zijn maatregelen 

• -De nordkaart, 
In enkele plaatsen blijkt, de verspreiding niet zo vlot ta 

gaan dxS ncodig- is. Men moet wel alles op alles zetten om zóo"- 
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snel mogelijk de onderduikers te "bedienen. In de huidige periode 
van voedselschaarste betekent het niet bezitten van een bonkaart 
een onoverkomelijk bezwaar onderduikers te herbergen.Het uitrei- 
ken van dubbele bonkaarten raag slechts in enkele speciale geval- 
len plaats vinden. Le voedselpositie is te slecht dan dat we 
royaal met 4e bonkaarten mogen omspringen. Bovendien blijkt, dat 
vele onderduikers in het bezit zijn van een T_.D. en dus^op twee 
manieren nun bonkaarten kunnen krijgen, n.1. en legaal en ille- 
gaal, uien lette streng op dergelijke uitwassen. 

Cumulatie. 
Het zijn slechts zeer sterke figuren, die_ zich de weelde kunnen 
veroorloven dubbele functies in de illegaliteit waar te nemen. 
Menumoet er voor zorgen flinke kerels tot zich te trekken en ze 
in te werken in de illegale materie.. Bij sommige L-O.mensen (die 
overigens schitterend werk leveren) heerst wel eens de mening, 
dat men alles zelf" moet doen. Een goede directeur laat voor zich 
wepken, maar voert zelf overal en altijd het oppertoezicht.Taak- 
verdeling is zeer noodzakelijk, ook met het oog op eventueel weg- 
vallen. 

Spoorwegstaking. 
Door de voedselnood begint er in sommige kringen van spoorwegman- 
nen een zekere moeheid in te treden en een lichte neiging om van 
een misschien komende amnestie gebruik te maken. Le gezamenlijke 
verzetsorganisaties hebben zich dringend tot de. regering gewend, 
nogmaals door de radio tot volhouden te manen.Het spreekt vanzelf, 
dat wij dit ten volle onderschrijven. 

C.B. L.0. / 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Bijlage nr. I bij mededelingen Br.30. 
Communiqué Ho. 5 d.d. 11-1-45- 

Verspreiding op grote schaal van de letterlijke tekst der rede- 
voeringen van lerbraady en van Heuven Goedhart moet overal ter 
hand worden genomen. Ha twede redevoering van idin.Presidenf blij- 
ken de werkgevers meer befeid gehoor te geven aan het bevel der 
kegering_"géén Ausweis" aan te vragen. Opgave wordt verzocht van 
die bedrijven en overheidsinstellingen die Ausweise (ook "voor- 
lopige'') aangevraagd hebben. Bepaalde werkgevers gaan ertoe sver, ' 
jeugdige arbeiders te ontslaan, om zodoende de Ausweismoailijkhe- 
den te ontgaan. Opgave van deze werkgevèrs wordt verzocht. 

Communinué Hr.1 12-1-45 
(Bit communiqué sluit aan op communiqué no.5 van de berkcommissie 

der Kern.) 
In verband met de actie tegen afgekondigde arbeidsdienstplicht 
hebben de gezamenlijke verzetsbewegingen in Uederland een Lande- 
lijk T/erk Comité gevormd (kortweg L.W.C.) 
De Yr e rkcsmmi s s i e van de "Kern" houdt hiermede op te bestaan. 
Het L.YsjC., dankt de commissie en alle groepen, die tot dusver ih_ 
deze verzetsactie leiding gegeven hebbep, voor de verrichte arbeid. 
Het L.W.C. verzoekt alle commissies, die reeds op dit gebied.werk- ^ 
zaam zijn geweest, hm arbeid met die van het L.'*.C. te coordlné- 

■ / ':'i: 

ren. In alle belangrijke centra, waar zulks nog niet is geschied, " -' 
dienen plaatselijke comité's te worden gevormd, klein van omvang . ^ 
en+gevormd in overleg met de plaatselijke vepzet5organisaties. •• 1 
xieu D.ïv.c. verzoekt alle .berichten, haar werkgebied Detretlende, ■■ . 

ten spoedigste door te zenden, via de bestaande' wegen en met veh- 
aelding_"Voor L.W.C." Dit bericht is'bestemd voor alle verzetsor- r 
ganisaties ,en ,mag niet worden gepubliceerd. 

• * •.'.Xjf'rïffi 
Communiqué Hr.2 15-1-45 «, ^ 

1. In den Haag handgranaten geworpen in Adviesbureau voor Arbeid vy 
in het buitenland. , ) 'S 

a, oteeds meer berichten komen binnen van gunstige uitwerking varv-a 
plakacties. . ' 
Voortgezette veiligstelling bevolkingsregisters; momenteel oc 

- ■ ca. 150.' ; . ' 'v.A'ooïikiiS 
r . * ■'-••• In.-het Gooi"' en verschillende plaatsen in N. en Z.Hollana v-Vu 

' . momenteel razzia's plaats. IJ och leeftijdsgrens van 40 jaap oil4 

voorlopige Ausweise gaven steeds waarborg. 

_ ■ ■ j-v--, ■ ■■■ » f. 

« 



a, 
b. 
e, 

Verrol^- bijl. 1 beherende bi.i mededelingen 

c r*,-> . ij- . , . . , , vervclK Gommuniqu^ Mr.2 p* be aunüielding blijft bijna overal voor de Duitsers een misliik> 
iung te zijn. 

b. De afvoer der melders1per trein werdt'veelal een chaps. In 
plaats van vervoer in le en 2e klas wagons waren dikwijls geen 
treinen aanwezig en moesten bepaalde groepen zelfs te voet zich 
in de richting Duitsland begeven. 

/. In Utrecht werden bij aanmelding (o.a.van PTT-personeel) de 
voorlopige Ausweise ingenomen 

t , -u , ... Cnmmunioué Mr.3 14^1-45. 
in een belangrijk industriecentrum in het 'westen des lands be- 
slo^en de werkgevers unaniem geen Ausweise aan te vragen. 

r.. nr is een toenemende geneigdheid bij hogere ambtelijke instan- 
ties om ae reeds ontvangen "voorlopige" Ausweise niet aan het 
personeel uit te reiken. 

fr^eS^a^ «iad de Duitsers de "vovrlopige" Ausweise als ae mi„lef gaan erkennen. Positieve berichten hieromtrent wor- 
den verzocht. 

4' nadere.f-ankoniiging zelfstandig geen valse "voorlopige" 
i)Tr„

We^Se ■U1^':ieven * ^erzoeke wel uitgebreide voorbeelden van voorlopige" Ausweise in te zenden. 

i u,>+ n . . . . _ Comniuniqué Pr.4 15-1-45 i. Het Uew Arbeidsbureau Zaandam door tijdbom vernield. 1 

' kier w iaar onleesbaar maken nummerbordjes boer- derijen door verz!ets0roepeni 

feevallen erkennen der voorlópige Ausweise door 

weordr erS 13 0011 tefc'enzet Taa onze actie. Hierop is ons ant- 
Wijs ieder voorlupig Ausweis principieel af. 
Zaai wantrouwen tegen deze voorlopige Ausweise; 
Propageer het onderduiken bij razzia's; dreiging zowel van 
hen die •Ausweise of voorlopige Ausweise hebben., als van hen. 
die niets aanvroegen. 
Üadere richtlijnen volgen spoedig. 

-1 r .u . . Communiqué Pr. 5 16-1-45 
' 7^ Amsterdam vond nieuwe plak-actie plaats van-de volgende slagzinnen: a. Al is de nood hier nog zo groot^ 

In Duitsland ga je eerder dood. 

b. Melders, weest straks niet verwonderd 

n . da't Mof je heeft bedonderd. 
yernemmg van deze actie wordt aanbevolen; geef bericht van 

el-eri .öövonden slagzinnen. 

2' bianco "Rankstellungsantrage11 aan; vul deze in met ge- 
dautur namen enz' en dlön de 11Jsten in bij den Ortskomman- 

3. Mededelingen .worden verzocht van het lot der weggevoerde mel- 

nen alSmede ^an de (financiële) toestand der achtergebleve- 

Communiqué I^r.ó , 17-1-45 
Heslotea is dat te.öen terzake van Arbeitseinsatz collaboreren- 
de ambtenaren en werkgevers geen lijfstraffelijke maatregelen 
mogen worden toegepast. ' ' 
Wij adviseren algemeen landelijk actie te voeren. 
a. door_zending^van waarschuwingsbrief met tekst Hegeringsver- 

klarmg van 2 Januari '45. & & 
b. het kentekenen van hun woningen door het met verf schilde- 

ren van een . open strop op of naast de voordeur. V' /. 

Verzoeke voorbeelden in te zenden van plak-affiches enz. via 
de organisaties aan L.ÏÏ.C. -ifis 
Plaatselijke organisaties, welke de ccmm. via de weg van hun 
or^an. ontvangen, wordt aangeraden voor een snelle beriobi^c 
ving ook contact met CID op te nemen. „ . " ' 

Ï4 
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)KJ 0HGAÏÏI3ATIJ VÜOÏÏ HULP .lAN 01PD.IRDUIK R3 

De leiding van de LO meent aan de officiële instanties In hot bevrij- 
de gebied en in Engeland, een over^ichtte moeten geven vande illega- 
le werkzaatalaeden van haar .irganiaatio, temeer, daar door de gewijzigde 
omstandigheden tevens haar taak aanzienlek veranderd ia. 
Voor September was de Lü zuiver een organiiatie tot hulp aan onder- 
duikers. Door middel van feaar vertegenwoordigers in practiach alle 
plaatsen zijn tienduizenden onderduikers van duikadressen en bonkaar- 
ten voorzien. Tevens verzorgde zede falcificaüea. 
Alleen al in maand Augustus werden er bijna 200.000 bonkaarten op il- 
legale wijze verkregen en uitgedeeld. Sen aantal van 130.000 was ge- 
kraakt door de KP, terwijl de rest verkregen was door middel van val- 
se inlegvellen. 
Het zalU duidelijk zijn, dat een d© gelijk groot aantal niet zonder risi- 
co verkregen en verdeeld kon worden. De slachtoffers, die onze organi- 
satie in de loop de jaren heeft geteld, lopen in de homderden, ter- 
wijl helaas ook delaatcte weken weer velen ons ontvallen. Dit neemt ech- 
ter niet weg, dat alle medewerkers met moed en volharding voortgaan 
op de weg, door hen zelf vrijwillig gekozen, hopende op en biddende 
voor een spoedige herrijzenis van oen vrij Nederland. 

1. Organisat iebouw. 

De bouw van de LO is zuiver democratisch, in dien zin, dat elke 
functionaris gelijke rechten, maar ook gelijke plichten hoeft. 
Voor September bestond deleiding uit 12 prévinciale leiders (Noord- 
Brabant was gesplitst in Brabant—Oost en Brabant—West ). Op de weke- 
lijkse topvergode ingai, die meestal in de nacht gehouden warden, was 
het echter onmogelijk alle provinciale leiders te verzamelen, met het 
oog op de gevaren. Daarom is ingevoerd het systeem van interprovinci- 
aal leider? deze vertegdnwoordigde een aantal provincies. Tevens be- 
zocht en lid der EP-top de vergadering. 
Elke provincie was onderverdeeld in districten, welker leiders even- 
eens wekelijks een vergadering belegden. De districtsleiders op huh 
beurt leidden iedere week de vergadering van de plaatse1jke leiders, 
ledre plaats telde vele medewerkers, o.a. wijkhoofdan, contacten met 
bevolkingsbureau, met het distributiekantoor, de politie, drukkerijen 
enz. 
Als onderdeel van deLO is de KP ontstaan, oorsprorkelijk geheel onder- 
geschikt aan de LO, m ar spoedig gewassen tot een grote eigen organi- 
satie, met eigen leiding en eigen organisatievorm. 
Eveneens ontstond ilt de LO de CID ( Céntrale Inlichtingen Dienst ), 
oorspronkelijk opgsricht als anti-Gestapo wapen. Ook deze organisatie 
is inmiddeks geheel zelfstandig geworden, en heeft ook ander terrei- 
nen betroden. 
De hechte samenwerking tusaen LO, KP en GXD is echter gebleven en 
heeft geleid tot goede resultaten. 
Voor het onderdeel persoonsbewijzen heoft de LO gesticht de PB3 ( Per« 
soonsbewijssoctie ), die duizenden persoonsbewijzen heeft vervalst en 
veranderd. 
Voor het onderdeel valse papieren, stempels enz. zorgde de PC ( Palci- 
ficatieclub ), die oorspronkelijk haar centrum had in Nijmegen, maar 
nu in andere deleh van het land haar arbeid voortzet. 
De kracht van de LO heeft altijd gelegen in de veelheid van haar con- 
tacten. Zodoende werd iedere opengevallen plaats terstond weer inge- 
nomen door eind eren. 



If» de bevrijding van de Zuidelijke provÉnciee is het totaalbeeld van 
het LOwerk zeer gewijzigd door degebrekkige ooaummicatie. Daar komt 
nog bij, dat de noodkaarten niet meer illegaal verknegan behoefden 
te worden. Iedere onaerdui.vQr ^on middels het distributiekantoor 
zelf zijn kaart halen. Men meende, dat de 10 had afgedaan. Daaren- 
boven vroeg de ÏÏBS aller aandacht • 
Door het uitblijven echter van de algehele bevrijding kwam er langza- 
merhand op onderscheiden terreinann veel werk voor de 10 medewerkers 
te doen. Hoewel die terreinen zeer verschillend waren, is de onder- 
linge band tudaen de 10 loden niet slapper geworden, integendeel, 
zeer verstevigd. Middels de mededelingen, die wekelijks door een uit- 
gebreid koerieranat aan alle plaatselijkele leiders worden toegezonden, 
blijft een ieder op de hoogte van de vraagstukken der illegaliteit. 
Het spreekt vanzelf dat niet iedere week de provinciale of interpro- 
vinciale leiders bij elkaar kunnen komen. Daarom heeft de leiding van 

_^ Qei1. drietal illegaal goed geschooide personen benoemd tot een 
dadelijks bestuur , Deze bezoeken regelmatig alle vergaderingen en 
voeren de nodige besprekingen. Tesamen met administratief personeel 
en koeriersters ia zodoendehet 03 ( Centraal Bureau ) der 10 gevomd. 
Middels deggh&e&Ée mededelingen krijgen de provinciale leiders bericht 
van de werkzaamheden van hot GB. 
Voor we overgaan tot het vermelden van de verschillende arbeidster- 
reinen*, willen we er op wijzen, dat do geest van hartelijke oamenwo»- 
king en kameraadachagji gelèid heeft tot een wyfl vertakt, hecht ille- 
gaal verband , waarin mensen van allerlei politieke an godadlenatÉge 
overtuiging hun beate krachten geven. 

2, Overzicht van de L 0 taken. 

a. De oude 10 taak, 
b, Spoorwegtaak, 
o, HBS taak, 
d, Voodseltaak, 
e, CXD taak, 
f, Taak der bestuursenqufites. 
g, NHC taak, 
h, Stichtingstaak, 

a. De oude 10 taak. 

Het spreekt vanzelf, dat de onderduikers, die aan de LO zor en zijn 
toevertrouwd een voortdurende bron zijn van werkzaamheden. Verplaat- 
singen, voorzieningen op voedaelterrein, veranderen van p.b,,s en 
verschaffingen var. paleren bl ven een constante taak. 

! J^ist in de^e maand bleek het nodig door de gewijzigde distributie— 
maatregelens waarbij net weer als van ouds voor degemiudelde onder — 
duiker onmoogelijk was ijn kaarten te halen, uitgebrMe maatregelen 
te nemen om deze catastrophe op te vange:: , Daaryoe zijn voor het 
Westen des lands (waar deze maatregel gold) ongeveer 100,000 valse 
inlegvellen gedr kt en omgezet bij bevriende relaties op ue diotri- 
butiekantoren tot bonkaarten , zodat ditmaal niet behoefde gekraakt 
te worden. 
Tevens worden aan speciale onderd .ikgevallen voedseIpai-ketten be- 
zorgd, hoewel de mogelijkheden daartoe steeds mlhder worden, 

, Financieel worden do onderduikers door de LO verzorgd. De gezins- 

L echter in handen van kot NSF./G-elden vctstrekt de LO uit 
eigen mid elen. Ook het onderhuod der vele medewerkers is voor re- 
kening der LO. Tot ööpte ber werd ook de KP gefinancierd door de 10, 

b. De Spoorwegtaak. 

De spoorwegstaking stelde de illegalteit voor grote zorgen. Gelukkig 
is dit door de sublieme samenwerking tussen li SF en 10 op redelijke 
wijze opgelost. Het H3F zorgde voor de financien, terwijl een oomité, 
bestaande uit een KdF man , een LO raan kol en een Spoorv/egraan de 
uitbetaling regelde, We kunnen geredelijk aannemen, dat welhaast 
geen enkele spoorwegman verstoken is van zijn salaris. 



O* De K B 3. 
5 

De in de dagen van Septet er opgeriuhto NB3 werd in d© aanvang met 
enthousiaarae door de LO-medewericers begroet» Zij namen zlttinc In 
dsbureaux der delta's, ofwel in de delta's zelf, wanneer de KF 
ontbrak, welke laatste de LO in die gevallen als haar plaat«vervang* 
ster aanzocht. Ten slotte traden velen toe tot gewapende verzets- 
groopen ol vonaden die zelf. 2o trmft men nog tkhna overal in de 
HB3 LO mannen aan in allerlei functies» 

voorrmcht goiiad een kalmerende invloed in de NB3 
''0 oe;fen®a» terwijl ze bovendien, dank zij haar ervaring op or— 

ganiaatoriach gebied, een steun voor do bouw van de NBS kon zijn» 
Ten slotte kon zij haar gewicht in de eogaal leggen om de reaotio* 
nalre of do revolutionaire elementen in do NB3 te compenseren» 
De vorwachting, dat wij spoedig na Septe ber bevrijd zouden zijn . is 
niet uitgekomen, zodat langzamerhand de LO medewerker weer door ziir 
oorspronkelijke werk en ook door allerlei nieuwe werkzaamheden in 
toeslag genomen wera. Slechts zij, die door hun toelangrijke functie's. 
ssode in de NBS gemAst konden worden, bleven er in achter» 

orgaaidatie kon ook haar medewerking verlenen om tehelpon de 
FBS ( door haar vyording en samenstelling het mooll-Jksto elomfait in 
da illegaliteit ; op do juiste wijze in te voegen in do illegale 
structuur. Met name werd er v or gezorgd, dat de NBS nergens ovar- 
koepelend orgaan dor illegaliteit zou worden, wat hier en daar 
dreigde » 
Jo moeilijkheden, die de NBS intern bezig houden , liggen ^oomamellüc 
hierin, dat de NBS noch een zuiver militair appraat is, noch een 
zuiver illegaal apparaat. De tegenstelling wordt duidol k, als men 
de democratisohó bouw der illegaliteit in het oog houdt» Bevelen 
moeten er zijnj in zo ver iade NBS militair, maar de bevelen woeden 

i^fVoer^ ^or ^•^-efóa^e groepen, die gewend zijn oo kameraadsohap- peüjke wyze te werken» 
Het dunkt ons goed er op te wijzen, dat In deze nerlode van het verzet 
het illegale werk en niet het militaire versets type het meeste succes 
zal hebtoon» 
Met de G NBS heeft de leiding dor LO de meest hartek ijke ver tandhou— 
ding» 
Er zy nog opgemerkt, dut de KP leiding, inziende dat door het uit- 
vallen van de oude garde en het „anwerven van nieuwe leden, de gees- 
telijke structuur der KP ondermjnd dreigde te wo den, met de LO^sa* 
men een actie is begonnen om haar medewerkers weer to doordringen 
van de geestelijke achtergrond van het verzet, Sij handelt daarbik 
evenals de LO, in de overtuiging, dat verzet slechts waarachtig kan 
zyn en uitoindelyk alochta kracht zal kunnen ontplooien, zo het ge- 
boren wordt uiteen levensbeschouwing en niet uit zucht tot avontu- 
ren, Door achriftelijke voorlichting en mondelinge discussie wordt 

?0 baois gelegd van eon geestesiiouding, die ook, en vooral na de 
bevrijding, eon integrerend element van de gezonde herbouw van ons 
nationaal loven zal moeten zijn» 

d» Voedseltaak» 

Op 6 November 1944 kreeg de LO hot verzoek van de C HBS, de beharti- 
ging van de voedselvoorziening voor de HBS op zich te nemen» De C NBS 
vroeg dit naar aanleiding van de resultaten, die in Amsterdam door 
de LO op dit gebièd bereikt w- ren. De Voedseltooetroid was op dat 
tijdstip reeds precair, en het word dringend nodig het willekeuttg 
vorderen van voedsel door NB. leden in organisatoriac.. verband te 
brengen» De LO mot haarr contacten in iedere plaats des lands leondc 
zich daar het beste voor» 
Intussen vatte de 10 doze taak in ruimere zin op» Alle illegale wer- 
kers, die bijvoeding nodig hadden, gezinnen van gevangenen en zeelie- 
den en die onderdoikors, uiu door de voedselechaarate hun gastheren 
in moeilijkheden brachten, werden genolgaa , Dn tenslotte wist de LO 
via kerkelijke instanties en medici dié hongerenden te bereiken, die 
het allereerst in aanmerkingkwamon voor bijvoeding. Daar intuo en ook 



de Centrale Rederij Voedaelvo rziening opgericht wae, waren er dus 
twee wegen van voedsolwerving» Men is overeengekomen, eikaars werk 
zoveel mogelijk ts stimuleren en te steunen, Pe legale werving 
verscahft de grote hoeveilhsdeoi. 
De 10 werft bij boeren, doe nog steeds huiverig blijven voor leve- 
ring aan officiale instanties of die met hun product zwarte handel 
drijven en dit product nu desnoods onder bedreiging van wapenge- 
weld ai moeten staan. De strijd tegen de zwarte ha&del wordt mot 
felheid gevoerd. Het schan blok verscheen hier en daar alweer ten 
tonele. 
Het vervoer geschiedt met scheoen en auto^s die niet legaal wil- 
len veren. 
De istributie geschiedt aan die bevolkingsgroepen die door de nor- 
male distributie niet extra levwoxfdeeld kunnen worden • Sr zijn in- 
derdaad verrassende resultaten bereikt, kerstmaaltijden voor armen, 
kerstpakketten voor behéeftlgen en illegale werkers, wekelijkse uit- 
reikingen enz. Soms zelfs werden degaarkeake-us bedachtmet aardap— 
pexen * 

De gebieden, waaruit ge, ut werd, waren het Koordelijk deel van Hoord- 
Hoiland, de Haarle, miermeer en enkele klelnre ge oioden in de Weste- 
lijke provincies. Se eerste leveringen it Drieèland hebben reeds 
plaats . «vi ■■Am gehad. De voorraad in et es ten is thans practisch 
op. Op xriealand is nu de hoop gevestigd, maar de v»pst belemmert 
het werk ernstig, 

•i;e jaoo<^ is zeer hoog gespogen, lat gedaan werd, is een fractie van 
wat gedaan moet worden. 

e, C I D taak. 

Uit de relatie met de OID vloeit een werkzaamheid van de LO voort, 
die niet ven belang ontbloot is, 
Voor de opbouw van het inlichtingenapparaat, datx de GXD zich voor- 
stelt te zijn, is het dringend nodig iedere beschikbare illegale 
kracht als inlichtingenbron in te schakelen. De lo medewerker is 
daartoe in het kader van zijn organisatie bij uitstek geschikt. Om- 
gekeerd prfcfiteelrt de LO dankbaar van het geheel der verkregen ia- 
lichtingen, Daarnaast maakt de 10 ook met vrucht gebruik van de ve» - 
bindingamogelJjkheden der CID, nu andere ijögen van verbinding lang- 
zamerhand afgesneden dreigen te worden, Vorder werkt do LO met de 
CID samen in het werk onder f beschrevenè 

f, Statuursenquftte a» 

In de boezem Van ehkele organisaties, waaronder de LO, is het plan 
gerijpt een objectief onderzoek in te atollen n-ar de gedragingen 
van oinnenlandse bestruuüers, dat wil zeggen : burgemeesters, amb- 
tenaren en politieautorito.-ten. Vooral dé 10 leent zich hiervoor 
uitstekend, daar ze in iedere plaats beschikt over leden, die uit 
de aard der zaak actief zijn en bovendien ma-stal zeer in aanzien 
zijn in hun woonplaats. Het onderzoek betreft de houdi g der ambte- 
naren ten aanzien van do verschillende duitse maatregelen, hun 
eigen activiteit enz. De waardo der enqu6testaten wordt verhoogd 
door iedere subjectieve beoordeling buiten te sluiten. liet onder#» 
zoek wordt uitgevoerd door de bereikbare illegale werkers in de 
verschillende plaatsen, terwijl toezicht op de invulling wordt ge- 
houden door rondreizende leden* van de 1153, een afdeling van de LO, 
die voornamelijk gevormd wordt door ondergedoken ambtenaren. Alle 
enqufestatea w0rden door de CID geordend en doorgegeven. 
De bedoeling der enquête is het dapartemetn waardevolle inlichtin- 
gen te verachkiien uit een geheel ^nverdaohte bron , waardoor te- 
vens voorkomen wordt, dat twijfelachtige figuren, bij gebrek aan in- 
lichtingen over hen, zich in het bevr'jde Nederland weer even veilig 
op hun plaats zullen voelen, als ze het voelden in do beze tinga— 
tijd. Belangrijk; is bovendien, dat het rechtsgevoel der ille, ale wer- 
kers door de enquêtes bevredig wordt. 



De voorlopige »®8ultatQin van liet onderzoek zyn met zeer veel "belaag 
stelling en enthousiasme door de departementale leiders in ontvangst 
genomen» 

g» W H G taak» 

Het HH0 ( Nationaal Herstel Comitd ), dat opgericht is door,samen- 
werking van illegaliteit en legaliteit heeft een zeer hrede taak t 
Het opduiken der onderduikers, het Jodenprobleem, do repatriëring 
der krijgsgevangenen en arbeiders uit duitsland, de verzorging van 
hun gezinnen enz. enz. 
Daaryoe hebben dekerken, de particuliere liefdadigheidsinstellingen 
gemeentelijke instanties en de illegale groepen elkaar gevonden, em 
gezamenlijk deze hulp in de ruimste zin des woords op zich te nemen» 
Voor het legaal maken van de onderduikers kan het niet anders dan 
de hulp van de groepen, die geruimen tijd deze ^ersonene verzorgden, 
in te schakelen. Deze verzorgers immers weten precies, welke papie- 
ren in de loop der tyd door de illegaliteit zyn veracahft. Zij alleen 
kunnen controleren, welke onderduikers inderdaad hun distributie- 
bescheiden missen. 
Da elk plaatselpk bestuur van het NHO, dat direct na de bevrijding 
zijn arbeid begint, zal een LO man aanwezig zijn. De illegaliteit ia 
namelijk Iran mening, dat de afwikkelingstaak van het onderduikersev 
vraagstuk geheel aan haar noet worden overgelaten. 
Daarom is haar plan in iedere plaats eon bureua voor onderduikers 
te stichten, dat zich bezig houdt met het legaliseren van de onder- 
duiker. Dit alles moet in nauw contact gebeuren met de gemeenteijjke 
instantie»» 

De Stichtingstaak . 

De Stichting 1040 - 1945, die op ericht is met inttemming van de ge- 
zamenlijke illegaliteit, zal zich bezig houden met de verzorging van 
allen, die door hun illegaal werk schade hebben geleden. Oek hierin 
zullen de LO medewerkers een grote taak hebben. In LO kringen zyn 
namelijk veel slachtoffers geva_len. Hun gezinnen dienen door de 
Stichting te worden onderhouden. Velen zyn door de SD van al hun 
have beroofd» 
Het spreekt vanzelf, dat dexe taak, evenals de NHC taak, geheel van 
kraakt wordt na de bevrjjdlng. De voorbereidende werkzaamheden ech- 
ter vinden voort du end plaats. 

Be L 0 in het totaal der Illegaliteit, 

Het dacht ons goed een overzicht te geven van de plaats die de LO in- 
neemt in het illegale toploven • 
We end rochelden een aantal commissies die ieder ep haar eigen ter- 
rein een geheel eigen taak vervallen. 
a» De G A 0 ( Grote Advies Cemmissie), ook wel gekoemd Grote Raad 

der Illegaliteit, geeft adviezen, vooral in algemene beleidskwen- 
tles. Hierin heeft elke der grote geheime organisaties oen stem, 
terwjjl de LO, wegens haar uitgebreiheid, 2 zetols Inneemt. Als 
dagelijks bestuur fungeert de CC (Contact Cemmissie ), die weke- 
ihks vergadert. Bij belangrijke beslissingen vergadert de dubbele 
00, waarbij o ;k een lid der LO aanwezig is, 

k» De Kern is een speciaal technisch aoparaat, waarin de zuiver 
practisch illegale vraagstukken besproken worden, b.v. de tech- 
niscke uitvoering van versehillendetegenmaatregilen van dultse 
verordeningen, uitreiking van bonkaarten, drukkersproblemen enz. 
In deze Kern heeft de LO 2 vertegenwoordigers. 



o» De L ff C (Landelijke Werk Comniissie ) ig een contactorgaan tussen 
de verschillende organisaties, om eenheid te scheppen in het af- 

vweerfront tegende Arbeidsinzet, Deze commissie stimuleert de ac- 
tiviteit. Ben dagelijks communiqué wordt door de LWC uitgegeven. 
Ook in dit Comité heeft een LO man zitting, 

d» Het N H C bestuur, dat de plannen ontwerpt voor de na-oorlogse 
werkzaamheden van het FHC wordt mede gevormd door een LO verte- 
genwoordiger. 

o. Het Stichtingsbestuur, dat de schema's ontwerpt voor de na-oor- 
logse zorg voor de dlachtoffers der illegaliteit, telt onder haar 
leden een LO man. 

4» Belatie met andere organisaties. 

do behandeling van de verschillende LO taken, kwam het contact met 
verschillende nevenorganidaties reeds ter sprake. 
De LO leeft in goede verstandhouding met alle organidaties. Met enke- 

<i5a:rvarL "bestaat oen nauwer contact, doordat men elkaar in de 
uitoefening der wederzigdse taak herhaaldelijk nodig heeft; met an- 
deren door een geestelijke band. 
Het oontaüt mot het NSF kwam tot stand in het najaar van 1943, 
Sindsdien is door voortduwende uitwisseling van steun- en onder- 
duikgevallon en door hot schouder aan schouder staan als burger- 
lijke verzetsgroepen, oen hartelijke samenwerking gegroeid. Hier en 
uBivr \ in }?yiQ®land| in h-Ql# Zuidsn ) zyn cl6 organisa'feiös vslksmen 
dooreengeweven. 
Met do PBC ( Persoonsbewijs Centrale ) werd samengewerkt op het ge- 
bied van persoonsbewijzenvervalsing. De LO was degrootste afnemer 
van de PBO. Oek in dit geval was de samenwerking uitstekend. 
De samenwerking met KP en GID werd reeds besproken. Uit den aard 
der zaak staan deze organisaties ons het meest na en is het con- 
tact hiermee het meest intiem. 
Met de illegale psrs was slechts weinig cohtact. Eet beperkte zich 
tst levering van bonkaarten enz. Sinds September is het contact in- 
niger geworden en is mot name met Trouw een hartelijke gedaohtonuit- 
wissning tot stand gokomon. 
Hot kan niet ontkend worden en het moet ook niet mis verstaan wor» 
den, dat naamtlre de buvrijding nadert en met name nade woelige da- 
gen na September, de principiële tegenstellingen openbaar worden. 
Dit is niet verontrustend; het is inhaerent aan ons volkskarakter 
Maar nu de rust enigermate is weergekeerd, is het verbliidend te 
constateren, dat dwars door de tegenstellingen heen, de"door vier 
jaren stryd gegroeide waardering en samenwerking niet verloren is 
gegaan. 
Deze winst uit de gezamenlijke strijd zal een krachtig cement ziln 
voor de wederopbouw van ons Yaderland, 

5. BEGlNSELVBRKLAHINGr 

zag haar taak stseds in het verlenen van steun in de meest 
uitgebreide zin aan de onderduikers. Het ging hierby echter niet 
em do ondorduiker zonder meer, hoezeer die ons ook ter harte ging. 
De steun werd verleend als een uiting van het principiële verzet 
tegen de geweldjlegiag van den vijand, als oen daad tot herkrijging 
vaa onze ware constitutionele vvrijhedein. De LO zag in, dat haar 
werk zinloos zeu worden, zo ze niet tevens op post zou staan bij de 
verwerkelijking der vrijheid. Zij voelde het aïd haar verainjrwoordelijk— 
heid er voor te waken, dat de vrijheid niet bevochten wordt voor 
revolutie, noch voor restauratie van wat niet gerestaureerd ma« 
worden, 



Deze taakverdieping voltrekt zich siads September geleidelijk aan in 
de LO gelederen» Men wordt zich bewust van de achtergrond van het i 
verzet# 
Het is duidelijk, dat de LO zo bezien, niet een zuiver technisch ap- 
paraat is# Er moet echter tevens de nadruk op gelegd worden, dat de 
bewustwording \an de diepere grond van het verzet, de L0 niet ep het 
politieke pad krengt# De LO blijft zich zien als een verzetsorganisa- 
tie met een nationale taak. Zij wil deze taak echter volvoeren, uit 
een deer haar fersprong en historie gegeven principiële levenshouding* 

B* 
ïïat de L© zich deze taalverdieping bewust is gewerden, is veroorzaakt 
door verschillende na September ppgetreden gebeurtenissen*. 
Tem eerste de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Griekenland en 
Belgi», die ens hier met zorg vervullen. Tot elke prjjs wil de LO 
medewerker trachten, enerzyds treebelen en anderzijds een gang van 
zaken, waarin een streep door vier jaren intensieve ©ntwikkelindf 
gehaald wordt, te voorkomen. 
Vervolgens stelde de Regering in Enggli-nd, naar kleek uit telegram- 
men, er prijs op door de illegaliteit over na-oorlogse preblemen te 
worden voorgelicht# 
Tenslotte kan de LO haar ogen er hiet voor sluiten, dat ook hier in 
het "bezette gebied stromingen zij4, die door hun activiteit de tee— 
stand rijp zouden kunnen haken voor de bevrijding begeleidende ver- 
schijnselen, zoals die in BelgiB en Griekenland optraden# 

0 « 
Fe LO diende, met het oog ep deze problemen, stelling te kienen bin* 
non de illegaliteit,zonder daarmee schade te doen aan de hartelijk» 
samenwerking, die er steeds met de andere organisaties was* En daar- 
toe moest ze In een verklwring tot uitdrukking brengen, wat in de 
beezem van haar organisatie leefde en wat bij de overige organisaties 
als bekend mocht worden verondersteld. Zij tekende de Beginselverkla- 
ring met die organisaties, die , op de zelfde grondslag staande, 
haar inzichten ever de na te streven doeleinden deelden# 
Dene Beginselverklaring luidde als volgt j 
* Dd endergetekense organisaties achten riet, gezien de ontwikkeling 

in de illegaliteit, thans gewenst de navelgende gemeenschappelijke 
verklaring van hun grondslag en werkzaamheid vast ÉmÊi te leggen» 

Zij zien hun ondergrondse activiteit als een uiting van een positief— 
Christelijk» leven solver tuiging. Dientengevolge meet hun activiteit 
worden beschouwd als een bijdrage - ieder voor haar deel — tot de 
strftd om het behoud en de versterking van de Christelijke grondsla- 
gen van ons volksleven, als onmisbare voorwaarde* voor een Neder- 
landse lochtsstaat. Dit houdt in, dat zij afwijzaa elk streven naar 
een orde van zaken, waarbij door verabsolutering van de ataatsge- 
dachte, het typiosh - Nederlandse cultuurbezit van de geestelijke 
vrijheid en de zelfstandige waarde van de menselijke persoonlijkheid 
in het gedrang komt. 
Vanuit dit gezichtspunt wordt thans de strijd tegen het Nationaal— 
Socialisme geveerd en zal eveneens het Cemmunisme moeten worden 
afgewezen» * 

Wogo 

De Landelijke Organisatie voor hulp aan 
onderduikers# 

De L K P. 
Het Protestants - Christelijk Schoolverzet,, 
"Trouw"# 



E- 

Met deze verklaring is ook Iedere twijfel over het standpuütder 
LO weggenomen* De LO moeit daarna met de medeendertekemaaro 
da overige illega3.iteit trachten te winnen voer haar opvatting 
ever dé bouw van de illegaliteit na de oorlog in verband met 
de taken, haar dan ftp te dragen* 
Daarbij stelde ze met nadruk vast, teneinde zowel een revoltfctie 
als een vervallen in restauratie te voorkomen, dat g 

de kleef tussen illegaliteit en legaliteit meet worden over- 
brugd* 
de Grote Raad der Illegaliteit zich ver moet houden van de 
zuivere politiek, daar de meeste organisaties zich hierin 
niet kunnen vinden, en ook de grootte der organisatie» in 
politiek opzicht niet tet zijn recht kan komen in de Grote 
Raad der Illegaliteit* 
de illegaliteit de met haar structuur overeenkomende rol 
inzake de zuiveringsproblemen zal moeten vervullea* 

Het stemt tet bljjdschap, dat de overgrote meerderheid der 
illegale organifiaties zich met dit schema, als grondslag voor 
de structuur van de Grote Haad der Illegaliteit, hebben kunnen 
verenigen» 

W.go 
TOP DSH L 0 

in het bezette gebied* 



1 MEDEDELIÏTGEïI VAlf HET Gb DER LO - Er. 31 - d.d. 29 JMUARï 1945 

1, MOEHEID IE DE ILLEGALITEIT 

Het is niet te ontkennen, dat door het uitblijven van de' bevrijding ee 
zekere moeheid bij de illegale werkers optreedt. Hoewel ook wij daar 
niet-aan ontkomen, willen -wij daar ernstig tegen waarschuwen. Die moe- 
heid demonstreert zich in het laten verslappen van de organisatieband, 
i-n het niet meer nakomen van zijn illegale plichten, in een zeker ge- 
prikkelde sfeer, waarin kleins verschillen tot grote tegenstellingen 
worden opgeblazen. Dat kan zo niet, we moeten ons vergewissen, dat wij 
de laatsten zijn. Een illegaal dichter zong: 

Wij zijn de laatsten en wij moeten 't keren, 
pog een kleine wijle, nog eenmaal de tanden op elkaar, gedenk onze 
vrienden, die voor hun ideaal gestorven zijn. Dit ideaal is nog niet 
bereikt. 
Aa n ons ds_ 'qltvogring van die erfenislll 

2 * TEKORT ÜE KRACETEE 
Door het uitvallen van vele gewaardeerde werkers dreigt er een tekort 
te ontstaan aan goed ingewerkte illegale strijders. Dit tekort moet te 
spoedigste worden aangevuld. Er zijn mensen voldoende beschikbaar, het 
is eigenlijk een kwestie van opleiding. 
Maar, wees bovenal zeer serieus In het maken van een keus. 
Maar, in alle gevel, doe een keus voor het te laat is. 

3. SPC0RWSGSTAKIi'G- 

Uit een brief van een illegaal werker: "Is het nog wel nodig langer de 
snoorwe •-staking te animeren???" 
Toer. hebben, we ons evon de ogen uitgewreven en hebben we gezucht: Ge ei 
ons de oude werkers van vroeger weer terugi! 

1 een . gedeelte van Jan. Public 
dat met een hongerend lichaam door de koude straten dwaaltj maar ons 
duikt: wij weten beter. 
Slechts ijzeren wil tot uiterst verzot, slechts een totale sabotage 
van de totale oorlogsinspanning van den verdrukker, slecnts dat kan oi 
leiden! 

Er is een comité gevormd uit de spoorwegmensen, die de st'axcing willen 
breken. Deze lieden dus zouden da slaven, door de duitser?■ buitgemaakt 
willen vervoeren, zouden dus het bloed '.villen helpen aftappen van eige 
land en volk. 
Onnodig te zeggen, dat dit comité verklaard wordt tot onze doodsvijand 
Het optreden van dit edele gezelschap zal ons animeren tot grotere 

• waakzaamheid. 

4. DB GID 

In enkele streken des lands klagen de CID-mensen over een slechte saiae 
werking met dé LO. Het lijkt ons, dat men daar niet goed doordrongen 3 
van de"grote waarde, die het GID-apparaat heeft voor de goeds verbin- 
dingen tussen de provincies en de districten. Vooral in het Koorden is 
de CID nog in wording, maar wanneer men daar de hulp van de- LO zal in- 
roepen, is het zeer gewenst,hen In alles behulpzaam te zijn. Het Veste 
kan getuigen van hst grote nut van dit apparaat, 

5. DE KOOPKAART 

In hoeverre Is het geoorloofd onze medewerkers een extra kaart te geve 
vraagt men ons. In een der grote steden des lands geldt het volgende: 
Illegale werkers ontvangen een dubbele kaart, wanneer zij niet In stag 
zijn op andere, wijze hun voedsel te verkrijgen, Maar dit moeten de uil 
zonderingen blijven. Bovendien wórden or erkela kaarten beschikbaar ge 
steld voor de plaatsen, waar do werkers zich centraliseren, b.v, de bu 
roaux, waar de*maaltijden gebruikt worden, de koerierscentra enz. 
Dit moge als voorbeeld dienen. 



O. VOSPSBLSOQD , . ' 2 
rogrnaals doen we -eer ernstig beroep op onze contacten In het Oosten 
en Koorden des lande. De voedseïnood berélht een stadiicn, dat veler 
werk bijna amogelij.k maakt . We kennen koeriersters, die niet meer in 
staat zijlij, .hun werk te dóen, We kenner, prima illegale werkers, -.Ier 

■ kinderen-hongsr en" gebrek lijden,, omck.t vader niet "in staat was door 
illegale werkzaamheden op voedsel uit te gaan. Deze voorbeelden 

' mogen dienen,om de ernst van de toestand te besefren. Het moet toch 
mogelijk zijn in de bevoorrechte ge bi oden. eer district voedsel te ver- 
zamelen sn adressen met wachtwoord door tc geven. We garanderen, dat 
het gehaald wordt, hoe dan ook. 
We hopen dat dit dringend: beroep op onze vrienden uit het Ouzsten en 
het Koorden gehoord wordt, .Biet alleen gehoord, maar ook opgevolgd. 
We wachten met spanning do resultaten af. 
En aan nog het volgende voor alle wervingsgebieden.' Er zijn nog veel 
te veel individuele acties om voedsel te verkrijgen. Hoe goed ook be- 
doeld, er worden toch speciale bevolkingsgroepen-mee bevoorrecht, of 
er wordt^ op een verkeerde plaats geworven (pcctaardappelen). Men stoot 
daar tij bijna altijd het hoofd, omdat de- boeren en ambtenaren alleen 
met goedkeuring'Van LO mee willen werken. Ondersteun iedere actie, 
maar hou de teugels Strak in handen. Geen werving dan met goedkeuring 
van de LC vcedselman van de noodlijdende streek on van de streek waar 
geworven wordt. 
Organiseer ook in het Hoorden alleen op basis van strikte LO controle. 
In het Westen werkt dit schitterend. 

7. SP HETHOPMS 
Er zijn nu reeds twee pamfletten in omloop, die zogenaamd door do RW 
ondertekend, een felle aanklacht togen OP, de Regering, prins Bernhnrd 
etc. inhouden. Kon verzekert ons,' dat zo niet door de RW geschreven 
zijn, en hst is reeds duidelijk, dat do SP or do hahi ' üeeft'fSiïfï "" 
er. inhoud sta.-.n dan ook ver van: d wat wo gewend zijn in illegale 
kringen. 
Loop niet in de val. Mo mosten gezamerf-ljk eerst de mof verslaan, en 
zullen dan zo nodig op kameraadschappelijke wij zó onze verschilpunten 
bespreken. De 3D moet geer kans hebben sen splijtzwam in de illegali- 
teit te hebban. Ontdek aan ieder do herkomst ch-zer suaadechriften, 

8. ARE3IP S11IZE1 
tf£T de provincies krijgen we herhaaldelijk de klacht, dat men wol is 
waar geen "Auswaise" aanvraagt, maar met weet, waarom niet. Zo zal 
men licht in iedere nieuwe val lopen, door de duitsera gesteld. 
Weet dan, dot we mots mogen doen, HELEMAAL KISTS: niet melden, niet 
bedelen om "iuswoise" bij werkgevers. Ook riet c: : voorlopige, geen go- 
bedel van werkgevers bij de duitsers om "Auswsise", geen uitroike;n v_n 
papiertjes, waar de duitsers geen waarde aan hechten, ar.ar waarvan mei 
denkt, dat ze misschien toch helpen. Zelfs " Vaswcise", die illegalen 
dekken, zijn uit den boso'j se verslappen het moreol verzet van do niet 
- illegalen. 
En we doen niets, omdat we zo, en slechts zo, deze strijd kuvror winr m. 
Po eerste slag is gewonnen. Laat ü niet' ir. s'iaap sussen. De tweede aan- 
val is al bogonnen mot de voorlopige "Aus'./oise. Dus ook de. e niet ac- 
cepteren of .aanvragen (ze helper ■ ovondisn niets, als het or op aan- 
komt ) . 
Bij iedere greep die de duitsers doen, moet - -i ze wanorde verwekken. Pa" 
is onze kracht en de mof weet het. Hij wil tot goon prijs eer.h-.ongen?':- 
volutle, Slechts do REGIS-TRAflS door het aanvrager var "AÏÏS'TZLSS11 er 
het gebruik van VOORLOPIGE kan hem redden. Sn slechts do totole weige- 
ring 'van modowerkinn, kan 0113 VCAK redden. DAT 13 PK3 C'GE '"/EG. 

9. GEHEIME TOPMSPEPELIK'GEi'. Ir verband met bijzondere omst. ,ndi, heden 2 'Z 
de zo wéék ge o n geneïmc 'topmededoling uktkouon. 

10.Als bijlage- I de K? bijlage. • Kot vriondelijko 'roe-ten, * 
"■ ' CB der LO "' . / 



BIJLAGE I, behorend bij mededelingen Nr, 51 

K P 3 IJ L A. G E 

Onze t a a 'k in d e \ LLB.S v 

Men kan van mening vSTschillen omtrent'- de 'venietsmentaliteit van de leden 
van de KBS, meer speciaal van het gedeelte / dat 'thans ^actief optreedt, 
doch het valt niet te ontkennen, dat zl-i, die reeds voor den dollen Dins- 
dag actief verzet gepleegd hebben, een typische ver zetsmentalitelt bezit te: 
De drijfveren van hen, die vóór S September reeds actief werkzaam waren, 
warer dan ook geheel anders dan van hen, die toen de ge alliaarde legers 
op onze grenzen aanrukten, min of meer ©sn rol in het verzetswerk zijn 
gaan spelen. 
Hst is opvalleid hoe diverse actieve verzetsleden hun capaciteiten geduren- 
de de meest ingewikkelde en soms onoverzichtelijke situaties weten uit te 
buiten en de acties tot een goed einde te-brengen. Bijzondere karakterei- 
genschappen komen veelal sterk naar voren, welke hun, indien zij de li- 
chamelijke en geestelijke capaciteiten bezitten zonder meer tot leiders 

.. op het gevechtsterrein zouden stempelen. 
Wilskrachtige figuren, die vrees gemakkelijk 'weten te overwinnen, begin- 
selvast zijn en door hun voorbeeld hun manschappen door de hoogte- en 

.dieptepunten van het gevecht heen weten te brengen, waardoor hst vertrou- 
wen in hen bijzonder verstevigd wordt. Zonder dit vertrouwen is het uitge- 
sloten de troep, in welke toestand zij ook verkeert, in de hand te houden. 
Reeds in Mei 1940 hebben wij wel terdege kunnen constateren, dat een hoge- 
re militaire opleiding niet de waarborg is voor een juiste houding op het 
gevechtsterrein. Velen dachten, dat men door autoritair optreden het" ge- 
zag konden handhaven en niet door het respect, dat men door'zijn houding 
moest afdwingen. 
"jieT 'Spï^hëT^111 'Vanzelfy'-^tiartrwiri^ -verwachten, dat irr-de--PBS-voor de verant- 
woordelijke pesten personen worden aangewezen, die of hier te lande in de 

... Meidagen van 1940 of elders hun waarde op het gevechtsterrein hebben 'be- 
wezen, die in de afgelopen jaren, zo ze al niet aar. gewapende verzetsac- 
ties hebben deelgsnomun, toch risico's hcboon durven lopen, door het ple- 
gen van actief verzet tegen de bezetter, en die in het algemeen ge- 
sproker. enige illegale - ervaring bezitten. 
De gevechtswaarde van het Nederlands© Volk is thans betrekkelijk gering 
be achten, bovendien komen hierbij nog diverse factoren, die dit ten zeer- 
ste beïnvloeden: de wegvoering van de kern van onze bevolking; de licha- 
melijke- sn geestelijke uitputting van ons volk; de geringe, zo niet ontbro- 

■ kende- gsvechtsorvaring; de betrekkelijk geringe illegale scholing; de 
uitermate moeilijke verbindingen en de kwetsbaarheid var. het grote appa- 
raat.' ' ' 
Men kan derhalve, hoewel wij samengekoppeld zijn met een apparaat, dat 
krachtens zijn opzet er op gericht schijnt te' zijn militaire operaties in 
groter verband te verwachten, rustig aannemen, dat operaties op grote 
schaal practisch onder de-ze omstandigheden tot de onmogelijkheden behoren. 
Weliswaar is de gevechtswaarde van hot duitse leger sinds 1940 ook aan- 
merkelijk teruggelopen, bovendien zal een eventuele terugtocht wellicht 
wanordelijk zijn, doch dit brengt mee, dat juist optreden in kleine 
groepjes gowenist Is, Speciaal het uitgangspunt bataljon en compagnie, 
waarmede nog maar al te vaak wordt geschermd, is m.i. onjuist te achten. 
Hiermede wil ik in het geheel niet zeggen, dat op een gegeven moment het 
aantal manschappen, dat in een gevocht gewikkeld is, niet do sterkte kan 
vertegenwoordigen van een bataljon dan wel een compagnie, doch dan be- 
staat tussen deze ploegen niet een bepaald verband, waarvan mc-n is uitge- 
gaan. 
Het - is ©en verheugend VcBPSchi jnspl, 'dat de structuur van de KP de toets 
van de practijk wel degelijk heeft kunnen doorstaan. Dit is voor ons het 
bewijs dat de bouw va'n de KP goed is. Waaraan in niot geringe mate de 
hecht© onderlinge band heeft medegewerkt. 

% * # 



Met vervrijsing naar een onzer vorige artikelen merken wij Msr aopiaels 
op, dat het systeem, dat het boste bij onze structuur past, liet ofcract 
het meeat verzekert, de ploegen hot minst uitput en bovenalen het minst 
kwetsbacr maakt, hot sabotage-systeem is. Voor ons pre rk is het tIcsköh- 
stelsel altijd het meost geschikt gebleken. 
Van grote eenheden zijn wij over het algemeen vrij huiverig, oMat 
niet op elkaar is ingesteld. Hierbij komt nog, dat kleine olcoKsn ssar 
gemakkelijk verplaatsbaar zijn, en dus overal op kunnen treden, hesreen 
zeer vele voordelen biedt bij het prachtige v/ark. 
In het sabotagewerk zelf kunnen wij nog enig onderscheid naken, nl. 

a. specifiek technische sabotage. 
b. het gewone kraakwerk (ons oude Kp werk), waarbij momenteel nog tost 

het veiligstellen van de voedselvoorraden. 
c.' het overvallen van hoofdkwartieren, kleine de t a c home run n, enz. 

Het spreekt vanzelf, dat dit werk moet komen te staan onder commandant:r, 
die over practxsche ervaring-beschikker., on deze zijn er ongstwijfeia. 
De ploeger, moeten gewestelijk, distrlctsgcij se en plaatselijk rochtssrc.-a 
onder bevel komen te staan van de gewestelijke, dan wol districts-s&bo- 

" tage commandant. 
Dit vermindert het aantal contacten voor do ploegen aanmerkelijk. De oe- 
netratie van de 3D in deze explosief naar buiten op tredende ploegen wordt 
geringer, terwijl voorts de publicatie zoveel mogelijk v/erdt" beperkt, 
omdat de go trapte bevelvoering hiermede in zekeren zin de pas wordt af- 
gesneden. 
Het contact met do novonploegen, dan wel met do saiotagecoiimandanten zal 

- als regel, in verbond net het verstrekken van speciale opdrachten, 
rechtstreeks plaats vinden, hetgeen het vertrouwen in de' leiding sasr 
zeker zal versterken. 
Fe, situatie per gewest wordt hierdoor overzichtelijker, t^ruijl boven- 

-* dien een go ode taakverdeling - voor do ploegen mogelijk lëh Cp dé--, vihk'n ""*1 
- kan worden voorkomen> dat elementen hun wapens, welke zij jarenlang ver- 
"'/borgen hebben gehouden, weer te voorschijn halen om hiervan ter eigen 

bate misbruik te maken door afpersing, overvallen, roof- on olundortoch- 
'ten.' Tegen deze elementen zullen wij uiterst streng moeten optraden, 
omdat het herhaalde malen voorkomt, dat do naam van do 10? misbruikt wordt 
om deze gangstor-practijkor te dekken. 
Slechts na overleg met dan SC 3G- of dar. DC SC* kan men er toe overgaan 

"een boparldo actie uit te voeren, terwijl voor het gewone kraakwerk m% 
het ocg op de voedselvoorraden zeer nauw contact moet bestaan met de 
leiders van de LC. 
Vergeet niet dat de K? zich cp dit gebied een zekere naam had verworven, 
door dit vertrouwenswerk. Dezo naam raag niet in discrediot gebracht wer- 
den door eigenmachtig optreden. 

Orde en tucht zal er moeten zijn In eigen gelederen, waardoor het wellicnt 
mogelijk aal "blijken uit do ze ondergrondse strijders,die reeds getoond 
hebben, wat ze waard zijn, een kern te verwon voer het 3e gsr. 
Onze Regering kan straks op ons een beroep door; om onze acties steun te 
verlener, in het raar; van de NES, cm erde en rust ■ voorlopig te handheven, 
waardoor het mogelijk zal zijn oen aanvang te maken met de herbouw var 
datgene, wat door de duitsers materieel ©n geestelijk afgebroken is ge- 

•• worden. Juist uit stadium en deze ovorgangsperiode zal voor do toekomst 
var. ons vol beslissend zijn, 

L S 0. 11 ?. 



Mededelingen van het CB der LQ dd. 3 Februari 194-51_ 

Nr1^2_ 

1. Illegale Praktijk- 
De laatste weken hebben zich overal in de leiding der organisa- 

ties en daarbuiten,gebeurtenissen afgespeeld,die kortweg rampspoedig te 
noemen zijn,waar we op willen wijzen is,dat er ditmaal kapitale fouten 
door illegale werkers gemaakt worden. 

Hoe is het mogelijk,dat er thans nog werkers rondlopen,die thuis 
open en bloot adressen en namen van medewerkers hebben rondzwerven,waar- 
door al deze medewerkers,zelfs door een onschuldige inval in zo'n huis, 
voortdurend in levensgevaar verkeren.Dat men roekeloos is met eigen 
veiligheid, is voor eigen verantwoording,hoewel door uitpersen van de ge- 
arresteerde, niet zelden anderen in gevaar komen.Maar dat men roekeloos 
is met zijn eigen vrienden,door met hun adressen slordig om te springen, 
is bijna misdadig te noemen. 

Wij ziin er niet geheel zeker van,maar het is wel waarschijnlijk, 
dat de zware klappen,die ons in de laatste weken treffen, in verband" 
staan met namen als hierboven omschreven. 

Effectief en snel werken,is dikwijls in strijd met veilig werken. 
Men bedenke echter steeds,dat veilig werken een noodzakelijke voorwaarde 
is, om op de duur resultaat van het werk te krijgen.Dus op de basis van 
een zo veilig mogelijk werkend systeem,de grootste snelheid betrachten. 
Voor die veiligheid is iedere medewerker verantwoordelijk. Als hij een te- 
lefoonnummer of een adres op krijgt om er mede te werken,moet hij bedenken, 
dat hij daarmede de vrijheid en misschien het leven van een vriend in pan- 
den heeft.Hij moet dus de moeite nemen, deze gegevens te camoufleren en 
goed op te bergen. Dat kost tijd,maar dit tijdverlies is uiteindelijk winst. 
Laat niemand van dnze medewerkers na dezo oorlog om zo'n reden van na- 
la tighëTdToöit misdadig  genoemd"behbeven te worden. 

Afgezien van enkele werkelijk schitterende successen,op het gebied 
van voedselwerving en distributie ,die hier en daar bereikt zijn," moet in 
doorsnede voor onze organisatie geconstateerd worden,dat wij in gebreke 
blijven te doen wat mogelijk is.Wat is hiervan de schuld ?????????? 

Wil men een zo moeilijk hanteerbaar onderwerp als de voedselwerving 
vervoer en distributie werkelijk enigermate bevredigend behandelen, dan 
is de eerste eis, dat iedereen,die hierin ook maar de geringste taak 
heeft, eenvoudigweg zijn plicht doet met snëTheid"'en'nauwkeurigheid. 

Wij kunnen gerust constateren,dat zeer velen in dit opzicht in ge- 
breke blijven. 

Het is te verklaren,dat men hier of daar somber gestemd is over de 
mogelijkheid van resultaat.Zo zal een medewerker in staat zijn,voedsel te 
werven,maar geen'vertrouwen hebben in een mogelijkheid van vervoer naar 
de nodige centra.Dat is zijn zorg niet.Hij moet zijn plicht doen. 
Bovenal rust hier een zware verantwoordelijkheid op de organisatoren, op 
de mannen,die de verbindingen tot stand brengen en moeten zorgen, dat van 
werving tot distributie,het aoparaat gesmeerd loopt.Zij mogen niet rusten, 
voordat de verbindingen afdoende zijn en zij moeten enthousiasme kweken, 
waar dit niet is,en in 't algemeen 't kleine zetje geven,dat de wagen over 
de brug helpt. Nog is veel mogelijk.Lees de oude mededelingen na,wij kunnen 
niet alles herhalen. 
Als de bevoorrechten eenmaal de hongertochten in de steden zagen,eenmaal 
de rijen voor de winkels,de radeloosheid en kou en honger,dan zouden zij 
zich geen rust meer gunnen,als het deze arbeid betreft.Pak aam vrienden, 
en kanker niet.Wees niet de kapotte schakel in de ketting,die haar on- 
bruikbaar maakt. 



vervol^: mededelingen no.32 pag.2. 

3» Waarvoor strijden wij ? 
Dat was voor September eenvoudig:De Duitser eruit en Oranje erla.Een 

vrij volk met oen vrije geest op vrije grond.Maar dan komt dolle Dinsdag.Be 
bevrijding in zicht. Ban duikt de S.D. op.De N.B.S. treedt aan. Allerlei 
zwakke broeders worden dan "sterk" oftewel illegaal.De organisaties 
trrden allerwege in een samenwerking,die zeer intiem is. De G.A.C. wordt 
actief.Naast de oude L.O. taak tal van nieuwe taken. De beginselverkla- 
ring wordt publiek. Wat een verwarring in de illegaliteit heeft dit alles 
ontketend.Gelukkig is ook in deze nieuwe situatie rust en betrekkelijke 
overeenstemming gekomen. 

't Wordt nu tijd om de balans op te maken. Waarvoor strijden wij ? Voor 
eon vrij volk,dat met zijn vrije geest op vriie grond wil wonen. Dat is punt 
oén en blijft punt één.Laat U daaromniot van de kook brengen door tegen- 
stellingen in de illegaliteit. De Duitser moet er eerst uit. 

Maar er^is een punt twee,dat blijkt wêT"in Belgie en Griekenland.Als te 
Mof eruit is,moeten we het samen nog eens worden over do inrichting van 
onze vrijheid. En daar zit nu juist de kneep. 
Hoeveel medewerkers zullen de laatste tijd gezucht hebben?Riskeerde ik daar 
alles voor? Hielp ik daarvoor onderduikers ten koste,misschien van mijn 
vrijheid en leven,dat we rechtstreeks naar de revolutie rennen, of dat de 
oude soep weer opgezet wordt,alsof er niets gebeurd is? Hij zal zich af- 
vragen of de leiding der organisatie er ernstig mee bezig"is,revol±utie 
en restauratie te voorkomen. 

Het is onze plicht daar antwoord op te geven,opdat de medewerker 
met vertrouwen in de toekomst zijn werk zal kunnen voortzetten. In enke- 
le korte stukjes zullen we iets mededelen over do na-ooAogse inrichting 
van de illegaliteit,zoals wij die hopen te verwezenlijken.En dat wel,omdat 
nu juist de geest der illegaliteit ervoor rijp gemaakt moet worden( in- 
richting dor na-oorlogse illegaliteit wil niet zeggen,voortzetting van 
de illegaliteit,maar inrichting van het afwikkelingswerk.) 
Bedenk dus twee dingen bij het lezen van deze stukjes. 
1. Dat de mof eruit moet 
2. Dat onze duur gekochte vrijheid een werkelijke vrijheid moet zijn en geen 

springplank voor revolutie of restauratie. 
En voor beiden moet ons illegale front rijp gemaakt worden. 

4. De Vrouwen. 
In bijna alle plaatsen van Nederland is het de illegale werkers prac% 

tisch onmogelijk geworden ,om zich op straat te bewegen.Overal worden raz- 
zia's gehouden en patrouilleren Duitsers in burger of in uniform om onze 
jongens in slavernij te voeren.Nu doen wij een beroep op de vrouv/en van 
Nederland,waarvan er al zovelen ons front versterkten.Onze mannen zullen 
no^ hard nodig zijn om en nabij de bevrijding.Toch moet ook nu het werk ge- 
beuren, bonkaarten verspreiden,berichten overbrengen,enz. Laat dit nu niet 
meer aan de mannen over,desnoods eon gedwongen rust voor hen. Schakel 
nieuwe illegaal vertrouwde vrouwelijke krachten in on zorg,dat de verbin- 
dingen tot elke prijs in stand blijven. Wij weten wat wij vragen; ondanks 
sneeuw,regen en storm. De verbindingen zijn hot zenuwstelsel vana ons werk 
en het verzet moet paraat blijven. 

5' Legitimaties. 
Een' L.O. legitimatie viel in handen der S.D. Woest op Uw hoede J 



Mededeelingen yan het C.B. der L.O., dd. 12 Fehruari 1945. 

no. 55. 

1. finquétestaten. . ' - 

Van één provincie zijn pracriscii alle staten binnengekomen,. De ande- 
re provincies zullen misschien al veel verzameld hebben, maar er werd nog 
niets ingezonden. Spoed, mijne heeren!! Ha inzage der staten worden ze 
ter plaatse nog door'de deskundigen mét ü èn anderen doorgenomen. Dat 
kost tijd. De resultaten van de ingediende staten zijn zeer bevredigend. 
De meesten waren direct bruikbaar. Staten, waarin de antwoorden zich uit- 
sluitend tot ja en neen beperken zign niet bruikbaar. Bedoeld wordt niet 
een uitbreiding met een subjectieve beoordeeling van "goed" of "fout", 
maar met een nadere uitleg, waardoor de noo.dige teekening verkregen 
wordt in de begrippen "ja" en "neen". 

2. "Zwarte handel. 

Er zijn nog zooveel zwarte handelaren in Hederland, dat geen L0- 
medewerker zich voorloopig over gebrek aan werk behoeft te klagen. Deze 
smet vair ons volk moeten we tezamen met de C.C.D, en desnoods met de 
plaatselijke politie probeeren weg te neraen, 

Ben belangrijke opmerking hierover kregen we uit Utrecht, Slagers 
kan men zoo niet aanpakken. Zij komen dan nl. in handen van de SD. Dat 
moeten we dus zelf opKnappen, De opbrengst komt ten bate van de algemee- 
ns LO-voedselwerving, 

3» Wie niet hooren wil, moet voelen. 

Ergens in Hederland hebben enkeleverantwoordelijke Heeren van een 
G.A.B, om htm symphatiën voor de arbeidsinzet een flink pak slaag van 
onze vrienden gekregen. Bei frissche en onschadelijke methode. Mits met 
mate en mei; wijsheid toegepast is dit een voorbeeld ter navolging, 

4. Voedsel. 

Men klaagt erover, dat het C.B. geen concrete mededeelingen doet, 
sfooral over de voedselproblemen. Die zijn van het C.B. ook niet te ver- 
wachten, maar van de voedselvergadering, die de methoden om te werven 
moet voorbereiden, vervoeren en distribueeren. Door contact met Uw voed- 
selcommissaris LO kunt ü op de hoogte raken. Bovendien zouden we ieder, 
trucje onmogelijk maken, als we het openlijk in de mededeelingen beschre- 
ven, want deze papieren bereiken helaas meer dan de LO. 

f r Tenslotte moet U zelf ook wégen openen en daarover als het slaagt 
.de./v.aedselyergadering inlichten. Zoo wordt de oplossing steeds geboren» 

3« Bonkaarten. J 

De uitreiking 4e noodkaart zul waarschijnlijk deze maand geschieden. 
We vermoeden, dat de uitreiking op dezelfde wijzezal geschieden als de 
vorige keer. Hoe deze precies zal plaatsvinden is nog niet met zeker- 
neid te zeggen, mciar wel adviseert men ons van bevoegde-zijde reeds nu 
de inwisselbon, welke, op de 3e noodkaart voorkomt, in te nemen. 
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6. Waarvoor strijden wi^? 

Zooals gesegd moet ons volk na de bevrijding door wijze stuurmans- 
kunst langs de klip der revolutie en de zandbank der restauratie geleid 
worden. Op de eerste zou bet ernstige, blijvende schade opdoen, en ge- 
loopen op de tweede zou het ook letterlijk verzanden in zijn ontwikke- 
ling. 

Wie dit probleem geheel aan de regeering ter oplossing wil overT 
laten verbist zich, Zelfs^ de beste regeering. kan zonder de medewerking 
van een ^lok niet Suren, Het volk draagt medeverantwoordelijkheid. Daar 

dat ie regeer ing door vier jaren verblijf in het buitenlied vreemd staat tegenover de ontwikkeling hier. Ze moet dus naar middelen 
omsuen om opnieuw contact te krijgen met ons volk. En als de'tijd daar is, 

yV-.26 zelfs aftreden ten behoeve van een regeering, die beter on de hoog- 
te is van de toestand in ons land. o -s, ^ & 

Hoezeer dit ook toe te juichen is als een streven om troebelen, die 
in andere bevrijde gebieden voorkwamen,'te omzeilen, juist hier schuilt 
voor ons de moeilijkheid. De kroon wendde zich n.1, ook, en vooral tot 
de illegaliteit om politieke voorlichting.(We móeten opmerken, dat de 
kroon buiten de illegaliteit bijna nergens in Nederland aanknoopingspun- 
ten he^ft om_ in contact te komen met ons volk). En toch: wij willen als 

r * Seen politiek in de illegaliteit. In Juni,,toen het eerste verzoek 
kwam, stonden we zelfs op het standpunt, een volstrekt afwijzend antwoord 
te moeten laten hooren. 

nid ]:1®bl3en ye door de dikwijls droevige bevrijdingsgeschiede- 
landen geleerd, en zien we thans in, dat we de regeering 

onze ve?zetshm1wiiS verlegenheid mogen laten, dat het de consequentie van 
Ons 13' waar eenigszins mogelijk aan de wederopbow van ons vaderland mee te werken (N.H.C,, bestuupsenquétes)" .1: ^ 

wepkelijk om^gaat^is^0^0^6^ GQh*ev noZ m6^c ^andprpbièmeii, Waa^ het ' 

rftnet-.fem«^SêeStèla]:iei^ iUegale werkers, te beginnen in de 1.0. 
Van illegalitpT?01, eeni omschakeling yah bezetting naar bevrijding, 

ring de^hoLnoia^ <iaJ:i ^.Sflet moeten worden, dat niet alleen de regee- 
(voor zoove?^ ^ê? voorlichting krijgt, maar dat de illegale organisaties zoover ze,dat willen) vrij blijven van de politieke sfeer. 

zullen^we 0ll0ssinê van dit buitengewoon moeilijke probleem 
dingssnarminfpn ^ven» yf0? eerst de volgende maal iets over de bevrij- ain^sspanningen en hun ontlading in andere bevrijde landen. 

C.B. der L.O, 

E.H. 
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Mededeelingen van. het G, B. der Lo0. dd. 19 Februari 19^5. 

no. 34. 

1. Waarvoor stri .1 d en wi,1 ? 

Voor de bevrijding van Wede land, en vervolgens, om de gewonden vrijheid 
te verdedigen tegen revolutie en restauratie. Dat stellen we eerst vast. 

Daarnaast bleek de regeering aan te dringen op steun uit de illegaliteit 
voor de^ wederopbouw en moet het onze taak zijn, de illegaliteit daartoe 
de gescnikte vorm te geven. In de afgeloopen maanden hebben we leeren 

ësvaarlijke spanningen zich ontladen in bevrijde landen. 
Jan diu is naast het verzoek der regeering een dringende reden voor 
ons om, ons geest el.ij r, voor te bereiden op de bevrijding. 

men voltc, . dat jarenlang onder druk leefde, moet zich in de herwonnen 
vrijheid ontspannen. Dat is te begrijpen. Erger is, dat men daarin al 
zijn grieven wil uitleven,, Men wil in het kort een ideaalstaat en dat 

wel onmiddeiiijk,, Voedsel, levensgerief, opruiming van alles wat niet 
schikt, orde, werk, een ideale afvloeing der illegaliteit. Dat alles 
moet direct m orde komen. Sn daarnaast verlangt men (niet van zich- 
zelf, maar^van de anderen) dat het uit is met het kankeren, de baan- 
tjesjagerij, het geknoei, de verdeeling, enz. Dit alles is onzin- hoe 
begrijpelijk het verlangen naar iets beters ook is» 

We hebben^bijv.- in Nederland te doen met de realiteit van een volk, 
3181 al zijn goede en verkeerde eigenschanpen, en dat bovendien op ieder 
gehiedr—irvneEr^rerrschrikkelijke toestand verkeert. Wie dit niet scherp 
inziet, loopt gevaar meegesleept te worden door goedkoope revolutio- 
naire leuzen. ^ jr 

In België was het volk politiek matig geïnteresseerd en ontwikkeld, 
oo de i-.legaltelt vormde geen hecht front, zelfs niet als weerstand 

■tigen de restauratie. Het gevolg was, dat de oude politieke kaste de 
leiding weer m hanaen kreeg en .de restauratie zich a n het voltrekken 
-LS* 

In Griekenland,maakte een deel der illegaliteit zich politiek en mili- 
?n. ?telde zich gewapend te weer feegen de restauratie. Een 

bloedige revolutie was het gevolg. 

:ATe ^ hood in ons vlk zien, moeten we zeg- 
fDTv,:? s we aari 'de toekomst van ons volk denken, dan is er 
TtlS ® eön

1!!es: ;'/e ons9 kans maken. Nederland mag zijn geeste- 
, ?Vt ur?e^e ^aarden, zie al zoo zwaar getroffen zijn, in de be- 

ttingstijd, niet verder in de weegschaal stellen door een revolutie. 

m0Gt yerder dea vertrouwen winnen in het buitenland, dat 
VOOr

1 
het geven van crediet voor onze wederopbouw. Daarom moet 

a? voorkomen worden, en tevens restauratie. Het is n.1. zoo, 
qtronmTn?S=a!faJve -i s^jOeren van _ de zuivering) de revolutionaire 
bp k-ï Pm aanwakkert,en omgekeerd schuilt in een overwonnen revolutie de kiem voor een restauratie. De uitersten roepen elkaar op. 

f?oS%anS^p0^ Ö'n fl0nt 9er ï^alitjit komen, maar wel een 
van ons voflf^ v8n a 13 ^sschien nog wel de helft 
ze n Sj Sho. \da ff0nt er 13' zullen de ^Iven en meeloopers 
lord f?11 Ü nestaureeren, wat in wezen verraad aan ons vader- 
tflanupn ..^ de geen kans krijgen de illegaliteit ue -pannen voor de wagen dor revolutie. 
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2. Topvergadering. 

De afgeloopen week werd _ een tcpvergadenng gehouden, waar nog vele top— 
eden aanwezig waren,. Hieronder volgt een verslag van enkele belangriike 

zaken: D u 

a0 C.,B. 
nen accoord werd gevonden voor de bezetting van bet C,B. Naast de twee 
PVÖ^klievende leden zal een derde uit bet Noorden gevraagd worden toe te 
reden. De werkzaambeden van her C. B, zijn door de laatste gebeurtenissen 

belangrijk ingekronrpen, 

b. N, H. C. 

Nog steeds kunnen geen richtlijnen gegeven worden daar de N.H.C.leiding 
ze ons nier Verschaft. Plaatselijk verloopt de oprichting bevredigend, 
ue illegaliteit is goed vertegenwoordigd. In het N.H.G,zelf bestaat de 
neiging ae invloed der illegaliteit te weren, waardoor het N.H.C. een 
bureaucratisch Karakter dreigt te krijgen. Niettemin eischen wij invloed, 

varL d-e principieele onderduiker, die al zooveel offerde voor zijn ovextui^ing en die na de oevrijding het eerst aan bod moet komen. En alleen 
He lj-legale werkers kunnen uitmaken of een onderduiker uit gemakzucht of 
uit-plichtsbesef onderdook. 

c? Stichting. 

De werkzaamheden van de stichting zuil en voorloopig gestaakt worden. De 
organisatie is in groote lijnen in orae. De regeering erkent de stichting 
door de ilxegaliteit opgericht. Men werke niet op eigen glegen—beid en 
os van deze stichting verder aan de organisatie van steun in verband 

met gevallen illegale werkers. 

d. Voedsel. 

De toestand in het Westen wordt nog steeds slechter. De mogelijkheden 
voor werving er vervoer in het kleine verband der illegaliteit zijn iets 
De.,cr geworden. ^Inlichtingen hierover via de districtsleiders en voedsel- 
commissarissen_der L.0, Nogmaals werd erop gewezen, dat men vooral aan- 
dacht moet blijven besteden aan de werving in de onmiddellijke omgeving. 

e. Bestuursenquêtes. 

Dien de ingevulde enquêtestaten met spoed in. Dit moet het middel worden 
om het geparlement in de gelegenheid te stellen juist te beslissen over 
oenoemingen. ^n een juiste beslissing is de voorwaarde voor een gezonde 
zuiverxng. -en gezonde zuivering neemt de wind uit de zeilen vanxevolu- 
.j^onairen, voorkomt restauratie ensc:-ept; de mogelijkheid voor een goede 
opbouw van ons nationale leven. 

Roofovervallen. 

Het is wel zeker, dat roofovervallen in vele gevallen door NBS'ers uit— 
gevoerd worden. ^Allerwege zijn hierover klachten. Met name beweegt men 
zich dan graag in een ander district, Nochndoor honger, noch door ver- 
ontwaardiging over de zwarte hendel mag de illegale werker zich laten 
vtrneiaen eigen rechter te zijn. Inbeslagname mag alleen geschieden op 
order van noogerhand, ^ o x- 

De Her illegaliteit; staat op het spel. En nog erger, het vertrouwen 
willende deel van ons volk. En dit vertrouwen is onherroepe- 

iijn noodig na de bevrijding, wil de illegaliteit niet geïsoleerd worden. 
Deze isolatie zou funest zijn, want op onszelf gesteld hebben we geen 

verweer tegen de restauratie en wordt de illegale werker licht een prooi 
van het streven der extremisteru Toont U daarom de naam van illegale wer- 
ker waardig. 
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4, Uit de pers. 

Gij zijt in de grond vaü de zaak geen "illegale" strijders, maar met het 
volste recht "legale", "wettige" strijders» 

De Meerbode, 
* 

Twee richtingen staan tegenover elkaar, Sén, die de maatschappij wil op- 
bouwen op christelijken grondslag, en één, die haar heil zoekt in het com- 
munisme. Dit is de strijd die voor de deur staat; hierin is geen compromis 
mogelijk. 

Je Maintiendraii 

Weet gij geen raad meer?, aldus lokt de Mof het hongerende Nederland. Ja, 
wdj weten raadl Wij weten een raad, die alle Moffen straks zal doen sidde- 
ren en ze voor vele generaties lang den lust om oorlog te vo„ren zal ont- 
nemen, De overwinning van de vereenigde volkenl Tot zoolang houd U haaks! 
Neerlands volk, hongerend volk, maar strijdens volkj 

Vrij Nederland. 

Straks, als de Geallieerde legers zijn gehaat land in grooten vloedgolf, 
zullen overstroomen, zal hij voor zijn misdaden ter verantwoording worden 
geroepen. Sn die dag is nabij! 

Het Parool. 

Hartelijke groeten, 

C. B, der L. O, 
e/h. 



I ! 
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no. 35. 

1.«. _-De_laatst.e_lood^j9s« ? 

piS^U iioeveel fflacatoïfers er sinds September 1944 in onze L O t en daarbuiten, m de illcgele we re 3 d ar^v^l 'l ^rT * i „ JT 
zucht door onze LO varen?'■I.art hrt gü neno^tj^SatZ0^!r-??frJ

eéa 

d^vellen^t8 de 3^. "3 «» onnoemSlij k^zwaar,'Onze best» vrien-' 
onL vri 1 hedi '0 PcStïff cf T811 ons v0-lk moet^ het leven laten voor 
maar laten weto^ LnacL^Ë^lfnfSriffl?! f" Hun plaats innemen, 
tpr pr f c- p„pm tr.-,'7 — ~ n n Dlijtt; ecn gezin onverzorgd ach— 

... rekenen, het _ zijn onze "vrienden,' dïe€vielen .-^het^in' ^ getallen 

^ nen. De bevrijdj.ng zal ons nooit een onverdeelde vreugde kunaen^wen?"' 

' t^voor-Ldnr ^0^Saan,• -e-n^hoeiang moet dat dan nog duren? Ja, we moe- 
• nog zal aanhoudend aXleea weötv lang de marteling van den bezetter 

'nen^moet^wrirflfr8 =e arbeidsinzet is, zoolang er nog een onderduiker gehol- ,pen moer ftorden, een spuorwegrcan; onze steun noodig heeft om zijn plicht- 

het kort ÏSSJÏ Sel3< en warat' »&*** « »«« !»>&» aaboteeren? ?a"ïn 
tf zeKkl d K^hen fll er 008 «•nJDaitseh.r Mer in ons xSni iets 

k re';benv zooxang moet ae strijdbijl .onbegraven bliiven en moeten wij het verzet mobiel houden ïïl.kaar a^spored de moed niet te 
'■verliezen en eenvoudig onze plicht te, doen. " ' e te 

- JiTenrSnfr?o+n0eten Wi^ hiTrV8n GOe neggen: ons verzet'.tegen den, Duitscher en onz„ inzet voor oen onderduiker moet uit ons hart komen. Laten we 

-den^lan6?! Sre?aH0H een in onü werk« Laten we levend besef hou- gewelddaden van onze overweldiger en de nood van onze mede- 

'' UBZ in:se-3^e fa druk erop, dat men juist'nu de 
Letrachteno- Als we nagaan, hoe onze vrien—Uét-- 

' I -l.en aan moeren we zonder voorbehoud opmerken dat het niet de t .slimheid van. de SUD0 was (ze -zijn verschrikkelijk stom^ maar dat het 'ter 
greGzel?oze '-^^^^icLtigheld was, waardoor onze vrienden uitvielen 

• fgf* €een nxeuwe .relaties aan. Als er,in Uw kring een arrestatïe vooÜ 
..vieijSnij dan alle relaties met het verleden, die U in gevaar kunnen bren- 

'symptoon v^Xla? S ' V*n*iM ^igheid, verwaarloos geen . 

wOTt oE2e - 
.7 • 

2, 7oor en '1^:.September . . 

?r.fs, ^ de 0Yer,^in,-iu6sroes van September een stroom volks de illeKali- 

heg^t^lnnen®e :a®en' die onze 1133:11 en ünG werk niat veel goeds gedaan 

' SatsteW?omJnteilin^ 'f ardeeriGS..voor, dat velen, al was het op het laauste moment, inzagen, dat ze ons ir-ont moesten komen versterken 

s?aanle zucht oaar avontoeh 

verleden schoon ae illegaliteit hun slag te slaan ofwel om hun verlenen schoon te wasschen met een illegaal heden, in onze linies drongen.^ 

■'•St' 
& 

■A 
f . 

- 3, 



Het-e^CÊrte—saojit„ia van liaJcte wel^ :ii3 van beir;,laatste soort heb1 en we 
onze bekomst.. Zij zijn o, a. de grenzelooze naïven, gespeend van iedere 
illegale praktijk, die het leven van hun medewerkers met hun bluf en 
branie voortdurend in gevaar brengen.. Zij zijn de menschen, .die voor- 
namelijk de politieke verwarring in de illegaliteit brachten. Zij zijn ook 
de menschen, die zich niet in organisatorisch verband willen vóegen en 
wanorde stichten. Zij zijn tenslotte ook de moderne roofridders die' plun- 
deren wat ze noodig hehbens omdat ze nitt besefeen, waarom het gaat. Zij 
rekenen op een goed leven en vergaten, dat noch een goed, noch een slecht 
leven van eenig belang is als de vrijheid van ons Vaderland op het spel 
.staat, 

' 3 .> Best uursenquête st at ene 

a. De vragen moeten zoo uitvoerig mogelijk beantwoord worden. Er wordt^ te- 
veel met "Ja" en "neen" geantwoord» Beschikt men persoonlijkover onvoldoen- 
de gegevens5 laat men dan noch vooral infoimeeren hij een vertrouwd gemeen- 
te-ambtenaar of bij andere personen, die inlichtingen kunnen verstrekken. 
Men moet vooral niet van het standpunt uitgaan, alles zelf, en wél af te 
kunnen» 

•b» Van veel belang is te weten, det tijdstip, waarop de inlichtingen zijn 
vérstrekt» Op elke lijst moet dus de datum van invulling worden vermeld. 
c. Voor de invulling moet de officieele lijst worden gebruikt, waarbij de 
antwoorden naast de vragen worden gepxaatst» Dus niet alleen antwoorden, 
daar dit moeilijkheden bij de doorzending veroorzaakt. 
do Er moeten geen gegevens betreffende deze materie bij de illegale wer- 
ké'rs achterblijven, noch origineelc lijsten, noch afschriften. Dit levert 
teveel é'evaarop.f'Nièmahd kag inzage worden verleend van de verst ré kt è ge- 

gevens. De lijsten zijn bestemd voor de of ricieele instantie ën voor nier- 
mand anders» 
fV Kutmen meer gegevens worden verstrekt dan op de lijsten woi^ën'gevraagd,, 
dan dient dit te geschieden in een bijgevoegd rapport. 
tg-. .Voor de'prov, ütrecht enkele gemeente-ambtenaren opgeven, die in staat 
■zijn ter plaatse te controle eren. Deze mogen niet te Jong zijn, hfin 
h. Inlichtingen over D.So B»-burgemeesters of secretarissen behoeven .niet 
'té worden ingediend. Is in de gemeente een N0S«B.-burgemeester of: secreta- 
ris, dan worden de inlichtingen verstrekt over de voorgangers. 

Als in een gemeente meer dan één niet-IhrS.B»-burgmeester in de bezet- 
tingstijd-geweest, dab; dient voor ieder een afzonderlijke lijst te. worden 
ingevuld» 
J. Men dient zoo nauwkeurig mogelijk de datum van benoeming en ontslag, wan- 
neer deze in de bezettingstijd is gelegen, op te geven. 

Van belang is ook te 'weten, wie de burgemeester benoemd heeft in de be- 
zettingstij d» 
1° De grootste spoed is gewenscht. De bevoegde instantie dringt hier met de 
meeste klem op aan. Laat dus de lijst niet liggen, maar werk haar af en 
zend ze door» . 
nu Verleen de personen, die de lijsten na de toezending controleeren en even 
tuesl aanvullen, zooveel mogelijk medewerking. 
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4. Waenro-QT- striri den wi.j. .. . . _ f 

Wat is het toe" 5 dat ons zoo ongerust siaakt over de uitkomst van'onze 
strijd, dat ohs met zorg doet constateereru dat er nog wel meer te doen is ^ 

• ..-dan. alleen de- mof er uit te gooien. • c - 

We zien naar een nieuwe tijd met nieuwe ideeen en frissche geesten uit en 
we vrezen, dat er krachten aan het werk zijn, die alleen maar terug willen 
zien, die bang zijn voor de. illegaliteit, omdat de illegalitéit hun géweten 
is. En we beginnen ons bewust te worden, dat die krachten steik zijn en dat 
er kans is, dat ze de vernieuwing van ons volksleven zullen verhinderen. 
Maar nu is ér al direct een vaag woord gebruikt: Veraieuwing., Dstar zeggen 
we niets en alles mee. Bijna niemand weet precies, wat er bedoeld wordt. 

De illegale werker is-zich dat ook wel bewust. Hij wil niet een bepaalde ^ 
omschreven vernieuwing. Wat hij wil is* dat mannén naar voren komen aan wie 
hij de formuleering en de uitwerking kan toevertrouwen van datV wat ver- 
nieuwing moet worden. Het liefst ziet hij daarvoor mannen aangewezen, die 
in de bezettingstijd karakter en beginselvastheid getoond hedben* En de 
anderen zullen dan hun plaats moeten inruimen* . * 

Is dat zuivering? Neenj het kan niet met vóldoende nadruk gezegd, wérden; 
neen! Verjonging van het korps van Leiders in ons volk is iets anders <^aI1 

zuivering Van collaborateurs. Wie deze begrippen verwart (^n er zijn er*; 

die dat bewust doen) en wie de illegn.itéxt wil: spannen voor dé verjongings- 
kuur is op een verkeerd spöor. Willen' we betere leidersj dan zullen we ons 
die democratisch moeten verschaffen. Willen we verkeerde, collaboireerende 
leiders wippen, dan hebben we als illegaliteit het recht, hun verdwijnen 
te eischen. Het eerste■betreft politiek, het twéedè betreft landverraad* 

Vergeet dit ook na de oorlog nóóit, want men zal próbéeren ook de reaötie 
. politiek in de zuivering tè betrekken. Hoezeer we ook tegéh de^e reactie . 
' gekant zijn? ze mag alleen met• demócratiscbg middelen bestredén worde^■ 

r nu de zuivering zelf. tVie zal haar vin handg.n hebben? Het testupj-s*?. 
t zetf; -i-n actmI itelt- dan? Ob arond van-hhaïS: 

lijk zijn voor een scheldpartij op één van zijn^ondergeschxkten..^ -Maar hij 
zal moeten zwichten voor de onomstootelijke bewijslast der feiten. De eer- 
ste stap in die richting is de bestuursenquête. Zie het gewicht ervan goed 
in, en ook het verband met de geheele ontwikkeling. ' 

Slaagt deze actie, dan verliest de reactie'terrein, want dezé wil niet zui- 
veren, en tevèns verliest de revolutie terrein, want die floreert alleen 
in de reactiebodem. 

De tweede stap zal zijn da contröle der..zuivering via de G-.A.C. 4aar.hiér^ 
over een volgende keer» Zal de uitkomst der zuivering. bgvredigénd zgn.^Mén 
moet zich ervan bewust zijn^ dat bij, een consequente zuivering geen Neder- 
lander gésp-aard zal blijven, misschien zelfs geen illegale werker, we 
zullen moeten roeien met de riemen én de menschen, die we hebben, nr zal 
veel door de vingers gezien moeten worden. . ;. .. vi. 

Laten we dankbaar zijn als we bevrijd worden van de slechté le^ders van 
ohs volk. De zuivering zal ook de eerste stap tot een.noodzakelijke voör- 
waarde van de vernieuwing' van ons leiderkorps. zijn, waar onze kringen zoo . 
naar uitzien. Ze zal niet voldoende zijn, maar,_ zooals gezegd, dezé ver— 

■ ■ nieuwing mofet dsmocratiscH, dpq|^evoerd wordeh, ■ . , ' r ... .. 1 ' 

ië 3 

i 



3>' Voedsel» . ' 

De toestand wordt in de groote steden met de week slechter. Zelfs het" 
volgens de bonnen beloofde brood is niet te krijgen.:Het spook der, 
honger waart over bet Westen» Het moet ons tot de uiterste k^achtsinspan- 

,ping. aanzetten. - , , '■ 

Sn toch zullen we nog voor de toekomst moeten zorgen oofci De Duit sobers 
plunderen ons tbans leeg ter voorbereiding van zijn vertrek. Bij dat ver- 
tr^k moet de^ hongersnood volslagen worden- ok een revolutie te werwekk^iu 
Daarom moet 'iedere voorraad» die ook maar eenigszins gespaard kan blijven, 
gereed gehouden worden voor "de dag der bevrijding". 

De revolutie moét in de kiem gesmoord worden door e en snelle aanvoer 
van wat de provincie nog bij een'kan s chrapen. Onze. voedseldistricten moei- 
ten .zich de noodzakelijkheid van snelle actie in het belang van ons heele 
volk, zeifs ten koste van de voedselpositie in de provincie zelf» goed 
bewust' zijn, ' ■ _ ■ 'll ,rw 1-' '' : 

6» Uit de persr " ■>V- . ■ 

In bezet Nederland geeft de bevolking aan de wèreld een schitterend voorbeeld 
'van stoïcijns.ch uithoudingsvermogen. - . 

(overgenomen'uit 'Sunday Express") 

G. B. der L.0. 

F/H. . 

, r- ■ ,i-. -■ - 
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Nf^rJ <3 **é. 
L O i. TOFYJRGADSRmG. 

Er werd een topv rgadering gel^j^^^aar helaas lang niet alle tonle 
aen aanwezig waren. Over de punten die besproken werden volgen hieren 
der enKele mededelingen; 
a • Toe komstplannen. -, - 

■^-■eLü-1'??^«jei ^a oe bevrijding zullen onze mededelingen in gedrukte 
vorm uitnomen zolang als dit nodig is. De bedoeling is. gelegen- 

Si?- te scheppen voor gedachtenuitwisseling over ons afwikkelings- 
■ Toartoe zal iedere provincie vla een provinciale redacteur in de gelegenlxeid gesteld worden berichten te lanceren. 
Gedenkplaat» 
Er zijn al enkele ontwerpen binnen voer een gedenkplaat, die wi 1 
aan ae onderduikadressen willen aanbieden. 

?f veÏTOardlgiir"863^" :0k ietS aerSe11 J'13 wor a. medewerkers 
Gedaikboek. 
.Dit boek zal ook na eeuwen nog van de strijd van LO, EP en Gin 
moeten getuigen. Het moet dus betrouwbaar zijn. Daarnaast moet 
net j-evenaig geschreven worden. Een redactie van experts uit 
onze kringen zal de leiding hebben. In iedere provincie zal een 
redacteur leiding geven aan het opstellen der stukken, zodat de 
noaige eenheid in het werk ontstaat. 
De uitvoering wordt een werk van jaren. 
Verzamel reeds nu alle gegevens. Ieder district wordt een nlaats 
ingeruimd. Reken op ongeveer 5 bladzijden druk oer distrct^. 
Gedenkdag. 
De grote gedenkdag na de bevrijding zal pas kunnen plaatsvinden 
as net verve :.r weer mogelijk is en liefst dan als onze vrienden u 
uit .uitslana teruggekeerd zijn. De organisatie van deze da^ zal 
een extra werk zijn. Iedere medewerker moet daar komen, 

b. Financiën. 
Benalve enkele provincies blijft men overal in gebreke de contribu- 
tie te oetalen. Onze finantiele positie is zorgelijk. 
^st en geldactie op touw in iedere plaats en draag de resultaten 
naar Doven af. Ook vroeger is zo'n actie steeds geslaagd. 
^et alles erop om onze positie te saneren. 

G«• k-^t ovorzi cht van de situatie in de verschillende provincies. 
Dit ce 5 nooroeXijke provincies untymgen wi j een lange brief; 
waaruit duidelijk blijkt met welke moeilijkheden men te kamoen 
heeft, uok ontvingen wij het droevige nieuws, dat Eric van Gro» 
nmgen bezweken was aan de gevolgen van de mishandelingen welke 
hij onderging. Haar hulde aan deze held, die niets verried en 
niets losliet van zijn vrienden en over onze organisatie. 
In het oosten neemt oor F.C. nu waar veer Wim, die naar wil hopen 
spoedig weer vrij. 
Ge ld e ^-lano.» Is het ju_st oat ock daar de toestand zeer moeiliik 
is voer onze Lö? J 

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht lopen, voor zover mogeli 
lijk is oe zaken m ar wens, alleen het vraagstuk onze verhouding t 
tct de HBS staat daar in het middelpunt der belangstelling. Het 
veelal onverantwoordelijk optreden der plaatselijke TTB=!-leden ïmef: 
al aan vele medewerkers in de provincie Utrecht het leven gekost. 
Onze organisatie is daar de dupe van en heeft daardoor verschillen 
de bekwame dlstricts- en plaatselijke leiders verloren. 
Utrecht besloot dan ook na overleg, zich langzaam uit de HBS terrug 
te trekken en speciaal het versterken van onze organisatie ter 
hanc: te nemen. 
ij wilden alle prov., o. is tri ets- en plaatselijke leiders op het 

hart drukken toch vooral regelmatig hijeen te komen om de mede- 
delingen en saaaESPvraagstukken te bespreken. 



d» NVH« 
Het ITHC is tlians herccqpt in N9aticnaal) VÈolLs) Hfer^tel^ 
Hx-atselicomlté's. 1 ^Mersteij. 
Hoe ailën per oag anöe opgave aam ristrictsleider deze aan 

fSISIi2?X^i4?r.r i626 '**.9' ïan Pla«ts.n.^a?Z?h2ïï VM . P efcn oselijK comité van liet UVK is opeericht hierbij opgeven: !• Of LO on dit comité zit; ' * 
2« Of NoS" in dit comité zit; 
3. Hoeveel leden dit comité telt; 
4. Of liet comité op initiatief van legale of van 

illegale zijde werd opgericht. 
5. Is U geraadpleegd bij de keuze der legale heren 
6. Oi nee comité al werkt. 
7 • Zijn er klachten en zo ja welke? 

i.e opgave ovor het al of niet aanwezig zijn van het comité direct 
o oor ge ven. De rest ian volgen. euxarre airect 
De c n d e re' uil: r. 
Uns streven in Int hvh is > de onderduiker ook in zijn terugkeer a 
naar cte maatscnappij en zijn gezin alle mogelijke hulp te verlenen 

te zorgen, aat hij voorrang heeft. Uw taak is dus te zorgen 
aat L tussenpersoon bent tussen NTH en onderduiker. 0 ' 
we moeten co en wat mogelijk is, maar ons niet voorstellen, dat we 
iedere onderduikers zullen bereiken. * oar we 
Ta a kbe pe rkin g KVE. 

mr dreigt gevaar, dat de NYEI haar vleugels te ver uitslaat, 
voorkom dit. 7oor de nabestaanden van onze medewerkers zorgt 
3bichting.en niet N7H. 0 

.De hyii, zorgt voor het materieel herstel na de bevrijding. Yan 
coelbewuste actie op het terrein van het geestelijk herstel moet 

■. . rre houaen. Dit Kan niet vanuit een organisatie zonder 
principiële instelling gedicteerd worden. nisarie zonaer 

• DS NB3 • 

Dit koekkoeksei in het nest der illegaliteit pikt nu het uitgekomen 
iSj OV .ral net voedsel der andere inwoners weg. jie protesten^zi in 

-efaaidThS?t^elT mede®er^ers k™en wij zeggen; "u maait, wat U 
ren J * September was de LO niets meer, beweerde men, en men vertrouwde zien toe aan de MBS. Dit vat vol onrust gebleken te 
zijn. Iedereen zucht: "Geeft ons de vetpotten van de LO weer.» 
Begin met de verhouding zuiver te stellen. 
Het LO moet goed geschieden. 
Do MBb mag zich niet bemoeien met de taak van andere organisaties 
tenzij op verzoek daarvan, strijd tegen dit overkoepelingsstreven' 
en houd ons op de hoogte. 
Laat de i.P niet in de steek, maar pleeg nauw overleg en vuur elkaar 
tot een principiële houding aan. 
Iemand zei ons: "NBS on NSB «rerschillen alleen in volgorde van letter 
Misschien zal er m de praktijk ook niet veel verschil zijn. Nu krl ig 
je een draai om je oren als je een NSBer niet aankijkt zoals hi i wil 

Na de bevrijding is van de dcorsnee NBser iets dergelijks te verwacht 
"CSU •" 
Werk mee om dit te voorkomen. 

BONICAARTSN . 

Zoals U reeds bekend zal zijn, wordt de vierde noodkaart uitgereikt 
op een mwisselbon van de derde kaart dus zonder inlegvel. 
Men is van plan de TD's van arbeiders in Duitsland en tevens die der 
onderduikers terug te geven, omdat de mannen, welke nu voor arbeids* 
inzet weggaan ook hun kaart mogen behouden. 
De waanzin dus ten top gedreven !!! 



3 «• 

Heeft U inwisselbonnen nodig geef dit dan snel door aan het CB, svp 
met vccrbeeld» 

4i WIE 13 MSIiSWBa..HR» 

Het Is naar onze mening belangrijk reeds nu te weten welke personen 
als LO-medewerkers te beschouwen zijn (tevens het aantal), 
In het algemeen zal de plaatselijk leider in deze moeten beslissen. 
Wij hebben hiervoor enige richtlijnen samengesteld, welke als volgt 
luiden: 

1 Een ieder, die zijn beschikbare tijd geheel of'gedeeltelijk gebruikt 
voor werkzaamheden in het organisatorische verband der LO. 
3, Onder werken in LO-v rband wordt verstaan het uitvoeren der werk- 
zaamheden hem door de leiding opgedragen, pit is oa. het inzamelen 
van gelden, het verkrijgen (niet voor de ld?) en verspreiden van bon- 
kaarten, het plaatsen en verzorgen van onderduikers in den ruimsten 
zin des woords, het koerieren, het werven en verspreiden van voedsel, 
het vertegenwoordigen der LO in KVH, Stichting en andere commissies, 
LO-leden, die zich tijdelijk hebben beschikbaar gesteld ten behoeve 
der HBS en CID. 
Medewerkers van onze PBS, CDK en FC. 
3. Verzorgingsgroepen, waarmede wij nauw hebben samengewerkt. Van deze 
groepen is soms niet meer vast te stellen of zij zelfstandig zijn of in 
LOfverband werken* in twijfelgevallen behoort men hen de vraag te 
stellen of zij tot de LO gerekend wensen te worden. 
4. Ambtenaren, welke ons terwille zijn geweest. 
Of zij al of niet LO- man zijn behoort de plaatselijk leider eventueel 
in overleg met zijn districtsleider te beslissen. Ook hier hangt het lid 
maatschap af van de keuze der persoon in kwestie. 

Met vriendelijke groeten. 

t 
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Aan' aXjLe JistrictsXeiders, Plaéitsblijke leiders en leiders der "TCrkoomwiss.Tj&V 
vim de Landelijke Organisatie-in I'o.ordhollando 

Mijne Heren. 
w\mt 

De. ■gebeurtenissen van de laatste maanden zijn voor ons'aanwijzing, een 
•.vqord van ernstige 'bezinning tot TT allen te riekten., 
ïlëér viel een groot aantal adtieve en zeer werkzame mannen uit onze i.„0. ,iii 
handen van de vijand, .de slag die ons ditmaal opnieuw trof, is zwaar. 
Groot leed is. gekomen over de vele,gezinnen. De .spionnagedienst van den vij- 
and, heeft, mei alle middelen waarover zij beschikt, enkele "der allerbe-- 
kwaamste.mannen kunnen inspinnen. Ook viel een groot aantal als slacht- 
offer, doordat hun namen door gewetenloze schurken aan de Gestapo zijn door.- 
gegevun. 
Voor anderen was het een samenloop van omstandigheden, dool:, soms grote on- 
voorzichtigheid van henzelf. ' . 
Hoe het ook'moge zijn, toch vinden verreweg de meeste gevallen hun oorzaak 
in het niet organisatorisch haudclen-vaak onbewust gedaan. 

. - We weten heel goed dat we hier een teer punt raken. De neesten.onzer 
zullen aich op de borst Slaan-en zeggen; "Soiets kan men laij teaminsté: niet 
Ar de schoenen.schuiven". Toch zijn bijna alle gevallo.P tot ou-OBganisa- 
„irische handelingen te herleiden,' "D.e waarheid is hard. We moeten hard. 
zijn. Zijn" we dat niet, dan kan zelfri vtfo.j? het einde van de oorXö'g h'l'het ^ ■ 
werk voor onze'Landelijke Organisatie grondig door én vijand worden vernie- 
tigd, Bij de strijd, die wij als'LjO.-ers voeren, moeten ons twee Zaken 
steeds helder en klaar voor de geest stapn.; , , ...» 

Tic moeten ten eerste bedenken, dat feen Duits militair heel .goed be- 
grijpt dat de Nederlanders met de bezetting totaal niets op hebben en ze 
11eveh dan en-hsxnUavg-r vandaag dan mórgen ziet verdwijnen, . , 
Sen Duits militair is evenmin gesteld op' gehuichelde vriendschap met een 
Nederlander. Maar hij zal u ook onomwonden zeggen, dat^Mj_lllggolev' »• 
wérkers_als_ zi jn_ aertsvl janden_beschouwd- en dat_Mj_dxg*överal^ ial;^.aöekeDj- 
.5o£"aI"'5oe:E''fiêm"gï:E''zBir £êt"Ievën"E5B|^nr 

Van zijn standpunt uitgezien, heeft hij natuurlijk volkomen gelijk. itTij kan b 
en mag niets onders handelen. 

Wij moeten ton tweede,goed onze eigen positie kunnen zien. Immers, lijn- 
recht tegenover den bezetter, staat het werk van onze Landelijke Organisatie» 
Alle verzetsmannen die in deze L.C. zijn opgenomen hebben slechts één doel; 

, om namelijk bveral de plannen van den bezetter te doorkruisen en zo mogelijk 
.,,h verijdelen. Deze strijd wordt des te scherpèr wanneer de bezetter élk 
raiddel geoorloofd acht om zijn doel te bereiken. We vreten wel, dat deze 
strijd gevoerd wordt met ongelijke wapenen; wij zouden graag met open vizier 
strijden, doch dah kan mi eennaal niet. De schuld ligt bij den bezetter, 
die ons willens en bewust weerloos heeft gemaakt. Wij kunnen momenteel niet 
anders dan illegaal werken, maar in ons illegale werken strijden wij een 
strijd op leven en dood met den vijand. 

Wil. als verzetsmannen_beschouwen._den_bezetter_als_onze_a.prtsjijandi 
die, wIj'oTiral'SóöKêp'fi'ffêrfëS^öÖE^al^öet'JI^tinpEöafë^yan^öns^igyln 
Sh?!1,", I ot iö een principleelQ strl.ia, __ Üi «nS M .r'jAi 
Daarom mag'" (sh'moeh hst gaan, ffïfs'.teg^kosté^^'l'ótó^lë^en» .J.enk. aan dg be- 

, ginseiVeSfclarihg"; " " • 
Bovendien voeren wij de strijd in opdracht van onze eigen Nederlandse rege- 
ring én-voor ons eigen' Vaderland. We hébben de oonsequenties van de strijd ■■ 
ten volle aanvaard. ..... ' 'V 
Vsn ons standpunt ui gezien, hebben wij natuurlijk volkomen gelijk. kij kun-; 
nen en mogen niet anders handelen. 

Hoe spontaan en actief de meeste verzetsmannen zich-ook aan hst L.C. M 
werk geven, toch is het een feit, dat de meeste grote fouten door henself- 

,-worden gemaakt.. Dat is juist liet grote ongeluk. Een der hoofdoorzaken 
dat veel werkers der L.O, zo, v/einig begrip hebben van een juiste orga- 

nisatie. 
Óp een vergadering van een plaatselijke ''werkcomraissie" maakte de lei-, 

der van de afdeling propaganda de o merkihg, dat de meeste plaatselijke ver- 
zetsmannen -stuk voor stuk- 'tot dé kranige en wakkere kerels konden worden 
gereken1, Ze bewijzen alles over te hebben voor de Vaderlandse zaak, waar- 
voor ze dan ook dag en nr.cht in actie zijn Hij zou deze mannen op één.1'' 
'wmj.en stellen mét de boeren uit de Transvaalse oorlog. , b 
Koker en juister kon hij naar onze .mening de meeste mannen van de plaatse- 
lijke. leiding niet hebben getekendj stuk voor .stuk zijn het kranige en wak- 
kere kerels,, die alles voer de goede zaak over hebben, • 

'v. 



2. 
i.aten we echter niet vergeten, dat de hoeren gewend waren naar eigjen inzicht 
te handelen- en dat ze daaraan tijdens de oorlog met 11:.geland-koppig hieven 
vasthouden. 2e werkten niet in organisatorisch verhand, met elkaar,»,... dat 
was een zeer ernstige fout. Dr hoeren wilden alles liever zelf doen. In- 
plaats van samenwerking, was er verbrokkeling. .San plannen grepen niet in 
elkaar, doch gleden langs elkaar heen. Stel daar nu tegenover het leger der 
Engelsen; een leger van orde en tucht, ma: r bovenal van organisatorische 
éénheid^        
Precies dezelf ^ leut wordt heel vaak gemaakt, door 4e leiding van de meeste 
plaatselijke afdelingen der L.O. Alles komt hij die heren zelf aan huls. 
De heren moeten zelf overal aohta.paan. De heren doen trouwens ook liever al- 
les zelf - en aan, klagen ze ook nog dat ze het veel te druk hebben! Natuu •- 
iijk heohen zg h(t yeel te het werk loopt hen ovet de handen. Ze'¥xj r" 

met alTerlei' kleine zaken en kunnen daardoor de grote lijnen niet meer 
zien. Lun werken voor de L.O. is absoluut on-organisatorisch. 
Of :e dan niet alles moeten weten.,...? Katuurlijk-" maar ze moeten niet 

. zeli alles willen doen! 2e_a»oeten het werk, kunnen .doorgeven., • ' 
Velen van hen stellen zich op Let standpunt'dat bijvoorheèld vier personen ■ , 
niet moeten weten wat maar voor twee bestemd is. Maar dat betreft alleen ge- 
heime zaken en heeft totaal niets met het uitvoeren van L.O-werk te maken. 
Illegaal werken is juist; zorgen voor zoveel mogelijk verpakkingen, zodat .bij 
eventuele fouten slechts enkele personen gevaar lopen. Be spionnage van den 
vijand wordt juist daardoor spoedig op een dood spoor geleid. Wanneer nu de 
plaatselijke leiding alles zelf doet, dan kan men ieder dag verwachten dat 
de gehele'plaatselijke afdeling dei- L.O. in één dag door den vijand wordt 
uitgeschakeld. Wat dat wil zeg,: en weten we hier in Koordholland maar al te 
goed. De plaatselijke leiding is terdege verantwoordelijk voor de goede 
gang van zaken; zij alleen is aansprakelijk. Personen die door de plaatse- 
lijke' leiding als medewerker worden aangezocht, moeten daarom met heel veel 
Zorg worden gekozen. Iemand kan bijvoorbeeld fli$k zijn, doch beslist onge- 
schikt voor een bepaalde functie in het L.O. werk., gakenmeïiscn met veel re- 
laties worden heel vaak met L.O.opdrachten belast. Dit is verklaarbaar, 

Staat_echter_bij_dien_zakenrnan_eigen zaak_en_ejgen helang_ ou _de_voor- 
2rondT~ink:öfdt"hët~L-C-wërir"af"'ën"toë*öëns"afgë4aan, "lan~möët"S5 xëmana 
ogenSlilvkelijk zijn opdrachten teruggeven en door een ander, actiever, vexx- 

. zetsman worden vervangen. Erebaantjes hebben wij niet weg te geven. O. 
Bange mensen kunnen wij natuurlijk helemaal niet gebruifekti. Aan halve wer- 

I kers hebben we. niets. Ook die kunnen we niet gebruiken, ■Daarvoor_i8_onze, 
■ strijdjtê_>ernstig_en_te_gevaarli(JkAwtfant het is een strijd öp'Isvên'êH cL'Od. 

Vifgeë€"3at nimmer" ' 35"£Tf."vraagi"aX'üw"Kruc£tên7 fïët iïlleen nu, 
dqoh ook voor de tijd die straks aanbreekt. 

Al.le zaken'moeten dadelijk en met spoed worden afgedaan. Anderen wach- 
ten daarop, om op hun beurt dok weer 'verder te kunnen handelen, Aan de 
enorme arbeid die door de. leiders der landelijks, der provinciale- en der 
districten wordt .verricht, valt duidelijk genoeg te zien, dat zij vel We- 
ten wat organisatie wil zeggen. De 'iüiceilijkh^.dcü koaeh meestal'dén eerst 
wanneer we afdalen tot sommige plaatselijke afdelingen. Détér wijkt men het 
meest af van de instructies door de hogere leiding gegeven, llaarom , 
dacht men soms dat de landelijke leidng, de provinciale leiding, of do dis- 
trictsleiding niet met de byzondere moeilijkheden van'een stad, dorp of ge~: 
huoht op de hoogte is? Door do hoge.te leiding worden de plannen en vócr-> 
stellen van alle kanten belicht en worden beslissingen pas na rijp overleg 
genomen. Eet is_a,an u opgedragen_dese_ook uit te_voeren-_omd.at_het_moet- . 

De leiding van een grote fabriek, moet; terwille van het bedrijf, be- 
paalde principes consequent doorvoeren. Afzonderlijk bedongen kortingen of. 
byzondere. omzetpremies voor bepaalde gevallen géven bergen werk, moeite 4^/ ., 
last- en kunnen in het algemeen belang- niet worden toegestaan, Br móet zo- 
veel mogelijk naar éénheid worden géstréefd. Dat vergemfckelijkt het werk. 

Dacht u, dat dit niet zou gelden voor ons L.G.wer.,,...? KatuurXljk L: 
zijn er verschillen, 4e L.O. werkt in een stad heel anders dan op let plat- 
teland, doch dédrvoor is de Plaatselijke leiding aaasprakelijk. Die moet • 
daarover met de. districtsleiding overleggen. Maar_de_grote lijnen blijven 

22SêS6êi&®ï.-. Waar zouden we heen gaan, als ieder slechts handelde_naar 
eigen inzicht en goefiahnken , De leiding van een plaatselijke afdeling moet 
alleen bestaan uit mannen die leiding,kunnen geven en die het L.O.werk zien 
als een dure plicht tegenover het Vaderland. Zien ze dat zo, dan zullen ,ze, 
gaarne de opdrachten, hun van hogerhand; doorgegeven, stipt, uitvoeren, ■ : 



Onjuist is het wanneer mannen van de Piatselijke leiding, zich'persoon- 
lijk bemoeien met duikers en andere zaken, die op het terrein van een werk- 
commissie liggen. Bovendien is het te .gevaarlijk. Ze hebben niet anders te 
doen dan leiding te geven. Zij voeren besprekingen met de distriEtsleiding, 
die boven en met de werkcommissie, die onder hen staat. 
M§aï_5ii_5iiS_I®E5Biwo2r§gli1ik, voor alles wat door de werkcommissie wordt 
gedaan. Sït vfaagt~alr£ün~aandacht. Bij de plaatselijke leiding is onder- 
gebracht: de afdeling - Financiën. " / 

Propaganda, 
Duikers. 
Voedselvoorziening. 
Algemeen belang. (PI.belang) 

, Met de werkcommissie begint eerst recht het illegale werken, .We hebben 
op blz, 2 van dit schrijven reeds gezegd: "illegaal werken iG:jui8t zorgen 
voox- zoveel mogelijk vertakkingen, zodat bij eventuele fouten sleohts enkele 
personen gevaar lopen. De spionnage van den vijand wordt juist hierdoor spoe- 
dig op een dood spoor geleid." Velnu   een zeer groot aantal illegale 
■gprkers is ondergebracht bij de werkcommissie; we vinden daar met al haar ver- 
pakkingen: de afdeling- propaganda 

Contra-spionnagedienst 
Inlichtingendienst. 
Duikers. 
Plaatsing. 
Voedselvoorziening, 
Arbeid, 
Bomienvoorziéning. 
Geldelijke stenn. 
Kleding en schoeisel. , ■ 1 

De leiding van deze werkoommissie vergadert éénmaal per week met de 
plaatselijke leiding. Deze werkcommissie moet alle lópende zaken behandelen, 
in opdracht van.de plaatselijke leiding. De werkcommissie regeert dus niet 
mee, doch voert alleen uit. Eigenmachtig optreden van de werkcommissie is 
onorganisatorisch. Ze heeft wel een adviserende stem. Verder heeft ze al- . 
leen de door de plaatselijke lö-ing vastgestelde en geedgekeurdo zaken uit 
te, voeren. ; 

De werkcommissie bestaat uit een voorzitter, (deze voorzitter is tevens 
-pider der propaganda) 

Verder uit een secretaris, deze is tevens leider der contra-spionna.ve- 
en inlichtingendienst. 
Deze twee heren vormen het dagelijks bestuur. 

Verder bestaat de werkcomraissie nog uit een aantal mannen die aan het 
dagelijks bestuur zijn toegevoegd, te weten: enkelen als assistent van de 
afdeling propaganda; enkelen bij- als assistent bij de contra-spionnage en in- 
lichtingendienst; . terwijl'een ander .deel zich ziet belast met de afdeling 
algemene zaken, zoals; het plaatsen van duikers bij gezinnen (eventueel over 
plaatsen); de financiële vergoeding; het verstrekken van bonkaarten en even- 
tueel vóedsel, kleding en sehoeisel, arbeid, enz.enz. 

De afdeling met de allergrootste vertakking is de afdeling propaganda, 
deze afdeling moet beschikken over een groot aantal corrospomdenten, die over 
de gehele stad og plaats zijn verspreid. Iedere correspondent heeft de ver- 
antwoordelijkheid over ongeveer 20 gezinnen; het is organisatorisch juist 
wanneer ze tussen deze gezinnen inwonen. Duikqrs, die in deze gezinnen zijn 
ondergebracht, kennen_niemand van de organisatie dan_alleen_hun_eisen_wi^k- 
corres^ondent. 7oör~aIIe~zaÈen~£ê££en~dê_ïüI£efs"zicE_ïüs"ftêt hün-ëi-" 
gën~wïjkcörrësp..ndent te verstaart. Deze zaken gelden zowel geldeligkè steun, 
bonnen, voedselvoorziening, arbeid, enz,enz. Verder zorgt de wijkoorres- 
undent voor de propaganda. Hij bezorgt alle illegale bladen in zijn wijk. 

Versonen of gezinnen die volgens zijn men ng niet betrouwbar zijn , gaat hij 
voorbij. Dit zijn zaken die hij alleen moet beoordelen en verantwoorden. 
Verkeert,hij echter in het onzekere, dan kan hij de propagandaleider om in- 
lichtingen verzoeken. Déze zal direct „de hulp van de contfa-spionnage- en in- 
lichtingendienst. Op deze wijze ontstaat er spoedig eén juist bééld over 
zulk een wijk. De wijkcorrespondent is eveneens belast met het inzamelen 
der maandelijkse geldelijke bijdragen, hij ontvangt daartoe iedere maand 
opnieuw een rondschrijven, waarin die steun door de 1.0. in zijn wijk wordt 
gevraagd. 
De afdeling die het meest met de leiding der propaganda samenwerkt, is de ■i 
contra-spionnagedienst; dit is de inlichtingendienst der plaatselijke afdé-. ; ^ 
llng. 
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jiczsafdeling controleert geregeld de duikers en tcun relaties. Ze gaat, zo 
nodig, aelfo op informatie 'ait, naar de plaats vanwaar de auiker is gekomen, 
jje controleert verdachte personen en oollaboratefurs, Ze heeft haar v^rtaicKing 
en over do gehele stad of .plaats en houdt tevens geregeld contact-met de af- 
deling ooutra-snionnage en inlichtingendienst van andere plaatselijke afde- ! 
1-ingen in de omtrek» Deze contra-spionnage-dienst is aangesloten oij de , 
centrale inlichtingendienst, de O.liD. , der landelijke organisatie, 
Zë"m5e'?'"alle inlichtingen aan de-ü,1,1), verschaffen en kan voor haar invonaa- 
ties ten allen tijde van do C.I.3. gebroik naken. De taak van deze contra- j 

■spionnage en inlichtingendienst zal vooral na de bevrijding van ons lana heel, 
■ belangrijk -worden. Evenals nu aan de C'.I.Ü., moet zij dan het bewl jsmateriaalj 
kunnen blijven leveren Voor alle verdachte personen, j 

Via de leiding der verkoon, issd e wordt door de correspondenten gezorgd : 
voor lectuur, voor spoedberichten in byzondere gevallen, en voor alarm - '■ als , 
er gevaar bestaat voor razzia's en controle. Wie de verantvoordelijkhei-d van 
al deze L,C verkers goed ziet, moet toestemmen dat alleen op dead wijze georn 
ö25l§§fïS-ïïSSè:!Ieder persoon is ...en- schakel in de keten en -dva 
even -belangrijk-dat moeten we steeds goed voor ogen houden, (reen^eigenmtcii^ 
ti^te handeiingon/,_ma.nr .opdrachten_Yeryulle;g,i.i_dtt_is_de_t&ak_yen_.^,Ie u.ih; 
t"irE:crs2dêr^öla|t|êIiJ£ë_ afdëlingonT 

"Wat groot is, dat dient" 
Van enkele districten in Eooroholland, is de laatse maanden menrg plaat- 

selijke afdeling verdwenen. De leiding van deze plaatselijke afvdingen werd 
in haar éheel gevangen genomen. De vrouwen en kinderen van deze organisatie- 
mennen bleven onverzorgd achter, terwijl, niemand hun de nodigo■oontaotprnten 
met andere organisatie kon verschaffen. Duikers vertrokken-of veranderden op 
eigen gelegenheid, mede tengevolge van voedselschaarste enz,enz._ 
Alïe inspanningen der districtsleiding ten spijt, is het bijna niet mogelxjr 
orde in de'chaos te scheppen- de plaatselijke leidjng, die men opnieuw hoerlj 
samengesteld, kan uit de achtergelaten gegevens niet veel opmaken, Dewijs- 
stukken tegenover verdachte personen en zogenaamde collaborateurs,, zijn nota* 
bene indertijd door de thans gevangen genomen leiding vernietigd'• en .dat,..; 
terwijl men de plicht en de opdracht heeft., deze zorgvuldig te bewaren*-.; at 
menselijk medelijden deed hen bepaalde gevallen van"ill•umineren,■, later weer ' 
herroroen.- Dobh al deze menslievende en toóh zo door-en' Öoor on-organi gato^-J 

risclie handelingen zijn oorzaak, dat de rellen thans zijn omgekeerd. Want Qh< 
vëfraSer'gaat 'do'pf,, en de mannen- der organisatie kunnen nu zelf hun v-.-n- j 
nis afwachten- de kogel!- die ze zeker- wel niet zullen ontgaan. ^ , 

Een woord van ernstige bezinning aan u allen, is dringend noodzakelijk, 
Organis&tiemannen».... onze strijd is hard cn kan niet anders dan hard zijn. ' 
Karr onze strijd is rechtvaardig, V&bx 'alles moeten_wij_rechtvaaxdig_zi2n1i 
SP,^-5S3ëSP.Jêï-iSÏ<-!-&2^-5§ .2§iSSSêSi- Wemogen niemand zo maar, zonder-meer, ver- 
oordelen. of straffen, doch moeten wet dégelijk d8 bewijzen kunnen leveren. 
Ons v/er!;'is zeer verantwoordelijk. En ons" werk is gevaarlijk. Eet is een g 
strijd op leven en dood. Alleen goede en Juiste organisatie zal het gevaar . 
dat nu eenmaal aan het'L.Ocwerk verbonden is, tot het uiterste beperken. 

- ! Kiemand onzer streve naar eer en naar de hoogste plaats, Laten wij al- 
len onze ulicht doen als Vaderlander, én.getrouw zijn. 'Ook al is onze plaats 
blijkbaar"nog zo ondergeschikt. Yoor_hgt_^aerland_ziin^i_^lon_gvenvbolE 
i.SStói-ifei tien kan niemand onze sissen, ii ' ' 
We hopen van harte, dat dit schrijven mag bijdragep tot een jc.stcr begrip van.j 
organisatie, tot een onderlinge vaderlandse verbondenheid en tot een juist J 
en organisatorisch werken. ' f :-;l 

. ■ ' ' . - - ::Oi 
L E V .S H E i - V A DËEL A K D. 

J-iaart 1945 < 



:l -I- 

i i 
;. l i 

/7 
r 
U 

v o' 
v 

■St-, 

IjIBDSDSLIFGEIT VAIT HET C>Bo der L>0»_ d.d. 12 Maart 1945.V%\ 

Nr.37» 

Voorden de Mededelingen v/el verspreid en gelezen?. 
Tot orize "grote verbazing moeten we constateren^ dat onze medede- 

lingen lang niet overal wórden behandeld in onze districten en 
rayons en man daar zelfs niet eens de moeite neemt, deze door te 
geven» Gevolg* een volledige verwarring op het terrein van de Stich- 
ting, 1T.V»H0 enz» Men gooit alles door elkaar, maakt eigen stich- 
tingen, sticht genootschappen voor hulp aan oud-illegalen enz. 
Het moet ons van het hart, dat deze handelwijze onverantwoordelijk 
is, hoe kan. men zich lj»0»medewerker noemen, wanneer men niet eens 
op de hoogte is van onze meest elementaire richtlijnen. De top zal 
er zeker niet voor schromen, de districtsleiders, die in gebreke 
zijn gebleven, ter verantwoording te roeoen# 

2«Nogmaals, weest voorzichtigl 
Wij wilden U nogmaals herinneren aan rtde dolle Dinsdag"«Weet U 

wel, dat wij toen zo naief waren te geloven, dat alles was afgelo- 
pen; men gaf zijn ware naam prijs en vertelde in kleuren en geuren 
aan bekenden wat men deedo Hoeveel mensen hebben van deze handel- 
wijze ^niet ontzettende spijt en hoeveel ongelukken zijn hierdoor 
geschied. Weet U, dat de Duitsers in het bevrijde gebied een gehei- 
me dienst achterlaten en een organisatie, ongeveer als onze K«P« 
en dat reeds verschillende illegale werkers in Brabant uit een hin- 
derlaag zijn dood geschoten! 

Wees dus ook na de bevrijding voorzichtig en blijf zwijgen, zeker 
tot de wapenstilstand is ingetreden» 

3«Waarvoor strijden wijo 
We strijden tegen hot gewold van de soldatenlaars« die ons leven 

wil vertrappen?^togen de tyrannie van oen levensbeschouwinrr, die 
onze vrijheid wil roven, tegen het verraad» dat rondloert in eigen 
gelederen, tegen collaboratie om winstbejag en lijfsbehoud, tegen 

, -g halfhoid, die onze verzetskracht wil breken met nihilistische redeHeriR 
O neringen (deze kanker breekt het verderfelijkst uit in de prote 

steden)o 0 

En we willen volhouden tot de overwinnlrtg bevochten is, of tot 
de aflossing voorkomt en onze ^pdrachttever\, ons terucToepafe uit 
de frontlinie» 

Maar juist die collaboratie en die halfheid in v.igen volk kunnen 
ons verlammen in onze strijd» Is alles vergeefs?" 

Neon,^dat is 't niet. Vergeet echter niet, dat we voor en na de 
bevrijding op de bres moeten staan voor de herleving van de ïlêderl, 
geest, voor de bewustwording van ons volk als eigengeaarde natie. 

"Hg moeten als de kern van ons volk (niet de illegaliteit, maar 
de veel bredero groep van ware Vaderlanders) het heft In handen 
nemen 'na de bevrijdingo 

En bezie zo en in verband met de vorige artikelen, de 
der illegaliteit voor na de oorlog, zoals zè hieronder geschetst 
worden. 

vervolg pag» 2. lo. 



Vervol-T mededelingen nre37o par{r.2« 
0. ' ' 

lo« De politiek ( op de sto.atsvorming gerichte) problemen no^en 
niet in de boezem dor illegaliteit uitgevochten worden, althans 
niet door die organisaties behandeld worden, die zich niet poli- 
tiële kunnen of willon uitspreken, zoals de LsO» 
Aan hot verzoek van de regering om politieke voorlichting kan 

dus niet door het de illegaliteit vertegenwoordigend lichaam, de 
GcAoCo, voldaan wordena 

20» Fiettenin is het terecht, dat do kringen van verzet, aangespro- 
ken v/orden om voorlichtingo 
In het advies lichaam moeten dus illegale werkers <met politiek 
begrip) los van hun organisaties zitting nemenc 

3e<i Daarnaast moeten in dat lichaam vertegenwoordigers zitting heb- 
ben nemen van dat deel van ons volk, dat niet "capituleerde" al 
trad het niet op In illegale kringa Daardoor zal de kloof tussen 
het legale en illegale deel van ons volk overbrugd worden» Dit 
zijn de "goede" politici sn vakgroepvertegenwoordigers» Van dezen 
zullen er tweemaal zoveel zitting nemen ais van dewverteaenwoor- 
digers van. ons» Tezamen 30 è 40 ledeno 

4e» Ook moeten opgenomen kunnen worden, aanvoerders van onzen strijd, 
die thans gevangen zitten» 

5qo De GoA#Gomoet ook hier niet zijdelings invloed hebben op hot 
politieke werk van dia nationale raad. doordat de laatste zich 
zou moeten verantwoorden tegenover de GoAoCo 

6eo De illegaliteit moet het afwikkelingswerk kunnen organiseren en 
controleren (denk aan Stichting en NkVoH») Daartoe vormt ze de 
Go AoC » 

7e»^De illegaliteit moet een spreekbuis hebben voor haar verlangens 
inzake da zuivering?) Zou deze ontbreken dan zou enerzijds het 
gevaargo|i®£aan dat de reactionnaira krachten, die zich weer nie- 
ste r^ willen maken van de leidende posities, terwijl hun verzets- 
houding dat niet rechtvaardigt, de zuivering zou saboteren» Ander- 
zijds en daarmede in verband,' zou de illegale werker bij gebrek 
aan een veiligheidsklep, in de vex'leiding komen revolutionnaire 
ontploffingen te veroorzakeno 
De GaAoCo is deze spreakbsris en op dit punt blijft er dus con- 

tact bestaan tussen IToR» en GcAoCV 

Het is een voldoening voor ons werk, dat deze constructie in eer- 
ste aanleg door de DaOo is voorgesteld en daarna in verbeterde uit- 
gave d:or de rechtse sectie naar voren is .gebracht» In deze vorm 
Is ze na kleine wijzigingen nu practisch geaccepteerd» 

4 9 Topverkla. ring » 
Öp onze ïaatse top vergade ring werd een verklaring opgestelde/el- 

ke ook ter goedkeuring aan de overige, niet aanwezige, topleden 
v/erd voorgelegd. Wij sluiten deze verklaring nu bij en geloven ze- 
ker, dat zij Uw aller instemming zal hebben» 

De verklaring als Eijla~e0 der LoO. 
  —.— .v-cmammlg- paea*g, 

Ft /Ho 
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O ONDïRIÜ AAI HULP ORGAHTSATIE YOOH SLIJKE LAND DB Q> 

k/ D. Top Terklaart zloh aoooord met ttet geTO.pd. beleid v«. 

h Stl wekt alle medewerker, op. ondank, de "prikkeltjk. 
"• teienefagïn. alle ^t^lg^ 

dfno^ ZTol* ™*. znlke binnen het raam wan de taak dl. 
de LO zioh gesteld heeft^ . „itergta yoorzlchtlgehe 

0. HU roept de -d«réner
KeenPnle^ reaIatterian te knopen. 

held te betraohten en geen nieuwe dutriot.l.lder. 
d. Hij rerzoekt rooral de plaateerij houden, «aar 

de Terbindingen te ""'"J"6"" ^ufgeaoe ld l». 

net hen het funotlonerenderorganle g udl 0 

s. Hij "«ï* ali' ™!r°oS"ïl la H ïerïtldtn, groot om 
hun post te bllaven» 0® v,*.. „itvallen yan één medewerker 
naar hul. te gaan, daar het ulWallen Tan e.n ^ 

. een gehele eeotor Jï de organl.atle 
Veor "j:\t«Udlag ï"g^ên ta^ w'TérTUll.n Sebben. 

Sfn™.têrï« Terlate aljn poet eleoht.na oTerleg en 
aoooord met zijn naast-hogere medewerker* 

taak NA D^ -R .-VKIJDIRQ* . . , a. _ftn de tyj te zor- 

- ^ ?:•= ^«rh;r 

yallen medewerkers, bij yoorkeur op een wijze als m nei; 

h l'e'fop1 n'.fmët'1 lnaVt°t'.T legaal maken en w.rk^ 
schaffen yan-den on^'d^r5^^/^t^n^aet'standpunt 

effnaf;,Hfleg;?t ffrt beecf teg-OTer het 

vaderland weigerde naar Duitsland te gaan, en daaryoor 
.Un «Uneld. aljn po.ltle en bljn to.kornet b 

If^rfn het verband Tan 

jhet FVH# (vworheen SHO) 

NB3 
DeTfop slaat met zorg streven, dat zloh hier en 

daar in de HBS in strijd met de bevelen van haar Oomman- 
dant openbaart, waardoor de NB3 tot een de illegaliteit 
overkoepelend orgaan dreigt te worden* . . ^ 
Hij constateert dit op het terrein van de voorziening der 
bonkaarten, persoonebewljzen, "auswoleo en yo~dsol, voort® 
bij haar actie tegen de arbeidsinzet en haar voorber®lden— 
de werkzaamheden op het gebied van de zuivering* 
Dit aoht de Top In strijd met de hlstorlsohe groei der 
tlXegall%®lt* Iedere organisatie blljv® haar eigen verwit» 
woordelijkheid dragen* 
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4« FOLITIilK 
De Top heeft met tsieursteIllng da ontwikkeling In andere 
bevrijde gebieden gadegeslagen. Hij Issterk gakant tagan 
het opwekken van ravolutionalr® spanningen wslke veroor- 
zaakt kunnen worden wanneer de lllagalltelt als gahsel 
een polltlskx front zou gaan vormen. Svsnzaer veroordaelt 
hij een streven naar rsstauratle waardoor de zo noodzake- 
lijke zuivering in het gedrang zou komen. 
In verband met deze zulvarlng brengt hij de medewerkers 
het grote belang on der de aandacht van het onderzoek 
naar de gedragingen der bestuursfunottonarlssen. 

5. 3 ::GIHS 1,Y If'LARIHQ 
De Toi# wtjet er mat nadruk op# dat de opvatting alsaf 
oe hc in de bsginselverklaring een uitgangspunt zou 
gevonden hebben voor haar politieke activiteit, beslist 
onjuist is. 
De LO bemoeit zich als zodanig niet mat de politiek# 
doch zij laat dit aan haar medewerker» individueel over 
in hun eigen politieke organisaties# De strekking van 
dv beginselverklaring lat dat de LO op grond van haar 

c-hrlstelt jke Isv^ nsbeschouwing verzet gepleegd heoft 
tegen het Watlonaal-Soelallsme, 6n dit zal volhouden 
togen iedere Ideologie welke de reohtsotaat verwerpt. 
*-'ij heeft dit verzet onder andere In de vorm van het 
helpen van onderduikers tot uitdrukking gebracht. 



MEDEDELINGEN^A^HEï^CB^ER^O^^Nr^ J8^d.d.s12mMaart3il^S!!Bïs=tt==s===a!= 

1.miAH m GEBREK AAN HEBBEN. 

Uit de provincie krijgen we uitvoerige verslagen van districts- en 
provinciale vergaderingen en van verzetswerk in NBS-verband.Uit ande- 
re provinciale uitvoerige rapporten per brief.Weer anderen vragen 
alleen om.inlichtingen en geven ons globale overzichten.Tenslotte 
zijn er .provincies die nooit iets laten horen. Uw berichten zijn het 
materiaal waarmee we moeten werken, mijne heren ! Stuur rapporten 
over voedsel,enquêtestaten,NVH,Stichting enz. aan de provinciale lei- 
ders, met copie aan ons. In Uw inlichtingen schuilt onze kracht. 
Ontvang niet alleen,geef ook» 

2.ZWARTE HANDEL. 
Noteer ze toch vooral,de zwarte handelaren in Uw omgeving. Ze verrijken 
zich als aasgieren aan de hongerige resten van onze grote steden.Ze 
mogen niet vergeten worden.Het zou toch jammer zijn,als we hun rijkdom- 
men moesten missen om er eeh zware schuldenlast mee af te lossen. 
Vergeet vooral ook de chauffeurs en autohandelaren niet,die ons in 
de steek laten,of,om zich te dekken,een enkel vrachtje voor ons doen, 
maar liever voor de zwarbe handel rijden,omdat ze rijk willen worden 
van de nood van ons volk» 

3.VOEDSEL. • 
De laatste voedselvergadering was in mineur. Veel mogelijkheden blijven 
ook niet meer over. 
Organisatorisch is het thans zo, dat practisch overal de LO voor zijn 
voedseIwerving in actie is, en de medewerkers daartoe toegevoegd zijn 
aan den CDT. en de NBS. 
In feite belemmeren de enorme vervoersmoeilijkheden de uitvoering van 
het werk. 
Wel was men van mening,dat nog steeds veel bereikt wordt door hen,die 
het initiatbef nemen en niet afwachten.Ondanks alle geruchten komt men 
er toch steeds weer door. Werk vooral met schepen op het Noorden en leg 
de verbindingen via de LO voeds^lcommissarissen. Die kunn^j U ook in- 
lichten over de papieren dekking van het vervoer. 

4.DE VRIJE GROEPEN. 
Sinds enkele weken zijn een aantal groepen,die zich op hetzelfde gebied 
bezich hpuden als de LO, doende een organisatie te stichten," De Vrije 
groepen ".Onze gelukwensen bij de geboorte.Bundeling van krachtenn kin 
ons werk juichen we altijd toe. 
Voorlopig kunnen we echter niet aan de indruk ontkomen,dat deze bunde- 
ling bedoeld is om een tegenwicht tevormen tegen de LO. Wat die goeie, 
grote lobbes nu weer gedaan heeft,weten we niet. In dit orgaan zitten 
onder meer de groep de Haas uit de grote steden en de TD-club. 
Het is duidelijk ,dat we door zullen gaan,die groepen te helpen,zoals 

we dat steeds deden,met bonkaarten,vervalsingen enz. Zelfs xsktsx 
als achter deze actie een politiek doel zou zitten. 
Het verzet en de hulp aan onderduikers gaan voor. 

3»DE STICHTING. 
Art. 2 uit de Statuten van de Stichting luidt : 
"De Stcihting stelt zich ten doel het lenigen der zedelijke,maatschap- 
pelijke en stoffelijke noden van personen of groepen van personen, jdie 
tijdens de duitse bezetting door daad of houding tot het binnenlands 
velzet hebben bijgedragen,alsmede van hun gezinnen of nabestaanden, 
een en ander voor zover zij de hier bedoelde bijstand zullen blijken 
te behoeven. 

i 



6. N V K. 
Wij herstellen: 
Dit is niet Nationaal,maar Nederlands Volks Herstel. 

Wij zien nog steeds met belangstelling naar de opgaven van Nr.36 

7- STEUN IN ONZE STRIJD. 
Misschien hebben wij het allen nodig om er zo nu en dan aan herinnerd 
te worden,dat onze strijd niet alleen een openlijke(zij het illegale) 
is,maar dat het ook een strijd is in de binnenkamer,een gebedsstrijd. 
Velen van ons zijn daar in het rumoer van het verz ets leven te ver 
van verwijderd geraakt.Er zijn dus duizenden en duizenden in ons land, 
die niet in staat zijn ons in ons werk te helpen,maar die ons in onze 
strijd voortdurend gedenken in hun gebed. Hun bijdrage is niet minder 
dan de onze. Daarnaast is de hartelijke zorg en het oprechte medeleven 
van talloze trouws Vaderlanders een krachtige steun in ons werk. 

8.WE5K VOOR ONDERDUIKERS. 

Een district meldde ons ,dat daar op grote schaal werk gezocht en ge*H 
vonden is voor onderduikersjo.a. memen ze deel aan grote plakacties. 
Ben voorbeeld ter navolging.Denk ook aan medewerkers,die weinig te 
doen hebben. Ook daar ligt onze verantwoordelijkheid. 

9.DE N.B.S. 
Van één zijde werden bezwaren gemaakt tegen onzeopmerkingen over NBS- 
NS3. Men moet ons goed verstaan.In deze mededelingen hebben we te ' 
strijden tegen verkeerde uitwassen in de illegale wereld; het is onze 
plicht daarop te wijzen. Als we dan schrijven,dat de NBSer er zèchvoor 
hoeden moet,na de bevrijding de brute machtswellust te gaan demonstreren 
die den nsber zo eigen was,disqualificeren we de NBS niet, maar waar- 
schuwen we de zwakke broeders. Er is nog veel meer,waarvoor we de ge- 
wapende strijders in de NBS in het bijzonder en de illegale werkers>tin 
het algemeen willen waarschuwen. Als we bevrijd zijn en ons werk ge'ein- 
digd is,zal er een sterke wilskracht en een zeer gave geestesgesteld- 
heid nodig zijn, om in het rechte spoor te blijven en om te schakelen 
tot gewoon staatsburger en teleurstellingen,die onvermijdelijk zullen ko- 
mende verwerken. 
Dat de NBS na de oorlog in ons land de leiding zal krijgen,is een dwaze 
gedachte,die bij enkelen heerst. Ten hoogste zal haar hulp hier en daar 
door burgemeesters ingeroepen worden. Tot elke prijs moet vermeden wor- 
den, dat de verzetsmensen,zij,die hun leven voor onze vrijheid wilden 
wagen,straks derailleren,omdat zij de aansluiting aan de normale maat- 
schappij niet meer kunnen vinden. Wij moeten onszelf en onze vrienden op 
een tijd,die voor velen hard zal zijn,omdat hij leeg zal zijn in vergelijki 
king met de verzetsstrijd,omdat hij zal betekenen het losmaken van de 
illegale band,terwijl men als het ware in een luchtledig trecht komt. 
Deze voorbereiding en de vulling van het luchtledig is onze plicht. 

1 ö .KOEIENLEVERING. 
Er is veel verschil van mening over de koeienlevering voor de grote 
stedeb,Vlees is daar dringend nodig,maar is er voldoende garantie dat 
het vlees,cf althans voldoende daarvan in de grote steden komt ? 
Velen betwijfelen dat en menen,dat het duitse leger reeds zo gedesor- 
ganiseerd is,dat garanties van bovenaf waardeloos zijn. Hen spore de 
levering slechts aan,als men op grond van de ervaring overtuiging kan 
hebben,dat het vlees voornamelijk in de goede magen terecht komt. 
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11. N.S>P. 

Met de top der NS F hebben wij nu ook een wekelijkse bespreking, waarop 
wij van gedachten wisselen over de verschillende lopende problemeni 
betreffende onze organisaties.Wij maakten o.a. de afspraaktdat klach- 
ten,die uit de LO naar voren kwamen of belangrijke kwesties, zoals ge- 
brek aan geld,slecht functionneren van spoorweguitbetalingen,voorb- 
aan over het CB zullen lopen,waarna wij dit dan ter keuring zouden 
brengen van de NSF leiding. Omgekeerd gèidt dit ook voor klachten 
uit het NSF afkomstig. Wij verzoeken onze provinciale leiders in 
aanmerking komende gevallen zo snel mogelijk aan het CB door te geven. 

12. VIERDE NOQDKAART. 
Üitmaal wordt het ons weer gemakkelijker gemaakt. Bon III A of B in- 
leveren verschaft U een vierde noodkaart. Afkruising op een vakje 
van de ID is deze keer na te laten.Voor personen,die tijdelijk buiten 
hun woonplaats verblijven,kan de kaart ook ditmaal in de tijdelijke 
woongemeente uitgereikt worden. Dat is dus ook voor ons een maas in 
het net. De opplakvellen met bonnen moet de dienst op de gebruikelij- 
ke wijze aan de inspectie ter hand stellen en de verantwoordingssta- 
ten gaan naar het CDK te Zwolle. 

13. BSSTUURSENQITfliTES. 
Vermoei Ü niet nodeloos met het onderzoek naar een nsb-burgemeester. 
Die vallen vanzelfsprekend buiten de termen om in uw gemeente weer 
op te treden.Een enquêtestaat over hen is dus van onwaarde. 

14. UIT DE PERS. 
üDe verdeeldheid en de onderlinge vervreemding van het verleden waren 
daarom zo kleinzielig en zo moeilijk te verdragen,omdat ze de zieke- 
lijke onmacht manifesteerde,grote dingen groot en kleine dingen klein 
te zien. Indien deze onmacht geneest,verdwijnt niet de strijd,maar 
wel de stijlloosheid". 

(Uit V.N. October 1943) 
"Laten wij ons geen illusies maken; welke bedoelingen de vijand ook 
met zijn maatregelen moge hebben,wij dienen alles met het grootste 
wantrouwen te ontvangen en ons antwoord op al zijn eisen,verleidingen 
en dreigementen,mag slechts zijn: "Neen,nooit "t (Uit Trouw Febr.'45) 

"Landgenoten,ons verzet tegen de arbeidsinzet in Januari 1945 is 
één van de gloriepunten van onze strijd. Velen van degenen,die in 
dit verzet de leiding hadden,zijn daarvoor gevallen. Wij zullen hen 
niet ontrouw worden.De strijd is moeilijk,maar zal niet lang meer 
duren. 

(Uit V.N. Maart 1945.) 
"De vuren van de Nederlandse locomotieven blijven gedoofd. Neder- 
landse treinen met Nederlandse spoorwegmannen zullen slechts rijden 
voor een Nederlandse zaak èn een vrij Nederland 

(Uit V.N. Maart 1945). 

Hartelijke groeten 
CB 
LO 

/ 
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IjEDSDELIZrGM VAK" HET C,B, der L.O. dd, 26 Maart 1945c 
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1« ZiyARTE HA^TDSIi. 
Het optreden dar H3S tRo.v. boaren die zwart verkopen is ter spra- 

ke geKomen in de CC. Men Juicht het toe wanneer algemeen verklaard 
zou worden5 dat het in beslag nemen en het weghalen van bezit of 

.. voorraden van boeren, niet meer zal geschieden, tenzij door bemidde- 
ling van goede CCD ambtenaren of derg.instanties.Het voordeel hier- 
van zou sijndat alle verdere overvallen gekwalificeerd zouden kunnen 
worden als niet geschied door de illegaliteit© 

ni ^■v;e+ 7ra+ f*en iae^ ^ at regel en, zij het na waarschuwing, zo- als het in brana steken van boerderijen, hooibergen enz..-vsui boeren 
... die zwart yerKopen, Wel is het geoorloofd middelen te gebruiken zo- 

^f;s,de schcindp^ali ^oekend^mken of noteren van nanen met de bedoelino- 
om deze mensen na de bevrijding tor verantwoording te roepen. ** 

21 VEELEVHRIHG» 

^ ri-i ?0k^+t ?rDbleerfl is, ^ de cc- ^ Sprake gekomen. Men was van me- nm^, dat mee geweinet behoorde te worden, met de officiële Nederland- 
se instanties, cm de vleesvoorziening via de distributie te. verbete- 

aanta^kolïen'^dat ipf beschikking over het nog aanwezige vee en het aantal, koeien, dat geleverd moest worden. Dit laatste fetal. speelde 
j^een roa. op he© totaal en brengt de veestapel niet' in gevaaróWii 

ZOr? drasen dat h9t vlw» op de juifte ec:dt'er onjuist m streken waar een teveel aan vee is, 
ovoï n ,1 Van 511611? vee Saan slachten, want dan komt dit vlees zeker op de verkeerde plaats terecht. 

3 o 'N.VOH. 

P;Oy.leiders zullen U in de prov.vqrgadering wel het een en 

>, n vert'eld> over het verloop der besprekingen die wij Irer- 
ovw htób» •arevo.rt sn een ulteenzettlnrj hebban geseven over 

honen ii^UWe ^ ""ij.nen het>i^ doen toekoiiien. De volgende week hier uitvoerig, op te kunnen terugkomen, temeer daar nog 

Si mm besprekingen met de regeringsgevolmachtigde va^ het jjvg 0p hgt, program staan© 

4 © NBS. 

, J Weer .zijn enige L. O «-mensen het slachtoffer geworden van hun func- 
iri ?:e '''ij drukken U nogmaals op het hart, ja zouden het erin 

hameren, 1 Schoenmaker blijf bij je leest**© ; 

. PP de eerate plaats het L.O.-werk, onderhoud wel contact, echter 
niet meer dan strikt nodig is. De N.B.So is sléchts een onderdeel 
van het verzetswerk. Vergeet niet, dat na de September da^en, daar 
veel personen zijn aangetrokken die het illegale werk niet kinden, 
die wild optraden alsof de bevrijding elk ogenblik te verwachten was. 
Door schade en schande zijn zij en misschien ook vele van: ons wiis p-e- 
worden. . «j" 

Wel moeten wij meewerken cm de naam van de illegaliteit, dus ook 
van de rechtgeaarde NBS'er hoog te houden, of indien nodig te herstel- 
len. Dit kunnen wij bereiken in kleine dingen. Draag bijv.buitgemaak- 
te voorraden correct af, ten behoeve van de illen-aliteit of behoefti- 
gen.Wanneer U contacten met de NBS zijdelings zijn, spoor dan daartoe 
a,aTl o 



Mededelin^eni ?Trc39a pa^.2. 

Voorkom echter de overkoepelin^sneiging der NBS, met hame zoals men. 
ons mededeelde, dat men ergens een soort censuur heeft ingesteld ou de 
pers o Dit is. fout en onduldbaaro 

Gaarne zouden wij eensf een rapport tegemoet zien over. de verhoudin- 
gen in Uw gewest of provo Wiet alleen wanneer er klachten zijn, maar 
ook .wanneer alles naar werts gaat® 

5nBestuursenquetes <» 
Deenquetestaxen komen regelmatig binnen. Deze betreffen dus voor- 

nemelijk het gedrag van bepaalde personen die vroeger in openbare f' 'p- 
"t»is WcirGn^ 'K 

Mogelijk is het dat nu reeds personen in een bepaalde functie be- 
noemd^worden, die niet acceptabel zijn, v/egens hun optreden tijdens de 
DG 2 Gut» mg» 

Stuurt U ons in die gevallen een objectief rapport over de nedraran- 
gen; van de persoon in kwestie, in de bezettingstijd» Wij zullen dit0dan 

. aan de. betreffende instanties doorgeven» 

6 » V0EDS5LV00HZIENIFG » 
Vergeet U vooral niet de ill.werkers van andere organisaties even- 

eens te helpen aan voeding en hen bij het verkrijgen daarvan behuln- 
zaam te zijn. Ook zij hebben recht op onze hulpa 

7» DE TOEKOMST. " 
Er zijn hierin twee dingen die ons speciaal ter harte gaan en wel: 
a„ de toekomst van het Vaderland 

de maatstaf die de wereld aanlegt voor de plaats, welke wij in de 
rij der naties zullen innemen, is. nu in hoofdzaak, wat drager. 
wij bij voor de gemeenschappelijke oorlogvoering. 

•b» de toekomst van onze medewerkers x-/ 

Vele van onze medewerkers zullen in hun oude positie in de maat- 
schappij terugkeren» Anderen kunnen dit wel maar willen dit niet 
meer.-weer anderen kunnen niet meer terug in hun betrekking of 
bedrijf. ^ 

Laat U gedachten eens over deze problemen gaan» 
Ook ons werk is een belangrijke bijdrage voor de oorlogvoering. In 
sommige districten heeft men wat punt b. betreft enquetes gehouden, 
met dikwijls verrassende resultaten. (Denk eraan geen namen noteren, 
m verband hiermede)» ' 

Hartelijke groeten, 
C.B. der L.O» 

1.» F»/ tC. 



Mededelinggn van hqt C«B» dar L«Q» dd, 29 Maart 1^45. 
No. 40 

Algemeen 
De ontwikkeling dor oorlogsgob iurtonissen gaat ze^r snel, Wat is 

■ r in de afg lopen v'esk niet v--el gebeurdl De berichten '■■orden steeds 
hoonvoller. Wii kunnen ons biina niet meer indenken, wat vrijheid is. Sn 
toch. ... de tijd nadert snel, waarin wij eindelijk niet rae^r bevreesd 
behoeven te zijn voor S.D. 'én zijn handlangers. 

Als vanzelf komt dan de "raag naar voren wolke taak wij stra's 
na de bevrijding als L.O.-ers zullen hebben» In onze mededelingen is 
daarover roods zeer dikwijls geschreven. En toch is het goed elkaar van 
tijd tot tijd er weer aan te herinneren, dat onze taak met de bevrijding 
niet zonder ma r is geëindigd. Wij zullen ons apparaat in tact moeten 
houden, zolang ons werk niet geheel is afgewikkeld. 

"Vooral op het terrein van de N.V.H. en d^ Stichting zal er voor 
ons nog heel wat te doen zijn, In iedere plaats van ons land is daarom 
nodig een goed functionerend L.0.-apparaat. Laat iedere provinciale-, 
districts- en plaatselijke leider nog eens nagaan, of er niet hier en 
daar leemten zijn, die ons werk, ook in de toekomst, zouden kunnen be- 
moeilijken. 

Wij hebben in de afgelopen jaren met idealisme onze taak vol- 
voer^, laten wij met hetzelfde vuur ons voorbereiden op hetgeen de 
toekomst van ons vraagt. 

Auswelse■ 
31 Maart 1945 wordt in zekere zin een fatale datum. Dan lopen 

de uitgereikte voorlopige Ausweisa af, en zal ieder manlijk persoon, 
van IS - 40 jaar een definitief Ausveis moeten hebb'-n, of volgens do 
betreffende verordening, onrechtmatig hier in N-derland vertoeven, 
.p-lukkig is de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren gehard. 

Wii lachen langzamerhand om fatale data, als deze voorkomen in Duitse 
verord =ningen, gelijk we eigenlijk lachen om alles vat van die zijde 
komt. 

Maar van de andere kant moeten wij voldoende nuchter zijn om te 
beseffen, dat vanaf 1 April 1945 de Duits0 contröle mogelijkerrijze 
scherper zal worden. Heel veel kans daarop is er gelukkig niet, vant 
de heren kennen thans wel enige and.-Te zorgen. 

Wij hebben reeds uit den treure ons standpunt over de Ausweise 
uiteen gezet. De gehele illegaliteit heeft - geheel in overeenstemming 
met de richtlijnen van hare wettige Regering - het aanvragen van die 
Auswgise afgewezen; nu is het bekend, dat er toch werkgevers zijn ge- 
west, die zicii daaraan niet gestoord hebben. Naar men ons heeft be- 
richt, zijn d e definitieve Ausweise hier en daar aan die werkgevers 
toegezonden tor uitreiking aan hun personeel. 

Laat ieder van ons bij die werkgevers, die ondanks het b''Vol 
van de Regering toch tot het aanvragen van. die Ausweise zijn overgegaan, 
er op aandringen, thans ontvangen papieren te vernietigen; wijs ze op 
het Oudhollandse spreekwoord: "Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge- 
dwaald" en laten de werknemers die Ausweise - in feit0 toch waardeloos 
papier - niet accepteren. 

Maak daarom nogmaals de nodige propaganda in de plaatseli jk- 
ondergrondse pers en op alle mogelijke ander" affectieve wijzen. 
Wij hopen, dat rlit de laatste slag zal zijn, die wij met onze "bescher- 
mers" hebben uit te vechten. Maar laten wij die slag dan ook winnenI 
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" . Rod ^ KrMis pa-eet ten. 
Opnieuc is in illegale kringen de vraag gerezen, of illegale verkere, 

aan ^ie om byzondere redenen een dubbele bonkaart is uitgereikt, ook van 
de mogeliikheid gebruik mogen maken om een dubbel Rode Kruis pakkrt te ver- 
kriigen. Algemeen is men van oordeel, dat zulks ongewenst, is. De nersonen, 
die namens h-t Zweedse Rode-Kruis voor de verdeling van bedoelde pakketten 
zorg dragen, hobb-n eveneens verzocht zulks door te geven, daar het in de 
bedoeling ligt om eventueel niet-opgenomen pakketten ter beschikking te 
stellen van zieken, etc. 

4. De Griffie^ 
Zoals reeds eerder is bericht heeft men getracht de Kern ( thans 

"Griffie" genaamd) nieuw leven in te blazen, naar het - voorlopig- schijnt, 
met succes. Zoals bekend, beoogt de Kern mogelijk te maken, dat de sneci- 
fiek technische illegaliteit geregeld contact mot elkaar onderhield. 

Hoewel onzerzijds aanvankelijk bezvaren rezen tegen herleving 
van de vroegere "Kern" ( immers zo licht zullen or competentie-vragen 
tusser de "Kern" en de C.G. rijzen), zo zijn wij thans in principe 
besloten toch onze medewerking toe te zeggen; immers er is iets voor 
om als "technische illegalen" elkaar eens va" week tot week te ont- 
moeten, voor het uitwisselen van gedachten. 

De samenstelling zal thans bestaan uit oen vertegenwoordiger van 
het L.Ö., N.S.F., N.C., P.B.S., V.O.C., N.B.S., C.I.D., terwijl bovendien 
de pers via de C.C. zal worden uitgenodigd. 

5. gnquêt_estat orm 
Ondanks ons aandringen op spoedige toezending van de staten, 

misse-" wij nog steens een groot aantal. Laat- toch iedere provinciale-, 
• • istricts- en plaatselijke leider eens nagaan, of deze staten reed.s zijn 
opgezonden. 

Nog 4en opmerking hierover. Het komt zo nu en dan voor, dat wij 
een enquütestaat ingevuld, terug ontvangen, zond er dat uit die staat blijkt, 
welke g-meente en welken burgemeester het betreft. Laten wii ook in dat 
opzicht de nauwkeurigheid betrachten. 

6 . Klachten en opmerking-en. 
Wij ontvangen dikwijls brieven van districts- en plaatselijke 

leiders met klachten over bepaalde toestanden. Het blijkt dan menigmaal, 
dat de provinciale- of districtsleider hiervan niet op de hoogte is. Dit 
achten wij een ongewenste toestand. Hapert er iets, dan is het in de 
eerste Plaats de taak van den provinciale en/ol districtsleider { in hur 
rawon) in orde te maken en klachten te onderzoeken. Wil daarom vooral 
den boven ü staande 1 ider met. ongerechtigheden op de hoogte stellen. 

Hartelijke groeten, 

C. B. der L.0. 
F/t-C 
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Mededelingen van het C3 der LO dd. 9 April 1945. 

No. 41 

1. Algemeen: 
De bevrijding komt steeds nader. Reeds is weer een gedeelte van ons 

Vaderland verlost van het juk der Duitsers. De legers der Greallieerden snel- 
len voorFaarts en het einde is in zicht. 

Ook ons Ferk ondervindt de invloed van de naderende gevechtshande- 
lingen. De Usel is gesloten; wij zijn niet meer in staat om het Oosten en het 
Noorden via de gewone koeriersdiensten te bereiken. En ook andere verbindingen 
ondervinden de hinder van terugtrekkende Duitsers. Toch willen wij het Westen 
onze mededelingen blijven zenden. Deze zullen in het vervolg korter zijn dan 
tot dusver; nu het contact met grote delen van ons land niet meer mogelijk is, 
zijn landelijke richtlijnen bezwaarlijk weer te geven. Wij moeten echter zorgen 
contact met elkaar te houden. Dit is een eis, die voor iedere LO leider geldt. 
Zowel in plaatsen als districten moet getracht worden de verbindingen te hand- 
haven; vooral na de bevrijding is dit noodzakelijk. Met de overwinnende Geal- 
lieerde troepen komen verbindingsofficieren mee, die als schakel zullen die- 

_ T nen tussen de staf van den Prins en Militair gezag enerzijds en de illegali- 
^ teit anderzijds. Met hen moet zo spoedig mogelijk contact gezocht worden. 

Laten we voor alles oppassen voor een "Dolle-Dinsdagstemming". Zo- 
lang er niets in Uw rayon gebeurt, dient het gewone LO werk rustig voortgang 
te vinden. Wij weten niet, wanneer de bevrijding komt. Dit kan vlug geschie- 
den, maar niet onmogelijk is-hot, dat het langer duurt, dan wij wensen en 
hopen. Houdt Uw hoofd koel en blijft rustig! 

2. De Stichting: 
.De werkzaamheden van het voorlopig Bestuur der Stichting waren in ver- 

band met diverse omstandigheden tijdelijk stop gezet. Om na de bevrijding zo 
spoedig mogelijk practische hulp aan de gedupeerde strijders té kunnen ver- 
schaffen, is thans besloten, het Bestuur weer te completeren. Dit Bestuur zal 
de richtlijnen opstellen, waarnaar in de toekomst zal moeten worden gehandeld, 
In dit verband moet het navolgende word.en opgemerkt. 

Nog lang niet overal blijkt men te beseffen,wat het doel dezer Stich- 
ting is. Immers, uit meerdere plaatsen wordt ons bericht, dat er comité's wor- 
den opgericht, die tot taak hebben, in de toekomst oud-strijders of hun nage- 
laten betrekkingen te ondersteunen. Hoe goed ook bedoeld, daardoor ontstaat 

'■ verwarring. De Stichting 1944-1945 neemt al die gevallen voor haar rekening en 
voor zelfstandig optreden is hier geen plaats. Na de bevrijding zullen uiter- 
aard wel plaatselijke afdelingen van de Stichting noodzakelijk zijn. Daarover 
zullen wij, te zijner tijd, U nog nader inlichten. 

< 
3. Proclamatie: 

Destijds is U toegezonden de tekst van de proclamatie, welke over het 
gehele land op ruime schaal dient te worden aangeplakt, wanneer Amsterdam be- 
vrijd is. 

Deze tekst is nog steeds van kracht. Indien ergens geen exemplaar van 
de proclamatie meer aanwezig is, vraag dan een afschrift aan naburige plaat- 
sen. Geve God, dat zeer binnenkort bedoelde proclamatie allerwege aangeplakt 
kan worden. 

Met hartelijke groet. 

CB der LO 
F/t.C. 
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Dö Bevryding komt staeds nader.Eeeds is weer een gedeelte van ons land verlost van 
hat juk der duitsciiers.DQ legers der geallieerden snellen voorwaarts an het einde 
U in zicJat* 
ook ons werk ondervindt da invloed van de naderende geveoktshandelingen^De Isel 
ia gesloten;wy zjn niet meer in staat om ket Oosten en hef koorden via de gewoode 
koeriersdiensten te Bereiken.En ook andere verbindingen ondervinden den binder Tan 
Ja terugtrekkende duitsckers.ïooii willen wy bet westen onze mededeelingen blyven 
zanden.Beze zullen in bet vervolg korter zyn dan tot dusver.Bu bet oontact met 
<jeoote dealen van ons land niet meer mogelyk istzya landelyke ricbtlynen bezwaar 
ifk weer te geven, ^y moeten eebter zorgen eontact met elkaar te bomden.Dit is een 
eLscb9die voor iedere JUO* leider geldt. 
Zoowel in plaatsen als districten moet getraobt worden de verbindingen te bandbavei 
Vooral na de bevryding ia dit noodzakelyk.Met de overwinnende geallieerde troepen 
Komen verbindingsoffiesieren mee.die als scbakel zullen dienst doen tusseben de 
Sfiaf van den prins en Militair gezag eenerzyds en de illegaliteit anderzyds. 
riet ben moet zoo spoedig mogelyk eontaet gezocbt worden. 
iaten we voor alles oppassen voor een "Dolle Dinsdag Stemming." Zoolang er niets 
in li raon gebeurt tdient bet gewone L. O.-werk rustig voortgang te vinden, 
wri weten niet fwanneer de bevryding komt9Het kan vlug gescbiedenfmaar niet onmoge 
Ivk ia betvdat bet langer duurt dan wy wenscben en hopen.Houdt ü hoofd koel en 
blyft rustig, 
ade Stichting. 
Do werkzaambeden van bet voorloopig bestuur derSticbting waren in verband met 
diverse omstandigheden tydelyk stopgezet.Om na de bevryding zoo spoedig mogelyk 
j?cactl3cbe bulp te kunnen verschaffen ia thans beslotenfbet Bestuur weer te com 
pletoeren.Dit bestuur zal de ricbtlynen opstellentwaarnaar in de toekomst zal 
moeten worden gehandeld. y 
ju dit verband moet bet navolgende wordeb opgemerkt. 
rJog lang niet overal blykt men te beseffen,wat bet doel dezer stichting is. 
immers,uit meerdere plaatsen wordt ons bericht,dat er comité s worden opgericht 
die tot taak hebben, in de toekomst oud-stryders of bun nagelaten ge trekkingen 
■ie onder steunen. Hoe goed ook bedoeld,daardoor ontstaat verwarring.De stichting 
19^0-19^5 neemt al die gevallen voor baar rekening en voor zelfstandig optreden. 
13 bier geen plaats.Ha de bevryding zullen uiteraard wel plaatselyke afdeelingen 
izan de Stiobting noodzakelyk zyn.Daarover zullen wy,te zyder tyd,U nog nader in 
Lichten. 
(Sogkaala weest voorzichtig. 
Wf wxldén Ü nogmaals berrxnneren aan "De Dolle Dinsdag."weet U wel,dat wy toen 
zoo naif waren te gelooven,dat alles was afgeloopen.?men gaf zyn ware naam prya 
envertelde in geuren en kleuren aan bekenden,wat men deedfHoeveel mensoben hebben 
van deze babdelswyze niet ontzettend spyt en hoeveel ongelukken zyn biervoor 
^ascbied'^eet l) ,dat de duitsobers in bet bevryde gebied,een geheime dienst hebben 
Dabtergelaten,en een organidatie,ongeveer als onze Z.p.en dat reeds verschillende 
i Llegale werkers in, Brabant vanuit een hinderlaag zyn doodgesoboten?wees dus ook 
na d« bevryding voorzichtig en blyf zwygen,zeker tot de wapenstilstand is ingetre 
aan. 
i>Waarvoor atryden wy» 
iva stryden tegen bet geweld van de soldatenlaars tdie ons loven wil vertrappen, 
«lagen de tyrannie van een levensbeschouwing ,die onze vrybeid wil rooven,tegen 
hat verraad.dat rondloert in eigen gelederen,tegen collaboratie om winstbejag en 
Lvfsboboud,tegen halfheid die onze verzetskraobt wil breken met nibiliatisohe re 
Zaneeringen.(Deze kanker breekt bet verderfelykst uit in de groote steden.) 
en we willen volhouden,tot de overwinning bevochten ia of tot do aflossing komt 
ea onze opdrachtgever ons terugroept uit de frontlinie. 
Maar juist is dèe oolloboratie en die halfheid in eigen volk kunnen ons verlammer 
ia onze stryd.Is het alles vergeefs?Heen,dat is het niet.Vergeet echter niet,dat 
wa voor en na de bevryding op de bres moeten staan voor de herleving van de sedffl 
Landsche geest,voor de bewustwording van ons volk als eigengeaarde natie. 



Mededelingen van het 0.3. der 1.0. dd. 16 April 1945. 
No. 42. 

1. Algeneen. 
Weer ligt een v^eek van grote spanning achter ons. Van dag tot dag 

hebben wij intens mergelor-fd met het verloop der militaire gebeurtenissen. 
En hoewel dc- hoofdstoor der Geallieerden klaarblijkelijk gericht is op het 
hart van Duitsland, in do afgelopen dagen is toch ook weer een belangrijk 
deel van ons land bevrijd. 

Dachten wij bij het schrijven van de vorige mededelingen, dat wij 
het Oosten en het Noorden niet meer konden bereiken - hetgeen achteraf on- 
juist bleek thans zal voorlopig wel ieder contact met genoemde delen 
van ons land onmogelijk zijn. 

Wij hebben in de illegale pers kunnen lezen over hot enthousiasme 
van de thans weer bevrijde landgenoten en er is een bede in ons hart ge- 
weest: "Heer, geef ook ons spoedig de vervulling van onze wens. Bescherm 
thans in het byzonder onze vrienden, die gevangen zijn, spaar hen in het 
leven en goef ze ons te zijner tijd weer." 

2. Persaangelegerheden. 
Reeds dikwijls is ons de vraag gesteld of, en zo ja, in hoever 

de Binnenlandse Strijdkrachten bemoeienis hebben met de pers. Thans is 
ons door den Commandant der R.B.S. een schrijven ter inlichting toege- 
zonden, waarin een en ander duidelijk wordt uiteengezet. In verband met 
het belang van dit werk laten wij bedoeld schrijven in extenso volgen. 

C.B.S. 
Nr. 5 B. 
B<?tr. tPersaangelegenheden. 

Betreffende persaangelegenheden gelast ik voor alle Cn der B.S. de vol- 
gende gedragslijn; 
a. V ó d r d b e v r i j d i n . 

De Cn hebben zich va: elk ingrijpen ten aanzien var. illegale taladen 
te onthouden. Dit omvat dus zowel beperkende als begunstigende maat- 
regelen voor bepaalde bladen. Opmerkingen over de inhoud kunnen zij 
aan do redactie der bladen alleen maken, indien deze mededelingen pu- 
bliceren, waarvan do kennisneming den vijand voordeel kan opleveren. • 
In b ■.langrijke gevallen wens ik van de feiten in kennis te worden ge- 
steld. De illegale pers is vrij in haar wijze en. vorm van. verschijnen 
in het byzonder van de inhoud en in het aangaan of opzeggen van onder- 
linge samenwerking. 

b. Tij<tens ■'rwntueol yacuum en r.a do bevrijding. 
Ook tijdens en na do bevrijding hebben de Cn geer enkele bemoeienis 
met da pers, aangezien zij niet met het Militair Gezag zijn belast. 
Zil dieren zich derhalve te onthouden van olks vorm van inmenging in 
zaken, do pers betreffende. 

c. De Cn dienen zich to onthouden van de uitgave van plaatsolijko- of ra- 
gionale organen van de B.S. 

D.C. 
3. Steun cuon ■■.iet-principiele o_nderduikers. 

Het is bekend, dat wij aanvankelijk in overleg net hot N.S.F. op 
het standpunt hebben gestaan, dat alleen principiële onderduikers en hun 
gezinnen door ons geholpen zouden worden. Later hebben wij de kring breder 
getrokken, omdat wij van oordeel waren, dat iedere deportatie van werk- 
krachten naar Duitsland het vijandelijke oorlogspotentieel zou vergro- 
ten. Daar het vervoer naar Duitsland niet meer mogelijk is, is de vraag 
gelezen, of rij nu niet weer tot ons aanvankelijk standpunt zouden terug- 
keren. 
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Voorlopig adviseren wij alls personen ts hliiven ondersteunen, die v?ij tot 
dusver geholpen hebben (onverschillig dus, ol'zij al of niet een principiële 
houding hebben aangenomen), maar nieuwe aanvragen alleen dén in behandeling 
te nemen, als duidelijk is, dat om principiële redenen geweigerd is om voor 
den vijand te werken. 

Na nadar overleg met het N.S,F. hopen wij hierop de volgende week 
terug te komen. 

4- MiXüL. 
Uit vele districten hebben wij 'bericht ontvangen, dat de plaatsa- 

lijke N.V.H.-ccrait''s zijn opgericht. Algemeen vraagt men nu enige richt- 
lijnen, waarnaar dient te worden gewerkt. Wij kunnen daarover slechts me- 
dedelen, dat deze nog stoads niet zijn afgekomen, maar dat er thans zeer 
waarschijnlijk tekening in deze zaak komt. De werkwijze van de comité's 
te Amsterdam en Rotterdam zullen gr tendeels als prototypen worden aan- 
gewezen. 

Zodra definitieve richtlijnen in ons bezit zijn, zullen wij deze 
doorgeven. Wel kunnen vij U mededelen, dat wij don regeringsgevolmachtigde 
voor het N.V.H. eindelijk zover hebben gekregen, een directorium te be- 
noemen (van € personen) die het dagelijks bestuur op zich zullen nemen. 
We hebben gezamenlijk met de andere, belanghebbende organisaties candid.a- , 
ten voor deze pesitie's naar voren gebracht, die voorlopig, tot aan de 
bevrijding, deze functies zullen waarnemen. De definitieve samenstelling 
van de werkcommissie is nog niet geheel bekend. 

Het zal overigens nog heel wat vootcn in de aarde hebben, alvorens 
het N.V.H. die vaart en .geestesgesteldheid heeft verkregen, die wij nood- 
zakelijk achter, om haar plannen te deer slagen, 

5.' Samenwerking. 
Ons bereiken borienter. uit verschillende plaatsen over nauwere 

samenwerking tussen de diverse illegale groepen. We juichen dit van har- 
te tos. Reeds nu an niet minder in de nabije toskomst zal men moeten ko- 
men tot een regelmatiger samenspraken van illegale organisaties. Men krijgt 
meer begrip voor elkanders taak en misverstanden worden uit de weg geruimd. 
Ook moet het mogelijk zijn, dat de zuiverheid onderling wordt nagestreefd. 
Het komt toch voor, dat personen net een niet zo fraai vaderlands verleden, 
nu een rol trachten te spelen in de illegaliteit.- Na de bevrijding zal b.v. 
de taak van je Stichting een samengaan van do illegaliteit nodig maken. 
Voorkomen moet werden, dat de ene groep boven de andere gaat staan; als ge- 
lijke partners moet rien. bij elkander konen. 
Laat voofal Uw verhouding met ar.daron niet door politieke vraagstukken 
vertroebelen. 

6. Henk Dienske. (Henk de Ridder, va." Bergen) 
Zoals U allm reeds gehoord zult hebben, is H.D. te Dachau in het 

concentratiekamp -overleden. 
Ongeveer oen jaar geleden was hij to Amsterdam gearresteerd en werd 

later naar Vught overgebracht. Bij de bevrijding van Zuid-Nederland is hij 
door de Duitsers naar Dachau vervoerd. In December ontvingen wij nog be- 
richt, dat zijn toestand redelijk wol was. 

^U weet, dat Henk mede een dor grondleggers der L.0., speciaal in 
Arasterdam en Noord-Holland, was. Laten wij zijn nagedachtenis eren door 
een voorbeeld te nemen aan zijn principiel; houding, werklust, zijn al- 
tijd bereid zijn tot helpen, kortom aan zijr waro en oprechte Christelii- 
ke geest. 

Met hartelijke groot, 

C.B. der L.O. 
F/t.C. 
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Me^eclfrlljtigsn van hat 0,B»iler L. Q. dd. 23 Aprll l945. 

No. 43. 

1. Alfismeea. 
In de afg&Iopen week hebben we weer van dag tot dag go.rd nieuws 

van het oorlogsterrein gekregen. Vooral de gebeurtenlss n in ons 
?tgen Vaderland hebban onze belangstelling. De nnordorlljke Prowin- 

oiëfi zijn thans vrijwel gshoel vrij. 
Nu is het wachten op doorbraak van dc Grebbe- en do Hollandse 

waterlinie. Blijkbaar .gaat de vijand tot liet bittere eind door. 
Het water overatrooait onze Westelijke provinoieg. Bn wie Is ni-:t 
innerlijk geschokt, toon hij vernam, dat ook do Wieriog;-rcr er on- 
der water is gezet? Wat waren we als Nederland rs trots, toen ein- 
delijk on»: eerste polder in hot IJsaelmeer droog lag on de eerste 
vruchten uit dit gronigebied worden geoogst, Ben werk van jaxen 
wordt nu vernield. 

Onze Regering h.' ft destijds aangekondigd, dat zij aimexatis 
van Duits gebied ovorwoeg^, indien da schade door tnundatia o.a, 
steeds groter werd,.RU g. vernielingen doorgaan, kan sluchts gaz -gd 

worden, dat de inlijving van Duits go bis d een ste:ds urgenter vra g 
wordt. 

- ^ • De" Stichting. 
Door B- t voorlopig bestuur is met kracht da vonrb>roiding van 

de werkaaamhedon ter hand genomen. Na de bcvrijding is het niet 
doenlijk onmiadellijk alle gevallen, die in de toekomst door do 
Stichting, verzorgd worden, aan haar over te dragon. Daarom word n 
allo verzetsgroepen v. rzocht ook na het uur TT aoor tc gaan mot 
steun ta vc rl .non. Trouw ns al word ;n d: gelden inde to komst tc-r 
boschikking gesteld door d" Stichting, dan aal do uitkering toch 
veelal door dezelfde personen blijven geschied n. Door organisato- 
rische wijzigingen mogen onze kame radon o n nagol itcn betr kkingon 
geen hinder ondervinden. 

Ook andoro verzetsgroepen mnotcn op dc hoogte gebracht wordt n 
van dc b staande, plannen. Daarom laten we nog eens d. do Ist lliag 
va.', d: Stichting ^ ^ 

" Dc Stioh'ting stelt zich ten doel het lonigon der ecu lijkv ,maat- 
schappoli jkc cn stoffelijkv. nnoden van persoiit-n of gro-p. n van 
personen, air tijd nis de Duits ^ bezetting ddor daad of houding 
tot het binnenlands verzet hebben bijg. dragen, alsmcd van hun 
gezinnen of nabestaanden, <; en en ander voor zov. r zij df hi r b - 
doold.: bijstand zullen blijken tc behoeven. " 

Breng deze doelstelling onder dc aandacht van dc and .r.. v-rz tsgro - 
pen in Uw plaats of rayon, Lens nog e ais aj, wat wij in oaz mede- 
delingen roods r..-rder hierover schreven. 

Laat iodcru groep gegevens verzamelen van d gevc.ll n, dl d 
Stichting straks tf. b hanu Ira krijgt. 

Mat de NVH organen zal contact #pg«; nomen mo ten woruen, ma t 
vcrltoa het principiële verschil in doeIst-Hing tuss. n NVH a 
Stichting niet uit 't oog. Laat in ge.-n g val d Stichting opgr- m 
ia hot NVH. 

üo .k vooral contact mdt prrsonni en groep n, di: zich met soort- 
falijko voorbcrcidiaéo^ wurkzanmhsden bezig houd.;n n st 1 h u op 

c hoogte van dc landelijke planv n. 
Toaz ndi'.ig van dcnkbodldsn. en plannen zal z r op prijs gcot ld 
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3. BpitVn. voor d^n vijand» 
1) deportatie vaiia-boidors naar Duitsland kan gelukkig nirt 

m. i?r goBohi .don. Naar mon ons moodcelt, is d».. kans e chtor groot, 
dat in sommige doL n van onze westelijke provincies do manlijk: 
"bevolking tussm 18 en 60 jaar nog zal worden opgeroepen om tank- 
grachten enz. to gaan graven. 

Daar tegenover is uiteraard maar don houding mogelijk: Weigonn 
en blijven weigeren!. 

Wij hoorden een d.zrr dag n de opmerking, dat de strijd rondom 
Apeldoorn en Arnhem mede daarom nog zolang h: aft g.-duurd, omdat 
Nederlandse arbeiders - zij hot veelal gedwongen - daar verschil- 
lende ve rdedigingsworken hadd n aangelegd. Laten wij in de w st:- 
lijko provincies er toch voor zorgen, dat hier althans ge n enk'! 
go al li-, rd soldaat z. jn loven behoeft te lat'n ö.ng: volge van 
tankgrachten -nz. , die- wij in onzo slappe houding zouden h bben 
gegraven. 

Mocht mon doormiddel van razzia's toch --n deel van d mannen 
_aan hot werk zetten, laten zij dan niet onaf ge br okon arb- iden, 

maar zov: 1 mogelijk trainoren.Nng ■-"'en keer kunnen "wij ton. n wie 
wij zijn. Mocht do vijand dus nog ergens trachten bov nstaand-- 
plannen te vorwc zal ijken, ga dan door middel van de plaatselijke 
pers, door aanplakbiljotton enz. de bevolking op de enige juiste 
houding wijzen. 

N.Y.H. 
Du regr,ringsgevolmachtigdo hoeft ons ve rzochx m-;c te d 1 n, dat 

d- burgime asters in alle plaatsen als erevoorzitters van de plaat- 
selijke afdrli. .gen te worden gevraagd. Niot in alle plaatsen ia 
bekend, wie na de bevrijding tijdelijk als burgemeest"r zal op- 
treden; zorg dan zo spoedig daarna, dat deze: zaak in ord- komt, 

5. gamenwerking. n 

ïh onzo vorige me dode lingon is er op aangedrongen, om plaats:-j.i jjc 
met da illegale groepen samen t? sproken, teneinde reeds thans 
een soort biindolixig van do illegale krachten te verkrijgen. 

Hierop vestigen wo thans nog .ons de aandacht. Aanleiding da. r- 
— tor zijn de bericht n uit het Zuiden, waaruit blijkt, dat h t 
Militair Gkzag voor d - zuivering en voor adviose-n omtr nt b. no - 
mingen zioh vo-lal wendt tot de gczamclijke plaats, li jk; ^ illega- 
liteit, zij het dan ook door tussenkomst van contact-officier n. 

Het ia z». er gewenst in dergelijk'- plaatselijke contact-commis- 
sica, tevens enige vooraanstaande in t gore legal. flgur n op te 
n-men. In kleine plaatsen lijkt ons " n oommiottlo van 3 tot 5 
p -ra®ncn voldoende, in grote1 ra kan men tot omstr 'ks 20 gaan. 

Dl.Hagen. , 
Hi rbij gaan enk- lo van stukken van het Amst rdams W' rkcomit 

(L.Y/.O. ad hoe); de inhoud sprr kt voor zich z lf. 

êï8et ü' 
]?./ t.0. 
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1• Alffomeen. 
Het is moeilijk onze stemming op het ogenblik weer te 

geven. De vorige week konden wij schrijven, dat dc Noordelijke en 
Oostelijke Provinciën vrij waren en dat wij ieder ogenblik een door- 
braak van de Grebbe-en Waterlinie verwachtten. Wij hadden goede hoop, 
dat nog in de loop van de volgende week ook het Westen eindelijk: van 
den vijand verlost zou worden. 

Dn nu? Wij zijn teleurgesteld'.laten wij het maar 'eerlijk beken- 
nen. Al vechten de Russen in de straten van Berlijn en al worden 
steeds groter aantal Duitsers gevangen genomen, onze eerste godachven 
zijn toch bij de hongerende Westelijke Provinciën van ons land. Ni^t 
alles is ons duidelijk, maar hot schijnt toch, dat dp opmars der 

■Geallieerden voorlopig is stopgezet. Welke motieven daarbij een rql 
hebben gespeeld , kunnen wij eerst lanter volledig beoordelen. Nu 
willen wij slechts uiting geven aan onze bezorgdheid ovor deze 
gang van zakon. . - 

laten wij hopen en bidden, dat alsnog de zo spoedi : mogelijke' 
capitulatie van do ingesloten Duitse- troepen in het Westen van ons 
Vaderland een feit wordt. 

2* Bostuursenquótc. 
1)q mode door onze organisatie ingevulde lijsten van Burger- 

meesters en Secretarissen hebben a.'.n een dringende behoefte voldaen. 
Ons is opniouw gebleken,'dat het met het door ons verstrekte feiten- 
materiaal terdege rekening wordt gehouden. Daarvoor zijn wij erkente- 
lijk. 

Ons werd echter verzocht mede te dolen, dat do tijd te kort is 
geweest om allo gevallen nauwkeurig te bezien. Ongetwijfeld zullen 
dus toch straks een aantal Burgermeesters en Secretarissen terugkeren 
die eigenlijk onaanvaardbaar zijn.. 

Laten wij dan echter niet dadelijk op oen onbesuisde wijze 
• oen actie ontketenen tegen hen,die d.arvoor vorantwoórdolijk moeten 

worden gcaoht. Voorzover wij kunnen nagaan, hebben de betreffende 
autoriteiten gedaan ,wat zij voorlopig konden doon. 

Welke houding wij dan,moeten innemen? Wij*gaan na de bevrij- 
ding rustig door mot hot,invullen van de"lijsten, dus ook voor die 
Burgermeostors en Secretarissen, die na dc bevrijding als zodanig 
zullen optr dn. - & 

Trouwens all., benocmingoh zijn tijdelijk. Ook na de oorlog 
gaat onze zuiveringsarbeid dus door. Ook dan rekenen wij öp onz^ 
medo>erkers. , x, 

3* Recherche werk ton aanzien van politieke misdadigers. 
ïla~dê oorïög zal er velerl'oi rocHcrc^io werk moeten worden 

verricht. Het zal oen hole tijd duren alvorens alle Gostapo-spion- 
ncn on dergelijk gespuis achter slot en grendel zitten. 

Do organisatie, die zich daar speciaal mee zal bezighouden 
heeft ons govr igd, of er onder onze leden personen zijn, die go- 1 
schopld zijn voor dqzc onderzooken of hieraan -na scholing- gaarne 
medewerking souden willen voraea&n.' Eventuele solicitaties kunnen , , b 
aan ons worden toegezonden. Wij zullen.dan voor doorzending zorg dra- 
gen. Wij willen hierbij nog opmerken, dat zij, die voor bovenbedoel- ;1 
dc taak als rechercheur worden aangenomen, Uiteraard'later bij het -P 
gewonen recherche werk zullen worden ingeschakeld. ril 
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Hartelijke ^rooVn, 

CB der 10. 
P/t.C. 
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Öc" 3f .nl.rcon w^ok s oud en. we.. kunnen noe isn '♦-k Her .oruqhten". 
3£.tordaj -1.1.werd m wij van-ast met de mededeling, dat Hiilder aan 
Amerika én d/\;3land Ce "nv-M-waardelijke capitulatie had aahrreb vden. 
Daarna -werd er gespruiten-over een caroitulatié aanbad, ook aan 2r»s3ahd4 
Al net al weten wij n-r altijd niet, h.e onze positie is. 

Vast staat in iersr geval, dat wij niet vri i zijn. O "-k in 'dé af- 
gelopen weck.iljn er van onae beste en oudste medewerkers nop enkele 
goarresstccrcU ;/i,] zouden het dubbel tragisch vinden, als in'dit'eind 
stadium van .•.en oorlog zij .nog van ons z ouden worden weggenneen.Oveiri- 
gons is het vrijwel uitgesloten, dat Duitsland deze oorlog n-'g lanr 
zal v. lhouc.on. Als vanzelx gaan we daar .m reeds denken aan ;r~ arbeid- 
van onze organisatie na do capitulatie. Aledor, hal onze ten'zo sn-a- 
dig moge li ok bijeen moeten konen, om eni^p indringende zaken af te du-en.' 
Diverse benoemingen zullen dan raooton gcschiaden, tasrwijl vooral most 
worden vastgesteld, hoe , ons werk verder zal worden afgewikkeld. 

1. Legitimaties. 

.2 snocclig n-gelijk na do ca itulatio zal ook dc :uitrcfking, van ie-, 
gitiuaties n aten geschieden. 10 " •- ••■..era provincies zijn dóz-s . o^ir- 
timatios reeds aan de' distr-.leiders t -crazonden. ;#il.lom de nróv.leiders 
..ven nagaan, of .hun - gewest rsoda c«a voorraad van de e papieren hóeft? 
3a- neen, laten zij dan aan het C.3. r-ageven, hoeveel zij 'menen n~di- 
to hebben. ■ Y " " ^ 

.ï>-' uitgifte of invulling blijft .verboden zolang de Plaats van inwo- 
nxng nog bezet - is. ' . 

De invulling moet geschieden door de distr.leider* 
Dc lijst van r-c offic?ele toegestane functies is Iets uitoobréicl en 

ziet er thans als vólgt uits 
1, Lid van het G.B., tevens lid'van de top (Dit zijn dus de léden vdn 

het C.B., inclusief de intenorov.leiders) 
y-2, Provinciaal leider, tevens lid van de top. I u'.ien - in een ' bepaald^ 

provincie, rayon-, of gewestelijke leiders zijn, dan mogen ook deza 
D3nai...,i.a_.?cn , gearuikt 'worden»T,.vens is toegelaten x>laatsyervail-*..nd 
pr.. vinei aal, r \y on- of gowostoli j k leider» : . 

3, Districtsleider. I Yien er onderdistricten zijn, mag -Pk gebruikt 

cnaoruistrictsloiaerj -eveneens is toe gelaten u laat svervani'end dis» 
tri ets- of on-Jerdistrictslcidèr. 

4, Plaatselijk tocgelatan Is evcheéftg plaats vervangend p: ••at- 

leider. a 

ytaateelijk r.cdowerker» ' /y 

5, Koerier of koerierster. 
7, Lid van de Falcifioatio club. 
8, Lid van de Persoonsbowijs-sactie, 
9, Lijv van da B nkaarten-trans-o ortafdelinu. 

10. Lid van het Pr vinciaal Bir " au ) 
• 11. Lid var. bet Districtsbureau ) larian déze laatste bureaux >aa 

12. Lid van het Pi., t ooli k B r* -y ) wezig zijn. 
Alle exemplaren zijn gcnumo.erd. Do houders dienen net die nunccrs ac- 

registroerd_te worden. De plaatselijk leiders houden do lijsten ènder 
zich, terwijl - een afschrift zo sufedig mó-gelijk hezondon isoet worden • 
oan het C.3. • " " 
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Landwacht, 
In enkele streken gaat de terreur"van de landwacht neg steeds d-or. 

ff w:-rtit PT-" «> gemoord -p een versohrlkkeli :lce vijSe.»- kwam ené 
dat aan deze "kenen" hot advies is gegeven,- g-vangenen de 

'je S^ven te ontsnappen en hen dan op de vlucht: neer te 
schieten» Ru.-ts enige keren is dit voorgekomen. ' Kr-1 een onzer mede- 
werkers xn handen van de landwacht, dan moet hij met deze duivelse' 
methoden rekening houden en alle kansen om te ontsnannen goed over- 
wegen, dezelfde erier is ,■* gegeven aan da SS-trospih. 

Rectificatie» 
In de vorige mededelingen hebben wij geschnven, over het rccharc i 

werk ten aanzien van politieke misdadigers* D. leiding berust bil de 

, luSr ner rooar de betreffende organisatie komt los te staan van de C.I.p. Dv-orom is het minder gewenst om^ot de plaatseliikè ver- 
tegenwoordigers van de C.I.D. in contact te' treden, Övorlrcns"wachten 

wij gaarne eventuele sollicitaties in. /"hierover 

.S. 
Wanneer U ueze mededelingen hebben bereikt, zal de capitulatie vol- 

gens ons ter beschikking staande gegevens, reeds een feit zijn» W: 

+ 1 Hn fchtir.0? ?ö ^abeurtenissen niet vooruit lopen. Zodra de be - 

ono officiële bekendmaking ons heeft bereikt, hoort U r\ader van 

Hartclijke .groeten, 
C.B, dor L«C. 

F./t,C. 




