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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. 
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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 < 
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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. 
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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. 
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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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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 



Vervolg mqdqdeli.ngen No. 40. 
Pap;. 2. 

" . 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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Het AamtmxCaaa# mxk Gmxté »|14# «aame h«« _ 
gen net b»% nrxcmk Bet een en «LI? S eil nS SrfLSÏ L®*,"""1"?11* br,,,>- 

««egeiMoordigexe nee te «elii: »«l«uge «a plaetnelljt» 

Silf rolt.aiet «leen ureieen ohm et-SS. "V- ?-- "* "^g ^Ofcenen ener ene -* 
«loh egeengehoMte btoge^Lm^ .ti U •<"*,*,ooi de 

«i rr^S;«;?i^.n
6<T"'a ^ **"*'»* " «"«^^'Settïto'S^fSSSdS 

«oia»t#a ^ tet™**^piTg L~t:D
vaj,J Dui^oh««« 

to% «UBB pri^s «ttlifin vaohtel on^iJ dL^ritfsadtlctf dit 

«ottrs daartoa d» kao* aotaoim !»• SjJllaal SSfaJ!?! ^W»J% 
6*worki «ora^e. Iwaien tet ons * ll<,?t 400' OÖ» 

"•« rf éTiiSsagri: sa 

Mal» OT,,rg"• *" "rSter2". 

-"-""g8-"1'? proyagaoda-ttotie ^ een, «en 
è ^ C^el^Tnlrglu^erSS^tSSL^Sr-S®^^ 
attant» dat daan sOakkate» ai#t alt*?Jï?ff ^ ^ «akta B «ra» 

- Wij U la mmglxig e» ▼oareichti^ wiiS «fSJ.!^ï f?*11* Toort» c«v«a 
?n h?t Sntt^S|Sr1i"trSSri^eSS2^.,,5! 

Voert ee «ctle enel en og groten eetael.Torgeot da ToorSlohttghrïa^tltI 

bttïstnwwlkiag.öok la wtcftiilande sSdi^aïSil0?* d# 

^ K ATs„«,sjrari5sr^v"4££-sïSr" aanren in OTameging cnntaet te toeican net den elsateelliken ™, 5,_ 

".1^1ifS?tiO;«1iS1ï4S.'ïï ïi'S? •«« V*8™^ «'SJ. 
... ener J»n ook nn «JlS,lf22.SÏSSn;-,,"t 8,B 

ddw aadadadaald, *»*w«»*6e w*j»« ia da ooawrgjrondae ptTtt noxdi 

8*«"8" -««otü 
alotpneerd m*s JedooofTiree^LJ^^^^J^? Daiteeï» en glffl'er» door 
oo i rent in liSien in ™ 1?<1f?.vsu "" oigaal.aU. hlor- 
gevon een llUg^^^Jnet bet prijï^ 

wiSooïf öf^dd*!^ I0lt l>;Uat9an waax JJatt^ax» «euse laadmsaottn kakban 

SrTrrvu^: iii^iSiï^rss^SL^^s^ 

y. reoeken et3 0 onderling oTerXerS Bl.«.n ™t ir„Jitr^».!?C?t8B 8lJn> 

^.■;;.5:viS'.- ■. fcsgs arssis.- 
afwaohUn« ran Xstaza »XtmS»&* ««a worlopig l»at«kea ta ▼oortien,la 

▼^K*JwS%^iiat ïttdSt^S*dea^Jmïn6^aLi2di Sftitir*"t*ruToor%,,#m* 
•pedaal omrent het eeri^rp^t mJSSïS ' 
«aart £«Toerd. ^ •utu.xng ^ ao®a ▼•a «• aotle die door 9 
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sjofscmsa SÖIOIAÏI 
ïa aSjtxm rollaiaht aloh «IgnnQn SeM*k»al« 
Pa bist «lageköstelt aaf klvlnm E«tmf 

xatmm&a olt 4 bis 6 Mllii«a«a Büxgara* 
Peins Elchts r stehea sdboa teer der TBrf 
Eateobelde Piah Jetatr Pa kaaaet die 
noiXea. aledexlegea aaer Pa ksmmt m*ttaxa*m&bn 
fOr dea tmtergaag Pelaee Tolb»e« 
Pa katmat alifcelfcn «a »eltex«a «iaaXoaea 
peretOrungen aaé oa der ferlüag^ruag das 
Leiasas der nledsriandtsch-sc BevSlkerteur» 
Satöchetds 1)1 afaf ^ 

DSÖffSOMt 
war ftt* Bi tier kOmptt, 
kSSmffft &mtt das eigene Yolkf 
l#gt dt© mttm aiaiart 

mu XUÏ imias t 

Dar acatsafae ■ïatimroak saruo aaroh dsa 
Sattaaaiaosialiiwas alt ^ahaads bcooaku 
Jsaor Mfluaa alt $hsxe stebt voor dar Entaabaidaiuc< 
rnx Bitlar'w tiRit&m noah ISager txffgt. 
tst ela Sa^urbs and «la jmigUag, 

au; üKJSM MUtt lllSmsm», staken deatssfae 

^2^2? «i* 5 muossn Bttrgwau Jbder «LederlSader fragt Plstat les tast Pat 
mist pa aaser Va&XMok ©der die freifaslt 
oessies and Peiass Volkss? 

Peatsohlsads i-oJtaaft ist der JTrlsds 
^atsohleods uatergang die TorlBaaRiuag des megss» 
Psraa legt dis vsllsa alsdsr»! 
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f©t«tl« «wm *••• 1« u»»Kt 4.4: a».ö.l94Ö Wmüt Sé, 9 
kun&ttB l»e«», y.©ft«Ts Uum» ir««étt v«lê Séd&rluMUoLB **fccid*3rB mi% ^iMMuaft 
é* gp*m •▼♦*• öi% é*é ü?fé#t« ïaKa^ t« ji««« »y« Mi 4» iwu^iw ée» SeiilA' 
U«c>4»tt ètt «rtBl-êi** 4é«l« oiwUkt 4» iMk jMWpr ;> 
ai«i in JMOéas mm** 4««1* alt ' ■ ^•-' 
mtrrun sii» r««4» in 4* ni«& dtta tlmé m*X¥iv**fé* 2ê üwlmimBm 
i««kt«a4 rm 4ê*» mm**m %**%. *3U« l;«a«ï"axiw vüy» $U t&ïtm «yR». Miif .. . 
«"« n wiM <** • 

**» klmm» mat h*% lut, étónlT« dié, müm m&M* &# XoiM éitt«n« - :4 
„li w (mU^ttir4ii*u<uita «Aal M é»Dwn* !»• •T** ** **»• :tf 
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^ ;:ïf 
ali «va» aaa aaay «vnallf l^aaaf 99 t» allan an «^^ naad^êia fKi» In aan 

«éa^rakan aa nu kal fait êmmt iav fcllj an 4« t^éllikfeiaan ia «a aMt'' 
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Émaa J* MmÊÈk 'mÊS.&W<*4*S'éimmrnÊLMmJrnï-jtmtmmmM' 

M "-Ws ivpniMi, "•.# S#vPPr^^ 
isala «aaaXd, -«aa «asala :«aa«)£lcadK Mi 

tgm ia iaiu£«a« « 
ia da itoasnia ••«•Xd, , 
dil kktfsd«»d ma«slai da «»a»__ ,— 
saliifea «aaiiaaaa taiat* da aaadasat iwa -lwal 
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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. 



3dedeeliïit;en van liet 0»B» derxj.O# d.d. 9 April 1945 / 

/ i\o.45^ ^ ^ Ml (yaacuvb) 
Al^emeQH» v- 

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. 



Vervolg racdadelingen van het C.3. dor L.0. No. eg. 2. 

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 



I 

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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Mededelingen van het 03 d.:;r L0 dd 30 April 1945. 

• v ' 
Mo 44 • ■ ^ , 

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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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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, vQrvol.? mededolin^en Ifr», 45, 

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. 


