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Met grote voldoening bieden we onze medew�kers 
ditmaal nummer 46 vnn onze mededelingen a111. De 
lijd van opstellen bi{ flakkerend kaarslicht, tyi;en en 
stencillen op eon verborgen 1olderkamertje, k:,erie
ren in hevig" herfstregens ligt achter ons. Huid, aan 
allen, die onafgebroken hun activiteit voor onz" 
mededelingen hebben ingezet. 
Een nieuwe tijd is aangebroken. De aard van ons 
werk is veranderd. Dus ook de aard en opzei van 
onze medede�ngen. 
H�t ligt in de bedoeling een mededelingenblal als 
wekelijks orgaan te doen verschijnen. 
Allereerst voor de officiële mededelf!gen van N. V.H .• 
Stichtiug, enz. enz. Daarnaast zullen w,; ons o·gaan 

vullen met schetsen en foto's uit ons werk, k1rtom 
het ligt in onze bedoeling van ons oude r;ede
delingenblad e.;n L.0.-familie orgaan te make,. 
Hoewel alle plannen nog zeer vaag zijn en on;leker· 
heid hePrst op diverse torretnen, kunnPn w, wel 
zeggen, dat ePn L 0.-weekorgaan vele goede ,noge· 
lijkheden biedt. 
Echter zullen alle medewerkers hun kracht voor ons 
blad moeten geven. Het moel een blad wordeo voor 
en door de L. O -mensen. 

I DE GALERIJ 

ONZER DODEN 
(Een woord van gedachtenis) 

Gesprekken. ze zwijgen; de twisten zij,, stil. Met 
omllo,-rste blik zien we op naar hen, die vielen, 
onze makkers van de L.O. 
Ze waren niet zo edel en hooggeboren, niet zo 
rijk en hooggetiteld: een bakker, een klerk, een 
landarbeider, een technicus, een schoolmeester ... 
Trouwens, hoe ontstond de L.O.? Een platte
land•dominee uit oen dorpje bij de Duitse grens; 
hij doorziet het nieuwe heidendom beter, dan de 
heren in Den Haag. Hem hielp een vrouv·. Die 
predikant en die vrouw zijn de "stichters'' van de 
LO.! Een geeetelijke en een huismoeder. Frits, 
de dominee werd destijds gevangen, maar bevrijd 
en ia nu vrij. Tante Riek werd in Juli '44 ge
&repen. Waar ze nu is ..... .? Do derde "stil:h· 
ter''. kwa" uit het Westen waar hii zelf al wat 
opgezet had, een scheolmeester. 
Het ging met dat ontstaan van tie LO. zo be-

scheiden en stil. Geen proclamaties, geen "over
koepelingen". Het was de arb.eidsdienst, die ons 
het eerst in het geweer bracht. Want ten' platte
Jande waren · er geen Joden - anders waren we 
misschien eerder begonnen. En de L.O. begon op 
het platteland en in de kleine landstad. Alleen'in 
het Westen lag het misschien wat anders. 
Boven de rivieren lag spoertig een net van ver

bindi11gen over het land, ho"wel met grote mazen. 
Het Zuiden ontbrak nog. ::i VeP.nendaal en Nij· 

megen werden de eerste b<:'sprekingen gehouden· 
Op de Top te Den Bosch konden we den 
Katholieken onderhandelaar winnen voor de ge
dachte, dat het Noorden L:1 het Zuiden inwonen 
zou en omgekeerd. Eén nationale organisatie van 
Delfzijl to� Breskens, van Alkmaar tot Maastricht. 
Een enkel7 wijdde zich aan het uitz�lten van 
nieuwe aldelin'gen als een •oort argenturenreiziger; 
andere afdelingen groc·ido, meer geleidelijk en 
vanzelf:' cle mazen van bel net weden n,uwer en 
nauw,r en de landkaart \"an de L.O. had ten 
slotte geen witte plek rnee '), koe,i, rs- en code
techniek w�rd gep"1fect1onne. rd. talloze ,beurzen·, 
verwerkten de onderduikers bij honderdtallen tegelijk, 
groto 1sommen gingen door onze handen. Veel van 
deze laatste arbeid nam later het N.S F. op zich. 
Intussen was de verdrukking erger en erger ge· 
worden. Arbeidsinzet, militairen, studenten .... · 
Onze duikers moesten eten! De K.P .'s haalden 

de bonnen. Ze zaten bij ons in de Top. De 
Topvergad�ringcn moesten sllang bij nacht ge
schieden. We vergaderden soms het klokje rond! 
Ergens achteraf, in een boerenhuis, În een stille 
villa, op de zolder van een kerk, achter een 
winkel .... , . De K.P.'s deden overvallen 
alle bonnen tot de laalsten werden ingeleverd. En 
vragen moest je. als je zelf nieuwe schoenen of 
wat anders nodig had. Zo was de oude dicipline 
en het oude moreel! We denken aan Bertus' ver
diensten En vóór een onderneming bij niemànd 
bravour, bij de meesten een gebed! - En dan 
het transport. per auto, per t,,.in, per liels , ..... 
We denken aan Hilbeft, aan Gerrit, M�ar overal 
waren de gevaren ... , . . Er werden vervalsing•· 
centrales ingericht ..... , 

' \Ve ledden al lang niet meer onopgemerkt'. Mede
illegalen en de Moffen hadden on; nu ontdekt. 
Betrekkelijk laat pas, want we tamboerden n6oit• 

Toen kwamen de kla)l'pcn en tegenslagen eerst 
recht. De eerste grote klap viel in Noord-Holland 
- met Karie ea de man�•• vaa Zaandam.,, Daar
na d" catastrophc in Am.terdarn, waar de P.B.S. 
bijna in haar geheel gearresteerd word met Jo •• 
Jan en Loui�. later 'Weer in het Zuiden toen 

Ambrosius e11 de metsten va• zija diatrictsleider• 
gevangen werden. Er ware• o"k lichtende gebeur
tenissen Frits en Henk K. werden uit de koepel 
in Arnhem gehaald. En even !•ter uit het Huis 
van Bewaring een veertigtal andere cevangenen. 
Bravo Bob! Mdar daartegenover stc,nd weer de 

zwarte dag van de Weteringschans. Henk blee( 
gevangen en Hilbert, Johannes en de anderen 
keerden niet terug ..... . 
De illegale ,,men" had ons intussen ook een 
naam gegeven. Ons zelf hadden we er nooit een 
aangemeLen. Of 't moest dat "Organisation Frits" 
zijn, waar die Engelse vliegtr naar vroe1, Men 
noemde ons allengs algemeen "de Landelijke'. 
lnderdaad, dat waren we. We waren de ,:rootste. 
\Ve kwamen met de politiek i.o aanraking. We 
waren J1iet politiqk . . . . . . En nog minder 
diplomatte'k. Onze koers was ni,t altij,1 vast. 'w' e 
waren nu eenmaal niet zo glad op de sluipwe11en 
en in de kuiperijen van de hogere , illegale'' 
politiek. Er zijn ook verhcug•nde feiten, De in
terne organisatie werd efficiënter. Het Ç.B. kwam 
tot stand. .Je .3,,chting 40-'4.3 b, •• •ovrl ui, 
het init iatiel van twee L.O ·ers de opstellers van 
het z.g. plan F.; in de G . .A.C en de C.C. ge
niet de L.O. het haar toàomende aanz.ien. 
Ik eindig. Er zijn vele personen en feiten hier 
niet genoemd Ik weet het y,el- Het schrijven van 
de geschiedenis van de LO zullen we straks 
met elkaar doen. Nu weten we zells onze doden 
nog niet. Want er zullen van de ca.:en gebleven 
zijn voor altijd in de Duitse lelterhelen. En zij 
die wederkeren oiraks, dragen wellicht een vroeg
tijdige clood met zich mede - geknakt van 
lichaam, geknakt van ziel. Laten we hun, die 
wederkeren, e.en hart tenen, dat trouw en een• 
drachtig is voor vaderland, vrijhei.l, vroomheid en 
recht. De eendracht en de vrede onder zonen van 
hetzelfde huis, het 001 vertrouwde oude huis van 
de L.O ! 
We treden langs de beeltenissen enzer doden. 
Gesprekken, ze zwijgen; de twisttn zijn stil. We 
beloven hun, we bidden: Maak ons hunner ge-

. 

dachtig! 0 Goel, maak ons getrouw aan het lrnd 
en het volk, dat Gij ons hebt gegeven! 
Mei 1945. Vrede! Vrede ? Ontwaking in het 
duister? Te wapen L O.·erol Tegen valsheid en 
kuiperij: tegen !,ster, drogreden en do111heid. Tegen 
venijnige hoogmoed, tegen platte haat! Met een 
nieuwe, een an Jere moed dan weleer. Geen eer 
wacht lJ - wel •trijd. Blijf recht-doo1•,u, blijf 

'man, J.!ijf kerel, blijf L.0.-er voor ons vaderland! 

/ P.



BEZINN-INO 
koren aan deze drang. Zo moeten we dàn
melhorten en stoten tot normale groeps
verbudingen terugkeren en onszelf daarirt 
voeen. 

Het zal U wel net zo vergaan als ons, 
dat U van tijd tot tijd met verbazing Uw 
ogen uitwrijft en U afvraagt in wat voor 
wereld U terecht gekomen bent. 
Eerst was daar het laaiend e R t h o u s i -
a s m e om de bevrijding van de vijand, 
eindelijk na 5 jaren. Toen de r o e s  , waarin 
ieder h-et nieuwe maar over zich liet komen 
en zich koppig bleef verbeelden in een 
sprookjesland te leven, waarin alles moge
lijk is. En ten slotte de t e  Ie u r s t e 1 -
1 i n g , omdat }ich niet alles ontwikkelt 
zoals gehoopt werd, omdat het leven weer· 
gewoon dreigt te worden en schijn blijkt 
te zijn. 

Ja, we hebben hiervoor onze medewerkers 
bij herhalin-g gewaarschuwd en we roepen 
U nu toe: Bezin U op Uzelf en op de 
toestand om U heen. Laat Uw enthou
siasme en Uw critiek beide rustig en over
wogen zijn met begrip voor de omstandig
heden. 
Met verbazing constateerden we hoe in de 
afgelopen weken velen onzer medewerkers 
zonder voorbehoud in de N.B.S. plonsden 
en hetzelfde zien we zich reeds weer vol
trekken t.a. v het militair gezag. Waarom 
laat men zich zo oppervlakkig intimideren 
door een armband, een auto of een uniform? 
Waar blijft de nuchtere Hollander? Met 
nadruk betogen we, dat de N.8.S. voor
treffelijk werk heeft gedaan en dat we van 
het M.G. grote dingen en veel sympathie 
voor onze idealen verwachten. Waar we 

tegen opkomen is de zinloze vlucht uit 
eigen werk in een aantrekkelijk baantje 
(We verwijten dus niets aan hen, die be
langrijker werk en met instemming van hun 
L.O:-vrienden in een andere sfeer gingen
uitvoeren).
Het is de herhaling van de September
roes. Het L.0.-werk, dat zonder veel show
maar zeer noodzakelijk verricht moet wor
den, laat men in de steek voor een meer
decoratieve functie. Dit is de r o e s na
het enthousiasme.
Noodzakelijkerwijze openbaart zich de t e -
I e u r s t e 11 i n g over het genomen be
sluit na korter of langer tijd. Daar komt
nog een belangrijke factor bij. De teleur
stelling over wat om ons heen gebeurt.
Men merkt N.8.S.-ers op, die zelf beter
opgesloten konden worden; er wordt on
recht gepleegd . bij arrestaties; er heerst
overal wanorde, niemand weet hoe de ge
zagsverhoudingen liggen; de nood houdt
aan en velen worden volkomen vergeten;
de verkeerden gaan met de baantjes slepen,
enz.
Dit alles verbaast ons niets. Laten we toch
nuchter zijn en redelijk. ü"ns gehele gezags
apparaat is van onze maatschappij afge
roomd; er mo'et een geheel nLeuw komen
en in de overgangstijd is iedereen baas,
die een grote mond heeft. Daarnaast tracht
iedereen zich veilig te stellen (al was het
slechts in gedachten) voor de toekomst.
Ook onze medewerkers kunnen niet ont-

Daldaarbij fouten gemaakt worden is dui
delt en onvermijdelijk. Maar dat mag ons 
nieltot ongezonde kritiek verleiden. 
Er l n.l. een keerzijde. Want er is reden 
tot rote dankbaarheid. 
l. '.)nlusten en revolutie werden hier ver·
meen.
2. We zijn over het dieptepunt van de
noo heen.
3. -let M.G. heeft een volledig begrip
voo 'de toestand �n is van plan zo dras
tiscl mogelijk te zuiveren, waarbij het de
hulrder illegaliteit inroept.
4, )e illegaliteit zet in broederlijke eens
gezidheid haar volledige kracht in voor
het erstel van ons vaderland.
Alsve dat alles overzien is er slechts één
advi;, dat we onze medewerkers kunnen
gevt:

Bez,. U op al Uw daden en be
slisugen zó, dat Uw direct voor 
de and liggende plicht niet in ge
drag komt en geloof dat uit de 
venlling van die plicht Uw toe
kont vanzelf gebouwd wordt. 
W a< ervoor geen zwaardere last 
en eran'twoordelijkheid op U te 
nemi, ook niet als het M.G dat 
vraat, dan gij kunt dragen. 't Zou 
and·s kunnen gebeuren, dat men 
oveide illegaliteit over enige tijd 
op 'ezelfde wijze oordeelt, als 
than ove·r de N.B.S. 

H. 

RICHTLIJNEN voor de voortzettg respectievelijk beëindiging
van de onder de Citse bezetting door de ver
schillende illegale 1oeperingen behandelde ver
zorgingsgevallen. I ALGEMENE RICHTLITNEN I 

1. DE ALGE:\1ENE GEDACHTENGAKG_
is, dat ook in de naaste toekomst de door 
de verschillende verzorgingsgroepen behan
delde gevallen geholpen moeLe'n worden.
Dit zijn wij verplicht tegenover hen� die wij
tot hier toe g·eholpen hebben en is boven
dien noodzakelijk om onrust te voorkomen.
Vooral de. nagelaten betrekkingen van hen, 
die zich teg·eu de Dnit,ers hi>bbe'n verzet. 
moeten geholpen worden. 
Door het Departement ,·an Financiën is op 
13 Mei 19-!5 het :NSF �·emachtig-d haar ar
beid op financieel gebied voort te zetten, 
voorzover het NSF dit nolig zd oordele� 
en er nog geen andere instanties zijn om 

de g·evalle11 over te nemen. Wij vertrouwen, 
dat ook de andere in komsten voor fiuanci
ele steun blij ven vloeien, zodat dit deel van 
het werk voortgang- zal kunnen hebben. 
Ook de andere aspecten van ons Yerzor
gingswerkmoeten wij met alle middelen blij-
ven behartigen; 
Daar deStichting 1910-19-!5 nog in het ge
heel niet in werking kan treden en het NVH 
landPlijk nog geen richtlijnen heeft uitgege
gevenJ zullyn vooralsnog de oude illegale 
g;roeperingen het werk moeten .doen. 
Slechts in enkele ge,·allen zijn de NVH !:,u· 
reaux zover, dat zij alle geva'len, die zij 
In de toekomst moeten overnemen, reeds, 

kunnEverzorgeu. Wij kunnen niet wachten 
tot delVH landelijk kan werken. 
Daarois door de gezamenlijke verzorgings. 
groep1 beslotan om ,oorl.opig zelfstandig 
(dus 1t ondi,r de vlag van het NVH) deze 
taak t hand te nemen. ,vij rnkeneu erop. 
dat de rsoneu afkomstig uit de verzorgings
groepE en re-eds opg·enomen in de p!aat
selijke\'H bureaux,begrip voor de situatie 
zullen bbeu. ÜPZ(\ verzorg·ingsgroepen zijn 
dus m name LO. NSF en andere in een 
bepaal plaats voorkomende verzorgiugs
organi ies. Zij moeten hun plaats in de 
NVH }eaux blijven bezetten, maar onder 
vernntordelijkheid van de g·ezamenlijke 

•
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verzorgingsgroepen hun oude taak voortzet. 
en. Is de organisatie van' de NVH en van 

de Stichting· landelijk voltooid, dan zal d-e 
oversc�akelmg op deze wijze soepel kunnen 
geschieden, 
D.e geheele voorgestelde gang van zaken,
moet gezien worden als een overgangstoe
stand tussen het oude illegale werk en de
le�ale NVH en Stichting·. Deze richtlijnen
moeten zoveel mogelijk landelijk g·evolg·d
worden. Wïj zullen daartoe al het mog·elij
ke doen om de verbroken verbinding·en te
herstellen.

leu weer in het arbeidsproces kunnen wor
den ingescbitkeld. Hiertoe moeten de illega
le werkers contact onderhouden met arbeids
bureaux werkgevers en vooral met de ou
de werkg·ever van het geval in behandeling. 

4. SAMENWERKING VAN ALLE ILLE
GALE O�DERSTEUNINGSGROEPEN.

Het is noodzakelijk terstond over te gaan 
tot een zo volledig mog·elijke coördinatie van 
alle bestaande illegale ontlen;teuningsgroe
p�Il teneinde: 

bijzonder met het oog op de toekomst 
ig·e sticli.tingsgevallen niet verloren te 
laten gaan. 

Wel zal het echter noodzakelijk zijn, dat 
voor administratie, registratie, financiele 
verantwoording· en beoo,deling der s tt-111 
g·evallen plaat8elijk centrale burea u:x wor 
den g·esticht. 

2. ONDERSCHEIDING
GINGSGEVALLEN.

DER 

1 te bewerkstelligen dat bij alle ondersteu
ningen gelijke richtlijnen worden gevulg·d 

VERZOR- ,2. zekerheid te verkrijgen, dat de uit te ge
ven ielden op legaal verantwoorde wijze 

worden geadmini:;treerd eu beheerd, 

5. VOOR DE REGISTRATIE DER LOP E� -
DE GEVALLEN worden door ons fonnulie.
ren opgesteld, die ll met_de richtlijnen voor
de inrichting en de werk,wijze van de boven·
genoemde centrale bureaux zo spoedig mo
gelijk doch in ieder g·eval vóór l Juni, zul
len worden toegezonden. Voorzover door
Uzelf dus reeds stappen Î)l deze mochten zijn
genomen, verdient het aan beveli11g deze op
te schorten totdat U nadere instructies hebt
011tva11gen.

"Wij moeten in ons werk, thans meer dan 
vroeger, oilderscheid maken tussen twee 
groepen. 
a. de principieele gevallen n.l. die, welke
om idieele motieven zich tegen de Duitse
maatreg·elen hebben verzet.
b. de onprin.cipieele gevallen,die zich slechts
uit opportuniteit tegen de Duit.se maatre
g·elen hebben verzet. (Het gTus der gevallen
na September 19±4)
Er zijn natuurlijk tal van twij f elg·evallen.
waarin de illegale werkers niet zullen kun
nen uitmaken of zij onder a. of b. g·erang.
schikt moeten worden : in dat geval moet 
men hen als een principieel geval beschou
wen tetHiinde onrechtvaardigheden te voor
komen. De apart onprincipiële gevallen,
moeten door 011s overg·eschakeld worden
naar Sociale Zaken Maatschappelijk H}llp
betoon enz. en/of verwezen worden naar hun
oude werkgevers, naar de Gewestelijke Ar
beidtib11reaux enz. Overleg in dit verband
met Sociale zaken en Gemeentelijke diensten
hiervoor is beslist noodzakelijk. Dit klemt
temeer aaugezien de door de verzorgings
organisaties uitgekeerde steun bedrag·en veel-. 
al naar hog·ere normen waren berekenddau
door Sociale Zaken aangelegd. Het is dus
wellicht gewenst dat Sociale Zaken in deze
g·eval1en voorlopig hiermede reke_ning houdt
teneinde onrust te voorkomen.

3. NORMEN EN OMVANG DER
VERZORGING

Dt1 finaneieele steun moet volgens de oude 
normen verschaft worden, waarbij onder
scheiden kan worden gezinssteun, voorzover 
de kostwinner overleden, vermist of nog 
niet teruggekeerd is en steun aan individuele 
personen, waarbij nu meer dan voorheen -
rekening· !?;ehoudc1n moet worden met de on
dersclteidmg onder 2 genoemd. 
"'ij zullen, voorzover het binnen ons bereik 
ligt steun moeten blijven verleenen op het 
gebied der huisvesting, voeding, en kleding_ 
Vooral moet zeer veel aandacht beRteed wor. 
den aau de naag of de behandelde geval-
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3. de ondersteuning op zo do.elmatig mo.
gelijke wijze te doen g·eschie'den met zo 
min mogelijk venm.ippering van werk
krachten.

4. de overgang·van vel'Zorging van de oude
groeperingen naar de nieuwe daarvoor
in aanmerking komende lichamen zo snel

en g·eruisloos mogelijk te doen geschieden
De algemene gedachteugaug· is echter: dat 
't cle voorkeur verdient onderzoek en betaling· 
der steungevallen vooralsnog niet op een 
centraal bureau te doen g·eschieclen, docb 
aan ht1is bij de steuugevallen en wel; 
a. teneinde het bestaande contact tussen

verzorger en verzorg·de niet te verbre- '
ken;

b. uaast N.V.H. geen andere bureaux van
dezelfde strekking te vestigen;

c. de discretie van de ondersteuning in het

6. BEKENDMAKI:\"G van het verdere Yer
loop van de verzorging· is 11oodzakelijk ten
einde onrust te ,-oorkomen. De tekst van � •
deze bekenpmaking luidt aldus:
,,Qit>genen die tijdens d<! Duitse bezetting
ondersteuning hebben genoten vRn daartoe
werkzame gToepen kunnen bmnen veertien
d,1gen na herlen aan hun laatste verblijf
plaats tijdens deze bezetting bP.zoek verwach
ten van deng·ene, die totdusverre de verzor·
ging behandelde, teneinde hen over het ver
dere verloop in te lichten.
Een advertentie of be1.endmaking Yan de
ze inhoud moet door de plaatselijke ,·er·
zorging,,g-roepen zo snel mogelijk aan de
plaatselijke bladen worden opg·egeven.

DE. ILLEGALITEIT 

De Grote Advies Commissie heeft reeds 
verschillende openbare vergaderingen ach
ter de rug. Zij houdt zich vooral bezig met 
twee problemen. 

1. De samenstelling van de Nationale
Advies Commissie, die de Kroon politieke
adviezen zal moeten brengen. Dat werk is
practisch. voltooid.

2. De beraadslaging over de samenwer
king met het Militair Gezag.

Hierover nog een enkel woord. Het M.G. 
wil zi�h landelijk, provinciaal. districtsge
w11ze en plaatselijk laten voorlichten door 
de illegaliteit. Daartoe· treedt ze in over
leg- met de door ons reeds eerder aange
kondigde adviescommissies voor het land 

(G.A.C.), de provincies, districten en plaat-
sen. De commissies bestaan dus alleen uit 
illegale werkers en ze moeten uit het over
leg van alle in het rayon aanwezige ille
gale organisaties tot stand komen (In N.H. 
is de provinciale commissie b.v. samen
gesteld uit 6 leden plus voor elk district één 
lid, zodat het totaal 13 leden· wordt). 

Een begrijpelijke_ taak van deze commissies 
is de voordracht van de zuiveringscommis
sies, die het M.G. bij de bestuurszuive
ring enz.' ten dienste moeten staan. Deze 
laatste commissies zijn ,gemengd. In N.H. 
hebben b.v. twee burgemeesters zitting en 
drie andere lede�. 

Daarnaast moeten de adviescommissies zor 



gen voor aanvulling van het M.G. zelf en 
worden zij geraadpleegd over toekomstige 
bestuursbenoemingen. Men kan niet ontken
nen, dat het M.G. op deze wijze in be
langrijke mate rekening houdt met de ille- ' 
galiteit. Er is zelfs gevaar voor overschatting 
van onze mogelijkheden in dit verband. De 
praktijk van deze Siimenwerking kan hier veel 
beter worden dan in het Zuiden, daar thans 
tal van illegale werkers uit het Zuiden voor 
het M.G. in het Noorden zijn opgenomen, 
terwijl bovendien aanvulling uit onze eigen 
kringen geschiedt. 

,Kritiek op bet M.G. zal er zeker hier en 
daar zijn en. die kritiek moeten we achter 
de coulissen het M.G. ook niet sparen. Maar 
naar buiten trekken we één lijn met ee� ge
zagsapparaat, dat ons volkomen terwille is 
en ook in onzen geest werkt. 

01 STICHTING 1940-1945 
Met kracht wordt de organisatie van de Stich-

, ting voortgezet, . 
Noodzakelijk zal zijn, om met de organisaties, 
welke hier en daar in het land reeds zijn 
opgericht en die hetzelfde doel beogen, tot 
een nauwe samenwerking tt komen. Ook 
is er reeds contact verkregen met .de be
voegde regeringsinstanties. Alle L.O. leiders 
worden dtingend verzocht alle gegevens, be
treffende slachtoffers der illegale arbeid te 
verzamelen. Zodra de enquételijsten ver· 
schijnen. is dan het materiaal reeds gereed. 
Alle gegev�ns blijven dus voorlopig nog even 
bij de LO. leiders in berusting. 
In het raam van de grote Stichting is op
gerichte en afzonderlijke Stichting, welke het 
doel heeft, het exploiteren van herste!lings
oorden voor onze strijdmakkers, die terug
komen uil gevangenschap en herstel nodig 
hebben, Deze p1annen zijn in een verge
vorderd stadium. 
Men beschikt reeds over gebouwen in een 
schitterende omgeving. Over veertien dagen 
zal men met de inrichting gereed zijn. Via 
de pers worden hierover binnenkort mede
delingen gedaan.· Namen en adressen en 
gegevens moeten nu reeds verzameld worden. 
Het recreatieoord 1940-1945 heeft met in
stemming van alle betrokken illegale orga� 
nisaties de afgeronde taak op zich genomen, 
die illegale werkers, die in gevangenis of 
concentratiekamp te zeer geleden hebben om 
onmiddelijk in <ie maatschappij terug te keren, 

• weer op te kweken, 'gezond te maken, zelfs
eens heerlijk te verwennen.
Het recreatieoord 1940� 1945 heeft de be�

schikking over het w�lbekenciê rusthuis met 
uitgebreid park, waarin ook onze oorlogs� 
gewonden van Mei 1940 herstel gevonden 
hebben. Bovendien een ziekenhuis en een 
afzonderlijk pavilja�n voor zenuwzieken. 
Het comité Recreatie 1940-1945 rekent er 
op, dat ieder het zijJ plicht acht te zorgen, 
dat de . tijd en de energie van het comité 
en zijn staf niet wordt afgeleid van het eerst 
nodige; on.tvangst en herstel van de geestelijk 
;n lich'amelijk gewonden' van de terreur. 

Op deze eerste oproep storte dus ieder zijn 
bijdrage in geld tot voortzetting van dit werk. 
Collectes en inzamelingen voor de Stich
ting worden met klem aanbevolen. Daar 
verschillende inzamelingen reeds gehouden 
zijn, stellen we het op prijs deze gelden 
op ons C.B. te ontvangen. · J.

DIENST 
POLITIEKE MISDRIJVEN 

hen nooit vergeten en voor de achtergeblcive
nen bidden en werken ... .•. .• Vergeet 
niet, dat de illegale geest is de geest van het 
offer. In die geest zijn onze jongens en meisjes 
gestorven, in die geest moeten wij verder 
leven, dan wordt ons leven mooi en ons le
ven goed. Van die illegale "gèest" moeten wij 
proberen de wereld te ·doordringen. Daarom 
jongens en meisjes, aan het werk! Het is nog 
lang geen tijd om te rusten. Het bloed der 
gevallenen roept tot actie, tot actie voor Ko
ningin en Vaderland tot actie in de geest van 
Christus van Zijn Koninkrijk. Dan alleen wordt 
het leven mooi. 
FRITS DE ZWERVER (Oud Top lid L.0,J 

WAT GAAT ER MET DE 

L.O. GEBEUREN?

Daar de toestanden in de illegaliteit en de 
�erhoudingen met de legaliteit zo onzeker 
zijr1', dat niemand nog precies weet, hoe de 

Aan alle illegale organisaties . • toestand zich zal ontwikkelen, is het van het
Mag ik U herinneren aan een reeds eerder grootste belang, dat onze organisatie volledig 
gedaan verzoek om al Uw materiaal en ge- intact blijft. 
gevens, betrekkinl:' hebbende op S. D., Ge- De kwesties die oprijzen, zijn zo ingewik-
stapo-spionnen en allen, die hand- en span- keld. De verhoudingen tussen de illegale 
diensten aan de vij.and hebhen verleend, /er groepen in het Wes�en, Noorden en Oosten 
beschikking van mijn Dienst te willen stellen. en Zuiden liggen geheel verschillend. Een 
Spoed in deze is zeer gewenst. juist beeld is moeilijk te vormen. 
Wilt U mij tevens een opgave doen van alle In Amsterdam zetelt de Grote Raad, in het 
schuilnamen. die door de leden van Uw or- Zuiden is de G.I.0.W. (Genieenschap Oud 
ganisaties z.ijn gebruikt, een lijst dus van de Illegale Werkers), terwijl het Noorden en het 
namen van de leden met daarachter de Oosten hun kern vormden in Zwolle 
schuilnamen vermeld. De posities van het N.V.H. en de Stichting 
Al deze gegevens heb ik landelijk nodig. is nog onbepaald. 
Wilt U deze gegevens aan Uw afdelingen in Uit alles blijkt, dat de L.O. in alle geval 
het land <1pvragen. verzamelen en aan mij vooriopig een steike organisatievorm moet 
doorgeven? Voor Uw spoedige medewerkini blijven bezitten. 
in deze zeg ik U vriendelijk dank. Daar ha11gt mee samen, dat ons blad een 

DIENST POLITIEKE MISDRIJVEN, weergave moet ,:;ijn van de gehele acti�iteit 
w.g.,Sanders (Hiemstra). van de L 0. in het gans::: land. Daarom 

1 

We hebben in. het Oosten vergaderd als L O. 
ers en in breeder verband als illegale werkers 
uit verschillende organisaties . Wij voeldtn er 
moest weer contact zijn met het Westen en 
nu zitten we in Amsterdam. 
Door de oorlogsomstandigheden werd ons 
lanê! in drie stukken gesplitst; het Zuiden, 
het Oosten en (Noorden) en Westen. In deze 
drie stukken is verschillend gewerkt en nu 
moet het weer ee11. eenheid worden, onder 
een centrale leiding. Sle'chts eenheid maakt 
ons sterk. 
Toen ik weer in het Westen kwam, voelde 
ik weer scherp, hoeveel we van onze mensen 
verloren hebben. Van de oudjes is bijna nie· 
mand meer over. velen zijn ,vermoord, van 
vele anderen is nog geen bericht Laten wij 

moeten we· in elke provincie een vertegrn-
woordiger hebben, die de redactie op de 
hoogte houdt van alle gebeurtenissen in en 
om de L.O. 
Ons blad mag in geen geval worden een orgaan 
van een bepaald deel van het land, maar ge
heel Nedèrland moet haar stem laten horen. 
We verwachten ten spoedigste een stroom 
van inzendingen, officiële verslagen, korte 
verhalen, gedichten, tekeningen enz. enz! 
Foto's uit en van het illegale werk zij� zeer 
welkom. Vraag en Aanbod van personeel 
wórdt ingewacht. famili�ber\chten worden 
gaarne geplaatst. 
Vó4,rdat de postverbindingen volledig hersteld 
zij n, maken we nog even gebruik van de 
L,0.-koeriersdienst. 
Ook de Oud-K.P.'ers moeten we ons orga1m 
bezor2en. 
In het volgende nummer ieven we volledige 
gegevens. 

H J JIO(RS(K à ZONEN 
AI.ISTEROA" 

.. 
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., . . , . de terechtstelling we�d 
met de kogel voltrokken." 

Krantenbericht, 
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( . ) 
( ) 
( Stonden jullie aangetreen 

1 ) 
( In rijen, schouder naast schouder? ) 
( Of werd je stil uit je cel gehaald en stierf je alleen? ) 

� 
Vereenzaamd, verweesd, in een nacht van verdriet... 

� 
( 

We vragen er naar; we weten het niet. 
) 

� 
Dacht je aan de keus van je liefde, 

� 
( 

Je vrouw, opgejaagd met je mee? 
) 

( Of zag je je schijnvriend, dien slechts welvaart geriefde? ) 
( Die faalde in het gevaar en zijn post verliet.... ) 
( We vragen er naar; we weten het niet. ) 
( ) 
( Dacht je aan je kleinste kind, ) 
( Met z

1 

n prille hun.k' ring naar vader? } 
(: Of was het je Judas in z'n godvergeten gezindt' ? )) 

� 
De verrader, die 't heiligst' lrnoud' en verried.... 

� 
( 

We vragen e1: naar; we weten het niet 
) 

� 
Dacht je aan je moederlief? 

� 
( Haar handen, de .koele, de zachte .... ? ) 
( Of balde je vuist zich, veradit' lijk gestraft als een dief? ) 
( Een dief, een verworp'ne dien z'n volk verstiet.... ) 
( We vragen ernaar; wc weten liet niet. ) 
( ) 
( Of dacht je - ach neen, wij denken: ) 
( Jij stierf voor je volk., voor je land 1 ) 

� 
Niet je dacht, maar je daad is ons meer clan gouden geschenken1 

� 
{ 

Om je offer en daad zingt ons harte zijn liecl 1 ) 
((: We weten het nu. We vergeten het niet. ) 
(: Piet V. ) 
c ) *vvuu�v����v��u���vuuu�vuu�����



VERKLARING 

De Nederlandse Verzetsbeweging, bijeen in vergadering van de 
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit, acht de regeling van de 
Zuivering, als neergelegd in het Zuiveringsbesluit, volstrekt onvol
doende. 
Vooreerst beperkt het Zuiveringsbesluit, blijkens tekst en conside
rans, de definitieve zuivering tot de landverraderlijke en trouwe
loze elementen onder de ambtenaren en kent het in verband daar
mede slechts een definitieven zuiveringsmaatregel: niet eervol ont
slag met verlies van salaris en pensioen. Naar de mening van de 
Verzetsbeweging is het Besluit op beide punten onaanvaardbaar.· 
Behalve tot de landverraderlijke en trouweloze elementen in het 
ambtenarencorps, die onmiddellijk behoren te worden gearresteerd 
en voor den strafrechter gebracht, behoort de Zuivering in eigen
lijken zin zich met name uit te strekken r zeker wat de hogere 
functies betreft - tot hen die, ondanks goede vaderlandse gezind
heid, het vertrouwen verloren, door op niet te verantwoorden wijze 
de vijandelijke zaak direct of indirect te dienen, tengevolge van 
karakterzwakte of onjuiste afweging van belangen. Aangezien 
tegen deze catagorie een oneervol ontslag met verlies van salaris 
en pensioen niet steeds gerechtvaardigd zal zijn, zullen ook andere 
definitieve zuiveringsmaatregelen moeten worden mogelijk gemaakt, 
In de tweede plaats acht de Illegaliteit het een dringenden eisch, 

dat behalve de zuivering van het overheidsapparaat ook die van 
het bedrijfsleven in den ruimsten zin, van het culturele leven en 
van de vrije beroepen wordt geregeld en krachtig ter hand genomen; 
zuivering, voor een gezond en ongeschokt voortbestaan van het 
maatschappelijk leven van minstens even groot belang. Ook hierbij 
zal men zich zeker niet moeten beperken tot de landverraderlijke 
elementen, maar tevens, vooral bij de hogere functies, moeten aan
grijpen hen, die het vertrouwen van ondergeschikten of publiek ver
loren door tengevolge van karakterzwakte of onjuiste afweging van 
belangen den vijand in zijn militaire· of nazificeeringsstreven niet 
voldoende te weerstaan of zelfs te dienen. 
Tenslotte dringt de Verzetsbeweging met grote klem aan op een 
inschakeling van de illegaliteit op ruime schaal in het zuiverings
werk. Het is toch grotendeels aan de illegale werkers te danken, 
dat het volk gedurende de bezettingsjaren niet geheel vergleed naar 
een karakterloze collaboratie en dat de principieele normen werden 
gehandhaafd ondanks steeds nijpender omstandigheden, steeds groter 
risico's. Mede daardoor beschikt de illegaliteit vaak over de kennis 
van feiten, noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de te zui
veren gevallen. 
Het is de stellige mening van de Grote Advies-Commissie der Ille
galiteit, dat alleen een zuivering, met de grootst mogelijken spoed 
uitgevoerd op een basis als bovenbedoeld, het ontstaan van onge
wenste spanningen zal voorkomen en een zuiveren grondslag zal 
bieden voor den wederopbouw van een gezond maatschappelijk 
leven in Nederland. 

De Grote Advies-Commissie der Illegaliteit. 

I DE LAATSTE ACTE j 
Vrienden, als we het eerlijk uitspreken, moeten we bekennen, 
dat we thans bezig zijn met de voorbereiding van de begrafenis 
van de L.O. Weinig zaken zijn moeilijker dan de begrafenis van 
een organisatie. 
Aan een kant is daar de drang naar continuïteit iedere organi
satie eigen, waardoor ze zich verzet tegen ontbinding, anderzijds 
roept het leven met nieuwe taken ons weg van het oude L.O. 
werk. Verwarring der geesten is er allerwege over de afwikkeling. 
Een dringende oproep tot bezinning en rustig overleg, maar voor
al ook tot uniform optreden is nodig. 
Het eerbetoon bij een begrafenis gebruikelijk, kan wel tot latere 
datum uitgesteld worden en bepaalt onze houding niet wezenlijk. 
Er is iets anders. Een laatste w o o r d dat uitgesproken moet 
worden, een laatste d a a d der organisatie, die zij rustig moet 
kunnen voltrekken. 
Wij hebben de plicht op ons genomen voor den p r i n c i p i ë • 
I e n o n d e r d u i k e r te zorgen. De consequentie is, dat we 
de plicht op ons nemen, hem in de maatschappij terug te voe· 
ren, hem te helpen met alles wat hij nodig heeft, kortom hem 
recht te doen en hem daardoor te eren als medewerker van ons 
verzetsfront. 
Wij hebben de plicht onze vrienden, i 11 e g  a I e w e r k e r s , 
te helpen, zo ze zelf de weg terug naar de maatschappij niet 
kunnen vinden en de n a g e Ia t e n b e t r e k k i n g e n van hen, 
die vielen, te verzorgen, zoals hun familieleden, die onze strijd 
voerden, zich dat voorgesteld hadden. Dit moet een daad van 
persoonlijke vriendschap zijn. 
Nooit mogen illegale werkers, of hun familie ons verwijten, dat 
wij, die door God gespaard bleven, hen en hun leed vergaten. 
Nooit mogen onderduikers ons verwijten, dat wij ze halverwege de 
uitoefening van hun plicht in de steek lieten. 

In dit licht gezien blijven onze persoonlijke problemen voorlopig 
nog op de achtergrond. L a t e n w e d i t e I k a a r b e I o v e n , 
d a t  w e  b o r g  s t a a n  v o o r  d e z e  h u l p  a a n  onze 
v r i e n d e n  m e t  i n z e t  v a n a l  o n z e  k r a c h t e n. 
Dit geeft ons in het geroezemoes en de verwarring van deze tijd 
een klaar gezicht op wat ons te doen staat, 
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid en de plicht om het be
stuursapparaat, dus thans het M.G. van voorlichting te dienen 
inzake zuivering, enz. 
Deze feiten verplichten ons onze L . 0 . o r g a n i s a t i e s s t e r k 
t e m a k e n e n t e h o u d e n , de verbindingen zo volledig 
mogelijk te herstellen, tot de tijd daar is, dat wij onze plicht vol
tooid hebben, of in andere lichamen kunnen voortzetten. 
Maar hoe lang en hoe omvangrijk? Neemt van ons aan, dat de· 
verwarring allerwege zo groot is, dat niemand dat bij benadering 
kan zeggen. Onze plannen en maatregelen worden door onkundig
heid daarmede ( en dat niet door onze schuld) van tal van zijden 
doorkruist met nieuwe plannen. Deze plannen hebben dikwijls nog 
geen concrete vorm en meestal geen apparaat ter uitvoering. 
Alleen de illegale organisaties hebben het apparaat ter beschikking 
voor de uitvoering van hun deel der hersteltaak. 
Zo maakt onze plicht ons overtuigd en onze kracht ons sterk om 
te doen wat we moeten doen. Over de duur van het werk en 
het aantal mensen hiervoor nodig, is dus niets scherp omlijnd te 
zeggen, maar dat is ook niet nodig. Wie overtuigd is van zijn 
plicht, verlaat zijn post niet, maar doet wat zijn hand te doen 
vindt, eerst en thans alleen plaatselijk en straks als alles geregeld 
is en onze inschakeling een feit is, ook interlocaal, Het verlaten 
van een post, zonder overleg en zonder overdracht van het werk 
is desertie. 

Henk v. R. 



Gedachten uit

Ik hoor de stem van een kind, een licht geluid in een stille straat. 
Als ik nu ga staan op het puntje van mijn tenen, zou ik dan het kind 
kunnen zien? Zal ik het nog eens proberen? 
Nee, ik heb het al zo vaak gepoogd, vooral de eerste dagen. Ik kan 
alleen maar héél stil zitten en luisteren. 
Weer hoor ik de hoge stem van het kind. 
Misschien is het blond en heeft het twee lange vlechten met een 
vlammend rode strik. Misschien heeft het blauwe ogen. van dat diepe 
blauw, waar je stil van wordt. 
Waarom denk ik toch zo aan dat ene kind in die stille straat? 
Houd ik dan zo veel van kinderen? 
Stond ik dan vroeger stil bij ieder spelend kind? 
Vroeger - ja vroeger. 
Ik heb ook zelf een kind, 't zal nu misschien al lopen, 't zal misschien 
ttl woordjes stamelen. Heeft het nog zijn blonde kuif met die ene 
pa1mantige krul. Wie weet, of het kan al ........• 
Ik zou daar toch vanavond niet aan denken, dat had ik toch met 
mezelf afgesproken. Ik wil er niet aan denken, ik wil het niet, zo vlak 
voor het slapengaan. Dat is niet goed voor me, dan ga ik weer lopen 
in mijn cel, twee pas uit en twee pas terug. Dan ga ik weer mijn 
vuisten ballen ....... . 
Een klok ........ één, twee .....•.. zeven uur. 
Zeven uur. Dan haalde mijn vrouw de baby uit de rose wieg. Dan 
greep h�j met zijn vlugge vingertjes de zilveren ketting, die ik haar op 
haar verjaardag gaf. 
Zou mijn vrouw nu bij haar ouders zijn, in het stille dorp bij de 
heuvelrand ? Zou ze ....... . 
Ik zou daar toch vanavond niet aan denken, '.dat had ik toch met me
zelf afgesproken. Ik wil er niet aan denken, ik wil het niet, zo vlak 
voor het slapengaan. 
Zie, daar komt de late zonnestraal, die iedere avond even door mijn 
celraam glijdt. Ze is lichter vandaag, men zegt, dat het nu voorjaar is· 
Ik denk, dat in mijn kleine tuin, de crocus met wijdopen hart te bloeien 
staat en er zal een gonzend insect over de eerste parelwitte pere
bloesems dwalen. Ik moet er aan denken, dit jaar de rozenstruiken .... 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Kijk, nu heeft de zonnestraal een rode gloed. Rood met goud. 
Toen ik klein was, ging ik met mijn vader mee en wandelden we 
langs de wijde plas. 
Ver achter het ritselende riet zonk de zon in een gloed van g·oud. 
Een dunne rook spiraalde uit een turfschuit en in de verte tjoekte een 
watervogel. 
Mijn vader, hij zal nu ouder zijn en grijzer en zijn handen zullen 
beven. Zou hij nog iedere avond ....... . 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Ik ga wat op mijn bed zitten, dat mag wel niet, maar ik zal goed 
luisteren of ik soms stappen hoor. 
Fijn dat ik verleden jaar die rustbank heb gekocht. 
Die winteravonden, in het eerste jaar, dat we getrouwd waren, haar 
lief gezicht onder het licht van de leeslamp, de kleine schemerlamp 
tegen het schilderij met de wit-roze boomgaard, mijn boeken rug aan 
rug in de boekenkast en buiten de sneeuw te weten, In dikke dotten 
tegen het raamkozijn. 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Wèg is nu de zonnestraal, nu komt de schemering. langz11am en traag. 
Hoor, er roept een stem: ,.Heleentje, Heleen-tje". 
Nu wordt zeker het blonde kind geroepen. Nn zal het terug roepen: 
,,Hè, nu al". Dat deed ik vroeger ook. En: ,,We waren net zo lekker· 
aan het spelen, de anderen mogen ook nog blijven, ik mag nooit niks" 
Dan zal de moeder haar hand op het warme meisjeshoofd leggen en 
zeggen: ,,Is moeder dan zó slecht voor je"? 
Moeders handen, ik zie ze over de toetsen glijden van het oude orgel 
en ik hoor haar stem: ,.Mijne moedertaal, is de schoonste taal". 
Nu is mijn moeder oud en het orgel zingt niet meer. 
Ik zou daar niet meer aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak 
voor het slapeugaan. 
Zie je wel, daar hoor ik al de stem van het kind: Ja moe, nog ééé-ventjes''. 
Gezellig, die kinderen. Ik had k>ch een leuke klas. Vooral zo in de 
donkere winterdagen, als vlok na vlok, de sneeuw neerdwarrelde. 
,,Blijft het liggen, meester"? 
Die glanzende ogen en de stiile gebaren van verrukking, als ik ver
tellen ging. 

Il 

de gevangenis 

Hoe zou het nu met ze gaan? De meesten zijn nu op de H.B.S. Dat 
donkere Indische kind zal wel ....... . 
Ik zou daar' niet meer aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak 
voor het slapengaan. 
Ja maar, mijn God, waar moet ik dán aan dénken. 
Niet aan mijn lieve vrouw, niet aan mijn lachende jongen, niet aan 
mijn oude vader, niet aan mijn grijzende moeder, niet aan mijn zonnige 
tuin, niet aan mijn gezellig huis, niet aan mijn leuke klas, niet aan 
kinderen, niet aan ouders, niet ....... . 
Mijn God, ik moet toch denken, ik moet toch ergens aan denken. Als 
ik niet denk, word ik gek. Dan bijt ik in mijn strozak, dan sla ik tegen. 
de m1;1ur, dan ga ik gillen en roepen, dat het dof weerkaatst tegen de 
vochtige muur. 
Ik wil denken, ik zál denken. 
Als ik maar een Bijbel had, dan zou ik erin lezen Maar ik heb geen 
Bijbel. ik mag geen Bijbel hebben Ik ben een Joods-Bolsjewistisch 
individu, daar past geen Bijbel bij. 
Als ik er één had, zou ik lezen uit de wonderbare spreuken van de 
Prediker, of uit de schone gelijkenissen. Ik zou lezen: ,, Werp al Uw 
bekommernissen op Mij" en ik heb zo veel bekommernissen, Heere 
Of ik zou lezen: ,,Weest niet bezorgd over de dag van morgen" enik 
ben zo bezorgd, Heere. 
Ik ben nog zo jong en het leven wa zo goed, het was voor mij geen 
tranendal, het was vreugde, liefde, geuk. 
Ik heb veel brieven gelezen, die vrienden schreven, vlak voor hun gang 
naar de binnenplaats, waar straks de salvo's zouden klinken,kort en fel. 
Die brieven spraken van bereidheid. Ik bén niet bereid, ik wil verder 
leven. verder werken. verder studeren. 
En als nu toch ....... . 
Als nu vannacht de celdeur opengaat en een grimmig gezicht kijkt me 
aan en mijn voetstappen klinken hol door de donkere gang en bij het 
eerste vage morgenklaren sta ik tegen de muur ....... . 
O mijn God, nu nog niet, nu nog niet. 
Ik kan het niet, ik houd zo van het leven, ik verlang naar het leven, 
Ik verlang naar net zilveren geluid van een merel in een hoge greppel. 
naar de dansende vlucht van een bonte vlinder, naar de lichte geur 
van een lindenlaan in een lenteavond. Ik zou stil willen staan en kijken 
in een verlichte kamer, Wil.ar kinderen onder het lamplicht gebogen 
zitten over een gezellig spel! Ik zou willen zitten in een restaurant, 
met de feestelijke twinkeling van licht op de glazen. Ik zou willen 
luisteren uaar de machtige dreun van het orgel in een cathedraal. Ik 
zou willen lopen in de trage regen langs de dorrende bomen van een 
verlaten gracht. 
Ik zou ....... . 
Mijn God, als ik hier uit kom, zal mijn leven goed en mooi zijn. 
Ik weet het wel, ik weet wel, mijn gedachten zijn niet die van een 
dapper man, mijn houding is niet die van een held. 
Vroeger, ja, ik bewonderde hem, die stierf voor het Vaderland, maar 
ik wil liever leven voor mijn Vaderland. 
Ik sla mijn handen om mijn hoofd. Mijn hoofd doet pijn van al dat 
denken, het bonst als een loden klok. Ik heb al zo lang gedacht, ik 
heb nu al acht maanden gedacht. 
En misschien moet ik morgen weer voor de rechters staan. 
Dan moet ik dubbel denken, waakzaam en arglistig. 
Misschien zullen ze vriendelijk zijn en op mijn schouder kloppen en 
zeggen: ,.Jongeman, je kunt je leven redden, zeg ons de namen van 
je vrienden". 
Misschien zullen ze langzaam en treiterend mijn armen omdraaien en 
zeggen: .,Zeg ons de namen van je vrienden". 
En ik moet zwijgen, steeds m�ar zwijgen, omdat ze van mij toch al 
alles weten. Soms denk ik dan: Nu ga ik het zeggen, nu kan ik niet 
langer, nu begeeft me alle moed. 
Maar dan zie ik mijn vrienden voor me, ik zie ze zitten, gebogen over 
hun papieren, ik zie ze lopen, ernstig tn fier, ik hoor hun forse stemmen, 
ik zie hun houding van Yiije mannen en ik voel het goede en schone 
van ons werk. 
Dan bijt ik mijn lippen tot bloedens, dan klemmen zich mijn kaken. 
Sla me dan maar, beesten, sla me dan maar, maar dit Hollandse hart 
is niet te breken. Spuw je venijn maar over me uit, maar deze Hol
landse geest is niet te slaan. Scheld maar, treiter maar, beledig maar, 
spreek maar van bonkaarten stelen ten eigen bate, praat maar van 
zedescl1andalen met een koerierster .. Klets maar van omkoperij, het laat 
me koud, het glijdt langs me heen als een koude regen. 
En als ik dan weer terug kom in mijn cel en op mijn bed wankel, dan 
kan ik alleen maar mijn handen, mijn ges�riemde handen vouwen en 



stamelen: ,,Vader, ik dank U voor de krachl, die Gij me gaf'', 
En mijn ogen richt ik naar de woorden, die iemand eens in mijn cel 
kerfde: Gerechtigheid zal wederkeren. 
Dat zal een schone tijd zijn, ik zal dat niet beleven, maar dan zullen 
vrije mer1sen wonen onder de vrije Hollandse hemel. 
Nu moet ik weer mijn handen vouwen en vragen: ,,Vader, geef ons 
volk dan diepe dankbaarheid, geef het eenheid". 
Dan pas is ons offer niet vergeefs. 

In de nazomer van het jaar 1943 ontving zijn vrouw zijn laatste brief: 

Mijn lieveling. 
Ik weet, dat ik,_ als je deze regels leest, niet meer zal leven. Wees 
niet al te verdrietig over mij. Ik heb veel geleden, mijn weg ging 
door een dichte duisternis, maar aan het eind ging ik in het volle, 
rijke licht. Mijn sterven is me slechts gewin. Zoek jij, mijn alles, 
alleen je troost bij Hem, die 't al regeert. 
Mijn jongen, als je groot bent, zul je deze regels lezen, die moeder 
zo zorgvuldig zal bewaren. Bewaar een plekje in je hart voor je 
vader, die stierf, omdat hij zijn plicht deed. Wees een lieve jongen 
voor je moeder, wees een ferme Hollandse jongen met open
eerlijke ogen. 
Mijn vrouwtje, groet mlin ouders, zeg, dat ik veel aan ze gedacht 
heb. Groet mijn vrienden, groet mijn bekenden, zeg hen allen dat 
mijn heengaan vrede was. 

Ergens, in een duinpan, waar 's zomers de wind in de wilde roos woelt 
is hij begraven. . 
Boven zijn onbekend graf, kantelt een bonte vhnder. 
Eens zullen daar hoge kinderstemmen door de duinen schallen en 
kleine voeten zich reppen naar het blonde strand, want Nederland zal 
weer vrij zijn. v. V, 

EENHEID, BUNDELING EN VERNIEUWING 
Daar is het hart en de mond in Nederland vol van en vooral in 

illegale kringen. Wij verblijden ons over het vuur, waarmede men deze 
zaken bepleit, we maken ons bezorgd over de oppervlakkigheid, waar
mee men dez·e begrippen hanteert. Dit moet een teleurstellend resul
taat geven, tenzij we ons gaan bezinnen OP. de inhoud. 

Eenheid e n  bundeling. 
Als ik honderd mannen bij elkaar breng, ze train, iu een uniform steek 

en bewapen, dan wordt dat een eenheid, een gebundelde eenheid. Op één 
bevel gaan alle handen naar de helm en een ander bevel doet alle geweren 
i;chouderen. Is dat nu een volstrekte éénheid? Geen sprake van! 

't Is een eenheid voor een scherp oms.:hreven doel en met een omlijnde 
basis. Vraag de mannen of, en zo ja, waar ze naar de kerk gaan, wat ze 
van de overheid denken, of ze menen, dat hun kinderen opgevoed moeten 
worden o.J. v. de Staat of van henzelf, of de bedrijven particulier of staats
bezit zijn en U zult bemerken, hoe beperkt die eenheid is en hoe scherp 
omlijnd de bundeling moet zijn, wil de troep geen bende worden. 
Vernieuwing. 

Het dorp is met de grond gelijk gum.takt en de bewoners hebben zich 
verenigd om de herbouwing te bespreken. Al 't oude moet weg. Vernieuwd 
moet alles. Een schoon geheel zal 't wor.dcn. Er zweven tal van schone 
idealen door de vergadering. Men zou er zich kunnen warmen aan het 
heilige vuur en het eerlijk enthousiasme der bewoners. Dan moeten de 
vage ideeën concreet worden. Men moet toch een plan uitwerken om ten
slotte weer in het dorp te kunnen wonen, er zich te kunnen bewegen, er 
zijn levensbehoeften te vervullen. En het vraagstuk, waar iedere architect 
steeds weer voor geplaatst wordt, is dezelfde slappe veengrond, of harde 
rotsbodem, het beekje stroomt er nog steeds dwars door het dorp, de dijk 
moet er blijven, de zon weigert nog steeds in de kamers aan de Noordzijde 
te dringen en tenslotte zijn de middelen. waarover men beschikt niet groter, 
dan die waarover de gemeenschap kan beschikken. Nu gaat meri hen in het 
dorp, die de vergadering op deze feiten wijzen. conservatief noemen en 
hen, die het vuur van de niet omlijnde idealen levendig houden, vooruit
strevend. 
De illegaliteit. , 

Welnu, ónze illegale werkers waren soldaten van compagnieën, eenheden 
in hun strijd tegen de geest van het nationaal socialisme en vóór de geeste
lijke voorlichting, de vervalsing, de hulp aan onderduikers en het kraken 
Zo waren er verschillende compagnieën en binnen iedere compagnie was 
er eenheid. 

Nu na de bevrijding willen we vernieuwing, we willen ons inzetten 

THEGRAM, verzonden aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 28-5-1945 
"De Top van de L.O. (Landelijke Orgdlllsatie voor Hulp aan 

Onderduikers) in vergadering te Zwolle bijeen, spreekt het ais haar 
grote blijdschap uit, voor het eerst in voile vrijheid de belangen van 
de door haar verzorgde vele tienduizenden onderduikers te kunnen be
spreken en in staat te zijn Uwe Majesteit in ons vrije Vaderland een 
bewijs te kunnen zenden van onwankelbare trouw. In dankbaarheid ge
denken we de stimulerende invloed, die het verzet onderging door Uw 
blijken van medeleven tijdens de bezetting. De L.O. spreekt de op
rechte wens uit, dat onder Uw leiding het Nederlandsche Volk in grote 
saamhorigheid moge werken aan het herstel van het zwaar geteisterde 
Vaderland." 

* * *

9{et onrecht ufamt 

0, bitter is mijn hart. Zou ik niet mogen vragen 
Waarom mijn Vader viel voor 't Duitsche pelcton? 
Wij willen, trots ons lééd wel voor ons zelve dragen 
Maar rechten zal ik u, en zonder één pardon! 
Is hij gegaan opdat de ]affe geesten 
Zich baantjes konden koopen door hun "stand"? 
Opdat de moffenhoer nu met de Pool kan feesten 
En de zwarthandelaar nog woekert met ons land? 
U vraag ik! Want zijn doode oogen 
Geven mij rust noch duur, maar zien mij aan 
En vragen steeds: .,Gód schonk mij mededoogen, 
Maar heeft een enkel mensch bij mijn dood stilgestaan? 

JANE. 
(Overgenomen uit "De Vrije Stem".) 

vóór _een �ieuw Nederland. En nu willen we o zo graag vergeten, dat er
t�ch iets m het verleden was, waarvan we nu uit moeten gaan, dat we 
met met een pennestreek of een vaag begrip weg kunnen werken. Dat is 
het feit. dat we iets anders verstaan onder een nieuw Nederland, omdat 
we uit een ander beginsel leefden en nu nog leven . 
. Er is een gebundelde illegaliteit in het Zuiden, de G.0.I.W. 

. Deze G.0.I.W. heeft de, ongetwijfeld goed bedoelde, vergissing gemaakt, 
dit apparaat dezelfde grondslag te geven als de Nederlandse volksbewe
gln�. Het gevolg zal ongetwijfeld zijn, dat de G.0.I.W. in de politieke 
stnJd betrokken zal worden. omdat men deze relatie niet accepteert. Die 
kant moeten we niet uit. 

Allerwege is het streven te bespeuren de illegaliteit voor het vernieu
wingswagentje te spannen. Maar men bemerkt niet, dat men het helemaal 
niet eens is over wat onder vernieuwing is te verstaan. Nergens in den 
lande is deze idee concreet uitgewerkt en men zal er zich wel voor wachten 
want dan zou d _e relatie t�ssen uitwerking en levensbeschouwing openbaa; 
worden en dat 1s �mver�mgbaar met �et begrip eenheid der illegaliteit. 

Eenheid, dat is mfectie van het nationa,al-socialisme en zo min als onze 
beginselverklaring zich verdroeg met volstrekte eenheid, zo min is dat het 
geval met ons aller overtuiging t.a.v. de vernieuwing. 

Eendracht kan er zijn, eenheid ligt op het kerkhof en niet in ons levende 
volk O zeker, eenhei_d is er in de compagnie. maar dan moet de compagnie 
precies weten, waarm ze één is en dat is o.i. slechts in de zorg voor 
1ll�gal� werkers, hun nagelaten be�ekkngen, onderduikers, repatriëering en 
zmvermg. 

Die eenheid is in doel beperkt en de grondslag behoeft niet politiek ge
ïnfecteerd te worden voor dit doei. 

Iedere illegale werker, die zich voor de Nederlandse zaak inzette. hoort 
erbij. 

Gaan we verder in grondslag of doel. dan voorspellen we zonder profeet 
te zijn: 
a. dat men er niet in zal slagen de illegaliteit over het hele land te

bundelen;
b . dat er binnen enkele maanden een grote spanning tussen het legale en 

illegale deel van ons volk ontstaat; 
c. dat de illegaliteit het strijdtoneel der politiek wordt en tenslotte zich

van binnen uit zal verscheuren; 
d. dat de reactie van de gelegenheid gebruik zal maken om de vechtende

en innerlijk verdeelde illegaliteit te verdringen bij M.G. en regering,
vooral met het oog op de zuivering;

e. dat de revolutie de brandstof uit die situatie verkrijgt;
f. dat ( en dat is het ergste), wat werkelijk gedaan moet worden, het

practische werk, docr een verscheurde illegaliteit niet uitgevoerd kan
worden. H. VAN RIESSEN.
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Aanwezig waren:, 
H. A. DOUQUÉ {Heiny ) 
Mr. A. J. MEYER (Ten Cate) ) leden van het C.B. 
Ir. H. VAN RIESSEN (Henk) ) 
T. VAN VLIET (Hugo) ) 
Drs. D. MULDER {Dirk), Directeur van het C.B. 

Uit de Provincie Groningen: 
A. VAN DER KAADEN {Gerard).

Uit de Provincie Drente:
K. VELDMAN {Klaas).

Uit de Provincie Overijssel:
W. de JONGE (Cor F. C.).

Uit de Provincie Gelderland:
J. SPREY (Jan).

Uit de Provincie Utrecht:
H. A. DAIS (Ruurd). 

Uit de Provincie Noord-Holland: 
C. KRAAY (Jan van Galen)

Uit de Provincie Zuid-Holland:
M. EDELMAN {Dolf)

Uit de Provincie Zeeland:
BEZEMER {Langsveld) 

Uit de Provincie Noord-Brabant {West): 
E. HASKER (de Wind).

Uit de Provincie Noord-Brabant {Oost):
Kapitein A. W. VINGERHOETS (Anton). 

Uit de Provincie Limburg: 
Kapitein G. VAN SWAAY {Raymond) . 

Interprovinciale leiders: 
A. VAN AALDEREN (Alva),
W. WIERINGA {Wim).

Namens de F. C.:
H. ZEIJDEL (Dik).

Namens het illegale C.D.K.:
J. RUSSCHEN (Peter).

Namens het N.V.B.:
N. APELDOORN (Victor).

Tevens waren aanwezig:
Ds. F. SLOMP (Frits) de Stichter der organisatie en 
Luitenant D. M. BORGER (Zwarte Dirk.) 

De voorzitter (Henk) opent de vergadering met Gebed, herdenkt de 
doden en spreekt een welkomstwoord. Hij herinnert eraan, dat de L.O., 
geboren uit princi.piëel verzet in democratische bouw gegroeid is tot de 
grootste burgerlijke verzetsorganisatie. Hij wijst erop, dat de sfeer in de 
L.O. steeds was en is, een sfeer van saamhorigheid en onderling begrip. Hij
beziet de toestand buiten en binnen de illegaliteit en constateert overal
grote verwarring, en legt de vergadering de vraag voor: Moet de L.O.
worden opgeheven of blijven voortbestaan? Hij ziet voorloopig nog drie
belangrijke arbeidsvelden:

1. de verzorging van den onderduiker, die opduikt;

2. verzorging van slachtoffers der illegaliteit;

3. zuivering.

Hij constateert, dat de L.0.-taak niet beëindigd is vóór deze drie taken
ten volle zijn vervuld, en wekt allen op tot onverminderde activiteit. 

De volgende punten worden uitgebreid behandeld: 

Gedenkboek. 

Redactie-commissie zal worden samengesteld, waarvoor de volgende 
personen zullen worden uitgenodigd: 

Als litteratoren: ANTOON COOLEN, K. NOREL. ANNE DE VRIES. 
Als historicus: A. ALGRA. 
Als leden der L.O.: GERRIT uit Kampen en HUGO. 
Deze commissie zal zich beraden over de opzet en de inhoud vaa het 

Gedenkboek. 

Gedenkdag. 

Zo spoedig daartoe gelegenheid is, zal men alle medewerkers verenigen 
om onze gevallen vrienden te herdenken en rekening en verantwoorfüng 
af te leggen van onze arbeid. 

De L.O. Amsterdam zal worden verzocht de voorbereiding ter hand te 
nemen. 

Mededelingenblad. 

Als contact-orgaan tussen de medewerkers is een goed verzorgd, actueel 
en interessant mededelingenblad van het grootste belang, een blad, niet 
alleen voor een bepaald deel van het land, maar waarin de stem spreekt 
van geheel Nederland. Voorlopig zullen er grote moeilijkheden zijn met 
druk ea verspreiding, maar allengs bestaan er voor dit orgaan grote rnog�
lijkheden. De jonge auteurs, jonge tekenaars uit eigen kring krijgen een 
kans. 

De redactie zal voorlopig bestaan uit: 
Dirk, Ten Kate en Hugo, terwijl provinciale redacteurs zullen worden 

benoemd. 
Als rubrieken worden voorgesteld: officiële mededelingen; opwekkende 

artikelen; persoverzicht; boekbeoordeling; dodenherdenking; werkaanbie
dingen; oproepen; korte verhalen; gedichten; reportages; prijsvragen, enz. 

Gedenkplaat of gedenktegel. 

Wij maken ons de illusie alle medewerkers een gedenktegel, alle gast
heren van onderduikers een gedenkplaat aan te bieden. Ontwerpen enz. 
worden ingewacht. 

Bundeling. 

Voorzitter schetst in korte trekken de ontwikkeling der G.A.C. en con
stateert allerwegen een drang naar bundeling der illegaliteit. Hij voorziet 
in bundeling tweeërlei gevaren: 
1. bundeling kan leiden tot politieke actie der totale illegaliteit.
2. bundeling verscherpt de tegenstelling tussen ilkgaal en legaal.

Echter is ten aanzien van onze afwikkelingstaak bundeling dringend
nodig. De grote moeilijkheid is ontstaan door het feit, dat ons land in 
gedeelten is bevrijd en dientengevolge de samenwerking der illegale orga
nisaties in elk deel naar �igen aard is opgelost. In het Noorden, speciaal 
Friesland, leeft zeer sterk de gedachte alle illegale werkers te bundelen in 
een grote Bond. In het Zuiden is reeds direct na de bevrijding de G.O.I.W. 
opgericht, waar dus in feite de verschillende organisaties zijn ontbonden. 

In het Westen zoekt men de coördinatie meer in de z.g. provinéiale en 
plaatselijke adviesraden, ingericht naar het voorbeeld van de G.A.C. Een 
uitgebreide polemiek, waarin de verschillende meningen tot uiting kwamen, 
leidde tot de volgende verklaring: 

Verklaring van de Top L.O. 

1. De Top constateert allerwegen een streven in de illegaliteit naar bun
deling van alle individuele illegale werkers. In het Zuiden en Friesland
is deze bundeling reeds voltrokken, in Drente, Groningen en in de
Achterhoek is zij in een vergevorderd stadium. In Overijssel en het
overige deel van Gelderland is de bundeling in voorbereiding. In de
drie Westelijke provincies bestaat de samenwerking alleen op federa
tieve basis, alhoewel ook daar het bovengenoemde streven op tal van
plaatsen merkbaar is.

2. Het doel van deze bundeling is de invloed van den individuelen illegalen
werker zo effectief mogelijk te doen doorwerken in de vertegenwoordi
gende organen van de illegaliteit.

3. In beginsel gaat de Top met het in sub 1 geconstateerde streven naar
bundeling accoord.

4 . Dit is zo op te vatten, dat de Top overtuigd is van het belang van die 
invloed van den illegalen werker, t.a.v. de uitwerking van de drie prac
tische problemen der illegaliteit: 
a. Stichtingstaak;
b. Terugvoering onderduikers en repatriëring;
c. Zuivering.
De Top wil zich er nog over beraden, of de illegaliteit t.a.v. de z.g.
vernieuwing nog een geestelijke taak zou hebben en zo ja, welke basis
daartoe eventueel voor de bundeling zou moeten worden gekozen.

5. De Top adviseert de medewerkers in verband met het bovenstaande,
de eigen organisatie sterk te houden en te maken, totdat in overleg met
de G.AC .. overeenstemming is bereikt t.a.v. de sub 1 bedoelde bundeling.



6. Als overgangsvorm zal de Top va,1 de G.A.C. voorstellen uit de
Oostelijke en Noordelijke provincies vanwege de gebundelde illegali
teit aldaar, 3 vertegenwoor<ligers op te nemen evenals dit met de
G.0.I.W. gebeurd is.

De Stichting. 
Jan van Galen, die tijdelijk de L.O. in het Stichtingsbestuur vertegen

woordigde, doet mededeling van de werkzaamheden der Stichting en tevens 
mededeling van de onderafdeling "Herstellingsoorden voor Oud-Illegale 
Werkers". Verschillende vertegenwoordigers constateren, dat de Stichting 
te langzaam werkt en waren van mening, dat het L.O. zelf, ernstig toe 
moet zien, op de noden en zorgen van gezinnen van gevallen vrienden. 
De voorzitter waarschuwt dringend tegen toenemende neigingen van de 
overheid deze taak geheel aan zich te trekken. Wij, als illegale werkers, 
wensen dit niet. Wij willen persoonlijk de slachtoffers der illegaliteit 
blijven verzorgen. De Top is van mening, dat collectes op ruime schaal 
ten bate van de Stichting moeten worden georganiseerd. Eventuele over
tollige gelden kunnen aan het C.B. worden overgedragen. Waar een goede 
samenwerking tussen de iJlegale organisaties aanwezig is, is een plaatse
lijk Stichtingsbestuur direct mogelijk. 
N.V.H.

Heiny geeft een kort historisch overzicht over het ontstaan van het
N.V.H. met haar brede taak, waarvan een klein onderdeel zou worden
toegewezen aan de _illegaliteit. Daar de L.O. van mening was, dat legaal
en illegaal ernstig moesten samenwerken, waren wij ten volle bereid, be
paalde concessies te doen. Het N.V.H. als landelijk apparaat werd echter
een grote teleurstelling. Een urgentieprogram is niet gemaakt. Alles werd
overgelaten aan plaatselijk initiatief. De plaats de illegaliteit werd al te
vaak miskend. De zaken werden gerekt. Het gevolg is, dat van een lande
lijke regeling geen sprake is. Formulieren voor opduikende onderduikers
zijn overal verschillend. Steunnormen berusten op verschillende bases.
In enkele plaatsen kan de onderduiker zelfs nog niet geholpen worden.
Huistoewijzing voor iilegale werkers is meestal uitgesloten enz. enz.

Gelukkig heeft het N.S.F. sanctie gekregen alle steungevallen voorlopig 
door te betalen, tot een definitieve regeling getroffen is. Met voldoening 
constateert de Top, dat in talloze plaatsen de L.O. in samenwerking met 
het N.S.F. ernstige pogingen doet, met de medewerking van officiële 
instanties, te redden, wat te redden is. 

De Top geeft de volgende verklaring uit: 
De Top constateert overal in den lande binnen de kring der iJlegaliteit 

grote ongerustheid over het stadium van voorschriften inzake arbeid en 
organisatie-vorm van het N.V.H. en "De Stichting". De Top is van oor-
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J!,.,<!L-llctittiteit ttan o.tte1tal 

Alle onderduikers krijgen stamkaarten 

De ex-illegale werkers hebben een moeilijk vraagstuk voortreffelijk 
opgelost. Alle opgedoken onderduikers moesten van distributiebeschei
den worden voorzien, een werk, waartegen men in iJlegale kringen 
aanvankelijk erg had opgezien.' Doch in enkele dagen is er, onder 
leiding van den Heer Jan Sikkema, die behalve chef van de uitreiking 
van den distributiedienst, ook een vooraanstaand man is in de orga
nisatie, die tijdens de bezetting de onderduikers van kaarten voorzag, 
de L.O., een regeling uit het niet opgebouwd, dat het vraagstuk snel 
en grondig liquideert. 

Sedert Woensdagmorgen zit de gehecle Apollohal vol met ex-illegale 
werkers van L.O. en V.G.A., die in snel tempo alle onderduikers 
ondervragen, beoordeelen en hen in bona fide gevallen voorzien van 
noodstamkaarten en bonkaarten M.G. De ondervraging geschiedt door 
vrijwilligers, die door hun illegale activiteit deskundig geworden zijn, 
specialisten, zooals leden van de vervalschingscentrale, beoordeelen de 
aanvragen terstond, b;rnkmenschen assisteeren bij de uitreiking van 
stamkaarten en distributie-ambtentaren reiken bonkaarten uit. De lei
ding in de zaal heeft de heer Würsten. 

Uit de gegevens, die men aldus verzamelt en die streng gecontroleerd 
worden, wordt tevens het bevolkingsregister aangevuld. (A'dam) 

WIE GEEFT INLICHTINGEN? 
1. Bernard Goudeket, S jaar oud.
2. DoRsje Kater, gebracht naar Eriesland.
3. Hansje Hondrecht, geb. 10·9-1937, door onbekende uit de creche gehaald.

Pl. Middenlaan, Amsterdam, in begin Aug, 1943, Kent.: Litteken boven
rechteroog en besoedea.

4. David Gokker, oud 7 jaar, gewoond hebbende in Breda. Waarschijnlijk
ondergebracht bij leeraar in Amsterdam

5. Simon Abram, geb. 4 Maart 1937. Weggehaald van Amstellaan SO door
,,Tiny''. Vervoerd omgeving Arnhem .

.. 

deel. dat door dit uitb1iJv�n van !L,tr .1cfü.; .,rLcds grote schade aan het 
werk is toegebracht. 

Hij wekt het Sticht,ngsbeot1:.u, "i-' t.li,u,, .net ui..: spo�d het organisatie
werk te voltooien en bezielende leiding in den lande te gaan geven o.a. 
door een uitgebreide pcrsactic. 

Inzake het N.V.H.-werk deelt de Top mede, dat hij den principiëlen 
onderduiker met alii! middelen zal doen bijstaan, ook als door verschil van 
inzicht in officiële instanties, bij dit werk betrokken, het hem niet mogelijk 
is, vast te leggen, 'op welke wijze hij met die officiële instanties moet 
samenwerken. 
Top-samenstelling. 

De Top stelt de volgende samenst('.lling vast van het C.B.: 
Als Directeur zal optreden: Dirk, die met Jan R. K. een missie naar het 

Zuiden heeft volbracht. 
Als leden: Ten Kate, Heiny, Henk en Hugo. 
Aan Friesland zal verzocht worden, een lid aan het C.B. toe te voegen. 
Peter wordt aangesteld, om persoonlijk contact te onderhouden met de 

provincies. 

� 
Frits, die propagandistisch voor de L.O. altijd zoveel betekende, wordt 

verz?cht dit . werk voort te zetten ter stimulering van de afwikkelingstaak
der 1Jlegahte1t. Pater Bleys, wel bekend door zijn missie naar Londen, zal 
worden aangezocht voor ditzelfde doel. , 

Oud-Top-leden, teruggekeerd uit gevangenschap zullen worden uitge
nodigd als senioren-convent met adviserende stem de Top-vergaderingen 
bij te wonen. Als leden van de G.A.C. worden benoemd: Ten Kate en 
Heiny. 

Over Stichting en N.V.H.-afvaardiging zal nader worden beslist. 
Financiën. 

Voor verschillende acties, zoals mededelingen, gedenkboek, gedenkplaat 
enz. is veel geld nodig. Verschillende provincies hebben reeds geruime 
tijd hun provinciale bijdragen ><tet betaald. Dr:ngend wordt verzocht, even
tuele nog beschikbare gelden af te doen vloeien naar de C.B.-kas. 

Aan het eind der vergadering werden telegrammen verzonden aan H.M. 
de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard. 

Rest ons te zeggen, dat de vergadering, die 13 uur duurde, in een bij
Z?nder prettige sfeer verliep, zodat we kunnen constateren, dat banden, 
die gegroeid zijn in het werk der L.O., niet gemakkelijk kunnen worden 
gebroken. Onze Zwolse gastheren, die zo uitnemend voor ons hebben ge
zorgd, zeggen we nogmaals hartelijk dank. 

De Top hoopt, Vrijdag 15 Juni, weer in Zwolle. bijeen te komen. 
v. v.

6. Hansje Culp of Hansje Broeke, zeb. 16-11-'41. In September •44 gered
uit Westerbork. Donkere 01en. Zwarte krullen en vriendelijk karakter.

7, Jehuda Chajim (Janus) 3 jaar oud. Bijzonderheden: 3e en 4e teen aan 
elkaar gegroeid. 

8. Hans van Gelder, geb. 5-4·'34.
9. Tom Lambrechtscn van Ritthem. Schuilnaam Chilly. Waa werkzaam ,n

Amsterdam waarschijnlijk bij L.O., 3 Mei j.I. gelusileerd.

Wat moet 
de Plaatselijke L.0.-Leider doen? 

1. Zich het lot der gezinnen van omgekomen medewerkers en ook van
hen, die zgn. ,.los" gewerkt hebben, aantrekken.

2. In samenwerking met N.S.F. steungevallen doorbetalen, tot officiële
besluiten genomen zijn.

3. Al of niet met medewerkbg van N.V.II. den onderduiker helpen bij
het opduiken.

4. Collectes in het kader der Stichting organiseren.
5. Nauw contact houden met andere plaatselijke verzetsgroepen.
6. Ons mededelingenblad laten circuleren en abonné's winnen uit de krin

gen der medewerkers, onderduikers en gastheren.
7. Het L.0.-verband verstevigen en dezelfde kameraadschap tonen als

vóór de bevrijding.
8. De band met de K.P. niet laten verslappen, maar samenwerken zoals

weleer.
9. Alle medewerkers ten spoedigste registreren.

91Wteau (J.004 �,pleeg/undeJten
Van regeringswege is ingesteld het Bureau voor Oorlogspleegkinderen, 

(Heerengracht 410, Amsterdam, telefoon 30981) aan de zorg waarvan zijn 
toevertrouwd alle minderjarigen, wier identiteit niet vaststaat of over wie 
de ouderlijke macht of voogdij door oorlogsomstandigheden gedurende 
langer dan 3 maanden niet is uitgeoefend. Pleegouders en verzorgers van 
oorlogspleegkinderen dienen aangifte aan het Bureau te doen. Aanvragen 
aangaande gezochte O.P.K. kunnen, bij voorkeur persoonlijk tot het Bureau 
worden gericht. Reeds zijn gegevens omtrent duizenden kinderen beschik
baar. Velen zijn al met hun ouders herenigd. B. ... 



Wat wordt verwacht op het C. B. ? 

(W..e6,te11mwtlit 2, lltn6,wulam, ae&fo.o.n 44566) 

1. Namen en gegevens van medewerkers, die door hun illegaal werk of
gevangenschap lichameliJk of geestelijk herstel nodig hebben.

2. Aanbiedingen van werkmogelijkheden voor den principiëlen onder
duiker.

3. Oproepen van personen, die tijdens de bezetting spoorloos zijn ver
dwenen.

5. Foto-materiaal uit ons illegaal werk en ons afwikkelingswerk.

4:. Advertenties uit L.0.-kringen.

6. Reportages uit het L.0.-wcrk.

7. De foto's en gegevens met korte schets, wat door hen gedaan is, van 
.:ille gedode of gestorven medewerkers.

9. Toezending van gedichten, gemaakt tijdens of na de bezetting door
L.0.-medewerkers.

10. Ingezonden stukken met gezonde eritiek.

11. Geldsommen voor de kas van het C.B., de Stichting, enz.

12. Uitnodiging aan de Redactie voor bijeenkomsten, tentoonstellingen,
herdenkingsdagen enz.

Ma.ak ons blad groot ! ! 
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STICHTING 

1940-1945 
Het Bestuur van de Stichting, op 13 October 1944 aangewezen door 

nagenoeg alle illegale gr9epeeringen, brengt het volgende ter algemcene 
kennis: 

a) De doelstelling der Stichting 1940-1945 is in art. 2 sub 1 van het
ontwerp statutenwijziging als volgt omschreven: ,.het lenigen der zede
lijke, maatschappelijke en stoffelijke nooden van personen of groepen
van personen, die tijdens de Duitsche bezetting door daad of houding
tot het binnenlandsch verzet hebben bijgedragen, alsmede van hunne
gezinnen of nabestaanden, een en ander voor zoover zij den hier be
doelden bijstand zullen blijken te behoeven." Hierbij wordt opgemerkt,
dat het streven der Stichting is gericht op een redelijk herstel van de

levensomstandigheden waarin de getroffene en /of zijn gezin voor de
ramp hebben verkeerd.

b) De Groote Advies Commissie dcr ondergrondsche groepeeringen zal
binnenkort over de definitieve vorm van de Stichting een besluit nemen.

c) In afwachting van een definitieve regeling heeft het Bestuur Dr. B. H.
de Jongh te Utrecht tot Directeur van het Stichtingsbureau benoemd
om aan de werkzaamhtden van de Stichting een begin van uitvoering
te geven. Het adres van het Stichtingsbureau is aan de Heerengracht
4:38, Amsterdam. Tel. 35000. Bankrekening: Hope en Co., Amsterdam.

d) De oud-illegale groepeeringen blijven de verzorging van hun slacht
offers en leden voortzetten totdat de coördinatie daarvan in de Stich
ting haar practisch beslag zal hebben verkregen.
De thans reeds in het raam van de Stichting ter hand te nemen werk
zaamheden bevatten o.m.:

1) het verzamelen van gegevens en het noteeren van omstandigheden
ook van hen, die wellicht zelf moeilijk tot zulk een opgave zouden
komen.

2) het opvangen van personen en groepen, die zich met soortgelijk
werk bezighouden.

3) het opnemen en onderhouden van contact met landelijke, regionale
en locale N.V.H.-organen.

f) Zij, die denkbeelden en plannen, betrekking hebbende op de uitwerking
der Stichtingsidee, als hierboven sub a) n_eergelegd, ter kennis van het
Bestuur zouden willen brengen, worden verzocht deze, zoo mogelijk
door bemiddeling van de top hunner organisatie in te zenden aan het
Bureau der Stichting.

<Jfet Leger cler gezochten 

In 't donker uur, inet stil gebaar, 
Bewust van 't grijpende gevaar, 
·Gedreven door de vaste wil
Zijn plicht te doen - zo God het wil,
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.

Door d'overmacht terneer ge"veld, 
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld, 
Gedood, ónteerd, tot as verbrand, 
Zo was 't in 't vrije Nederland. 
Toen trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers groeiden tot een macht; 
Het onrecht wekte op tot kracht, 
Tot offerdaad, tot offermoed, 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers telden rang nog stand. 
't Verschil viel weg, slechts ééne band 
Verbond hen allen,. groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

En vielen vele om hen heen -
Hun rijen sloten weer ineen. 
En steeds opnieuw en onverstoord 
Werd 's vijands macht'ge druk verstoord. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leg!r der gezochten. 

Al duurd' de strijd nog maanden lang, 
Al werd het om hen heen zo bang, 
Al zagen zij geen uitkomst meer, 
Toch waagden zij hun leven weer. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Eens zullen zij den vijand slaan! 
Eens breekt de dag der zege aan! 
Eens heeft hun voorste liniestrijd 
Hun land van vijanden bevrijd. 
Dan jub'len zij, die vochten, 
Het leger der gezochten. 

Na de arre�tatie van een groot aantal 
medewerkers, toen het besluit genomen 
was: Ondanks alles, we gaan voort! 
Gedicht door "Toontje" vermoedelijk 
overleden in Vught. 



HELP ZE aan WERK 
Onderduiker, 24 jaar oud, kunnende chaufferen, zoekt passende werk

kring. \Vas ruim 2 jaar ondergedoken voor arbeidsinzet. 
Brieven aan Bureau van dit blad onder nr. A6. 
Onderduiker, 26 jaar, boekhouder, zoekt een spoedtge functie; was bijna 

anderhalf jaar ondergedoken wegens arbeidsinzet. 
Brieven onder nr. A7. 
Illegaal werker, 31 jaar. bekend met tuindersvak zoekt een spoedig 

emplooi. Referenties ter inzage. 
Brieven onder nr. A8. 
Fabrieksdirecteur van l'vktaalfabrie1< te Amsterdam vraagt met spoed: 

portier, chauffeur, en zes andere arbeiders. 
Alleen principiële onderduikers komen in aanmerking. 
Volledige gegevens onder nr. A9. 

* 

f:lelegJt,am tJ.eJt--Zcmáen aan Zipte !Ko.ninfdijlie 
:Jlo.o.gfieid 9'.JdtM, 9Jewfia1td o.p, 29-5-1945 

"De Top van de L.O. (Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers} in vergadering te Zwolle bijeen, spreekt het als haar 
grote blijdschap uit, voor het eerst in volle vrijheid de belangen van 
de door haar verzorgde vele tienduizenden onderduikers te kunnen be
spreken. De L.O., als grootste burgerlijke verzetsorganisatie, zendt Uwe 
Koninklijke Hoogheid als Commandant van de Militaire verzetsorgani
satie een bewijs van grote achting voor het voortreffelijke werk door 
U geleid in het belang van de vrijmaking van ons Vaderland. 

Met blijdschap begroet de Top Uw initiatieven en benoemingen in· 
zake toekomstige bestemming der N.B.S.-leden en het lot van nage
laten betrekkingen der N.B.S.-leden. Hij hoopt en vertrouwt op een 
volledige samenwerking met de instanties, die de illegaliteit voor dit 
doel oprichtte." 

* 

Nog steeds is van td van politieke gevangenen uiet bekend, of zij in 
leven zijn en zo ja, waar zij zich bevindev. 

De G.A.C. heeft zich ook met deze quaestie bezig gehouden. Via offi
ciële instanties zullen zo spoedig mogelijk informat� daaromtrent worden 
ingewonnen. 

Mist U dus nog een van de medewerkers, geef ons dan zo snel mogelijk 
hun naam op; vermeld daarbij ook hun voornamen, hun vroegere adres, 
persoonsbewijsnummcr, wanneer zij gearresteerd zijn, en indien U dit 
bekend is, waar zij zijn heengevoerd. Wij zullen deze gegevens dan aan 
de G.A.C. doorgeven. 

* 

Kort v e rslag van de vergadering van de 

G . .A.C. op 30 Mei 1945 

Allereerst kwam aan de orde de benoeming van den nieuwen voorzitter, waar• 
voor tijdelijk werd aangewezen Dr. Brute! de la Rivière, vertegenwoordiger van 
het Medisch Contact, 
Voorlezing werd gedaan van een schrijven van de G.A,C. en het Vaderlands 
Comité aan de regering, waari,1 de samenstelling van de Nationale Advies Com· 
mJSste (N.A.C.) wordt medegedeeld. 
Zoals bekend is twee-derde van het N,A.C. aangewezen op voordracht van 
het Néderlands Comité een-derde door de illegaliteit. 
Uitvoerig werd stilgestaan bij de vraag, wat de taak van de N.A.C. zou zijn. 
Algemeen kon men zich verenigen met de gedachte door den Heer Drees naar 
voren gebracht, dat de N .A.C. zelf een voorstel aan de Regering moet doen toe
komen over haar laak. 
Uitvoerig werd voorts van gedachten gewisseld over de reorganisatir. van de G. 
A.C. In het middelpunt van de bespreking stond. de verklaring van de Top van
de L.O. over deze aangelegenheid. Vrij algemeen wordt gevoeld dat de invloed
van den individuelen illegalen werker meer tot haar recht moet komen, Een com·
missie is benoemd om deze gevoelens op de vergadering der illegaliteit van de 
Oostelijke en Noordelijke provincies te Zwolle te bespreken. 
Afies zal in het werk gesteld worden om een breuk in de illegaliteit Ie voor 
komen, waarbij slechts de reactie zal winnen, Wel werd vrij algemeen gevoeld, 
dat een bundeling van den individuelen illegalen wcrk<:r slechts voor enkele prac· 
tische punten kan geschi.-.len. 
Door meerdere sprekers werd met nadruk betoogd, dat het voortbestaan der il
legaliteit in een bond van oud strijders als onjuist werd beschouwJ. Men komt
tot de conclusie voorlopig slechts provinciaal tot bundelingovcr te gaan. (A.C.)

DE BEVRI.JDE GEVANGENEN 

Ons volk en de Nederlandse instanties, di,e erbij betrokken waren, zijn in gebreke 
gebieden de vrijgekomen gevangenen uit de concentratiekampen, die materiele en 
morele steun te geven bij hun tocht naar huis, waarop deze bevrijde strijders 
voor onze gemeenschappelijke zaak recht hebben. 
Dat is diep te betreuren en moet er nu nog gedaan worden wat mogelijk ia. De 
GAC heelt daartoe de illegale A.M .• die zich reeds vroeger met dergelijke pro· 
blemen bezighield, verzocht met alle middelen de zorg voor deze mensen op zich 
te nemen. Het A.M. zal in het Z., 0. en N. overal een beroep doen op de 
plaatselijke L.O. en N.V.H. bureaux, die over relaties en mareriele hulpbronnen 
beschikken. 
Wij verzoeken de bezetting van deze bureaux daarom volledig samen Ie werken 
met het A.M. Wij hebben een ereschuld tegenover deze gevangenen. Zij mogen 
niet hulpeloos zwerven, geen gebrek aan iets hebben dat wel onder ons bereik 
is en vooral moeten zij uit de persoonlijke bemoeiing en niet aflatende zorg van 
hun vrienden in iedere plaats waar zij komen, bespeuren dat zij werkelijk thui3 
zijn, ook als ze om medische redenen nog niet naar huis mogen, H, 

* 

I LL EGALITE IT-M. G. 
Een overeenkomst tussen deze instanties bepaalt, dat zo het M.G. een advies 
van een adviescommissie of vertrouwensraad, meent te moeten afwijzen, zij hier· 
van de genoemde commissieraad een met redenen omklede kennisgeving moet 
doen toekomen. H. 

* 

PRIJSVRAAG 
De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft een 

prijs van f 25.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor de kop van 
ons blad. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
een prijs van f 100.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een 
gedenkbord of gedenktegel voor alle medewerkers. 

Inzendingen zo spoedig mogelijk aan de Redactie. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
een prijs van f 100.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een ge
denkplaat, aan te bieden aan a1le gastheren of gastvrouwen van onder
duikers. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
meerdere prijzen uit van f 25.- voor de best geslaagde Korte Verhalen uit 
de historie van de L.O. of de K.P. 

Inzendingen zo spoedig mogelijk aan de Redactie. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
meerdere prijzen uit van f 10.- voor de best geslaagde tekeningen, schetsen 
of krabbels, die ons werk uit de i1legale periode of ons afwikkelingswerk 
belichten. 

Inzendingen aan de Redactie. 

* 

ADVERTENTIES 
De leden van het C.B. en het bureaupersoneel zeggen langs deze weg 

hun grote dank aan 
MEVROUW VAN MELS-BOTS, 

in de L.O. bekend onder de naam .,Greetje van het C.B.", voor alle trouw, 
toewijding, vriendschap, activiteit en energie, die ze betoonde in en voor 
onze organisatie. 

Greetje wist alles, Greetje kon alles, Greetje deed alles. 
Wij wensen haar en haar echtgenoot (Karel-C.I.D.) veel goeds en 

moois in hun nieuwe woonplaats Apeldoorn. 

De provinciale leiding van de L.O. te Noord-Holland ontving tot grote 
droefheid het bericht, dat drie van haar meest actieve medewerkers uit het 
concentratiekamp niet zullen terugkeren.

Hun namen zijn: 
-

W. BRINKMAN, voorheen wonend te Zaandam, Prov. leider Noord
Holland.

J. HESSELS, voorheen wonend te Laren (N.-H.). Prov. leider Noord
Holland.

H. A. VAN WILGENBUDG, voorheen wonende te Laren (N.H.), leider 
Persoonsbewijs Sectie van de L.O. 
Zij deden veel voor onze organisatie en daarmee hun plicht voor het 

Vaderland en daardoor volbrachten ze hun taak voor het behoud van de 
Christelijke waarden van ons Volk. 

Wij blijven hen gedenken. 
God trooste hun nabestaanden. 




