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- /eldeMjkse mededelingen van de Top van de L.0. 
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I. Voorschriften en advêêzen. 
/'"■ ' "   ' 1 ■ ' ■ 1 ■■ ■■ ■ 

1. Valse inlegvellen. Nog deze week dienen de gegevens en voorbeelden 
voor inlegvellen die verkeerd of niet zijn gedrukt, rechtstreeks aan 
het koeriersadres van Noord-Holland te worden verzonden. Sr zijn in- 
derdaad verschillende fouten bij het drukken gemaakt, doch dit is 
verklaarbaar, daar het werk in zeer korte tijd moest worden verricht 
omdat veel voorbeelden lang op zich hebben laten wachten. Fogmaals w 
wordt gewaarschuwd tegen het accepteren van valse inlegvellen van an- 
dere zijde. 

Er komt een aantal schippers-inlegvellen beschikbaar. Men dient bij 
de gevraagde opgave tevens te vermelden hoeveel van dezé vellen kunne.' 
worden geplaatst. 

2. Vrijgemaakte T.D.'s. Het is ons gebleken, dat in verschillende 
gemeenten ambtenaren met bonkaarten zitten van vrijgemaakte T.D.'s, 
waarvoor zij geen besteraming hebben. Zij hebben nl. geen contact met 
de een of andere organisatie. Nogmaals wordt er met klem op gewezen, 
bij ieder D.K. te informeren of er nog vrijgemaakte bonkaarten aanwe- 

zig zijn. Indien er plaatsen zijn isaar men geen goed contact heeft 
met het D.K., dan gelieve men dat op te geven, daar wij U in dat geva' 
wellicht van dienst kunnen zijn. 

3. Controle uitgifte bonkaarten. Het blijkt in de practijk zeer moei- 
lijk te zijn om een juiste controle uit te oefenen op het dubbel uit- 
reiken van bonkaarten. Nu de tweede distributie-stamkaart geldig is, 
krijgt men een geheel andere adressenlijst. Er zijn verschillende on- 
derduikers, die door een eigen relatie een T.D. hebben verkregen, het- 
geen uiteraard niet aan ons bekend kan zijn. Een goede controle is bv. 
om te informeren wie nog geen TD. heeft, in verband met het uitreiken 
door ons van TD's als bij-legitimatie. Op deze wijze kan men vrij 
nauwkeurig nagaan wie op een vrije bonkaart rocht heeft en wie niet. 

4. Persoonsbewijzen. In het vervolg moeten alle aanvragen voor per- 
soonsbewijzen, dus ook voor de tweede en derde soort, worden ingedienc 
bij de eigen inter-provinciale P.B.C.'s. 

5. Bonkaarten. Het is in de afgelopen maand voorgekomen, dat door or- 
ganen van de LO. rantsoenen en/of bonkaarten, van een kraak in eigen 
omgeving vast zijn verdeeld. Dit is ten strengste verboden. Zowel de 
bonkaarten als de rantsoenen moeten door de daarvoor aangewezen menser 
worden verdeeld en beschikbaar olijven voor het gehele land. 

II. Waarschuwingen. 

1. Het bij zich dragen van adressen. Opnieuw zijn er arrestaties veor- 
gekomen als gevolg van het feit dat medewerkers gearresteerd zijn, die 
verschillende adressen in hun zakboekje hadden staan. Dit moe^"t toch 
niet meer voorkomen. V/ij hebben hiermede nu toch voldoende leergeld 
betaald. Natturlijk kan men niet ieder adres onmiddellijk onthouden. 
Handel liever als volgt; Noteer in principe liever geen naam, doch 
alfeen een adres. Tel daarna bij het huisnummer een even getal bij. 
Dit getal kan ieder voor z ichzelf vaststellen, waardoor er minder 
kans op ontdekking bestaat. Op deze wijze kunnen veel brokken worden 
voorkomen, In het bijzonder zij men voorzichtig bij koeriersadressen, 
daar de SD. hier gewoonlijk een goede slag kan slaan, lanhevolen wordl 
voor koerieradressen een ne\itraal tussenadres in te schakelen. 

2. Persoonsbewijzen. Bij de arrestaties in Amsterdam zijn verschillende 
legale persoonsbewijzen in handen van de SD. gekomen. Hierdoor weet 



wee't 111911, dat van bepaalde plaatsen fïaudixleiiLS legale pensooiisbewii— 
zen zijn uitgegeven. Jaar het betrekkèlijk kleine^plaatsen zijn, con- 
troleert men alle bezitters van persoonsbewijzen uit die plaatsen 
zeer nauwkeurig. Deze week zijn enige arrestaties hiervan het gevolg 
geweest. Een voorlopige opgave van deze plaatsen is als volgt; Jantu? 
radeel, Tietjerksteradeel, Naaldwijk en Katwijk. Deze zijn dus niet 
meer geschikt voor onze medewerkers. Het is voorgekomen,''dat bij con- 
trole van een persoonsbewijs door den bezitter werd ongemerkt: "Maar 
dit p.b. is toch "legaal"!" Een dergelijke uitdrukking dient men 
natuurlijk niet te gebruiken. 

3. UitsteIbewijzen N.A.P. Er zijn nieuwe modellen in gebruik genomer 
De uitstelbewijzen, in omloop gebracht door de F.G., zijn niet'meet 
yuist. 

4. Arrestaties van onderduikers. Onderduikers die bij een razzia ge- 
pakt worden, kunnen in vele gevallen nog worden geholpen, indien de 
gegevens met spoeu aan ons woruén doorgegeven. 

5. Vergeldingsmaatregelen. Aan alle leiders wordt opgedragen ervoor 
te zorgen dat vergeldingsmaatregelen niet doorparticuliere personen 
of groepen van personen mogen worden genomen. Dit ligt niet'op de we£ 
van de LO., maar moet worden overgelaten aan de verzetsgroepen. Even- 
tueel kan men bepaalde verlangens altijd aan bedoelde groepen doorge- 
ven, natuurlijk met het nodige bewijsmateriaal. Zij die in'deze op' 
eigen gezag handelen, worden gewaarschuwd, dat zij hiervoor in de toe- 
komst zeer zeker verantwoordeiiiking zullen moeten afleggen. 

6. Vrijkopen van gevangenen. Gewaarschuwd wordt èegen het afstaan var, 
geld voor het vrijkopen van gevangenen zonder voldoende waarborgen er 
vertrouwde contact-adressen. Reeds veel geld is op deze wijze in han- 
den van de SD. gekomen; zelfs zijn arrestaties van hen die trachtten 
een relatie vrij te krijgen, hiervan het gevolg geweest. Wij hebben 
verschillende goede contacten. Geadviseerd wordt eerst ons advies eer 
in te winnen. 

7. Speciale vergunningen. Denk er aan, dat deze alleen ingevuld door 
ambtenaren van de D.K.'s mogen worden uitgereikt. Het volgnummer moet 
enigszins kloppen. Er zijn al ongelukken mee gebeurd, 

III. Mededelingen. 

1. Uitwisseling. De post wordt in het vervolg niet meer door koeriers 
gehaald. Er zal een adres worden aangewezen, waar de koeriersters voc 
Noord, Zuid, Oost en West eenmaal per week tezamen komen om de post 
uit te /wisselen. 

2. Benzinebonnen. Tot onze spijt moeten wij vermelden, dat het cli- 
ïïhT voor de benzinehonnen in handen van de SD. is gekomen, zodat de 
benzine-verdeling voorlopig niet door kan gaan. 

3. Gemeente-ambtenaren. Verzocht wordt opgave van de ondergedoken ge- 
meente-ambtenaren. Wij zijn in staat om verschillende ambtenaren te 
doen herplaatsen. 

4. Afkeuringsbewijzen N.A.D. Indien een voorbeeld wordt ingediend, 
zullen êaze door de P.B.C. worden gedrukt. De formulieren zijn per 
district verschillend. 



M ïdedelingen van de Top van de jj.O. 
dn^ 17 Juli 1944. no.3.  

l 
l | 
1 Uit, één provincie zijn bezwaren geopperd tegen het verspreiden 
van deze mededelingen, s/ij hebben de zaak nogmaals uitvoerig besprokej 
en de reacties uit de andere provincies nagegaan. Deze zijn zonder 
meer onverdeeld gunstig; men heeft enige houvast en krijgt meer het 
gevoel dat er inderdaad leiding wordt gegeven. Met algemene stemmen 
hebben wij daarom besloten, deze mededelingen te handhaven. Nogmaals, 
wellicht ten overvloede, wordt dringend gewaarschuwd deze mededelingei 
niet te laten slingeren en niet met allerlei andere papieren mee te 
nemen of op te bergen. De grootste voorzichtigheid dient te worden 
betracht. Vermenigvuldiging is verboden. Zij mogen alleen in handen 
komen van de Prov.L.; de D.L. kunnen aantekenen wat voor hen van be- 
lang is. 

I. Voorschriften. 

1. T.D.-beschikking. Het aantal valse bonnen dat pet distributiekring 
is geplaatst, moet vóór de volgende vergadering worden opgegeven.ïïen 
en ander voor overleg met een andere groep, die ook een belangrijke 
hoeveelheid heeft geplaatst en waarmede wij tot overeenstemming moetej 
komen. Aller medewerking wordt hiervoor gevraagd, daar er anders onge- 
lukken van komen. 

2. Controle bènkaarten. Controle op bonkaarten wordt dringend aange- 
raden. Namen en adressen van onderduikers en medewerkers aan wie 
kaarten worden verstrekt, mogen daarvoor echter niet worden gevraagd. 
Er zijn enkele goede methoden, waarvan een ieder die methode kan toe- 
passen die het meest bij de plaatselijke omstandigheden past. Zo kun- 
nen worden gevraagd: voornamen met het huisnummer, of; kenletter en 

nummer van het P.B. 
Aan organisaties, die al hun bonkaarten in óónmaal van ons betrekkei 

behoeven geen gegevens te worden gevraagd, maar wel dient er op te 
worden aangédrongen, dat de onderduikers zoveel mogelijk aan de plaat- 
selijke contacten van de L.0. worden doorgegeven. Voorts moet aan de 
leiding van de desbetreffende organisaties worden verzocht, in eigen 
kring een gelijke controle uit te oefenen. Met voorbeelden kan worden 
gestaafd, dat er altijd nog bonkaarten in de zwarte handel verdwijnen. 
Bona fide organisaties zullen dan z elf wel de nodige maatregelen nemei 
Ind-ien de gevraagde aantallen zeer groot zijn, kan een onderhoud met 
de leiding worden aangevraagd, teneinde een inzicht te krijgen waar 
al deze kaarten blijgen, en kan eventueel gezamenlijk een controle- 
systeem worden ingevoerd. Verder behoeft men echter niet te gaan. 

3. Rokerskaarten. Zoals ïï bekend zal zijn, worden deze verkregen op 
bon 409 van de bonkaart^ die per distributiekantoor wordt afgestempelc 
Hierdoor is het mogelijk, dat ieder district voor zijn eigen rokers- 
kaarten zorgt, daar practisch op iedere A-kaart van de valse inlegvel- 
len door middel van afstempeling van bon 409 een rokerskaart kan wor- 
den verkregen. 

II. Mededelingen. 

1. Go-ordinatie. Er is een groep die 12000 onderduikers verzorgt, in 
zijn geheel overgenomen. De plaatselijke leiders krijgen binnenkort 
een opgave van de te verzorgen adressen. men wordt verzocht, deze 
zeer serieus te behandelen, daar dit vroeger nog wel eens werd verge- 
ten. Men bedenke toch, dat hiermede ons prestige op het spel staat. 
Deze groepen sluiten zich ten slotte alleen bij ons aan omdat men het 
belang inziet, in verband met een juiste verdeling van de kaarten, tea 
voorkoming van zwarte handel. 



2. Benzinebonnen. De clicli^'s ^ijn nu weer beschikbaar, zodat voor 
de volgende vergadering een opgave van de benodigde benzinebons wordt 
verwacht, 

3, Natura-apparaat♦ Behalve de hoeveelheid kleding, die voor gedupeer- 
de gezinnen beschikbaar is, heeft het Eaitiura-apparaat een beperkte 
hoeveelheid voor medewerkers gereserveerd. Aanvragen in beperkte mate 
kunnen worden ingediend, Er zijn beschikbaar: dekens, hemden, onder- 
broeken, overhemden, tricot onderkleding, katoenen hemden, dameskou- 
sen, sokken, zolen en hakken, costuums, overalls, damespantalons. Per 
provincie is beBchikbaar 10 a 20 stuks. Dit moet beschouwd worden als 
een extraatje; gewone aanvragen staan hier buiten. 
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^.Mtedfedelingen van de Top van de L.0. 
dd-.- 24 Juli 1944. no.4.  

1. Reorganisatie Top» Daar het steeds moeilijker wordt om.het voort- 
durend groeiende werk met de bestaande organisatie van de Top naar 
behoren te verrichten, is met algemene stemmen besloten tot de volgen- 
de reorganisatie: 

Sr wordt opgericht een Centraal Bureau, bestaande uit 5 leden van de 
Top, die bij wijze van spreken het dagelijks bestuur vormen van onze 
organisatie. Minstens een der heren van dit bureau zal voor de Prov. 
L. dagelijks bereikbaar blijven. Het bureau treedt naar buiten op dooi 
het hojiden van de nodige besprekingen en pleegt overleg met de leiders 
van onze organisatie. Een groot deel van het werk dat vroeger op een 

! vergadering van de Top geschiedde^ wordt door het C.B. overgenomen. 
Van bepaalde plannen zullen voorstellen worden uitgewerkt, die daarna 
ter fiattering aan de wekelijkse samenkomende interprovinciale leiders 
die samen de Top vormen, zullen worden voorgelegd. Het ©w» wordt 
hierdoor mogelijk, belangrijke zaken onmiddellijk ter hand te nemen, 
zodat wij vertrouwen, dat deze reorganisatie een verbetering zal blij- 
ken t e zijn. Daar het gewenst is, dat een interprovinciaal leider, 
deel uitmakend van de Top, nauw contact met zijn provincies onderhoudi 
wordt aan de oostelijke provincies verzocht, een nieuwe interprov. lej 
leider te willen aanwijzen. 

2. Bonkaarten. Op de volgende Top-vargadering dient een opgave te 
worden ingediend van het benodigde aantal bonkaarten voor de volgende 
periode. Nogmaals wordt er met nadruk op gewezen, dat niemand het 
recht heeft, zelfstandig tot verdeling van gekraakte bonkaarten of rar 
rantsoenen over te gaan. Dit blijft alleen opgedragen aan de daarvoor 
aaigewezen personen. In de afgelopen maand is hiermede de hand gelicht, 
waardoor de controle ten enemale onmogelijk is geworden. 

3. Controle bonkaarten. Met referte aan het geschrevene onder dit 
hoofd in mededelingen no.3 wordt opgemerkt, dat onderscheid gemaakt 
wordt tussen de organisaties die hun bonkaarten van ons betrekken. 
Organisaties, die alleen onderduikers onderbrengen, krijgen alle kaar- 
ten op eigen verantwoording van ons. Zij dienen zelf controle uit te 
oefenen. Organisaties, wier werkzaamheden op een ander terrein liggen 
dienen hun onderduikers aan onze contacten door te geven en ontvangen 
alleen een aantal kaarten voor hun medewerkers. Dit aantal zal niet 
door ons worden gecontroleerd, maar wel zal aan de leiding van deze 
organisaties worden gevraagdm persoonlijk verantwoordelijk voor de 
uitgifte te zijn. 

4. Valse inlegvellen. Nog steeds werd van Enkele provincies geen op- 
gave ontvangen van het aantal nog benodigde inlegvellen. Nog deze 
week moet deze opgave worden ingediend (herstelling foutieve druk, 
ontbrekenae plaatsen, aanvulling tot lyó) aan het correspondentie-adres 
van Noord-Holland. 

5. P.B.S. Besprekingen met onae P.B.3. en de P.B.G. hebben geleid tot 
een meer rationele werkverdeling. Aangevraagde p.b.'s kunnen in het 
vervolg op zijn laatst binnen 14 dagen worden afgeleverd. Alle oude 
aanvragen zijn nu verwerkt. Wat men nu nog niet ontvangen heeft, kan 
als verloren worden beschouwd. Er zijn nl.verschillende aanvragen in 
beslag genomen. Alle aanvragen zoals gewoonlijk via onze P.B.S. 

6. Landbouw-Ausweise en afkeuringsbewijzen N.A.D. "Van deze formulierei 
werd een flink aantal gedrukt. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan de 
provincies worden doorgezonden. 

7. Pinancien, De uitgaven worden steeds groter. Het is nsbet meer moge- 



riscii niet juist. Beter lijkt het ons, dat oe provincies meer steun- 
gevallen overdragen aan het h.o.F., waardoor een groter gedeelte van 
de stortingen a fonde perdue voor organisatorische onkosten beschik- 
baar komt. Met de leiding van het M.S.J?. is in deze reeds overleg ge- 
pleegd.Men wordt verzocht, de met 30;' verhoogde contributie op de vol- 
gende Top-vergadering te willen doen afdiggen. 

8. Bensine-bonnen. Een kleine hoeveelheid zal aan de provincies worder 
toegezonden, de rest van de benzine wordt opgesl^en, daar met ingang 
van 1 Augustus het benzineverbruik voor particulieren geheel wordt stc 
gezet. 

9 . Vr 1 jgemaakte T. B. ' s. In iedere provincie moet één. van onze mensen 
contact zoeken met iemand van de TB-club, om daarmede alle BK's af 
te gaan teneinde te controleren, waar de vrijgemaakte bonkaarten geble 
ven zijn. Er zijn vele ambtenaren geweest die geen contact hadden, 
waardoor zij met de vrijgemaakte kaarten geen raad wisten. 



M^djedelingea van de Top van de L.0. 
dd. 31 Juli 1944. no. 3  

1. Bonkaarten. 
a. Rokerskaarten. De provincies kunnen de door iien vrijgemaakte roke: 
kaarden zelf verdelen. Er moet rekening mee worden gehouden, dat e 
slechts een beperkt aantal rokerskaarten gekraakt zijn, die t.z.t. 
landelijk zullen worden verdeeld. Men moet zoveel mogelijk trachten 
zichzelf te helpen via een of anderen 33.K.-ambtenaar. 
b. Vrijmaken van bonkaarten. ïïr is afgesproken, dat de LO. met 2 
zelfstandige groepen die een groot aantal ónderduikers verzorgen, met 
de TD.-c3.ub wekelijks samen zal komen, om door samenwerking, een zo 
juist mogelijke verdeling te krijgen inzake het plaatsen van valse 
bonnetjes en tevens om nog zoveel mogelijk kaarten op legale wijze 
vrij te maken. Dit is een stap in de goede richting om te komen tot 
meer eenheid in het op legale wijze verkrijgen van bonkaarten. Gaarne 
zullen wij zien, dat de prov.1. alle moeilijkheden met de TD.-club 
doorgeven aan de Top, zodat deze onmiddellijk uit de weg kunnen wor- 
den geruimd. 

2. Oogsthulp. 
in overleg met andere organisaties is bepaald, dat bij het oogsten 

van groente en fruit in geen geval moet worden geholpen, dit wordt 
tóch alles uitgevoerd. Bij de graanoogst is individuele hulp wel ge- 
wenst, hiervoor kunnen zoveel mogelijk onderduikers worden ingezet. 
Geregistreerde hulp is echter af te keuren. Het plan bestaat om met 
behulp van officiële instanties oogsthulp-kampen te vormen. De arbei- 
ders, die daarin worden ondergebracht, zijn natuurlijk geregistreerd 
en kunnen dus na de oogst gemakkelijk naar Duitsland worden overge- 
bracht. In het algemeen wordt aangeraden de uitvoering van de oogst 
te vertragen. Dorschmachines mogen niet worden vernietigd,.alleen 
onderdelen wegnemen en opbergen. 

3. Z.-Karten. Hoewel wij tot onze spijt moeten toegeven, dat het werk 
tegen de Z.-Karten, door te weinig medewerking van de gewesten, niet 
meer centraal wordt geleid, neemt dit het feit niet weg, dat geweste- 
lijk nog wel veel goed werk kan worden gedaan. In verschillende ge- 
westen zijn de sch:. ijversclubs druk bezig; aangeraden wordt, dit voor 
beeld te volgen. 

4. Waarschuwing. De SD. heeft een boekje in gebruik genomen met c.a. 
150 foto's, die in hun handen zijn gevallen bij het overvallen van 
de P.B.G. Ieder, die een p.b. heeft aangevraagd en geen antwoord heef 
ontvangen, moet er rekening mee houden, dat zijn foto, met de reden 
voor het aanvragen van een p.b., bekend is. De laatste tijd drong dit 
bureau 'er immers op aan, dat bij het aanvragen van een p.b. de reden 
moest worden vermeld. Als gevolg hiervan wordt nu door ons verboden, 
in het vervolg nog een reden voor de aanvraag op te geven. De prov. 
leiders blijven verantwoordelijk voor iedere aanvraag. 

5. Coupures. In Brabant wordt door outsiders met coupures geleurd. 
Aan de DK.-ambtenaren dient verzocht te worden, deze niet te willen 
verzilveren. Hogmaals wordt er met nadruk op gewezen, dat men hiermed 
zeer voorzichtig moet zijn. Alleen de enkele exemplaren die door ons 
worden vrijgegeven, mogen worden gebruikt. 

6. Plan P. Van verschillende zijden wordt critiek uitgeoefend op Plan 
P. Daar het jammer zou zijn wanneer niet alle organisaties medewerken 
aan Plan P en zich zodoende ook üuiten het werk betreffende de ver- 
zorging van de nagelaten betrekkingen en de vergoeding van schade aan 
medewerkers zouden stellen, is voorgesteld, de verzorging van dit gun 
punt van het werkprogramma van de Eond in handen te stellen van een 



stichting. Deze stichting bedoelt dus niets anders dan de verzorging 
in ae meest ruime zifl. van net woord, dus materieel, financieel en 
geestelijk, van illegale werkers die in moeilijkheden zijn gekomen er 
van de nagelaten betrekkingen van illegale werkers. 
Het bestuur van deze stichting zal bestaan uit afgevaardigden van all 
organisaties, Daarnaast blijft Plan P facultatief voor iedere mede- 
werker. Aan de stichting zal iedere organisatie wel deelnemen, dit 
onderdeel staat en valt dus niet meer met het oprichten van een bond. 
De Top is accoord gegaan met het in het leven roepen van een derge- 
lijke stichting. 



dei 
3klingen van de ïop van de L.0. 

Au.y." 1944. no. 6  

> Vertegenwoordiging van de pürovxnüies ; mede in vendanci mei een dnief 
a-ï a t o nn-t-tröncrpn VSn ReTtiiis die in i/ufeiiii zü» Ais zaak in ïiei ifooirden die is ontvangen van Bertus die in Vught zit.   
in orde is, zal J. zich terugtrekken. Het is het verstandigst om zovee 
mogelijk te zorgen voor een eventueel opvolger, die van alles op de 
npogte is. nog steeus heert geen bespreking plaats gehad tussen de 
drie noordelijke provincies. P. is tegen net inhalen van de groep de 
(Jroot.Drenthe heeft al vaak contact gezocht met vriesland, doch de 
afspraken gaan nooit door. J. beweert tegendeel. Volgende week bespre- 
king met Klaas Drenthe. Groningen heeft thans geen vertegenwoordiger 
dit^ls niet in orde; voorz. stelt voor, dat thans Drant^e de noordelijke 
provincies zal vertegenwoordigen. Het is niet gewenst hier thans reeds 
over te spreken. Zo spoedig mogelijk moet bespreking plaats hebben 
tussen het C.J3. en Friesland, Groningen en Drenthe. Hiervoor moet 
iemand van C.B. contacten zoeken. Het is beteE dat H. geen prov.1. voo 
Zuid-Holland blijft, wel interprov.1. Poso voor Zuid—Holland moet niet 
meer naar Bussum. 

2. Centraal Bureau. Correspondentie—adres doorgegeven. Er mag maar 
een koerier per prov.1. zijn, die het adres van Herrn L. kent. Dit na g rv1J -j _L C -L x ^ J J 7 _ » ndJ • -i 
ook niet genoteerd worden. Het wachtwoord zal iedere 15 dagen wisseler 
gordt op de toiJ-vergadering medegedeeld en gaat de daarop volgende^ 
week in. Er zal 3 dagen per week iemand van, het C.B. te hereiken zijn 
en wel: Dinsdags, Donderdags,en Zaterdags. Henk en Karei Dinsdags, Ott 
Donderdags, Harel Zaterdags. Bovendien alle 3 Zaterdagsmorgens. Voor 
orov.1. 3 dagen, inlichtingendienst 3 dagen, P.B.S. 3 dagen, h.c. 3 
dagen, E.B.C. 1 dag, voor post gehele week; Natura-apparaat, K.P. s 
en H.3.F. 1 dag, Peter 3 dagen. Gewone cocrespondentie voor de iop 
's Woendags. Hier moet op vermeld worden: C.B. Koerierstei van de iop 
ook webensdags. n _ t t. n n-rdr 
Otto: Kern en anders organisaties als N.C. e.d., i.D.—club, Haas ^DK, 
en hiibeh. groepen en plan F met de Stichting. 
Henk: contact met F.G., P.B.G., P.B.S. en Hatura-apparaat. 
Karei: contacten met Peter en C.G. Mag 1 aan per organisatie komen. 

/ 3. K.P.'s. Klachten op de Hern over de K.P.'s. Zij moeten komen tot 
eenhoofdige leiding. Jalt 2e man. W.Piet nog eenmaal naar i^ern, daarna 
een ander? Brabant /. moet beslissen of zij Hob wil loslaten voor deze 
leidin^. Karei bespreking met Rob Woensdagavond of Donderdagmorgen^ 
voor vergadering. H.p. gaat er niet mee accoord, dat goedkeuring 
moet geven over de bedragen die zij aanvragen. ïhans moet er weer 
binnen 2 dagen dertig duizend gulden zijn voor wapens. Zij willen an- 
ders geld in het vervolg direct bij N.S.F. vragen, -pet ^.0. deze 
sabotage financieren? K.P. wil miet, dat in grotere kring bekend wordi ^ _ . . W._L_ -  -1 -KT "ul TTZ-v -VO ÏTC» KT -Hl rT /Si CT O KT 1.1771 nTTV & 
wat zij van plan zijn. ^tto zal N.S.F. voordragen, floegen Limburg 
o-eld opnemen(?) K.P. vindt contact Karei te gevaarlijk. Lr moet echtei 
off-icieel contact blijven tussen L.0. en K.P., het beste/ is toch dat 
vertegenwoordiger L.0. de vergaderingen der K.P.'s bijwoont en niet _ 
omgekeerd. Er moet wel andere leiding bij K.P.'s komen, willen zij me 
niet, dan zal de L.0. genoodzaakt zijn andere K.P.'s op te richten. _ 
Willen zij zelfstandig worden, dan ook geen financiële steun meer van+ 
L.0./De K.P.'s moeten zorgen voor zoveel bonkaarten als er nodig zyn, 

"dan hebben wij bonkaarten van wilde groepen niet nodig. Zij moeten _ 
een bepaald aantal K.P.'s heboen en met aiie wilde groepen er bij in 

rhalen en financieren./Willen eerst weten hoe zij verder bum leiding 
opstellen, dan kan vertegenwoordiging verder worden geregeld. Br moet 
in ieder geval een v aste Dand blijven bestaan. 

4. Bonkaarten. Noord-Holland moet nog 12.000 kaarten hebben, Zuid-Hol- 
land nog 10.000. Groningen heeft meer dan 20.000 kaarten gehad. Noord- 



I*ocrd Brabant nog d.000 te kort. De bonkaartenvoorziening kan alleen 
goed geregeld worden als de K.p.'s onder controle staan. 
Rokerskaarten. R.V.V. stelde op de Kern voor eerst medewerkers roker»- 
kaarten te verstrekken, daarna onderduikers. Dit is billijk. Er waren" 
9000 rokerskaarten. 1300 voor andere organisaties: N.G. 50, RVV 250, 
ïrouw 500, NSF 100, FC 150,PBO 150, inlichtingendienst 50, PBS 25 (is 
al gebeurd), Katura 50. De aanwezige rokerskaarten zullen verder cen- 
traal worden verdeeld. Friesland 500, Groningen 500> Drenthe niets, 
Overijssel 100, Gelderland 500, Utrecht 1000, Noord-Holland 2000, Zuic 
Holland 1000, Limburg, Brabant en Zeeland 2000. Basering op vrije bon- 
kaarten niet juist? Henk zal voor 300 van deze 1500 zorgen. K.P.'s te 
veel rokerskaarten. 

5. Financiën. Groningen moet meer betalen, Drenthe betaalt op het o- 
genblik niets, moet dit weer gaan doen. Henk klaagt, dat hij K.P.'s 
niet kan betalen, moet echter nog verschillende contributies innen. 
Brabant Oost biedt voor Augustus het dubbele aan. Gelderland zal in 
het vervolg regelmatig ƒ 5500.— per maand betalen. Volgende week 
uiterste termijn voor het betalen der contributie. 

b. xniichtingenoiexist. Lr is een bespreking geweest met Schouten en 
2 mensen van de P.'tpp. Hun organisatie bestaat al en doet ook al treel 
werk. Telex-berichten, geheime telefoonleidingen. Zij hebben individu* 
ele contacten uit de verschillende organisaties. Zij willen graag 
contact met 1.0., liever met andere organisaties. Zij hebben een bures 
dit zal contact krijgen met C.B. en de prov.1. moeten in contact komen 
met de prov. vertegenwoordigers van de inlichtingendienst. Zij kunnen 
er o.a. voor zorgen, dat districtleiders telegoonleiding krijgen. Een 
dontactman met K.r, is er al. Zij vragen ƒ 3000  per maand, -eewaP 
en 50 bonkaarten, Hoewel er al is besloten, met hen samen te werken, 
zal toch eerst nog nadere informaties worden genomen. Het bedrag van 
ƒ 3000.— zal vermoedelijk op den duur nog meer worden. K.P. wil niet 
met hen samenwerken omdat zij teveel bloot moeten geven. Bij het vrage 
van inlichtingen moet door L.0. doelbewust bv. informaties over een 
verdacht adres worden aangevraagd. De prov.leiders moeten alles wat 
^ belang is voor de inlichtingendienst, naar de Top sturen. 

Verslag Kern. Verslag vergadering stichting volgende week. De gezamen- 
lijke organisaties willen een grootscheepse actie doen uitgaan in ver- 
band met de totale arbeidsinzet. De bedoeling is, dat een gelijkluiden 
pamflet wordt verspreid, dit kan echter beter provinciaalsgewijze wor- 
den gedrukt, in verband met verzendingsraoeilij^heden. 
Er is een actie gaande van voormalige leiders van de B.V.L. Er wordt 
besloten , daar niet bij aan te^ sluiten, daar zij nu hetzelfde willen 
gaan opzetten wat u.u. reeds lang aoet. 
Voor de volgende maand is er 10.000 L. benzine aan valse bonnen. Het 
verbod voor benzine-amto's gaat eerst 1 September in. In plaats van 
in Leeuwarden zal thans 2000 L. in Hengelo worden opgesüggen. 
P.B.C. wil graag modellen en voorbeelden van p.b.'s, nummering etc. 
van de grote plaatsen (zw.Nederl.). 

P.B.C., F.C. Wanneer men speciale formulieren wil hebben (Ausweise,af 
keuringsbewijzen, enz.) dient men bij de aanvraag modellen van de ver- 
schillende formulieren in te zenden. Allerlei bestellingen voor Aus- 
weise e.d. moeten schriftelijk worden doorgegeven aan het C.B. 

Contact C.D.K. De bespreking met distr. man Zwolle zal alleen door S& 
Bernard met prov.1. Overijssel worden gehouden. 

Rondvraag. Er wordt gevraagd waar de inlegvellen blijven. Komen in de 
loop van deze week. Bijbestellingen schriftelijk via d.B. De schippers- 
inlegvellen zijn 1? Augustus klaar en worden daarna direct verzonden. 



GFroep de Groot heeft op elk D.K. ia Groningen bonkaarten verkregen, e 
zou uit Twente 8 maal zoveel bonkaa: ten gehaald hebben als wij. Het 
totale aantal dat wij geplaatst hebben,i is niet zeer groot. Alle opga 
ven zijn nog niet binnen. Tenspoedigste moet opgave worden ingezonden 
van wat er geplaatst is en van de resultaten van de plaatsing, voor d 
nieuwe periode. Als öe't riu aiet komt is het te laat. 

T.D.-clu b wil opgave per plaats wat er ongeveer nodig is, dan zulle 
zij daar geplaatste t.d.'s vrijmaken. Dan moeten wij onzen man met 
ambtenaar in contact brengen. Iedere provincie van één. district wat 
ter plaatse nodig is. Opgave aan t.d. contact ter plaatse. Volgende 
week met de post opgave aan het O.B. 

Sr wordt uit Brabant geklaagd, dat de verschillende instructies e.d. 
van de Top niet woraen doorgegeven aan de districtsleiders. B.zal na- 
vragen bij Rob. 

Er zullen geen rokerskaarten worden gedrukt, (vorige mededelingen nie 
opgenomen). 
Maas en Waal vraagt eigen gewest te worden. 
Haas wil corre^spondentie-adres van alle provincieieiders hebben. 
Hardenberg moet beslist gekraakt worden, anders vallen er slachtoffer 
Doorgeven aan K.P.'s. 
?.C. heeft gevraagd naar vertegenwoordigden van de landelijke in hun 
midden. 
H  zou contact hebben met P.B.S, P.B.O., en P.O. 
Met Peter bespreken 500 bonkaarten P.O. 
Dinsdagavond 7 uur inlichtingendienst Hilversum.- 
Er worden regelmatig puntjes rondgestuurd van inlegvellen, waarbij 
dan om kaarten wordt gevraagd. Er wordt besloten dit niet in te wil- 
ligen. 
Rob heeft nooit leer en verf gekregen. 
Stempels distributiekringen ook niet gekomen. 
Deserteurs Waffen SS, Duitsers enz. veel te gevaarlijk. Hier niet me 
inlaten, en dus niet doorgeven. 
Preek P. gaat niet van L.0. uit, maar wordt doorgegeven door L.0. Af- 
schrift laten maken voor de prov.leiders als voorbeeld. L.Oi adviseei 
om eventueel te vermenigvuldigen en te verspreiden. 
Men wil advies aan onderduikers om bij omkeer niet direct allen naar 
hun woonplaats terug te gaan, hieraan zal echter niet veel te doen 
2ijn# 

Inlichtingendienst: van Galen, van Lidt de Jeudestr. 2Q Utrecht. 7ee2 
machtsauto)s e.d.. Wie is de Leeuw, ^eeft zich uit vooï districtslei— 
der L.@. 
K.P. heeft gevraagd om 30 blanco p.b.'s, zij kunnen hiervoor wapens 
krijgen. S.D.A.P.-groep is opgenomen door organisatie L.0. in Twente, 
zi' willen thans alles oxaverhalen en meekiezen in de vertegenwoordigd 
geré enz. Dit hangt van de betekenis van de bepaalde groep af. 
p.G. vraagt nummering Rijks Commissariaat. Henk nieuwe stempelboek 
Gelderland (?). Eeinouts mag niet weer beginnen. 

Contactcommissie. Er zijn verschillende organisaties geweest die_ge- 
schrokken waren. Er werd een schrijven ingestuurd als volgt:... De 
zaak is nu geheel uit de doeken gedaan en volkomen geaccepteerd. 
1,0. zal geen bezwaarschriften indienen om voorz. niet te desavouerer 
maar wei heeft wel alle bezwaren onder de aandacht gebracht. Aange- 
raden dat zo speodig mogelijk de grote advies-commassie zal worden 
opvericht. ^aarvoor zijn nu voorstellen binnen. Zullen nog speciaal 
worden ingediend. Komt hierop neer, dat commissie niet anders is te 
zien dan een studie-commissie van enkele mensen. Commissie op bredere 
basis zal bestaan uit 20 mensen en wel van; 

Het is in de praktijk niet mogelijk dat deze brede commissie op het 



Het is ia de praktijk niet iaoüelijk dat deze brede commissie op^het 
ogenblik samenkomtj zij willen dus voorlopig veigaderen in secties. 
Organisaties moeten zich verder beraden over voorstel welke organisa 
ties er in moeten komen. ïïr is een «eiw nieuw telegram gekomen. 
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tsdiappelljke nwd na de bevrijauig ml bit enge won groot ai Jn en ml 
'piobleawn stellen, die set en door da gewne aaabteliJlM iasteHingsa niet 
i ïiorcon. j 

bandelen zal in «eerdere gevallen prevaleren boven een -^jrgvnldige voorbereit 
üot in 'details m. d aarbij moet gebrul. gemaakt morden van. de initiatieven vak bek van» pat 
tl -.uliere kraehten^die zich voor bet algeseen. belang tijdelijk ter beseM cking «tellen en 
niet minder van de energie en de verzamelende en distributieve bekaaeahaden^die een groot 
aantal van de thans z.g. Illegaal erkends vaseflander» verworven hebben. 
Duizenden oaderdutkersjevacbés^gedeporteer en en geviuohte menssShen zullen naar won- en 
levensmogelijkheden gaan zoeken.^iaohtoffere van de directe krljgsfeaadelingen zullen beroc 
zijn van waing en inriohting^meubeian, linnengoed,bedden^kleediog,schoeisel enz. 
Daarnevens z uilen d an nog ettelijke Xiedea geb rek hebben aan aan het allemood igste te 
dekking en kleed ing,te.rvdjX voor allen de voedsel verwerving uiterst belangrijk aal stjn. 
De b oreaux va n iodale zZaken en Maats c hopelijk Hulpbetoon z uilen overatroond «ore 
nat a a nvragen en het lijkt pra ktisdh onmogelijk on d ien stoom d oor de eeone aaibtellj 
kaaa len te leiden. 
Maast dit practia ch en tedmis eb b ezzaar moet met de d adendrang van vele warmvoelende 
Ia ndgsnoten rekening grtiouden wröen. 
Het mooiste monument d at het Mederland ach Volk s leb sdieppen kan tot dank v oor de her» 
vrijh eidz a 1 een instituut z ij n, waarin amb telijke instanties en parkio utiere weritsrt 
s a men werken aan een groot sebe poging om de nooden v an indiv idu en gezin zoo «nel en s 
goed mogelijk te lenigen* 
Dat moet dan een Instituut s ijn,d a t eenerzijd s v oorkomen zai,d at een re«k« vanhui;; 
en xiefdadl^ieidsvereenigèngen na het wegvallen va n den d uit adieu druk los van eikander 
oorspronkelijk •.••■erk gaan herva tten en anderzijds niet mag uitgroeien tot een ambtelijk ot 
net onbegrensde levensduur. 
H .fc nord t gewans cht gea chpdat gev omd wordt een Dienst voor Hat ionaal Herstel geleid 
een regeeringse ommissarLs en opgebouwd als sead-ovtrheitisinstelling. 

ll"Si V 00& MillüMAAL HktiSfEb 

1 De DMH staat onder leid ing v an een regeeringse ommissaris aan «ien uitgebreide bav oeg 
# d en worden verleend. 

2, De DM H strekt s ijn z orgen uit over individ usn e n ges innen d oc h onthoudt zieh v. n 
bemoeiingen met het herstel of de reoonstruotèe van ondernemingen. 

5 . D a regeeringse om. z al de £HH zood nig organls eeren, dat het plaafcsel jk partie ulier 
i initia tief op het terrein va ühulpverierflngtot v olie ontplooing komt en zoodanig geeoord 

wordt met de ambtelijk instantiesyd at z ijn dienst het karakter van een d oor en voor hel 
He derlands c he Volk opgeridit ins tituat ten v olie tot z ijn ree hfc komt en bew «rd b- 
blijft,terwijl er d aarbij tevens voor gewaakt wordt,dat de DKH z Ijn taak vervult in volk 
harmonie met de amb telijke instellingen,die voor de behartiging van S oe iale J5aken,legis 
tie,enz. z ijri aangewez en. 

4. In d en staf van den regeering seommissa ris zullen d aartoe een aaatal leidende sabtenere 
va n d e in aanmerking komende Departementen opgenomen moeten worcian naast figuren uit het 
partic uliere leven,het fioode Siuls enz. 

£. De Of H .zal omvat tent 
len Centraal Bestuur 
Provi nc iale üesturen 
Streek-Be 6turon( efdeelJ ngen) 
Plaatselijke Besturen(a fd eellngen) 

6. Set z weertepunt der ui, i voerende orkzaaiheden ligt bij de plaatselijke en streek afdsaliam 
De Frovlncia le Besturen sullen meer het- in hst byz onder op een billijke veróeellng der ! 
besitoikbare goederen en gelden over vsrs«hii'.endep plaatsen c .q. streken hebben zorg te d 
terwijl het Centra al B estaur voor de provinciale uitidsseling en do algemeens richtlijn# 

7. a anspra kelljk z i «ijn. 

7. De taak der plaatselijke en streek- af deelingen omvat s 
a. Hot inzamelen ven kieeding,dekking,schoei8el,h israad,a«r eweric,keukengerel,enz, [ 

Het registreren en Opsltaa d aarvan. asf^t 
' 



dg 
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b..Het inzamelen v n gfld oa. 
qc Het registi e en v®n":.. te h dosn personen en gezinnen. _ 
d^iét. verstrekken van Jtaterieeia en financisale hulp in afhaiiKeixjkheid van 

en h tgeen ingezameld erd. 

e. Het verleenen van hulp en /of bemiddeling voor huisvesting, 
f Controls 00 misbruik van de drens tan van Effl. _ 

8. In groote eden zullen de plaatsoUjke IMialdeelingen tot splitsing in wijken en «allicht 
hier en daar ook in blokken moeten overgaan. ^ 
D it geldt in het by zonder voor de aanaeldingsregistratie en de 
Sneli» afdoening en het voorkomen van lang wachten door aanmelders moet hier richtsnoer zijn 
De menschen moeten voor alles niet als smeekoiingen of .^ar?iastlg®^ St^son 

q Höt oeraoneel zal bestaan uit de leidende en uitvoerende krachten en bij voorkeur uit presoE 

die zich spontaan voor het werk aanmelden.ïïit de illegale 
zieh de zorgen aangetrokken hebben. VoorWoor huisvesting enq. aaterieele c.q,. ftnancieele ve 

rigS.S?en zullen rel. uiterst bekwame krachten zich met b lljdschap beshcikb aa, 

SSin. * uilen Tal. WbakiOT» 
hun normale taak niet kunnen hervatten, omd at de v.erkgeieganheid ontbreekt^ wegens varnieti^- 
der bed rij fsinrichting of het niet beschikbaar z ij n van aaterülen,dan wel dat afaotgebiec 

lO.ïenyeventueele honoreeringmoet geschieden op a mbtelijke basis waarbij i^ning gehou^n di 
te worden met hetgeen betrokkenen e.v. Is wachtgeld van hun oorsprokkelijk© wericgever onU 

lUi"'in. smalen Tan Toadl^^roduotrt. « d. T.rd^lin* da^a» . a lm nam, «.rl^ 
geschieden mét dan Directeur Generaal voor do voedeelvoorzienj-ng. In de staf van de l^egeerii 
c oSissarls zal daarom een Aar hoofda mbtenaron der Menst f.V.jf.qon plaats moeten hebben, 

li De UK s al niet s oo strak georga niseerd moeten » ijn,da t aan ren eisch van volkomen gel. 
rerdeeling én hulpverlening in alle plaatsen voldaan wordt. ~™i*ahte «nefceui 
Hoe b liHijk een dergelijks eisch in principe ook moge s ljn,de daarvoor rereioohte nauwkeuj 
heid itaat een vlotte behandeling der gevallen seoseer in ;.e ieg,dat da s chade grooter moei 

L^^nSe^e^^tiren en het Oentra al Bestuur dienen slaohta te waken voor te groete uf 

^^A^^Ser^t^êole land niet in z ijn geheel ter zee Ifdetijd bevrijd .zal aijn,suilen 
'be^mde steden en dorpenreods e omite» voor hulpverleening opgericht zijn vocardat er van 

abréméene D NH sprake kan a ijn. Eergalij ka comités moeten na dm bevrijding in de DSH opgev. 

In nog*niet bevrijde steden en plaateen ken reeds een b aüs gelegd worden vota? DNHafdeelinj 
die onbiödelijk na da bevrijding hun werkzaamheden kunnen aa nvangen. 
Bij diie voorb ereiding d iene de initiatiefnemer* direct contact te pèkenmet de in aanroer: 
komende inctontioc ke instantiei ,opdat de hartelijke aamenwerkin bij voorbaat vs 
z aker<i zij en tegenstellingen tussehen partieuller initiatief ber epsmattge taakvervnllingv 
verreden worden. , ,, 
D aarbij kan dan tevans rekening gehouden varden met v oorbereide plannen en verdorven erva 
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Strüct persoonlijk 

Mededelingen topleden^ 

^^^ole^a^tóiDleden. d.w.z. ook alle prov. leiders, voortaan 
wekelijks St een apirt schrijven op de hoogte te hQBaen stellen van de 
interne ontwikkeling der gebeurtenissen in de illegaliteit,zoals wij aie 

0P Wi i zullen6 dit6 do en aan ue hand van alle vergaderingen, diewe bijwonen. 
In de algemene mededelingen kunnen we niet op de finesses ingaan, aaax 

we soms onthullingen moeten doen, die zeker niet buiten de kringen van de 
t 0 moi?en komen.Deze worden dan verwerkt in een vertrouwlijk en strikt 
T^prsoonïii1- schrijven aan den tople den, Hoe zeker der wij zijn, dat deze me- 
dedelingen onderüw berusting blijven, hoe duidelijker we de situatie 

UitFet verspreiden van de strekking van deze mededelingen geschiede, 
Viftt van belang is voor ae andere LO-leden,mondeling, _ 

Wil voelen ons tot deze onthullingen verplicht, omdat ieder tM&Éxx 
tonlid liefst volledig op de hoogte moet zijn van de ontwikkeling hier 
en van onze werkzaamheden.Daarenboven verwachten wij vandeze mededelingen 
??merkingen enwensen Uwerzijds, zodat wij onszelf kuraien corrigeren. Ten 
slotte bent U in staat, door deze mededelingen de gehele L.O, te door- 
dringen van de richtlijnen onzerzijds aangenomen. ^ ,    

De correspendentie wordt zo een, zij t wat ingewikkelde,topvergadering 

Wii vangen ditmaal aan met de beschrijving van de ontwikkeling der si- 
tuatie op cerschillende punten tot op alt ogenblik en 
dan met verslagen der bijgew'OOMe besprtkingen.Wat reeds in de medeuel^n- 
gen is gepubliveerd, wordt hier niet herhaald. 

Met hartelijke groeten. 

% 
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1 QlfÖTE ADVIESCOMSSIE OF O^ÖTkRA.'iD BÊR ^XEGALITEIT^ ^ 
^er oriënt atie, De öTA.C. bestaat op 't ogenblik^uit ongeveer 19 leden,^ 

\ 

ler or^---—vvnri 111 otr en is voor uitbreiding vatbaar.De LO heeft 

ï«ffe?ïegenw!o"lISS li'S
SG.rc!' die de nog Sffioleel benoeMd 

moeten worden, Tijaflijk hebben thans zitting Pernhont (aie Bemard Tervasgt 

m Gejwc Teread-rt in oxie aeotiee, weergevende een politiek/ georienteerde 
indeling*van rechts, midden en linies,Ieder van deze secties yaaruigt eén 
man af naar de C.C., terwijl boyendien de C.D. en het Vaderlands Comité 
( de politieke partijen) ieder één man afvaard gen. De rechtse sectie bevat 
Trouw.Het Schoolverzet, de K.P, en de L,0,.De Middensectie o.a.H.S.P, en 
hTc. te linksche sectie bevat Parool#V.H., de Waarheid en anaere kranten, 

Z0al^bekend*had de L.C.,gezien haar nationale en practische doelstelling, 
ernstig bezwaar tegen dezi indeling.Wij werden door Trouw yer^tegenwooruigt 
Ten slotte is de C.C, tot de conclusie gekomen.dat een bredere vertepnwoor 
diging zolang de G.A.C.niet samen kan komen (lén poging daartoe mis 1 tikte) 
wensexijkisT zolang thans de drie groepen ieder twee personen afvaardigen. 

De L.0, is in de C.C. vergeëenwoor-igt door Henk# 

Verwachtingen. De G.A.C. is in telegrammen en radiospechen van de regering 
' re^ds enkefrSalen geio^md. Het is buiten twijfel,dat de ««gering en de 

kroon grote verwachtingen hebben van de illegaliteit en met name van de 
d A C Zulks in verband met het «fiouuDC geven van advies door de Ö.A.C. 
ovtr naoorlogs//e problemen en zelfs in Torband met de zienswijze Tan de 

Q.A.C. over een nieuw ministerie. 

Stemmingen in de G.A.C, De linkse groen zie, zoals bekend, een prominenten 
^ilS^fF-^~dVo^tk^t heeft komt Seze verwachtingen yolkomen tegemo^ 

p» "h^eft in een schrijven aan ae illegale organisaties op de noodzaak ge- 
wezen dat de illegaliteit zich over de naoorlogse problemen aal uitspre- 
ken en erop aangedrongen, da> de illeSalJ orêaIli^tJ®s fa^dlt ia 
kleur zouden bekennen. Deze groep verwacht evenals de regering (en dat is 
in dit opzicht met name Min.v.E.Goedhard) een invloed der illegaliteit, zo- 
als dir in Frankrijk totuitdrukking kwam.Zij daagt de illegaliteit uit tot 
een politiek steekspel en hoopt daaruit te voorschijn te komen als de yer- 
tesenwoordigster der illegaliteit, die in politieke zin v.H.Ö, het milieu 
moet bieden voor zijn plarmen(zie de Sr°te 

b-vrijde gebied^ De middengroep spreekt zich nist duidelijk uit over deze 
wiemen maar het laat zich aanzien, dat zij van de illegaliteit sn bloc 

niet verwacht, wat de regering en de linkse groep erin wil zien. De midden- 
groep is behoudend te noemenrZij wil wel zuivering, maar geen ommekeer. Zi. 
wil het staatsbestel weer in handen van de beproefde "upper ten» der na- 
tie leggen en bovenal is ze zeer beducht voor scherpe linkse acties.Dat 
de houding hier politiek niet «rtSMljpUmi geprononceerd is, uit het 
feit. dat enkele voormannen sympathie^ voelen voor de op te richten Volks- 
partij, het toekomstbeeld aer linksche groep (behouuens de «aarheid,die 
communistisch is). In ieder geval ziet men in de middengroep zeer juist, 

I dat een illegale organisatiejé.die leden uit alle politieke sferen van ons 
I volk tel€«, zich niet 0 politiek mag uit speken. Dit ziet bv.ds HVV nist iiv- 

In de rechtse groep is Trouw de opvatting toegedaan, da illegaliteit zo 
; snel mogelijk in de plitieke partijen te laten opl ssen.In feite staat 

• Trouw afwijzend tegenover het bestaan der G.A.C, Hoewel L.0. (en_naar wij^ 
menen ook K.P.) evenals Trouwn inziet, dat de invloed van de ±l±agxlit^Ll 
illegale werkzaamheid zich in de politieke partijen zal moeten demonstre- 
ren meent ze toclnti dat voor de iiTegallteix als zodanig nog de DelangrijK® 
taak is weggelegd, mede te werken aan de noodzakelijke sanering van ons 
volk. Daarbij zal ze zi ch tegenover de reactie moeten stellen, die onge- 
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twijfeld op grond van ervaring en oude red-ten veel zal willen restaure- 

ren van, wat door ons niet/terug gewensclit wordt. Daarnaast kan de ille- 
galiteit steun geven aan activiteiten, die onze nationale opvoeding en 
herleving "beogen. 
Hierbij is de L.O, echter beslist van mening, dat de illgaliteit geen 

politieke taak heeft,geen politieke oriëntatie moet zoeken,niet moet 
streven naar het vormen van een mening over problemen, die haar mogelijk- 
heden als geheel en de mogelijkheden van de leden der G.A.C. met name, te 
boven gaan. De L.O,heeft hierin dus een aparte mening,die in grote t ekker 

^ reeds op topvergadoringen werd vasrgelegd, 
/ lij moeten bekennen,dat het beeld,dat de illegaliteit thans b edt,nict 
veel doet verwachten van een gemeenschapplijke activiteit,Van belang is, de 

I dat de vertegenwoordigers der illegaliteit zich beperkingen opleggen<ten- 
einde de Ö.A.C.in de gelegeheid te stellen te bereiken wat mogelijk is, 

j Hiertoe kan en moet de L.O» haar invloed aanwenden. 
" DE TELEQHAir.SNj- 

De regering heeft de G.A.C, per telegram uitgenodigd een deputatie van 5 
leden testuren,voor het geven van advies aan H,M. Hierover is veel strijd 
ontstaan,Wij meenden oorspro keii31c.dat"dit advies illegale kwesties be*aM 
trof en ateluen prijs op deelname. Hier toe richten we ons met R.V.V. en KP. 
tot de C-C.,welke laatste een vertegenwoordiging overeenkomstig de indeiii 
ling in de C.C, voorstelde, ft Resultaat was, dat de HBS ookvertegenwoordj 
gtxS dicht zouden worden i.p.v, de O.D, Toen -et ons en de K.P, bleek, dal 
de R,V.V, de MBS wilde vertrgenwoordigen en toen bij navraag bleek, dat 
de debutatie naoorlogse problemen zou moeten behandelen,werd het onA dui- 
delijk, dat de deputatie voor politieke doeleinden uitgezonden moest 
worden, en met name als een politieke vertegenwoordiging der illegaliteit 
De MBS konden niet tot overeenstemming komen over de afvaardiging.Ook de 
linkse groep had moeilijkheden,Daarenboven werd een kort uitstel verleend 
door de regering. Het C.B.stelt, nu het volle licht op deze zaak valt, 
geen prijs at er op vertegenwoordiging van de L.O, Hst heeft zelfs, nu de 
politieke pretenties van de linkse groen duidelijk wor-ten, bezwaar tegen 
de uitzending zelf van de deputatie,De besprekingen hebben voortgang. 

2. ^TERHOODIHO TOT AMDEx E ORGAMISATIES^ 
De verhouding van het CVB, der L.O. met andere organisaties is over 't 
algemeen uitstekend. 

Wij treffen allerwcge waardering aan voor het werk cn de mentaliteit 
der L.O,medewerkers,De grote uitgebreidheid der org. ,de uitstekenue ver- 
bindingen, en daarnaast de bereidheid tak van de L.O.medewerkers tot 
steun en medewerking zonder aanzien des prsoona of organisaties, als het 
de nationale zaak geldt, zullen deze stemming v.n,veroorzaken. 

Een zeer nauwe samenwerking bestaat met de KP. en de CID.Daa naast is 
de practischc samenwerking met de W.S.P.zeervgoed.Met Trouw wordt de ver- 
standhouding langzamerhand beter. Wij benutten over en weer eikaars mo- 

gelijkheden en hebben verschillende besprekingen met de redactieleden 
gehad.Het C.B.lsvan meening. dat men allerwege in de L.O.de verstandhou- 
jiing moet trachten te verbeteren, zo ze te wensen overlaat.Wij zullen elk 
kaar nog nodig hebben/Met R.V.V, is de samenwerking enigen tijd wat innige 
Ser geweest.De politieke uitspraken van de R.V.V, jjtytfa zwwifb iwg en 

aar taktiek in den omgang met ons hebben rr aèet toe bijgedragen ons enÜ 
thousiast te maken voor verdere samenwerking,Baarbij komt nog, dat 't ons 
zeer verontrust,dat In verschillende grote plaatsen de R.V.V,-commandant 

eencommunist geworden is. Wel zorgt ae Raad (waarin één communist) hier- 
mede niet te sympathiseren, maar wij weten voorhands niet welke waards 

[_we daaraan moeten hechten» 

3, ^D.H.H, De "E-M.H, (Dienst Mationaal Eerstel) is oorspronkelijk ogericht in 



Amsterdam plaatselijk, maar men heeft voorbereiaingen getroffen om over- 

alin den lande dergelijke plaatselijke comités op te richten. Oorspront- 
kelük hadden de kerken, verenigd in het I,K.O.)Inyer Kerkelijk Overleg) 
de plannen tot tepatriering van arbeiders uit Duitsland en evacués in 
voorbereiding genomen,Daar de illegaliteit en speciaal de L,0« met het 
io-ote opduikersvraagstuk van de onaerdukers zich bezig hield, hebben 
wij contact gezocht 'en gevonden. Het bleek ons, _ dat op de eerste ver- 
gadering 7 personen aanwezig waren, die allen uit de legale werela stam- 
den, Daar waren } kerkelijke afgevaardigdeb, nl.R.K,,Ger, en N.H, 

Daarenboven Armenraad, Sociale Zaken,gemeentebestuur en K,V,V, ^.Korps 
Vrouwelijke Vrijwilligers). 

Een der L.0.leden en een K.S.E.lid waren tevea uitgenodigd en hebben 
direct zitting genomen,daar het ons van feroot belang bleek, in alles 
nauw samen te werken ook met de legaliteit,want ue nood zal ontzettend 
groot worden. 

Er zijn plannen opgesteld, om zoveel mogelijk alle nood,die er na de 
bevrijding heersen zal, eenigszins ^elenigen.Daartoe zijn alle hulpbe- 
hoevenden ingedeeld in categorienbv, 
onderduikers,die naar huid willen,dus afgevoerd moeten worden; 
onderduikers,die hier naar toetemen, dus ingevoeri moeten worden; 
KrijgsgevangeBan, die moeten repatriëren; 
Arbeiders, die moeten repatriëren 
Ooorlogsslachtoffers, enz, enz. 
We kwamen aldus tot ruim 40 groepen, die allen op enigerlei wijze stetn 
nodig hadden. Van die 40 groepen,behoren er ongeveer 10 tot het werkter- 
rein der illegaliteit. We meenden het standpunt te moeten verdedigen, dat 

dit ons werkterrein bleef.Oorspronkelijk vonden we bij de overige heren 
y yfeinlg gehoor, maar na bestudering van de materie,was men met het ons eens 

dat slechts de illegaliteit bv, het onderduikersvraagstuk kon oplossen, 
in de vorm, zoals wij reeds enige malen in grote trekken in de mededelin- 
gen hebben kenbaar gemaakt. 

De volgende week zullen we met enkele ambtenaren van het Bureau van 
Bevolking nadere plannen onrtr ent de registratie en heropname van de on- 
derduikers, die zijn bescheiden mist,uitwerken en toezenden.Jullie zullen 
moeten toegeven,dat de materie moeilijk hanteerbaar is, 

We zijn wachtende op een telegram van de regering,dat zeer spedig op 
komst is en waarbij de L.0. een bepaalde taak toegewezen krijgt,We ver- 
wac ten, dat ook deze opdracht over deze zaak zal hanuelen.De Wevolkings- 
autoriteiten geven volmondig toe, datvde L,0,,noch de N.S.F, hierbij ge- 
mist kan worden, 

P Deverschillende zgn.wilde groepen, als daarzijn, groep de Haa8,Herv, 
groep,Jodenverzorgingsgroepen, zie zich nooit met de L.O,wilden verbinden 
stonden op hun achterste benen,Plotseling kwamen ze tot de conclusie, 
dat ze nu zich wel wille organiseren en zelfs aansluiten.Hieruit sprak 
natuurlTJk een soort jalouzle. 

Men ging heftig te keer tegen de commissie van 10 en vond het aental 
heren uit de ^illegaliteit, ten getale van 7 veel te groot. Men deed zelfs 
persoonlijke aanvallen op enkelet ervan, zelfs het blad "de Waarheid" 
publiceerde een scherp stuk over één der com toleden, 

We hebben deze wilde groepen bij elkaar getrommelt en gewezen op het 
feit, dat de nood zo ontzettend groot zal zijn, dat alle Hederlanuers 
de handeh in een moeten slaan,Dat is geen taak alleen van de illegaliteit 
maar van het ganse volk. Hoch de regeringsautoriteiten, noch de Kerken, 
noch de patriculiere liefdadigheidsinstellingen kunnen hierin gemist wor- 
den,We hebben de "wilden" weten te overtuigen en nu heeft namens hen één 
ilid in het comité plaats genomen. Wij wijzen hier speciaal op het AMamse 

(roeeld , omdat we vermoeden, dat elders de moeilijkheden dergelijke zullen 
zijn. Hierin Amsterdam komen 24 bureaux waar alle onderduikers zich moeten 
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melden.Op elle tureaux nemen zitting een bevolkingsamlDtenaar en een 
L, O.men, 

We moeten nu nog uitmaken, hoe we landelijk de zaken zullen regelen 
en de formulieren samenstellen, die overal gebruikt ®ullen worden,Heb 
nog even geduld en geef ons desnoods advies. 

Bijgaand een concept van de algemene plannen van de H.H.H, waar jullie 
enkele gegevens uit kunnen verzamelen.Nogmaals, hoe precies L.O, hierin 
zal medewerken is nog niet geheel vastgesteld,maar dat ^e een belangrij- 
ke plaats in zal nemen, staat hoven alle twijfel. 

STICHTING. Op,de stichtingsdag van da Stichting 1940 - 1944,wareb prac> 
tisch alle organisaties vertegenwoordigd of hadaen zich doen vertegen- 
woordigen, Baar wij als L.O,niet wensten,dat we ditmaal, zoals in de Ad- 
viescomm, enkele malen voorheen gebeurd is, weer in een hoekje gedrukt 
zouden worden, hadden we een voorstel ingediend om het Bestuur als voxgt 
samen te stellenj N.S.P,,!^. V.H, L.O, en N.W, (Piet,die zoveel v_or 
plan F heeft gedaan) 

de laatste figuur, die men als persoon waardeerde,kan niet gehandhaafc 
blijven, daar hij feeen grote groep achter zich had.Wij stelden toen 
Trouw voor en de linkse groepen stelden "de Waarheid" (communist) voor, 
als oplossing zijn beiden benoemd tot bestuurslid. 

De verdeling is dus niet slecht en de vergad< ringen verlopn in een 
buitengewoon goede sfeer. 

Er zijn 2 rechtskundige adviseurs ben emd en gezamelijk -erken we 
nu een concept uit, waarin de werkzaamheden van de Stichting woruen vast- 
gelegd. 

Het enige punt, dat brede discusie uitlokte, was het punt van de on- 
derduikers. 

De Stichtingsacte spreekt van^alletn die door daad of houding aan het 
verzet hebben deelgenomen en daardoor schade hebben geleden" ,Wij waren 
van mening, dat alle onderduikers door hun houxing aan het verzet hebben 
deelgenomen en aus aanspraak xmkxx mogen maken op hulpvan de Stichting 
De communist was de enige die ons bijviel, voorzeker een eigenaardige 
combinatie.De rest was van mening, aat alleen zij, die actief verzet 
hebben gepleegd en dus illegaal hebben gewerkt, door de Sti hting worden 
voortgeholpen. 

Gelukkig kwam de oplossing door het feit, dat inmiddels de voorberei- 
dingen begonnen waren van de B-N.H,,die deze materie aan de L.O,wil op- 
dragen. Of het nu gebeurt ènder de vlag van de Stichting of onder de vlag 

fvan de D.N.H.laat ons koud; als het maar gebeurt,/v 

Watvdc Stichting veruer wil en zal dpn, hopen we de volgende keer jul- 
lie mede te delen-De eerste weken hebben we ons vermaakt met jurirische 
poespas,die onze illegale oren zeer vreemd aandeden, maar voor de goede 
gang van zaken zeker noodzakelijk is. 
Wel zijn we van mening, hfee meer Juristen er op een vergadering zijn. 

ijaoe minder er gedaan wordt, (niet boos worden ten Cate), 

CfifA, , 
Deze wordt voortaan in de wandeling genoemd de N.V, en is oorspronkelijk 
ongeveer 6 maanden geleden gesticht door enkele telefoon-en politiemannexi 
Ze hebben bij diverse organisaties aangeklopt en tenslotte bij de L.O,. 
die het met hen gewaagd heeft,De oprichters hebben dit bijzoder gewaar- 
deerd en betonen zich in alle opzichten warme L.O.vrienden, zodanig, 
dat ze niets liever willen dan overal de L.O,in tfe schakeleh voor hun 
arbeid. 

Wij die hun activiteit van dichtbij meemaken,kunnen ju lie de verzeke— 
ring geven, dater geen geweldige hoeveelheid werk door hun verricht 
wordt.Het materiaal,dat ze verzamela hebben, is zee: groot.Hun relaties 
tot in dehoogste regeringskringen zij:., uitgebreid, hun technische moge— 
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' lijkheden enorm, In enkele provinnies staat werk nog in de kinder- 

schoenen. Help ze zo veel mogelijk.Ze verdienen het en bovendien ver- 
gemakkelijkt het ons werk. 

Alle porvinciale leiders kunnen hun spoed berichten via de C,I,D, 
bureaux aanhet C.I.I).bureau Amsterdam overzenden pr telefoon, met het 
verzoek dit door te sturen aan het C.B, der L.0, 

Ook de vragen, die naar aanleiding van mededelingen enz. bij jullie 
opijzen, kunnen jullie langs deze weg ons doen toekomen. 

Politiek ontwikkelt de C.I.D. evenmin als de L.0, een eigen activi- 
teit, zulks in tegenstelling met de meeste illegale bladeb en sommige 
organisaties. 

Verdere richtlijnen enz. vinden jullie in bijgaande brieven en in (h 
mededelingen, 

6, De H.B.S.(Nederlandse Binnelandse Strijdkrachten), 
T5ït is het moeilijkste punt van de illegaliteit.Jullie hebben ons wel 

eens verweten, dat onze gegevens wat vaag zijn. We geven dit toe maar 
de gehele samenstelling van de l.B.S. is zo vaag, zo mistig,dat we geen 
vaste contouren kunnen onderscheiden. 

Zoals we weten werd de opdracht gegeven overal de zgn.Driehoeken op 
te richten,waarin K.P. R.V.V. en O.D. zitting zouden hebben.Dit is in d( 
meeste plaatsen gebeurd maar de onaerlinge verhouding was slecht en is 
er niet beter op geworden, toen er op bevel van Prins Bernard, len Cdt. 
moest worden benoemd. Daar komt nog bij,dat Frank in Botterdam het werk 
deed in zijn functie als sabotageleider der K.P,.Hij toch had de ver- 
binding met het Geall,Opperbevel rn voerde de opdrachten uit,Bovendien 
beschikte hij oorspronkelijk alleen over de C.I.D, 

Uit aeze situatie gioetden telkens botsingen viort.Er waren eigenlijk 
2 bevelvoerende lichamen: Delta C, met de Cdt. en het L.S.C, met Frank 

, in Botterdam, 
1 De L.0.waggelde er tussen in.In de ééne plaats wekte de driehoek uit- 
;stekend, terwijl in een andere plaats de L.0.solidair verklaarde met 
i Frank en daardoor brak met de O.D,, die zich wel eens wat veel trachte 
1 aan te matigen. 

Helaas is de zaak nog niet geheel opsglost.Maar de zaken staan momei- 
teel zeer gunstig en met eenaan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
huhhen jullie binnenkort het algehele sl taccoord met daverend bazuin^ 
geschal horen.(Laten we hopen!!!) 

Het is ookal te gek,We hebben er werkelijk al die jaren niet voor ge- 
werkt om een telegram te ontvangen zoals^Dijgaande mededelingen ëtaat, 
en waarin men ' et nederlandse ondergrondse werk zo in zijn hemd zet, 

. p Op Sên ding willen wij no wijzen nml. op het feit, dat er een groot 
gevaar dreigt in de toespitsing van de tegenstelling K.P. / O.D- Het 
is ons bekend, dat de B, v'in' vele grote steden communisten benoemd heb- 

ben tot leiaer. Het is ons ook bekend, dat de C.P.H, grote gewapende 
groepen heeft. We hopen van harte, dat de K.P. en O.D. zich wel bewust 

i_zijn van de grote gevaren die van die zijde ons kunnen bedreigen, 

7e. 1 De kwestie Kees, 

Dit is wel éém van de pijnlijkste kwesties, die de L.0. heeft beleefd. 
Het is nog nooit in de L.0. top tot grote moeilijkheden t.a.v.personen 
gekomen.Ditmaal echter meenden we te moeten ingr-ijpen .In normale tij dei 

sou een topvergadering hierover moeten beslissen.Dit kon nu echter niet. 
De kwestie was aldus; 

Hugo was in Hilversum on eveer ' weken geleden en belaste zich met het 
C.B, werk Kees en Henk waren in Amsteraam,waar Kees practisch alle ver- 
gal ringen bijwoonde.Tot onze spjt moesten we concluderen, dat de verhou- 
ding met de K.P.leiding hoe lanegr hoe slechter werd,Kees maakte zich 
daardoor als vertegwoordiger der K.P, in de Delta C (waarin hij was be»e€ 
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lioemd) omaogelijk, zodat Bed hem verzocht uitte treden. Ook in de Sectie 
' van de G.A.C. veroorzaakte hij grote ueining.Dit alles ten koste van de 

goede naam van de L.0, _ , , 
In een brede bespreking hebben Hugo en Henk hem als persoonlijke 

vrienden aangeraden enige tijd rust te nemen en hem openlijk gezegd,dat 
hij niet het vertrouwen bezat, dat nodig was in de moeilijke omstandighe- 

den waarin de illegaliteit zich bevond. Hij heeft ons dat zeer kwalijk 
genomen en ons mondeling medegedeeld, dat hij al zijn functies ter beschil 
king stelde.¥e hebben toen,mede op verzoek van Bernara uit het Zuiden 
Fernhout gevraagd in het C.3. te komen. Fernhout is immers ook H.K. en 
iduseen goede derde in het C.B. 

/ ' Henk en Fernhout bezoeken de Sectie vergacu.rxng vannae AaviescommissK 
Hugo en Fernhout de Kerk, terwijl de stichtingsvergaaering door Hugo worn 
"bijgewoond. De anuere vergad ringen gaan. bij afspraak en meestal door een 
dubbeltal. Fernhout is doorzijn uistricts werk slechts gedeeltelijk ter 
beschikking. 
r Het blijkt nu, dat Kees inraidd Is kijvan gedachten is veranderd en bi. 
verschillende illegale persoonlijkheden stemming maakt vooral tegen Henk, 
Zo heeft hij b.v. Dijkstra van het ÏÏ.TJ, in vettrouwen genomen, iets wat 
we buitengewoon dom vinden. Men hangt z'n vuile was niet in de tuin yen 
de buurman, We hebben van onze kant overal gezegd, dat Kees enigen tijd 
rust moet houden en hadaen uit gaarne zol gehouden. , 

\ De volgende week hebben we weer een samenspreking met Kees,/We wensen 
niets liever dan de zaken in der minnen te schikken, maar we zijn zeer 
bezorgd, dat een minnelijke schikking niet mogelijk zal zijn. Van een^ 
enkele zijde werd ond nml. bericht, dat Kees herstel in al zijn functies 
wenst, wat wij gezien de ervaringen en wetende de gedachten, die er bij 
de meeste prov.leiders in dit verband leven, niet toejuibkwn. 

We vinden het buutengewoon jammer, dat juist nu een dergelijke situa- 
tie is ontstaan, maar o.i, was dit onvermijdelijk.We horen gaarne jullie 
mening hierover. 

Opmerking; We hopen niet, dat jullie verwachten iedere week zo'n uitgt 
breid journaal te ontvangen,De volgende keer zal het aan- 
merkelijk korter zijn. , 
We wensen jullie veel succes in je provinciaale arbeid, 
We hopen tot spoedig ziens 

Met hartelijke groeten. 
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m?:pedel in gkn toplbden STRIKT VBRTROinr-^L 1JK EN GEHEIU 

II 

Inleidinp; 

Tij komen de la-tete reken steeds meer onder de indruk van een feit, dat ons 
t.a.v. ons zelf met bescheidenheid, en t.s.v. onze LO met grote trots vervult. 
'Vij bemerken nl., dat onze kracht niet ligt in personen, maar in de saamhorig- 
heid, de eensgezindheid in streven, de noeste organisatorische arbeid der me- 
dev,-erkers, en in de onpartijdige wijze, waarop in de LO de nationale taak wordt 
"ver s tr8.0 n • 
Onze LO telt weinig figuren, die op belangrijke relaties kunneo bogen. Steeds 
meer bemerken wij op het C3, dat de leiders van andere organisaties belang- 
rijke connecties aanknopen met regerinrsinstanties, met mannen uit industrie 
en bankwezen. En steeds weer treft het ons den, als wij prompt daarop in alles 
gekend worden en onze medewerking gevraagd wordt. Het is de LO, die men dan 
inschakelt, het is haar sfeer en activiteit, die men nodig heeft. Het is haar 
organisatorisch veroand, dat niet gemist kan worden. 
'Vii mogen daar met reden trots op zijn. Het moet ons zowel tot dankbaarheid 
als tot bescheidenheid over individuele prestaties stemmen. Maar boven alles 
legt het ons een plicht op : Deze 1,0 fit te houden, en zelfs sterker te maken 
voor de dagen, warrin harr oiensten meer dan ooit nodig zulltyi zijn, als het 
om het herstel van ons vaderland gaat. 

Ltt uAC• 
ue oeslissinr over oe uitzending van een deputatie van 5 is Dinsdag JI. in de 
CC gevallen. Deze CC wr-s zodanig uitgebreid, dat van iedere sectie twee i.p.v. 
één"vertegenwoorcicers aanwezig waren. Aanwezig waren het NC en de Geus voor 
de midcengroep, Parool en VN voor de 1inkse^groep, Trouw en LO voor de rechter- 
groep en Fieterse voor het Vaderlands Comité (de illegale politieke partijen). 
Deze CC mocht beslissingen nemen. 
De vraag door de rechtersectie ooreworpen of het, gegeven het antwoordtelegram, 
thans niet raadzaam was, de deputatie niet te zenden, werd afgewezen. Dit te- 
legram hield in, dat de deputatie zou worden gera? dpleegd over de grote vraag- 
stukken van onze tiid en over de stemming onder ons volk. Het eerste punt be- 
treft goeddeels politieke a;ngelegenheden, en het is de mening in de rechter- 
sectie, dat de illegaliteit als totaliteit incompetent ia t.a.v. dit vraagstuk. 
De linksche sectie stelde da-rop voer, tit iedere sectie één, behalve uit ue 
linksche sectie, waar twee afgeva--rdlgden zouden komen, en één uit de NBS. Fel 
verzet van het VC. Accoord over de plaats van het VG in plaats van de NBS,die 
het toch niet eens worden. Er bleven zo drie voorstellen over. 6f slechts vier 
afgevaardigden, óf de vijfde uit de paroolgroep, óf de vijfde nader aan te wij- 
zen. Slechts de rechtersectie was voor het eerste. Het twede punt kwam erdoor, 
met Trouw, de Geus en LO tegen. 'Vanneer men bedenkt, dat de linksche sectie, 
die aan illegale werkers het kleinst is, hierdoor twee afgevaardigden krijgt, en 
wanneer men bedenkt, dat één daarvan uit het kleine communistische blad de 
IVaarheid zei komen, dan kan men begrijpen, hoe verbaasd wij waren, dat zowel 
VC als NC hiervoor waren. Er wordt de communisten wel veel toegegeven, om ze 
zoet te houden, Het enige argument, dat aangevoerd werd voor de afvaardiging, 
was, dat de linksche sectie zoo'n breed politiek vlak besloeg. Men wilde daar- 
uit uiterst link (de communisten) en gematigd socialistisch (JM of de Volke- 
beweging) afvaardigen. Dit werd fel verdedigd door VN. 
'Vel kregen de drie tegenstemmers erdoor, dat een geleidebricf zou meegaan, 
waarin beperkingen aan het mandaat van de deputatie zullen worden opgelergd, 
terwijl er tevens in vastgesteld wordt, dat de deputatie wel aangewezen ia 
door de GAC, maar de illegaliteit niet vertegenwoordigt. 
Thans gaan dus een man van Trouw, één van het NC, één van JM, één van de Maar- 
heid en een R.K. voor het VC. 
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Vervolgens rerd besproken een plan van Dilkstra van het V.C. (achter wellc plan 
ook de VolksbcwcG-infi: staat), dat als basis zou noeten dienen voor het werk 
der GAG. 
Dit plan zal nog nader onder de loupe genomen worden, maar reeds kunnen we me- 
dedelen, dat we er op escentiele ">unten niet mee accoord gasn. 
Het plan behelst o.a. de oprichting vanwege de GAG van een raad van bijstand 
voor de kroon inzake politieke a?ngelegenheden. Deze raad behoeft niet uit GAG 
leden te bestaan, maar moet v/el met de geest der illegaliteit doordrenkt zijn. 
Zij behoeft geen ruggespraak te houden met de GAG. 
Hier wordt dus voorgesteld, de illegaliteit een politieke rol te laten vervul- 
len, die zij als totaliteit ten enenmale niet vervullen kan, daar de illegali- 
teit voor een deel a-politiek is, en voor het andere deel (de kranten) in fel- 
le politieke tegenstellingen verdeeld is. 7ij zien in dit voorstel geen heil, 
en kanten ons er fel tegen. 
'Vel zien wij een taak voor de Gac weggelegd inzake materieel en moreel herstel 
en inzake zuiveringen en benoemingen. 

3. VOEDSELPROBLEEM. 
'Vij hadden een vergadering met het VOC, een voortzetting en uitbreiding van het 
natura-apparaat, dat voornameliik in Zuid-Holland voedsel verschafte (vooral in 
Den Haag!. 
Dit VOC meende een opdracht van den Cdt. voir de regeling van de voeëselkwes- 
tie gehad te hebben. Deze opdracht bleek echter gegeven te zijn in een tijd, 
toen er nog geen Cdt. was. 
De situat ie is dus thans zo; 
De LO heeft de opdracht, en voert die opdracht reeds uit in verschillende pro- 
vincies (voor zover we weten in Utrecht en Noord-Holland, maar we veronder- 
stellen in het Noorden en Oosten ook). Het VOC voert die opdracht uit in Zuid 
Holland (in hoever de LO hier reeds de hand aan de ploeg sloeg, is ons niet 
geheel bekend). Het VOC heeft bovendien contact met het WO. 
"/e zijn overeengekomen regelmatig te vergaderen en staan op het standpunt, dat 
gegeven de oodracht aan de LO, iedere bundeling van krachten in dezen moet 
worden s- ngewakkerd. 'Yii zullen regelmatig besprekingen houden met het VOC, en 
raden Zuid-Holland aan er innig mee samen te werken. 
Het voedsel wordt verzameld: 

a. Voor biivoeding van illegale werkers op dit oogenblik. 
b. Voor het vormen van pakketten (voor 10 dagen^ voor eventueele strijd 

(gedecentraliseerd op te slaan). 
c. Voor het vormen van voorraad voor de bewakingstroepen. 

Nadere gegevens volgen nog. 

4. HET CB. 
Jij henben onze ^eaachèen reeds enkele malen laten gaan over de vraag, hoe het 
C3 na de oorlog moet worden ingericht. 
Onder normale verkeersomstandigheden zal er veel meer post binnenkomen en bo- 
vendien veel meer bezoek op het CB zijn. Daarnaast zullen belangrijke functies 
aan het CB worden opgelegd. Dit laatste is natuurlijk slechts een sterk vermoe- 
den, maar wij moeten, zoals steeds, voorbereid zijn. 
In verband hiermee zal het GB uitgebreid moeten worden. Dit zal geen bezwaar 
opleveren. Er zal echter o k een chef de bureau moeten komen, met voldoende 
kennis van zaken, voldoende overwicht, voldoende LO ervaring en voldoende 
introductie voor andere organisaties i.v.ra. het behandelen van lopende zaken. 
Een tussenpersoon tussen bureau en CB leden. Het laat zich nl. aanzien, dat de 
CB leden zich niet zo intensief met het bureauwerk zullen kunnen bezighouden 
als voorheen, o.a. door reizen en besprekingen. 
Een tweede punt, dat wij U voorleggen, is de noodzakelijkheid van het optreden 
van een vertrouwensman van het CB, die voor het interne contact in de LO zou 
moeten zorgen, door provinciale en distrlctlelders af te reizen. 
Voor deze functie hebben wij een uitstekend en alom gewaardeerd figuur op het 
oog: Peter, de leider van het CDK. Iedere verdere aanbeveling is overbodig. 
Denk over deze punten een0 na, en geef Uw commentaar. 

-3- 
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5. KTTSST IS KESS. 
'Voensdag j.1. hadden ve een bespreTcinc met Kees, waarin we Tan beide zijden 
de standpunten belichtten. Kees eiste arnvenkelijk herstel van vertrouwen, 
•d.w.z. dus herstel van functies. 'Yii van onze kant 'Frenhout, Henk en Hugo^ 
bleven bil onze meninc, dat het in de huidige omstanoigheden beter was, als 
Kees zich bleef sfzüdig houden van het illegale topleven in Amsterdam. "Yij 
volhardden in die mening, daar Kees o.i. niet het vertrouren bezat, wat daar- 
voor nodig vas. Bovendien werden wij gesterkt in onze mening door het feit, 
dat de gang van zaken hier zeer bevredigend is, en dit onze naam van grote 
nationale orrai isatie zeer ten coede komt. 
Kees meende toen, onder de indruk van onze beverinsren, dat het voor hem onmo- 
gelijk vas, weer deel uit te maken van het C3. Als compromis stelden we voor, 
direct na de bevriicinE hem ziin vroeRere functie van provinciaal leider van 
Gelderland op te dra ren, mits de provinciale versraderinp- van Gelderland dit 
goedkeurde. uii markt dan automatisch veer deel uit van de top. Hij zeide 
dit in bersj d t. houden en ons nader te berichten. Tevens verzocht hij, de 
verga der inEeu van de top in dit reval v-eer te mogen leiden, waartegen o.i. 
geen bezwe r bestond. 
De brief echter, die wij enkele dagen later ontvingen (Bijlage 1) sprak een 
geheel andere taal. Hierin komt hii andermaal terug op zijn oude "tandpunt, 
zij het met enkele uitzonderingen. 
".'ij geven gaarne deze materie de provinciale leiders ter inzage. 'i7ij stellen 
voor ce kwestie in stemming te brenren en verwachten zo spoedig mogelijk van 
ieder provincis-1 en interprovincia! 1 leider een antwoord. 
Oo elk der rmnten jzie b i i l:-re l) villen wil onzerzüds enkele opmerkingen 
mrken. 

^• '!e t^vsn toe, cj t het CB geen recht neett e-n iid van het CB te schor- 
sen. 'Ve adviseren nu ds topleden in die geest te willen antwoorden, 
daar wii van meninc zijn, dat gezien de gang van zaken, een vruchtbare 
samenwerking onmogelijk zal worden. Bovendien waren het voor ons geen 
overwegingen van persoonlijke aard, toen wij adviseerden aan hem om 
terug te treden. Onze overwegingen waren volkomen zakelijk. 

adU__2. Volkomen terecht. Dit is ook onze mening. 
Fernhout is op verzoek van Bernard, middels een brief, die ons uit het 
Zuiden bereikte, opgetreden als zi jn olaatsvervsn eer. ¥ij geloven, dat 
geen enkel toplid hiertegen bezwarr zal maken. Indien Kees dus zijn 
zetel afstaat, neemt Henk automatisch zijn plaats in. 

hebben Kees een copie gestuurd van dit schri'ven en zullen hem de 
uitslag van de stemminc mededelen. Daarvóór kunnen we niet tot be- 
spreking overgaan, 

ad,> ^ ?! nemen dit volgaarne aan. De gehele kwestie is voor ons geen persoon- 
lijke, maar een kwestie over het al of niet slagen van ons organisato- 
risch program, 

^ ^ In diverse commissies, als daar zijn NHC, CID contact, contact met de 
voedselvoorziening, contact CCD, Stichtingscommissie, sectie van de 
Adviescommissie, Kernvergadering, KP contact, NSF contact, nemen wij 
regelmatig deel met twee leden aan de besprekingen. Slechts enkele zijn 
ons door de top bevestigd. De andere verfitaderingcn bezoeken wij auto- 
matisch als leden van het CB. Persoonswijziging lijkt ons, m.h.o. op 
het belang der besprekingen, ongewenst, afrezien van het vermelde in 
punt 1. 

ad» 7« Volkomen juist. "7e stellen de topleden nu voor, bij toerbeurt, door 
de leden van het C3 het voorzitterschap te laten bekleden, daar zij 
alleen het LO topwerk door de tegenwoordige omstandigheden het beste 
kennen. 

Rest ons te zegeen, dat de besprekingen met Kees in een goede sfeer verliepen. 
Men moet immers kunnen verdraRen, dat er in het belang van het werk, soms 
harde dingen gezegd mpeten worden. Tij alle drie betreuren de gang van zaken, 
maar zien hierin geen catastrophe, daar het ganse LO werk totaal niets heeft 
geleden door dit meningsverschil in het CB. 
Gelieve onmiddellijk antwoord te zenden op een en ander. 
Copie is verzonden aan Kees. 

-4- 
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6. NATIONAAL HERSTEL COMITÉ* 
In aansluiting op Torige mededelingen kunnen we zeggen, dat onze eerste be- 
spreking met den Regeringsgevolmachtigde voor het NHC vlot verlopen is» 
De vergadering werd bijgewoond door een vertrouwensman vsn de regering en 
de top van het NÏF. 

T,Vi.j hebben daar onze voorbereidende werkzaamheden om het onder duikers vraag- 
stuk te regelen, ontvouwd en vonden een open oor. 
De gevolmachtigde stelde ons vooral deze vraag: 
Indien ik de LO voorcraag als het apoaraat, dat deze materie regelt, weet ik 
dan zeker, dat ik niet in conflict kom met andere verzetsorganisaties. 
Ket NSF antwoordde voor ons: Zeker niet; daar is iedere landelijke verzets- 
organisatie het volledig mee eens. Er zijn echter kleinere streek- en plaat- 
selijke organisaties voor hulp arn onderduikers, die niet aangesloten waren 
bij de LO. Ook deze dienen ingeschakeld te worden, 
•Wij wezen op het feit, dat wij reeds in diverse mededelingen een oproep ge- 
daan hebben, om met kleine plaatselijke organisaties zich te verstaan en 
gezamenlijk hierin op te treden. 
De gevolmachtigde raadde ons aan, het bureau niet te noemen LO bureau, maar 
Bureau voor Onderduikers, waartegen o.i. geen bezwaar bestaat. In het gebouw 
van het NHC krijgen wij dus, om zo te zeggen, een kamer, bevolkt door LO 
en aanverwante kleinere groepen. De gevolmachtigde zal nu in de komende week 
verschillende besprekingen voeren met departementen en ons van zijn ervarin- 
gen da5-r op de hoogte houden. 
We hebben aangedrongen ten spoedigste onze diensten officieel te maken. 

7. ANNEXATIEPLANKSN DER >0DERLANDIC'-0' RDGELRIKG . 
Op uitnodiging van een figuur uit het Haagse politieke leven, die zeer goed 
geïnformeerd is bij het Departement van Buitenlandse Zaken, woonden wij een 
interessante lezing bij over de annexatieplannen der Nederlandse Regering, 
De bedoeling was de toppen der verzetsbewegingen een inzicht te doen krijgen 
in het nut der annexatie, en zodoende tiet Ncderlandsche volk van dat nut te 
overtuigen. Wij vellen hier geen oordeel over het een en ander, maar geven 
een beknopt verslag over voornoemde lezing: 
Voor 1940 een "Dalance of Fower" in Europa. Nederland houdt zich afzijdig, 
en balanceert dan eens naar den een, dan eens naar den ander. Deze toestand 
was zeer gevaarlijk. 
Na deze oorlog komt er weer een "Balance of Power" tussen het Oosten (Rusland 
en het Westen (Engeland en Amerika). Moeten we nu weer balanceren, of be- 
wust stelling kiezen ? 
Engeland zoekt in het 'Vesten van Europa een bruggenhoofd te kéraen voor de 
democratie (de gezonde democratie). 
Deze opdracht heeft Nederland nog eens gehad, nl. na de Napoleontische tijd, 
een opdracht, die door de slappe houding van Nederland zelf totaal is mis- 
lukt. Nu heeft Nederland in Engeland en Amerika weer de beste pers. Frank- 
rijk is een stervend land. Belgie economisch achterlijk, terwijl Nederland 
met zijn groeiende bevolking en zijn enorme werkkracht iets presteren kan. 
Die beste pers heeft Nederland o.a. te danken aan de houding van Hare Majes- 
teit, de oorlogsverklaring aan Japan en de houding der verzetsorganisaties. 
Engeland juicht het zeer toe, dat Nederland bepaalde gebieden van Duitslmnd 
zal annexeren. 
Hoe is nu de stemming in ons volk ? Aanvankelijk zeer afwijzend; men is bang 
voor een nieuwe oorlog. Er is echter door de gebeurtenissen van de laatste 
maanden evolutie merkbaar. Men gaat er iets voor voelen. Waarom ? Sommigen 
huldigen de menintr dat dit de enige manier is om aan geld te komen, dit zijn 
illusies.Geannexeerd terrein brengt niet mee onmiddellijk gewin, daar ar t« 
veel verwoestingen zijn. Ook hier zal de wederopbouw enorme sommen gelds 
vragen, Er zijn andere motieven. 
In de eerste plaats zal onze Nederlandse beschaving uit moeten stralen over 
de zg. Germaanse cultuur, wat in wezen geen cdltuur is. Het is «eer tekeneaf., 
dat de Nederlanders aan de grens geen Duits spreken, maar de Duitsers kij 
de grens wel Nederlands: dat in verschillende grensgebieden ia Duitsland da 
stemming zeer pro-Nederlands is. 
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In de t-weede plaats zitten -wil met het probleem der OTerberolking, terwijl 
weel grensgebieden uitgebreide ontginningsraogelijlcheden bieden. 
Indien annexatie doorgaat, zijn er twee mogelijkhedens 
I. De moffen er uit; wij erin. Het is een Duits begrip, dat wij niet mogen 

toepassen. BoTendien kweekt dit onkruid en dode steden. 
II. Een zeer vergaande zuivering. De goedwillende elementen kunnen ons 

behulpzaam zijn zij de opbouw. 
De bespreking wordt volgende week voortgezet. 

8. NEDERLANDSS BIWNENLANDSE STRIJDKRACHTEN. 
Tot het opstellen van deze verslagen hebben wij zitten wachten op een com- 
raunieué van de KP over de gehouden bijeenkomsten omtrent de Delta. 
Echter is dit nog niet binnen, maar we weten, dat de zaak geregeld is. Frank 
is in Arasterdam geweest en de kwestie schijnt bijgelegd te zijn. 
'Ve wachten op nadere informaties. 

9, STICHTING. 
Samengesteld is de toelichting op de Stichtingsbrief en de statuten. Daar 
dit een lijvig werk is, kunnen we dit nu nog niet toezenden, daar het overtypen 
veel tijd vraagt. Toezending volgt spoedig. 

Met hartelijke groeten. 

t 



Bijlage 1, bij II 

Amsterdam, 16 Norember 1944 

Aan de Heeren Henk en Hugo, 
Leden van het CB van het L.O. 

Na het gisteren met U besprokene nog eens rustig te hebben overdacht, heb ik 
na rijp beraad een definitieve beslissing genomen. Ernstig heb ik hierbij ge- 
tracht alle persoonlijke kwesties ter zijde te stellen, alleen het belang van 
de goede zaak in het oog te houden en zoo te handelen als naar mijn beste we- 
ten door de Top van mij verwacht mag worden. 

Mijn voorloopige beslissing, die ik U gisteren heb medegedeeld komt hiermede 
te vervallen. Het was mij toen nog niet mogelijk, om alle consequenties behoor- 
lijk te overdenken, hetgeen nu wei het geval is. 

1. Mijn benoeming in het C.B. geschiedde door de Top. 
Overwegingen van persoonlijke aard mogen nooh voor U, noch voor mij aanlei- 
ding zijn, om het werk, dat mij werd toevertrouwd, ontijdig af te breken. 
Alleen de Top om verantwoord ine van dat werk te vragen, waartoe ik dan ook 
steeds gaf-rne bereid zal zijn. 

2. Een taak als afgevaardigde van de provincie Gelderland kan ik nimmer op mij 
nemen, zonder mandaat van de Provinciale vergadering. Dit zotTvolkoraen in 
strijd zijn met de gangbare opvatting bij de L.O. 

3. Op grond van de tot uiting gekomen gevoelend op de laatste Topvergadering 
blijf ik bij mijn besluit om den mij voorloopig door den Top toegwwezen 
zetel in de Groote Adviescommissie af te staan aan den Heer Frenhout. 

4. Mijn overige werkzaamheden in het C.B. zal ik zoo spoedig mogelijk weer 
hervatten. In verband daarmede verzoek ik U mij te willen berichten, wanneer 
de eerste bespreking met de overige leden van het C.B. kan plaats vinden, 
ten einde mij van de huidige stand van zaken op de hoogte te kunnen stellen. 

5. Het is mijn ernstig voornemen om op loyale wijze met U samen te werken in 
het belang vsn het algemeen en meer in het bijzonder in het belang van de 
L.O. Vsn U verwacht ik hetzelfde. 

6. Behalve de onder 3. genoemde functie wensch ik weer ten volle aan het werk 
deel te nemen, met dien verstande, dat ik natuurlijk geen aanspraken zal 
maken op vertegenwoordigingen in commissie's waarvoor een der Uwen door de 
Top speciaal werd aangewezen. 

7. De kwestie vsn de leiding der Topvergaderingen acht ik niet discussiabel 
door de leden van het C.B. Dit is een zaak, die alleen de Topvergadering 
aangaat. ^ = c 

Moge Hij, bij Tien wij steeds onzen kracht hebben gezocht, ook ons nu den we® 
wijzen, die wij als Christenen hebben te volgen. 

w.g. KEKS. 
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24 Novêmber, 1944» 

zich. langzamerhand een interessants discussie hier over 
, Cï^wiJ aan de verwachtingen van de Begering ten aanzien van 

ddii*4JÈt|£e&oet moeten komen, en zo Ja, in welke vorm» 
Deze dlfecussie heeft zich eerst in de 00 om een voorstel van Dijkstra 
( FC ), van fu.yl en Ruys ( HSF ) en een belangrijk persoon uit da 
Volksbeweging, efgespeeld* 
Dit voorstel, dat u nog zal worden toegezonden, houdt in het kort in, 
de vraag der Regering in zoverre bevestigend te beantwoorden, dat de 
GAG een politieke commissie zal benoemen, aan wie de politieke proble- 
men geadresserd kunnen marden. In feite dus een compromis. De politiek 
wordt niet volledig geweerd. Men doet althans in de benomaing der oom- 
miasie een politieke uitspraak, en tevens beweegt men zich op politi* 
gebied in sapensprekingan tussen de QAO en Ae eommissie* 
Dit ontwerp werd zeer breedvoerig in 2 vergaderingen van de Kern bespre- 
ken. De argumenten ervoor wqren 1 
De Koningin mag geen negatief rewwltaat ten gehorre kxL jge n t A# poli-» 
tiek wordt zoveel mogelijk uit de SAO geweerd, zodat daar rustig gewerkt 
kan worden, en zo men dit eompromis niet sluit, gaan de linkse groepen 
door net politiek in de illegaliteit, en komen we in de sfeer, dis 
Belgis thans kenmerkt» . 
De argumenten tegen ( geopperd door de rechtse groepen ) waren 1 
De Kroon kan ons niet vragen, wat we niet kunnen gevenj de beslissing 
over de te benoemen oommissielede* zal veel moeilijkheden geven, ter- 
wijl bovendien een stemming in de SAO dwaasheid is, daar alle organisa- 
ties, gwoot sn klein, er gelijkelijk in vertegenwoordigd zijn* Daar- 
naast zijn tal van organisaties niet politie*, en is het onreehtvaardig 
hun een politieke beslissing op te dringen. Tenslotte is het zeer Ae 
vraag, of er niet tal van politieke vragen aanleiding geven tet verschil 
van mening over de traag, of de SAO, ef Ae eommftssie se moet behandelen. 
De LO heeft op : die vergadering voorgesteld een plan uit te werkne voor 
de inrichting van de SAO ( net name ten opsiehte van de politieke 
vraagstukken ). Wij dijn van mening, thans sok net een conetruotief plan 
te moeten komen, waarin de meeilijkhsden, voortkomend uit de grote ver- 
soheidenheid van aard der organisaties in Ae SAO, uit Ae diversiteit 
der politieke inzichten, tot een dragelijk oplossing asriBBÉ komen .moe ten. 
Deze kweet ie is daarna in de reehttse seotle uitvoerig met Trouw en het 

Sfihoolverzet besproken, en men is ^daar, ne bespreking van de eerste 
opeet van een plan der £0, tet het besluit tekonen, een plan van Ae 
rechtse seotle op te stellen, en in te dienen. 
Het merkwaardige fèit In deze laatste vssgaderlng was, dat ook Tr>uw 
thans op het standpunt staat, dat we de politieke handschoen zeifs in 
de illegaliteit op moeten nemene.Wij vreten de stroom ven politiek In do 
SAO, Ifraamtin. wc een dam 99 wilden werpen,niet te.kunnan tegenhoudwi, 
maar u kunt van ons verwaohten, dat we het uiterste zullen ddsd om de 
Illegaliteit sulver te houden van de politieke verwikkelingen. 
Sr is Intussen ook een plan van de Waarheid over de SAO gelanoeerd. Dit 
plan behelst een volledige penetratie van de politiek An de SAO. 
Zodra ons plan een vaste vorm heeft aangenomen, sullen we u van alles 
volledig op de hoogte stellen. 
Het ie thhna voor alle organisaties en zo ook voor het CB der |i0 onmoge- 
lijk volledig ruggespraak te houden over Ae vrom der plannen, tij moeten 
echter voort, en het kan u een geruststelling zijn, dat geen organisatie 
haar leden, en met name haar topleden, zo op de %ogte houdt als de LO. 

' ■' 1 1; = waartegen. 
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• nationaal instituut» 

Hierbij gaan ( thans alleen voor het Noorden, het Oosten en Utrecht| 
de andere provinvieB krijgen nog een exemplaar^, oopieen van een plan 
voor eenb Nationaal Instituut» 
Het plan spreekt voor zich zelf. Tal van belangrijke figuren in Neder- 
land staan er achter { bedoeld zijn aannen , die zich flink gedragen 
h ebben in deze tijd ). 
Het is de bedoeling, dat zowel legaal als illegaal Nederland er kennis 
van neemt, en zo mogelijk oteun verleent. 
Het plan is gerijpt in het brein van L0- mannen. 

3. VOSHSSLPROBLEEM» 

Wij vergaderden met het VOO. Verslag van deze vergadering vindt u* in 
de garwone mededelingen nr. 21 » 

4. CID. 

Zaterdag hadden ve een bespreking met personen uit Trouw, de CU) en de 
Volksbeweging, benevens enkele laden van onse PBS. Het betrof hier 
een paderzoek inzake het binnenlands bestuursapparaatuitgaande van 
de CU), welke organisatie de medewerkers van LO, Trouw e.a. wil gebrui- 
k&n voor het verzamelen van feiten. Instruoties en nadere inliohtingen 
voor dit werk kunnen sa zullen verschafc worden door de gosd geïnfor- 
meerde leden van de PBS. 

ïfan belang is, dat geen oordeel uitgesproken wordt, maar slechts 
feiten verzameld worden. 
Lees hierover ook het bijgaands eonoept inzake deze kwestie. 

5. YQOGDIJHAAD JOODSS KINDEREN. 

Soa vergadering metm leden van deze raad ter kennisname van hóa plan- 
nen, woonden we bij. , 
Zie hierover de mededelingen I 

6. KOERISRSDIBNST. 

Ve bespraken met de CXX> en de SS ( de fietsende koeriersdienst van ds 
MBS ) en Arno ld van de PBS het probleem van ds coördinatie van ds 
koeriersdiensten• 
Vij stelden Arno ld voor als leider dsr RS, terwijl dan tevens deze RB 
in ds CID opgenomen zou worden. In eeoott instantie gelukte dit niet. 
Onder deze omstandigheden komt hst ons niet gewenst voor de LO- koe- 
riersdienst in de algemene dienst te doek opgaan. Opekmaken van 
brieven door andere diensten is aan ds ords van den dag. 
Bovendien hebben we dan geen controle meer op de werking. 

7. DE CID . 

In een andere bespreking met de CID, werd een radiodienst naar de over- 
kant en een dienst in Nederland In opbouw, a^n ds CID aangeboden» 
Dit opent ruime perspeotiewen, maar tevens geheimen, zelfs voor de 
geheime to pmededelingen» 
Later werd met de CID en LO Amsterdam een bespreking gearrangeerd over 
hangaa de kwesties, dis thans zijn opgelost. 
Ook problemen van voedaslvervosr werden er besproken. 

Met hartelijke groeten, 

^ O 



qO» 

ao 
o 

o 

* 

27 VoT«mb«r 1944 

Dl CIP. 

Wy x«nd*n d« ïoplttiSlI ÜT !&«•<• tyfMad» byl««» batraffand* kat «ark dar 
NV.buxaauz Dasa kylaga karat aaa inlaidand sokryran «aar da baraaaz, kaaaraas 
aaa rrafaalyst raar kat kikaaalaada kaatuar an aaa kaadlaldiag raar da alli* 
taira kariaktgariaca 
Ba kylaga wordt daar aas tawaas warsaadaa aaa da Xaidars dar Prariaolala 
koraaux ia Zuid* aa Baar&*Kall«ad, rasp* Baarss aa Tiaus, Vaar «11a «wariga 
ProTlncialaNY. kuraaux villaa da trarlaoiala laidars salf «al aaa aavy 
aakaa* 
Dasa kylaga gsaft aas aag aaalaidiag tot da Tolgaada apaarklagaa t 

1» Ba laidars dar karaaox diaaaa al la NT» eaataetaa ia da ▼arsakillaada 
plaat «aa «aa da kaatdsakaa waa kat ialaidaad sokrywaa ap da kaagta 
ta stallaa» 

t% Taar da allitaika ialicktiagaa galiawa/ da plaatéalyka BV* aaa da vag ta 
Tolgaa, gasekatst ia da aadadaliagaa vaa 12 Xawaakar. 

S. Zaliektiagaa «aar kat kargarlyk kastoors apparaat maataa aalgaas da araga»» 
lyst iagadiaad wardaa. Basa aragaalpstan diaaaa das ky da plaatsalyka 
L0« kutaaax kakaad gaaaakt ta «ordea* Op dasa kuraaox (af iadiaa lat 
NT, coataot daarraa is gasakaidaa ky dasa laptsta ) dieaaa da garraagda 
ialiektingaa aa sariaus aadarsaak rarsaaald ta wardéa, «aaraa sa aaar da 
Prariaoiala NV.kuraaox gakaariard «ordaa, 

4* B« ialiektiagaa oadar 3 kadoald diaaaa «itslaitan faitaa aatariaal ta 
kakandalaa. Bargalyk^ aatariaal kaaft «aar da «itaiadalyka kaaardaliag 
waal aaar «aarda daa aaa sakjaetiawa «aardariag* 

▼aar de grota stadaa syn dasa ialiektiagaa aoailyt# ta rarsaaslaa. " \ 
Hat aattig affaet sal das ia da klaiaara plaatsaa opgalaward aaatan «ordaa < 
Toerol roor da grota stadaa galdt s Liarar gaaa ialiektiagaa du twyfal- 
acktiga. j. 

5. Maa raadplaga sowaal aagelyk illegale werkers awar da ialicktiagaa aa maa 
warkase siek ai«tt vaaaaer ok aadera orgaaiaatias aat dit «ark kasig sya, 

/{« Ba IT. gebruikt klarreor eek aadera argaaisatias* 
6. Tragaalystaa aeaaaaisek kastoor «ordaa aog opgesteld* X;- 

Hst kartalyke groataa. 

C B 
LO 



COMCBPI VAM EEK SCBRÏYE» AAK DE LEIDERS YAN DE BUEEAUX PEE UT- 

Aan de leiders ran de bureauz der MV», 
/ ' ' 

Nadat ket er in September een ogenblik op leek, dat ens land in de zelfde blik- 
semsnelle Taart berryd zou norden als Prankryk en Belfie, keeft de leop der 
gebeurtenissen ons geleerd, dat de benryding van Nederland boren de Ueerdyk 
een opgave is, die met veel geduld en beleid ten uitveer moet worden feebraekt, 
zodat deze nog wel enige tyd kan nemen» De ondergrondse organisaties kannen by 
de krygsverricktingen een grote rol spelen, mits zy ziek bewust zyn van kun 
krackt, maar ook van de grenzen van kun oapaciteiten. Een grote moeilykkeid 
is by de illegale arbeid altyd ket endorlinge contact geweest. Het verzorgen 
van een vlette, accurate en vooral veilige berickten en inlioktingendienst is 
daarom van ket grootste belang. De NV. keeft kierin vooral sinds September 
kaar taak kierin gesockt en zy keeft deze ze goed mogelyk verrickt. 
let is eckker noodzakelyk ziek van tyd tot tyd te beraden over de inkoad van 
die taak en over de mogelykkeden die ziok voordoen ket werk uittobreidon. 
Dit sokryven dat U bereikt namens de Tep LO. en de leiding der BV», keeft do 
bedoeling mode te delen aan U, wat zy onder deze taak vorstaat* 

By de uitoefening van Uw taak möet U ziok er steeds ten veile van bewust zyn, 
dat Jt ten opzickte van de gekele illegaliteit oen greto verantwoording draagt» 
U krygt kennis van allerlei feiten, die onder ggan beding door de vyand ge- 
weten mogen worden. Eet is daarom Uw eerste pliekt om to zoftgon voor veilig- 
beid. Telllgkoid voor ket werk zelf, veiligkeid veer de pereolen, waarin U 
dit werk verriekt en veiligkeid veor Uw medewerkers en Uzelf. Vervolgend is 
van groot belang de accuratesse. 
U moet Uw berichten en inliektingen sevoel mogelyk eerst dan doorgeven, 
nadat U ken voldoende op botreuwbaarkold gecontroleerd kebt. 
Accuratesse moet ar eok zyn in do vorm waarin U Uw inliektingen èn berickten 
doorgeeft. Zy moeten volledig en voor do entvangor direct in kun gokool go- 
grypbaar zyn. Nooit mag ket voorkomen dat een boriekt niet wordt,doorgegeven, 
maar eok moot zevool mogelyk werden vormedom dat oen zelfde boriekt moor dan 
oen maal wordt verzonden. 
Ook by kot adresseren van berichten is accuratesse een eerste vereiste. Hot 
boriekt moot steeds op kot juiste adres kemon en niet op oen plaats waar men er 
niets mee beginnen kan. 
Oek mag oen bericht niet voer een groter aantal perseaon bekend worden, dan 
strikt neodsakelyk is. 
Tenslotte is voor een goede beriohtgovlug nog do snelheid van belang. Hot 
spreekt van zelf, dat ket ene bericht em voel snellere doorzending vraagt 

dan ket andere. Heudt daarby echter in kot oog, dat tervillo van do saolkoid 
nooit do veiligheid en de accuratesse uit kot oog verleren mogen werden. Hot 
kan vookomen dat kot snol doorgeven van oen boriekt van se eminent belang is, 
dat U wat meer risico moot nemen dan U gewend bont to doen. tracht dan ockter 
steeds achteraf ket rifico tot zo klein megolyke proporties terug te brengen. 
De rangorde moét blyvon t vdiligkeld, aoouratesso, snelheid. C 3 
Tepslette willen wy U nog ysen op do noodzakelykkeid em in ogenblikken"van 
vergreet gevaar te zorgen voor oen goede verbinding tussen U da do instanties, 
die van Uw boriektgevlng afkankelyk zyn en tussen U oa Uw medewerkers onderling. 
Het optreden van den vyand kan kot noodzakelyk maken om Uw normale verbinding 
te verbreken en ém Uw bureara te entmimon, maar zorg er dan steeds veor, dat U 
de noodsakelyke contacten op een andere wyse instandhoudt, In tyden van koog— 
spanningnis niets zo gevaarlyk als ket missen van onderling,eontaet. 
De NV. stélt ziek ten dool, die berichten en inliektingen to vorsamelon oa 
deorte genen, die van belang zyn veer de oerlegvoorlng in ket algemeen en voor 
de ondergrendse verzetsbeweging in kot byzonder, In ket volgende zullen wy do 
voornaamste rubrieken van de in te winnen berickten oa inliektingen vermeldden. 
Onbesproken blyft dat gedeelte van Uw taak, dat betrekking keeft op ket deergevea 
vma bevelen ens. Hierover krygt U nog aparte Instructies. 



a. Inliohtingen over vrdachte perso^afn» 

Deze inlicktingen betr»ffen de iadeutiteit,signalement en bewegiag d« leden 
der SD. Agents provocateurs en verraders dienen te worden opgespoert en ont« 
maskord, Tastgesteld dient te worden kun identiteit, de sokuilnaam waaronder sy 
werken, kim werkeyze en de wandaden welke zy bedreven kebbek, 
Yan groot belang is natuurlyk onsteeds vast te stellen waar zy ziek bevinden, 
en om uit te maken welke plannen zy trackten te volvoeren* 
Ken andere groep is die der profiteurs* Deze treft men in alle soortem aan* 
Er zyn erby die door allerlei kandelingon met voorbedackte rade een laadgenoot 
verraden kebben om ziek daardoor van zyn bezittingen meester te makenjandere 
kobben eukter door een slappe kouding en uit angst veer materieel verlAêseen o f 
meer landgenoten in gevaar gobraokt of in ket ongelyk gestort. Bet is van groet 
belang over deze profiteurs en oellabogateurs zoveel mogelyk gegevens to ver* 
zamelen, zodat sy voor kun wandaden te zyner tyd een gerookte straf kunnen onder* 
gaan. 

Yranenlyst binnenlands bestuur. 

Voor ket biÉnenlands bestuur na da bovrifdlng is ket van belaag, dat in iedere 
gemeente do bygevoegde vragenlyst volledig en betrouwbaar wordt ingevuld* Dit 
moet zeer geheim gehouden worden* Tevens mag niemand hiervan inzage krygen. 
ket voor betrokken personen uiterst govaarlyk is, bovendien moet hier zeer 
serieus tewerk gegaan worden. 

c. Vragenlyst economisch bestuur. 

Voor het eoonomisck bestuur e n de opbouw van ons iand na de bevryding is ket 
van belang, dat do regering goed ijl» ingelicht ever de antecedenten van do 
persenen,die dit bestuur uitoefenen of eventueel zouden kunnen uitoefenen. 
Vul daarom bygevoegde vragenlyst volledig en betrouwbaar In, Se laatste alinea 
onder b, vermeld geldt ook kier, 

d. Economische berichten. 

Van groot belang zyn berichten over vernielingen aan fabrieken, verveers* 
installaties en dergelyke en over de aanwezige voorraden, vooral over die 
voorraden die ziek in kanden van zwarte kandelaren bevinden. Oek omtrent de 
voedsel voorraden en de vervoers mogelykkeden dient Ü zich op de hoogte te 
stellen. 

e. Algemene berichten. 

Het verzamelen van betrouwbare berichten over versets* en sabotagedaden moet U 
als belangryk deel van üw taak beschouwen. Eveneens dient V gegevens te ver- 
zamelen ever terreur- en vernielingsdaden van den vyand. Indien enigszins 
mogelyk moet U by deze berichten de namen van de verantwoordelyke commandan- 
ten erby vermelden. Eet spreekt verder vanzelf, dat het V voor ket overige 
vrystaat, al die berichten door to geven die U nuttig en nodig oordeelt. 
Van groot belang is echter dat do berichten ten alle tyden, volledig, duidelyk 
en betrouwbaar zyn. 

f. Militaire berichten. 

Omtrent ket verzamelen en doorgeven vindt U bygeveegd een 
leiding. Het za overbodig zyn S op belang vak deze 
wyzen. 
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3 L«oember 1944* 

1. BEOAC. 
ïlians wat Tollediger geger^na ©rer da plannea inzaka da (ÏAO» 
Ia rier bijl&gea vindt ü verachillenda vaoratallaa hierover. 

Mjlaga li 
Ter verdaidelijjcing zij opgemerkt, dat da ondertekentaada 
organisatlea tot da linkse seotia behoren, mar dat daarvan 
Ohristofoor niet over dit stuk is geraadpleegd. 
Het plan bevat niet zozeer een uitgewerkt sohema voor de GAC., 
als wel een aansporing tot politieke oriëntatie voor de gehele 
illegaliteit (de politiek is het springende punt van alle pro- 
blemen der illegaliteit tegenwoordig). 
Het goed recht van een illegale organisatie om zioh, nu de 
tijd ervoor aangebroken is, politiek duidelijker/uit te spreken 
blijft onbestreden. Rn als zodanig moet de uitspraak van de 
linkse organisaties ook geapprecieerd worden. Kaar wel meet 
men de eis stellen, dat reeht gedaan wordt aan alle medewerken- 
den, dat wil zeggen dat men thans niet vanwege de leiding een 
richting uitkoerst, die voorheen niet verwacht kon worden« Ze 
verbaast het ons, dat met name ds BYT mede ondertekenaar was. 
Deze organisatie heeft leden geworven voor zuiver gewapend 
varzet uit alle politieke richtingen van ons volk. Deze leden 
thans ts binden aan een verklaring als in bijlage 1 vervat 
gaat ons inziens ds bevoegdhsid van een leiding te buiten* 

Bijlage 2s 
Bli is het plan van de middengroepea. Het is uitvoerig bespre- 
ken in Kr. III der mededelingen. Ve laten het daarbij. 

Bijlage 3» 
Het plan van de Waarheid. Dit plan ie volkomen duidelijk. De 
GAC zal politieke problemen moeten behandelen. Kaar het pro- ^ 
bleem in punt 3 van de bijlage opgeworpen en niet opgelost, 
maakt het ons onmogelijk hieraan mode te werken (afgezien van 
het feit, dat de illegaliteit een mengelmoes is van politiek 
en niet politiek geïnteresseerds organisaties). Volgens ds 
stsmming in de (JAC zou links ver in de meerderheid zijn, maar 
gerakend naar de illegale werkers ligt ds balans ver naar recht». 
Bank zij ds eenheid aan de reehtersljde, bestaan hier alsohtz 
enkele en wal ds grootste organisaties. 

Bijlage 4t 
Het plan ©p initiatief van de LO door de rechtse seotie ent- 
werp sm. 
Op vier belangrijke punten dient ter onderscheiding van ds 
anders plannen met name van hst plan der middengroepen gewezen 
ts worden. 
In de eerste plaats bestaat hst politieks oollegs uit illegale 
zowel als legale persoonlijkheden en dient ter overbrugging van 
de tijd, waarin het parlement neg niet bijeen kan komen. De 
tegenstelling legaal-illegaal wordt hierdoor verzacht. 
In de twede plaats worden ds illegalft leden van het college 
niet door stemming (een onmogelijk» operatie ia ds ftAO, vanwege 
de ponderabilltleit der organisaties), maar door overleg tussen ^ 
ds secties en benoemingsn vanwege de secties, aangesteld. Ons 
voorytel is daarbij vier leden van de negen uit és rechtss 
sectie te benoemen (2 protestanten ca 2 RK's) De overige vijf 
te verdelen over de andere secties. 



2. 

In de dard» plaats i» da taak dar OAO aet deze baEoeminfe S®- 
eindi^d oppolitiak tarraia.» . _. ____ 
In de vierde plaat» is qui omao/irijving -egeven "van aet PJ®1®" 
tlsoa» werk der BAC, tan einde conflicten over haar ooapatenti» 
te varjaijden. . _ ^ , +0 
Tenalotta wijzen we op het belang van punt o» .. 
Hoe sneller het onderscheid legaal-illegaal uitgewissel» v,adtt 

hoe beter, 

DE HBS. 

Voor het faitenaateriaal verwijzen we naar de jnededelingen. 
Enkele meer discrete opmerkiagm zijn van be]Ang. 
Het óridersclieid tussen stoottroepen en verzetstroopen 
k^Lïtroipei) had, hoewel er organisatorisch veel aan vast zat, 
ve^l kunnen ophelderen. ZP en EYY enerzijds en OD anderzijds 
waren beter tot hun recht gekomen. , • ■» __M ^ 
De staffe militaire organisatie der OD sonept haar kansen tGtp* 
over KP en RVT, die tot een geleidelijke onderschikking dar 
laatsten moet.leiden. Sn wat erger is, tenslotte hangen d®*® 
organisaties erbij en vullen in de leiding slechts de gaatjes, 
die de OD openhield. Hiertegenover had de order, waar hierhovsn 
sprake van is, een verbetering kunnen geven. Mr/,. 
Helaas ie de uitvoering van deze order uitgesteld en w®rd* . 
in verschillende gewesten, de boven *0®werke- 
lijkheid. De KV3 krijgt zodoende in hoofdzaak OD.leiding. 
Besprekingen, berichten en bevelen veriepen *0°^: 
hangsel der OD-orgonisatie, waar het andere organisaties ver- 
boden ie een voet te zetten* V . . . . . 
Ook do verbindingsofficieren zullen aan del0 toestand niet 
veel kunnen deen. De OD wikkelt alles af via haar AHZ. 
Wil betreuren deze "toestand, omdat se onrust sonept en ge n 
recht doet wedervaren aan KP, ST en lO. ^_ . voavsn 
Wij adviseren overal de betrokken 10 meneen opeaing der bo^c » 
te eisen, hun functie als voedseleofiufiissarietegeaalleverzet 
tn te reiliserea en tenslotte de CID verbindingen te «helpen 
bouwen» 

IRRaSÏATIES. ^ ^ ^ iaat.t. ttj« «ij. r««Èrlkk.llJ* 

bliikt uit. dat de SD ons overal ep het spoor Is, selfs 

in de hoogete regionen en tevens blijkt eruit, dat non veel 
te onvoorzichtig workt. ^ 4-i 

De gehele leiding ven de HBS te Utrecht is gearresteerd. 
De leider van de RW troepen is ê®P«kt* 
De sabotageleider der KP ie 
Hot Bureau van den Gommandant ^ geheimhouding 

onder jullie egen brengen* 

VJiROADESlHOEH. 

07eri£9Qi werd or yers.d«r* mst d. l.ldla« «n 2 dl.trioton, 
aet de CID. mot de VOO en met de EP* 
'We kresen van enkele gewesten rapporten over hun werk. -^«n 
T«rt«ïd t« MWOlSlig. Wi» g..f« OM nut tot ultwi...XiM 
van gedachten. 

Met hartelijke groeten, 
C Q 

L. O 



'iusam / il oA 
T 

Am »U« . 

Ö|». tS JX» 1» )»i4 d« troot* Sitaé der llXe&sditelt -e-i» têl#* 
gram uit ï'Qn&m himmE^ommt *mvt& rérz**ht mré. so ejpo^di^ «WfJN' 
lijk »m deie^tle mp t®n Xoc^ate 5 pereonea «it de lederianéae Jpw 
legaliteit aeer' loaden af te Vöurdigeat daar H.M* de laningiii be- 
kosfte >4«eft a&a edvieaoc van .ftraeaso> dl# «ea ;i<4laagriJke réi iA 
de endergr^adee etrljd de» beeefetér vervulle», Afe-oiirlft "WMi 
de'tak et vfea dit teie^re» in el» bijlag« X <miö deee örief teegéteeii.* 

Pé Srodte Sasd dér Tlieg»ltt«lt .ueeft Ti» baar oonteot er^aa» de 00. 
ia, eea vargade«la« ma 5 Oetoéer een aatwoaré.lkilagrwsi- eggeeteld,» »••»*> 
ma'eea aiitrakeei aie feijlage II «usa deee terief iS'^teegeeeè^Aé. 

iij d« dleeueslee, die mm de epetelXiaA ma dit aatwoordtelegra» 
vearef gia^eae blée* dat Tereeniileade ■ delea ven dea' dkoeté» laad 
vö» «.eaittif. ««ren» dat-fcust eagc■vea»t is da Sedarl^aöae ÏUegaXiteit 
«ea ^*oét «aadeel t« >;«»#» te vte.rstï'akken van adrte»«n aea de 
{tareriaf* Hat lii» t-éer da baad» dat deee. «dYteeett «let uitslyitead 
Ui#^^ teetoiaeb ea rereateam^éle^éaiieden aull#»:-betref fa»» aésar 
dat de oek voörr«lidht wil «ordaa tm awneien re» «dlarlai 
naAteém ^aXiike «a geXtt.telie vraa^atukiea» Be» «antai, orgSÈBiealrtedi 
is van eardeel» dat ast aièt o,> da» weg ligt v«jh v^ratóiii^aiida grae*» 
fm» welke «lofe vaemaeeXilli met imt neegeiMMWde taabaiaehe ilXateXt 
werk iatsbben beate: ^eüaudea em «iéfe te «siJjie »atetea##aXi4lie, a» pelte 
titóa vryuigatukkaa te aenga» aa «d| wilXa» Iji wrbaad blemade JKtet 
ho'.'pon baverdere», dat de lagerin^ aleli te alt twilnjigrijke w:*nhXiM 
te het htöatan» va» ons volk 1» hal^agrlJke aata te daaa aeftgela^e»» 
hada» door aan deputatie van de IXletaliteit doet ve&rllishtwa» iil| 
aijn hadaoht voor e^o te grotö invloed v«b d« IXXagaltt^t op de 
fUgérlng» voordat ook oude, pol.lt.idto parti jen m ^nder» groépa* hm 
mtm hehbtt® laten boroxu EiaTèlX kent» dat dode #r^onX/a|tteo ren . .. 
eardoöl site» dat de illegeUteit aiat te etnat ie en a^ volooead 
CMmtal f tg .ren naar voren la hrénge®, dl# éev^egd'geooht aoudtt®. km m 
worden ooi te politieke vra%:-«tukken vm adviee- te dteden» '#34 «Xi» • 
«et onae garing te londen - va» non lag» dat wel degelijk/«ia 
hweft de illegaliteit «tem te /-.at kapittel te geven bij de voorbe- 
reiding va» allerlei r^aeltegaa» die voor da tóekoaat van one volk 
van het grootste te lang rijn m dat hit aan de Sparing aw»et w»xd«i 
ever^eletea, «ie aij al» advleeurs aal kieeen. lm% sij niet alleen 
bij do •llle|éXitelt ta raden aal jia» ligt voor de baad# >seXk.o ad» 
vleten tot een «eker wovorwioht'* «milten üldoa lÉÉsyrt^e^r af -ven de 
kwaliteit eter udvi^aon, dun v-èn de kou,»» der eOvlaeursu 
Gedurende den besettia^etljd - twen 4e Bekering bitói aeodgwdwongen ! 

buiteneteöds aoeet begeveft «n do oude leider» ma on» volk voor het 
grooteto - «éel ia gebro e bleven «a den otrljd te bet Ie»! aan te 
voeren - was bit de T i.le£-;allt^lt, die at eed o naar heet# kunnen heeft 
f otmo t in dit tekort aan leiding to marteen» kit wö» ë« i ile gal>ü 
die al haar Vrao^ten teepaode o» het moreel van ons volk. hoog te 1 
lij hield in de «oéborete uren van ons volksbcste^a het geloof te 
overwtenteg levend m riep- het mik bij oatblbare goXag^nheden ep» 
on. een t#r#Xg te geren nè® dubbelelaate» daitee bevelen» die OKVerw 
snderlljk «teede ten doel hadden hét Kedérlufedoe Volk «p de een of 
andere «linkse wijtse diemntbnor te «taken oan de belnagea van de Daii » m 
oorlogevoering» De Xllegalit lt we» tijdens den .gebeXe» beaetttegntij* , 
het kuurdeeen te het leven der natie» "Ij predikt# het (.oostelijke «* • 
pleegde het doadwerkeli'jko mroet» De iUvgftXé wortere hielde» ons tolk ■; 
voortdurend da hoge etaadmerd voor Van onve w .^aiijiie walg#ring oa aan gte 
vXjandeXljke anktregeXte' mede te workeni kij'trnehtten- door hm «»Xf— 
ojpoiforend voorbeeld ilen st«rda,#rd hoog te boude» • folk ene al# er km , 
nietepft enntnX op onn volksloven werd bera#nd» htóe de jllegeieieitea#» ^ 
etérOoóibv* '-'1.1 rl;-»-- ws te^ **»•• ri 4 teXht »«*-'» 40 ósteón -Ott * ■ 



ém vaa v*&krm<»h%m of *14 versor^A# 
tavena 4<» gra«p#n önd«rduik#r«# door hvm gold «« raio* $** 

*~ri*a v.'jrao:-.afloat -loer dtatributi«kaateroo Ito ovw r^al^Xo*» 
C'iMo aan «£« boakHart^j te 'xol^u* Aliu» word bijna 200*060 laêoi^^A. 
laiidao worklaraciitm a.-oi deportetio m«*T 'MitohmA on d^rnrdoor fta 
oerlogoproOuotl# ma bet dord® Uik onttrok «n* sy rédigeardo» dxtüeta 
en v« rföproiddo «en groot aantal lllogale bladtn* waarin, aan da 
nationaal aoeialiatlisöhe propagimdtt tegengif ««boden w««dt naar 
waarin tovaa» d« belang» teil lag m bot v« r«ntwo ordol llfctne 1 d«g»ro«l 
A.ovotia word gabouden voor de to«teoauiWroagatttte;#3a* mor do grooto 
politieke oa «oolanl «ooRonieeho probleaea* 
■AI4 «o&ri4ven dit niet> on de nederlandeo illegaliteit tot voorwern 
rm. blind© Yerhmrliiking. te mafcm • er aijn ook in baar fcrin^en 
relat ««iaa traglaobo fouten genaakt* Maar hot la- nattig en gorooht» 
roardigd «oo raat te atol ion f dat h.;t balei d dor vm fastsbowogiaia in 
.net ftl|o»eett jwiot 1» goweoet* Zm non gaa «n willon beworoardat ■ 
'ilesseifdo illagaliteitf nu het niet om- nationalo lerenerr«tokk«a 
ean het beden» nuar en drlngendo t okefKOttra^atakkon .vnat, niet in 

«ou ftila «a o«« oerdeel u iteapr^koa m eendeol te rnmm ia 
de geeatelijke leiding van *« l&nd» aakent tij wijaen e®n derxelliko 
bewaring net kien vee de hand* Voor en» km er ^eua twijfel aan boataaa 
dat de gehele iilogaliteit ïtet rooht «eft haar otda ter offioialer 
piötttee te laten horm* biet alleen waar hef 
betreft» naar - »ed^rcado dm over .aagaUjd» terotoad na de bwvrli*» 

- ook bij lorenerrfe^an voor de toekenat mn om» mik» waar en da 
be. aadeling £eea uitatol gedoogt» 

ö® van dit r«<kit gebruik te kunnen nek en» ia hot uit den aard van 
den «nuk voorwaarde» dat alle illegale organiaatiea altói over'desa 
politieke vraag»tukken uitgeeprokel hebbm» 3e a.Satropha, dlf 
deaa oorlog ov-r ons gebraoht ooft» ene niet ailooa een revolg van 
do iuitao ueoroeucht m da nationaal eoeisiietleobe willekeur, oinr 
«ij kwam t^veno voort uit bet fulon van. de vooreorlegoe, «eot eura*' 

deaoeratio» ty kebuan den iile^aton etrljd teren het U-iHia 
ailitairiane en t»coa dan nationaal «soaielietiuoba dietatu>jar aanga* 
bondon, ff dat «ij do be^ineolen m de s&otaodan van dit «tulaalS» 
verderfelijk voor ona volk: en voor de wwrtld verworpen* *>« Üleitala 
atrijder» gingen darbij, in eoatiigo gevallen, «onder «ulka uit ta 
aprakon» uit yaa begineoion* die &m bete re woreld dun éle van hat 
nationaal «oaiuliaae beloofden. ZXJ wildea eohter «venseer om boti 
w«reld dan de one bekende v»n 1940, want de wanvörhoudiagen ia die 
voumorlogao wereld waren, do Ulmim voor mtionaal aóei^liaaa «a oarlaa 
5e vereo «riKkingea d i»rv«n «uilen wij ook het nogoalaaht beepnrmu 
P«8» prinoipiool politiek« «ijdt van hot Vwraot is bij do veradaiHaada 
groeporlagon èi j^o dm Ulogaion atrijd «elf aiot olUJd naur veron 
^okonen. foor do offoetivlt»it van het verwet was dat vaak ook iwiiwa 
lijk» verplat. ïhmo echter, nu da to^eaataódér ven 4 jaar «trijd biiaa 
ve rlagen ia en wij ate#ua aan de vooravond rm den mrbouw oneer 
Joderlanéeo oa^enioving, hebben 014 de plieht, op grond van doaolfdo 
hoge i'«|inaal«n, dio on» tof hot versot bobben «aagesfoórd, ona een 
«oaini? te vomea «v©r i»U«rlel poXitl^Ee vraagatulrkcn, walk# a«t dia 
herbouw oonengaan. Do iilegalife^it heeft d.an t;vcn» de plleht haar 
®«6lng ovvr doae vrengetukkea uit te opreken. 
..>« croepen, die daao brief onder tekenen, hak ben aitn beraden 09 oaaa 
toekoasst en ofsohoon er grote, v« r«ohêid#fthvid beataat tueaon hun 
onderlinge opvattingen, aebben tij toofe op neer «aoontlolo pxmtm 
oen grote aato vm ovwreaaat^mlag negen wanmenaa, tij willen da 
vm.^g» tak kon» 41® d« ovtml» ma dese oorlog vometn, niet «iau» alna ! 
oPd®loot, dat op mataeïmppelijk, oeononieeh en ataatkuadig gobiad 
de oude, vaoroarlagé# atruetuar wordt hersteld, 4ooh eij wensen ooft 

groadige mmlenwiftg» Mo mraimwins •tiant te onvatton «en aodaniaft 
ordening en boboer slag mn bit oaononleoho laven door do'argeftïft vm 
d« Qö'-aOCratlg»<r?i*8 at?»«t» dat e.'èn «(«ïbéb wwrirl «r SylkiÉi 4 ff Wk- r»-, w*-. -Véw?»* d" s. 

v- 



wtlffearfesv&raöh Wsattri <J« ®W9lki&&agr&9pm *m «lit4« mxét 
a*R ▼«r^ioufté# poXiti«É; r»R tvmr&igtmiA mal ê» 

mrnmm d#r wa&smtmrn mmxarnm d« YQrsitMerlaet ««m boho rlljk 
p«ll mm tan htms$m9 loor «rkuonin^ v*» l®4«r« yt«ht «p «ixiwid «n 

het hOfoe ,r#ölit «p inka^ea» uit «arbeid rntkvnsm boven Ant op 
het arfeöidaioo» inieoawn* /oopte de voorhsm gelde,nA« kolonlnlo ' 
-t&rhmüïm titmm Sedarl^ndflndoaodii e» ««at-ladib flnnta' t* aakm 
voor «an owa^taa op da ^rondol «g va» ^«ItXkcopoohti^iaid. I» do 
Intumatioaislo «aaonlovi»^ «uilen do ufaonderlijko «taton sioh «ootm 
aohikkoa ia d« beperking; vm hun somveroialtoltorotfeto» tan Dehoovo 

het eelaag der at»tangaaoonnoftap nis gahaal* Ia oaa oaltoipol» 
levtn aal ia vemiouwla* aleh uiten in gaai lai^do vors»n van kuatè 
©pveaöing m volkavoo riichting t«nainda do vorming v-m do tmna tot 
v« raatwf/ordoUitóieid drogoado ;^r»ooaliJkhald to bavordaron «n 
nldua do luuraaa» garmtto to «ohoppoa voor h»t fanotionoron dor 
doaocratio. «li «oton, dat wli hiamod# poUtieko rvrlmsmn torma* 
leren, aie in om groot dool Va* on» volk lovan* «ijn ona or bij 
dit allo o «oor wol van bomiot# dat hot oanogolijk io do goh oio 
Kodorlandoo illogallteit op oon pl«tvor* to veroaigon» Bon poging 
daart^o kan non aiat vo« on» vorwnohtom* Sit ontsla «t andoro /to» 

varaouaingaaf weina voor ons vol* van «lof aindor gooioht «ij* do* ■ 
do strijd tugoa d# Baitoo boaotter in do afgolopen inrm ,t» woont* 
In .ü t licht ven don» fei ton is hot duidelijk# dat do ondorgotokondo 
v roe pon hot tan «oorsto b« treuren# dut do ftroto Baad er nloi torst«*É 
toe ovsrjgogOM#* is atft;.p«* ^to doen on aun het wraeok van do Bekoring 
tot het aondoji van oor deputatlo uit do loderloMso lllogsiit^ go« 
volg te evott* Eet aondo* va» am dore:olijke doputotlo «mg niet go» 
reS vorder, of vertraagd. Wij hopen dot 9 omo opvottlngoï en Ob«o 
overwogineo* in Uw ^roop tor dlaeuoslo «uit «Ulo* «tellm. 

Mot ooiloginlo groet# 

Ohriatofoor» V«Xi» BeiOWJTi 
Je kalntiendml# 
Hot Persei# 
lood van Tersot 

■5o !'ï«fc-4rh»id. 



Ti p-hoort M.i ^.ilgge 1: 

W-i,ilsge IA: 

September 1944 H 

Aan rTr»nnt.P nio^litelt stop.u Vjrzocht een deputatie 
uit Groote ^9ed,hooffstens 5 personen te zenden nssr........ en . 
öerr te melden op stedimls bij ......... met wachtwoord.;........ . 
Doel deputetiw!Uitbrengen advies aan H.M. _ - 
Zoodra daarvoor de gelegenheid stop.Keuze deputatie aen b oV( 
geleten. ' 

over- 

3;.il?g<? lg: • " ■< - . ' >- > ^ V;, 'uW] V \ ^ ' u v Vt \ , -v t;# \, s&'fSt ■' V /jf-J. 

Antwoord feelegrsra van de Groote Haed- 

In entwoord op Uw telegram van GR dezer via  san Groote Ha.ec 
Illegaliteitberichten wij,dat aan verzoek zoodra mogelijk gevolg 
aal worden erege ven.... (technis che aanwij zinnen weggelaten^..... 
Vraag rijst on welk terrein sdvieaen gev/enst worden. In' de Illega- 
liteit heerst meeningsverachil in hoeverre zij tals totaliteit get 
roepen is adviezen uit te brengen over belangrijke beleidsvragen 
voor de toekomst. ' 

Groote Haad Illegaliteit. 

•1 ■ ' / ^ > .f - ^ • vu 
* | l/- ê. "t, - fc . ' J 

f m^ i mmi > 
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PLAN luIDDENGROSPENo 

Bijlage 2» 

Be beschouwingen en besprekingen, die in de kringen der ondergrondse 
groepen zijn gehouden naar aanleiding van de telegrammen ten aanzien 
van het zenden van een delegatie en de door H.M. te zijner tijd ge- 
wenste voorlichting over de toestand, de wensen en de gedachten op 
het ogenblik levende bij het Nederlandse Volk, hebben het inzicht van 
velen verdiept. 
Uit de uit geschrift en woord gebleken instelling ten opzichte van 
het standpunt, dat door de illegaliteit als totaliteit tegenover de 
opgeworpen problemen moet worden ingenomen, kunnen thans reeds een 
aantal conclusies getrokken worden. 
1. De onder het verzamelwoord "illegaliteitM samengevatte ondergrondse 

groeperingen op zeer brede basis wensen dat de geest, die de^ille- 
gale werkers tot de strijd tegen de verdrukkers van onze democra- 
tische vrijheid en tot samenwerking in groepsverband bracht, in het 
toekomstig staatkundig, zakelijk en materieel bestel van ons land 
tot uitdrukking zal komen. 

2. De illegaliteit als totaliteit wenst die geest na de bevrijding van 
ons land uit te dragen door het medium van een Raad der Illegaliteit 
waarin alle daarvoor redelijkerwijze in aanmerking komende groepen 
een vertegenwoordiger kunnen aanwijzen, die als persoonlijke drager 
van de geestelijke instelling van zijn groep zal optreden. 

3. De Raad der illegaliteit als bedoeld in 2, wenst zich te onthouden 
van enige partijprogrammatische instelling en is zich bewust, uit 
hoofde van haar samenstelling en ontstaan geen zelfstandig staat- 
kundig beleid te kunnen voeren. 

4. De illegaliteit wenst, dat illegale groeperingen, die zich op een 
partij-politiek programma instellen, de doelstellingen van een 
dergelijk programmaxiOTisÜM,buiten de Raad der Illegaliteit 
zullen nastreven en daarbij zich onthouden van een beroep op het 
praedicaat van de illegaliteit als totaliteito- 

5« De illegaliteit is zich bewust, dat de raad geen instelling van 
permanente aard mag zijn, doch dat zij zal worden opgeheven zodra 
zulks door de omstandigheden geboden ia. 

De taak van de Raad der illegaliteit wordt gelegen geacht in: 
a. Ket kiezen van een commissie van 7 of 9 personen, die niet noodzake- 

lijk medewerker van een der groepen geweest behoeven te zijn, maar 
wel geacht worden, op de geestelijke ondergrond der illegale acti- 
viteitsdrang volledig ingesteld te zijn, om de Kroon naast anderen 
in die geest te kunnen adviseren in zaken van staatkundig beleid. 
De leden der commissie zijn onafhankelijk en niet gebonden aan het 
houden van ruggespraak met de Raad of de groepen. 

b. Het geven van adviezen over alle vraagstukken, die de verzetsactie,' 
haar arbeid en haar gevolgen in ruimsten zin raken, over morele en 
materiele herstelmaatregelen, zuiveringsactie», belangrijke benoe- 
mingen enz. 

c. De Raad zal in eerste zitting een algemeen voorzitter en een secre- 
taris kiezen en vervolgens een klein raadscollege van 21 leden. 
De nabehandeling der verschillende ter beoordeling voorgelegde pro- 
blemen zal in kleinere commissies dienen te geschieden. De samen- 
stelling dier commissies wordt door het raadscollege bepaald, waar- 
bij met de specifieke arbeidsvelden der groepen van den gehelen 
Raad rekening wordt gehouden. 

d. De Raad zal van tijd tot tijd in pleno vergaderen om te voorkomen, 
dat het Raadscollege het contact met de geest der illegaliteit als 
totaliteit zal verliezen. 

e. De onder a genoemde commissie zal dan tevens als raad verslag uit- 
brengen van de door haar behandelde zaken en daarbij dan tevens 
het contact met de geest der illegaliteit bewaren. Voor de goede 
verrichting van haar arbeid kan zij telkens, wanneer zij zulks 
wenst, het oordeel van de Raad inwinnen. 



f» De Raad zal in eerste vergadering comraissie van beoordeling dienen 
samen te stellen om aanspraken van zich later meldende groepen, 
te onderzoeken. Het zal niet mogelijk zijn om in de Raad vertegen— 
wooraigers van plaatselijke groepen op te nemen, aangezien het 
aantal leden dan veel te groot zou worden. Het criterium zou 
moeten liggen bij landelijk werkende of interprovinciale groepen. 

^00^ï Aan de CC ware op te dragen reeds thans een lijst samen te 
stellen van de groepen, die uitgenodigd moeten worden een 
vertegenwoorxdiger voor het raadscollege aan te wijzen. 
Hierbij zal de CC dan niet gebonden moeten zijn aan een limiet 
voor het aantal leden. 



 «f.s. 

sian d@ <30 èja ali® WLJ haaj? ajpgeuaiewfclil®* tBt 
drmpm batr^ffaM# d« la» telling van e®ja Ha ad vm AItI»» 
voor h&t overleg aet de ro^eriag ia hot ovt r^aagati^dperlc 
na de bevrijding» 

1» Vaa da atjde van H.M. de Koningin m de Bekering i« de wenn te knanea 
gegevaa, na ban terugkeer intoet Vaderland voorliobting te ent» 
vangen ov r de toestand, de wensen en de gedacht en, op bet egènbUk 
levende bij het Nederlandet Tolk. Qngekeerd leeft in one Tolk a#t 
eterke v rlangen, dat het ov rleg tussen eija v«rtegeawoordlgere 
en do uegérlag over alle sak en, 'e lande welsija rakende, se ruia 
mogelijk sij, tot een gekosen volksvertegeawoordigian dese plaate 
ken o vu ru^saea, 

2» Voor dit/ovorleg komen de onder het v rsanelwoord H11 legaliteit * 
«M«B.eaÊev4tte groeperingen ongetwljl'eld het eerst la" «éaaex'klag» 
Pose gnoeperlnten ijffusere,- de aeeetea op neer brede basia geergsai-» 
aa^rd» verenigden allea, die de strijd tegen de verdrukker» van deae 
deaoeratisohe vrijheid veerden, la een êeest van ouderliags sas»» 
horigheid, nationaal besef en eerbiediging van elkanders geloof sa 

overtuiging. Het «oet voor de toekonstige ontwi kslins van ene len# 
van uitnaaaad belang worden -„eaoht, dat dose goeet eek ia nijn verder 
staatkundig, sakelijk en aatprieel bestel tot uitdrukking mal komma» 
PaöTtö® ware een Rfiad der Illegaliteit in te stellen» -waar alle daar» 
voor redelijkerwijs in aeB^erklng komend» gros pen een vertegenwoor- 
diger kunnen aanwijsea» 

3» Een evenredige vertegenwoordiging der onder echel den lllegsls groe- 
peringen ia de Haad derfIllegaliteit ie ea prnotlsehe redenen onme- 
telijk, hoewel theoretisch verkisslljker. Patoren words ast hst aam» 
wljasa van een vortsgonwoordiger van elke grespsriag volstaua» 
kvnöen» mal hst oa prsetlsohe redenen niet mogelijk si ja» om la 
de Haad vurt®«: enwoordigwra van plaatsslijke groepsa ep te nemen» 
Het criterium meet hier liggen bij landelijk werkende ef intsrpre- 
vlnoiale groepen. Vertegenwoordig rs van plaatselijke groepen» die 
aloh voor de bevrijdiagsstrijd bijaonder verdienstelijk hebbm ge- 
maakt» kunnen bij ktuse ot de Baad werden toegelaten» 

4» Bovendien ware de laad der Illegaliteit aan te vullen «et men aantal 
persoonlijkheden, die geen ^dewsr'-ar van ddn dér illegale rosps- 
ringen »ija geweest, naar wel « eaoht kunnen worden, op ds geeste- 
lijks ondereroad der iilegale aotlvlteitsdrang volledig ingesteld 
ts sija» össe personen worden op voorstel van ea la gessen overlsg 
door de verte^anwoordigare der Illegale groeperingon sangswssen» 
Hun aantal kan ten hoogste dln vijfde deel van het aantal van ds 
liaad bedrad en» 

$» Leden van de Haiid der Illegaliteit» 4ie daarin aeaeas hun groepa 
sittlng hebben, kuaniai ten aXlt»n tijde loor hun groep of erganlsa- 
tie, ule hen heeft afgevaardigd, worden teruggeroepen en v rvsngea, 
indien deae groep of orÊunlsatie daartoe voldoende tornen aanwesig 
acht» 

6. Be taak van do Raad der Illegaliteit v^ngt aan op het ogenblik» dat 
de hoofdstad ia bevrijd, eageaeht hst feit, ef het gehele laad reed» 
van het Haltes juk is verlost» Op dst tijdstip mag ook de tongkeer 
vaa do regering worden verwacht, iïaar taak eindigt op het aoaent» 
dat een door het volk «keaen voorlopige ef defisltiove volksverte- 
goawoordiging gereed ia, het overleg aet de redering over te nemen. ' 
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IN» taak van éê üfeiad dar w^rdt geatchl» Int 
»• Est overleg set de Bekering omtrent &1U zékm vsa «taatkunulg 

bwleM In d« ruiaaet» ssln de» woord»* 
b* Bet c«ven van advieaen aen do Be gering ma de Kroon over 

vraag»tukken, die de vemet«eetl», haar erk ld «n he&r gevolgen 
raken, over aorelo en aateriel» heratRlaantragoXen, eulvering»* 
aotlea» beluj®pl^k« benoemingen ens* enn* 

e. Do Saad j«al In de eerste sittlng, die door het oudst lid wordt 
gepresideerd en n®»en« de Begering wordt getnatnlleerd# een alg»- 
nene «'oorsitter, twee plv• •Voarsltter»* een Seoretsri» en oen 
plv# Secretaris kiezen, die tes&f&en het bureau van de Baad vemen* 
Het bureau roept telken» wanneer dat noodsakollik ia de laad 
bijeen en leidt zijn vergaderingen* Se behasdaling der versohillendn 
ter beoordeling voorgelegde problemen zal in kleinere, daartoe 
door de Baad gekozen, serkeoariieslo» worden voorberv-id* 
De behandeling, geschiedt daarna in openbare zitting Van de Raad* 
De Bekering ao«t aloh daarbij door een of moer van. haar ainlsters 
vert&.-eawoordigen, verdedigt haar ontwerpen en beaat<e>ordt de 
ter zake gemaakte opmerkingen* 

d* De leden van de Baad hebben het recht, initiatief «voorstellen in 
te dlensa. Het bureau treft maatregelen, dab dese so spoedig moge* 
lijk in behandeling worden ge Dracht* 

e* Van al het behftódeldc in de openbare nittingen van de .Saad "wordt 
een protocol genaakt, dat door het Bureau al» advien van de Baad 

aan do Huad der Ministers wordt toegezondsn* De wljme van som en-» 
stelling van de Kaad en zijn karakter als adviserend lichaam sullen 
in de regel eun stemming ovor de voorgelegde ontwerpen overbodig 
maken, tenzij zulk een otemajing door een of meer leden wordt vexv 
lungd, teneinde een bepaald adv ie» nader te nooentueren* 

f* kfgezien van de nader te bepalen plaat» ven de bijeenkomst van d» 
Baad dor IlIegU.ltalt, aal de eerst» openbare bijenkomst plaats 
hsbben te Amstsrdsm, zo mogelijk in de Bargemnel van het Paleis op 
ds Dam, als zijnde se» der belangrijkste hintoriooh» zalen van 
ons land* ^ 

Hoott Am ds 00 ware thans resda op ts drogen om ia overlog met do 
leoties en de Begerlngsvertsóoawoordlgers al die ontregelen 
te troffen, die e^n spoedige samenkomst van ds voltalligs Raad 
der Illegaliteit na de bevrijding kunnen bevorderen* 

^De Waarheid* 
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HST PLAK DER RSCHtSCHE 3SCTIB. 

I» Het liedóxiaMs bslajlg vordert,dat er na de tevryding ala politieke 
advie^iiiatantie ten behoeve van do Regering aanwezig .is een natiomsl 
advieacomiüissoie, die repressentatief is voor alle goede Vaderlander»,sowel 
▼oor hen dxe hwhoren Lot de a^orgawiisee^d^ illegaliteit, als voor de andere», 

2, Zelfstandig optreden van een politieke edviesconnaissio uit de illegaliteit 
naast de andere,is ongawenscht, omdat^ daarmee een aplitsiag wordt geschapen 
tussen illegale en andera Vaderlanders,die de nationale eandracht heaadeelt 
en aan de illegaliteit een rol toekent,waarvoor zy uit hoofde van haar doel- 
einden en samenstelling niet is berekend. 

3. De illegaiitvit werke,dco3: middel van overleg der in de SC, vertegenwoordigi»*» 
groepen,thans mede tot het tot stand loraen voor haar deel van de onder 1. 
bedoelde advioscoramissie» 
2y zoake daarvoor contact met het VC, teneinde geearaenlyk zulk een instantie 
voor de bevryding tot stand te brengen. 
Deze coxmaiasxo scu 27 leden moeten tellenjwaarvsin 2/3 door het VC. en 1/3 door 
de gezamenlyke illegaliteit zou moeten worden aangewezen. 
Aan do Regering worde vervolgens van een en ander kennis gegeven onder mede* 
doling,dat daarmede een verdere bemoeienis van de illegaliteit met het 
Begeriagebeleid na de omkeax overbodig en ongewenst geadht wordt. 

4. De illegaliteit ais bedoeld in 3,wyze het haar oompetorende getal leden aan, 
Daarfcy moet rekening gehouden worden met de wens,dat het illegale gedeelte 
de reeele verhoudingen in de illegaliteit benadert. 
De ponderabilitelt der organisaties,zowel als de politis/ke verhoudingen 
moeten tot bun recht komen, 

5. De illegaliteit als zodanig heeft na~de aanwysing dor leden geen verdere 
bemoeienis mat nationale advieacomraAssdeA noch met vragen van Staatsbeleid, 
Door de aanwyzing ven leden heeft zy verkrggan,dat by het staatsbestuur na x 

de omkeer invloed kan morden geoefend in de geest,waarin zy de ondergrondse 
stryd t/dens de bezetting heeft geveerd, 

6. Na de bevryding ligt ar voor de illegaliteit als geheel een taak: 
a. Voor de liquidatie van velerlei ondergronds werk, 
b. Voor medewerking aan het onmiddelyk noodzakelyk reiief-work, 

sowei met de Regering als met andere instanties (bv.Nationaal 
l- Horstel Comité). 

c. Voer het versohaffan van zakelyke inlichtingen aan de Regering over 
personoh es feiten. 

d. Voor da verzorging van slachtoffers en nagelaten betrekkingen van 
Voor ondergrondse werkers. 

7. Het bereikan van de sub 6 gestelde doeleinden organiseert sich de illegaliteit 
in een lichaam (GAC) waarin alle bonafide lendelyke of interprovinciaal 
w rkende organisaties een lid aanwyzen. Dit lichaam benoemt esn bureau,bestaandy 
uit voorzitter en twee leden (van elk der drie illegale groepen een). 
Dit liohaara wyst coBBfiissies ft6n,die zich belast met het praotisohe werk van 
punt 6. Deze commissjW zyn verantwoording schuldig aan de GAC. By de saaen- 
stelling van de commissies wordt rekening gehouden met de specifieke arbeids- 
velden der groepen van de gehele illegaliteit, 

8. De nationale adviescooraissie en het onder 7 bedoelde lichaam houden ap te 
bestaan op het ogenblik,dat de Staten-Generaal wederom functioneren» 
De. eommissles bedoeld onder punt 7 ontbinden zich,zodra hun werk is beëindigd 
of wel,waaneer een bïyvend orgaan is tot stand gebraeht(b.v. de Stichting) 
Da coramissiee zyn,wanneer zy Ifinger bestaan dan de onder 7 geuocrade lichamen, 
van hun verder werkzaamheden verantwoording schuldig aan de Regering. 

Mi 
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VOEDSELPOSITIE 

Op de Kern en in de CC is de dreigende hongersnood besoroken.» 
In Utrecht, PotGerdam en den Haag is de toestand al heel erg* 
In Noord Holland dreigt dezelfde situatie binnenkorto 
Het uitgegeven broodrsntsoe©. moet volgens officiële instanties 
het laatste zijn, dat uitgereikt kan worden; Noord Holland is practóxs 
tich uitgeput0 De noordelijke provincies hebben nog ruimschoots 
voedsel. Het vervoer breekt ons de nek. 
Men is het er unaniem over eens, dat de 10 de enige illegale 
instantie is, aie nog iets kan doen en men heeft vertrouwen in de 
illegale werving, vervoer en distributie door middel van de LOo 
Reeds is veel gedaan» In een plaats in Noord Holland kan de gaar- 
keuken weer leveren, dank zij de aardappelvoorziening door de LO. 
Elders waren het peulvruchten. Er moet nog veel meer gedaan worden 
met grote spoed. 
Stel voedselordonnansen aan, die de werving in andere districten 
met de daar aangewezen 10 mannen voorbereiden» 
Werf schuiten en stuur ze weg onder leiding van een LO man» Zorg 
voor officiële papieren. Hebt U contact met de CCB? Zoek opslag- 
plaatsen. 
Vorm voedselcommissies met de wettelijke instanties. Neem in distric- 
ten, waar nog voedsel is zelf het initiatief om te werven en 
stuur desnoods ordonnansen naar de bedreigde districten. 
En dan concreet, Is er in Utrecht en Zuid Holland nog voedsel? 
Zo neen, zoek contact met de Haarlemmermeer, met de kop van Noord- 
Holland, met Friesland via Amsterdam. De wegen zijn U bekend, des- 
noods maar via een omweg, doe in elk geval iets. Er is thans nog 
een, zij het geringe kans» 

SPOORWEGTAAK » 

Hier en daar zijn moeilijkheden met andere groepen, die zich op 
dit terrein bewegen, In Groningen met de groep de Groot, elSera 
met de TD—club. Er bestaat verband tussen deze acties» 
Het NSF en de 10 zijn het er over eens, dat deze organisaties öf 
mede moeten werken öf zich terug moeten trekken, Sr kan geen 
sprake zijn van een hegemonie van deze groepen in dit werk. Wij 
willen ze accepteren als medewerkers. De bekende TD-club is daaimede, 
gezien de ervaringen ermee misschien nog teveel eer aangeda&n. 
Werk nauw samen met het NSF en overtuig de NS (want dit is de 
sleutel voor de TD-club en de groep de Groot) van de noodzaak 
tot coördinatie, 

DE NES, 

Wij hopen nu Vrijdag 8 December in een bespreking met de KP-leidlng 
nadere inlichtingen in te winnen voor het werk in de NBS en wel- 
licht kunnen we er in deze mededelingen nog iets over berichten» 
Er is echter wel iets anders te vertellen in dit verband» Een 
telegram verscheen van de overkant, waarin bericht werd, dat het 
contact in de NBS zoveel mogelijk verbroken moet worden, met het 
oog op de SD activiteit en de lange duur van de bevrijdingsstrijd, 
Bovendien zullen geen wapens meer worden afgeworpen. 

I 
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Dit is een belangrijke mededeling; wij vermoeden, dat 2 feiten aanleidinp- 
waren tot dit telegram» e 

Eerstens de onverkwikkelijke toestand in bevrijde landen, waar de verzet^ 
beweging gewapend in actie blijft. En twedens, omdat de ÏT.B.S. vermoedeliii 
niet meer gewapend zal moeten optreden in een vorm, die verondersteld werd 
tot nu toe-. De frontale aanval op Duitaland doet vlronderstellS! daï ïil 
niet rechtstreeks in de actie betrekken zullen worden. Sommige voortekenen 
wijzen eropk, dat de Duitsers zi-ch klaarmaken om het Westen van het 

te verlaten . Mochten deze feiten juist zijn, dan heeft het inderdaad 
geen zi^ wapens af te v/erpen en slachtoffers te maken. 

zi«3> da activiteit van de N.B.S. moet belangrijk verminderd 
worden.Wij kannen de gevaren van het stopzetten der machine. 2e komt 
moeilijk weer op gang als dit nodig is.Zwaarder weegt echter het feit, dat 
voor geringe successen reeds zo talloze vele prachtige figuren vielen.En 
dit brengt ons op het volgende punt. 

De K.P. is in^moeilijkheden. Naast de vele K.P.ers die vielen, is nu 
ook de K.P. leiding in Utrecht gevallen en daarna helaas ook Frank, de 
sabotageleider der K.P. Daarnaast zijn er strubbelingen, die de K.P. onder- 
mijnen . Sinds ongeveer 6 maanden ontbreekt het de K.P. aan een voldoend 

O f leiders • Sinds September wordt het openbaar, hoe funest het is dat de K.P. geen goede verbindingsdienst en geen doorgedachte organisatie- 

^ De K.P. heeft de L.0. te lang genegeerd. Neemt men in aanmerkii aat de O.D. juist alles deed aan de organisatievorm en dat de beidende 
iiguren achter de schermen bleven en dus niet vielen (Utrecht en Groningen 
uitgezonderd) , zo heeft men een beeld van de moeilijke toestand .waar- 
in de K.P. verkeert. Wat hieraan te doen ? 

Wij willen alle steun verlenen aan de versteviging van de K.P.Daartoe 
is nodig, dat overal een goede verstandhouding ontstaat. Wij kunnen reeds 
thans de K.P.ers van alle mededelingen op de hoogte brengen en wat meer 
zegt, het denken en doen van de K.P.ers richting te geven door ze over 
<te politieke toestand voor te lichten en ze de geestelijke aspecten van de 
conflicten duidelijk te maken. Toon ze. waar wij en dus ook zij, staan, of 
althans staan moeten , tussen links radicaal en reactionair in* 

Wij zullen overigens de K.P. onze steun verlenen om haar organisatie 
e reorganiseren . Het wordt tijd dat de K.P. zich op de achtergrónd houdt 

om het noodzakelijke herstelwerk in rust te kunnen uitvoeren. De K.P. moet 
ae leiding reorganiseren en de verbindingen met de provincies dagelijks 
opbouwen. Verder is vanwege de vertrouwensmannen , via de C.C. het verzoek 

O aai?.^? organisaties gedaan te willen verklaren, dat de wapens na de be- 
N vrijding ter beschikking der regering zijn , zomede de dragers der wapens. 

hadden de linksen bezwaar tegen het stellen van het probleem 

^ het erax de indruk van een democtatie tegen de communistische actie 
nüiaS • enJ: ,erf.?,ou De communist gfing zover te beweren, dat de 

+^inv a:^lanlceliJk zou zijn van de vraag of de regering werkelijk de- mocratisch zal wezen. Wij staan op het standpunt, dat de verklaring een 
uitstekende indruk in het gèalieerde kamp zou geven. 

Niet inleverén is kortweg een revolutionaire daad. Tot elke priis moet 
vermeden worden, dat Nederland eeii herhaling zou geven van het toneel 
in Griekenland, Belgié en Frankrijk . 

Tenslotte iets over de interne machtstrijd der N.B.S. De O.D. werkt 
zich langzaam maar zeker op tot de leiding der N.B.S. Waar O.D. conm. de 
leiding hebben, wordt alles in het O.D. frame geperst.2elfs eenstemmig 
benoemde leiders uit andere verzetsgroepen in een district van zoo'n gewest 
worden afgezet. Bij Delta C. bestaat een complete ctotrole van het A.H.K. 
over alle activiteit van het bureau der comm. Alles te onthulleh hierover 

is ongewenst.Verheugend le in dat verband, dat de conn een r r, 
tot secretaris heeft benoemd. Deze is reeds bezlw „ . *an van toe 

oezig de Augiusstal 
op te 

«•o*z. 

■ * 
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mimen. Verder is na een misgreep van de comm. een C.I.D. man tot 
vertrouwensnan voor. de pers benoemd. 

Noot bi.j Punt 1» 
• • • . 

Voor de werving acanxateen verzending van vöedael uit de Noordelijke pro- 
vincies is Peter van het C.D.K. naar Friesland vertrokken.. Gelieve 
hem alle mogelijke steun te verlenen. Kees zorgt namens de L.0. voor 
de voedselvoorziening van Amsterdam. 

r o 
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(!p óe cc zijn fi« jrlfiimöiï votr e« vomua^ eer IAC uitvoerig 
ter ^]<rake ^)koc:j5B • 
ien hoept «Itbe&a te iK gtea^I « ti aooo-ré te vteden op kert* ter®lJa, 
teoeirsée todeptttotie { «le nog «toeés op atogeli Jkh'.d vti tm vervoer 
wooht } em reöele basis vm beeprekiiig »e^ te gove» nnar loodeo* 
Verbeugeao is bet. op te mrma, dat gnbs pis® we»r 1® het osntrm 
vm de belaagsteXXi&g stoad. 
Bet aleutelprobloiei is «• vreag of iegoilteit { v»rtc/mswooréIgpA 
lil hst TG ) m IllegnXitelt te «mmn la e<« eévl soomits slttlag 

sullen aeiaefo ef niet*/for verduld lijkteg delen «e node, dat het TC 
bestaat uit vertefimwooröl^rs v«® de oude po 111lotos pertljea ( 6 
stuks } v is «erkneaeraprganlsetles ( 5 stuks }, is werkgevers (l)# 

ie boe re® (1). <e nidaesotaai (1), en van ie versehillenie nieuws 
groeperingen l volksbeweging, groep soholten ete«, i In tetssl ), 

'esu hst TC est ie lllegslltsit 4e nstlonaXe aiviesosumlasle ver- 
leen. ion beeft ilt volgen ie vocrö* len t 
la hst Vu SHMtnoÉayHSpyhÉMft vlait wen het eentlzittltelteeleasuit. 
te ie Illegaliteit het ventleusiags- ef ioofbreklngselewaat* ZSier 

ep slehself Is eensijolg: tegenover elkaar worden i« tegasstellingnB 
versoberpt. ?s saiaen te o4b eemlssle la een ast wijsheli gsveeüe 
vo rnieue te gspol 1 tiek te ver ^ oh ten, die te l<ier opsleht te hst < 
belang van ons lani kan sljn, « 
In hc»t TC neet nsn niet Versa oh ten wennen ven het sule steoipel, 
wel oud ren nsmum «et «eer «Ijshete en in si ebt in politiek» 
vragen, «ennes ile overigens sts«is een «la ef «sar Ulsgssl Xotsn 
ge Xe li heobsa iexe jsreaa. ^stmeer het hen een 4e nodige ooepelheli ven 
fe-st nou ontbrehen voor een nieuwe ttj«, ion biedt het illegale ieel 

ar nationale eivlesGO^iasie 4oer voteoeaio waarhorg voer. 
iOu4«n noest elkaar versohlllenie advlesootsnissies en tetss», den nou 
daarvan oen etedelozo oo«pe tent lastri Ji het gevolg sijs» wei vensoiofi 
wordt, als or otaeis mn oostnlsslo Is. 
ie ergtueentstle von de reohtoo oeetle werd veltencn gedeald door bet 
TC. bo osus uit ie eticenwostie gteg te hot begteaol secoorC en otelde 
een wijslgteg voor, vervet te Bi JXegi X, weertegsn «e enkele beswsron 
heb oh. B&t KC sprak klsh niet ongunstig uit over ons plan. 
teder» was bet net ie linkse scctte; deze benft ge « vertrouwen te het 
Vc en wil een out ver lllegsle politieke ad vleasosstlssle • m dlsoussias 
hebben voortgang. 
VHt Bljihgo 1 betreft : «Ij sobten het te,pust X vervatte overdreven 
ten aanzien van de afwijzing Tsm verteganwoordigteg van organisaties 
door hun top op politiek gebied. 
Kr zijn zeker erganis«tio«, die alt beslist niet kunnen. pe «eesten 
kuftnen dit eehter wel, alj het, dat se geen pertij» politiek stand» 
punt tenemea. Iets enfiers is bet, of se te grote lijnen oen politiek 
standpunt te willen mmm , als ze fit al op grond van bun ultgangs* 
punt zouden tennen «oen ( bis hierover ook do gewono steiad al tegen )• 
j» IX? io te «ia positie. Al 1» ons fimdactent a«n positief christelijk, 
ons doel was niet pclitiek, ««««.r do uitvoering v«» e<•«. nationftle ta«k. 
Op det fundsnant 1» vel degelijk ®m politiek® doelstelling te worwe» 
zen lij ken, tsaar dat is e-n pllóbt voor £en «edawerkr r sis ir.élvtdu 
en ïiiot als 10 oen. 



II 

ïïij eehter flBérona?», «?c-a couh truct i«f |-1ac cp %t nt»lien nis 
RBLWoer^ op 4e vreo vaa 6 e fjrooc, »«apin pclltl -ko af vie^ai; Ter* 
a-actt «oréozu ftat itssa tfanrop öca rf? Ki^t, ónt we nis 10 po» 
iitifel auiion go -ui beèrljve». k^I, «at «e se^ za-lsn tzrkm oa een 
naticmnle séTi «oeaolasle s-tK^a te eteUcn. pst is c»e conceaale, eio 
b© fiea oaae dool^t&lllafi» ^oeo ca oaa inaioas ca»"tan 'cea# laar etokr 
tiet* I» clt bet aeuta van «en draalt oeciuiaisisl Hier Is «een «prsfc* 
vsb een bc ginbo Iveracuuivxns, «s^r van een êeclvereoluilvlag, en »el 
»m zuur tijdelijk* ijoe -orter «1^ ma or as h&zl,* haudm, hoe beter, 
zou wol eon HOaan In dl® nationslo of v ie s oo^ai ar ie terecht jso«ent éaa 
alt hij «ner niet «Is Utien; fet eoat aot nebruK gezegd wcr^r,. 

ultïïljdiiiij lv clenatlg o« te foen siea, ést «Is ê* nov€ ««n do x 
kbwt, de LO top wel fe^ii jk êing kr^ g< ve» bliaen bet rees 

der begi^selverklarliks* & vren ; is gleohtSv &r ze hei |Ut of beter, 
or »€ la staat is, be'ir «rïjeidsveld op p . iitlek gebieé tot het 
ui tu re te te boptcrkcu. 
Pij hebben Csze feittm zo dikwijls ultecm^Est, on v crzover 
besproken act tepleéan, «et we «e cvertui^ljag hebben het voelen vsn 
«e fop op dit punt juist te geven. 
Mm nader, geringer b©i.wa«r, schuilt in punt 9. UB vertrouwonssaannen 
aulien aan fle regsringezl J4«, «e Rationele advies co jalsaie aan ie 
zijde der vpIksvertegenwoori 1 ging atatm. Tcrtr uven■*mna«® horen dus 
niet in è- eoeü-alssic. 
Bijlage II ge ft •« ultemzettixg van HW erer ie «HC* 

w #m* 

sit telegrea, d«t m in Kr. 5 bosprokon, is nauwelijks In overweging 
geaoftea, ef er kost om nieuw en zeer ingrijpoai telefipre*, iet hevea* 
dien het vorige Ki» of c-»^r tegenspreekt. Het houit in het hort in, 
ie KB.i te reprsaalscrc» ifc 6 reyoü», die bl^ia veikotaoc aelfstsuilg 
zuilea optreé n, iet wil zonder caieriimg verbeni es seaier 
leiding ven aelts C. en êtm OSt» 
10 wsrksoefeheioiï ier FBs lig^ea vooral op het terrein ier •sbetags 
en verder op het terrein van heseher»ing. 
Be reylk.» zijn : hst Koerden; het Oosten heoosteB ie ir^eel; Oelier» 
i»i*s mt ie helft van Utreeht geooeblae ri; ie Betuwe; f.uli- lielisni 
tot Koorite^kensal, tevens ie andere helft ven ctrecht; ie reat v«n 
ifocröHSeUia&i. 
Het behoeft ge<n betoog, iat ie ioorvoering van ieze orésr, «et naae 
ten sbuzien v«ai i nieum iniellng, om nieu^» chaos teweeg aal hreRgea. 
( we vrsgan ens in «^le besohelienheli ef, of «it uiteindelijk Bis- 
Bchirn ie ^ebeiooling lo )• 
jjsite ö hoeft in een uetw öii ep ie besvaren van ie uitvoering gewezen 
en verzocht o® herr epiag* Allesn Óv. KT wae voer uitvoering, v^raoeiv- 
lijk net het oog ©p « voorieieii ier ie oentra llsstie. 

B. 
J» otrljö te^n ie inviel duurt ©nvenaiefcri voert, tfij e preele» 
ren ie fleiewerklng ier OP, naar we kuanon ons niet vtadee ia een gEtli 
geleidelijk»? icfsli&ing ven is sleutelposities «oer de 03, en evensin 
in een achter ie achcmec ^vocrtSe Ktretegle, die ©ös ste^s weer voor 
voidCïif?e)Li feiteit r>t« lt •    
De strijd «oPtt ©nier eni«ren gevoerd te^en fle Invleei van het ffiOBt 
AIS. op 1% #»n van zaken in ie HBl. 
} r l« cm opaerkin^: gtmaiict over e n zlnan ie in Kr. 5, w«®r gtzogi 
wrd, iet aes bczli was #o AUi^lusstsl op te ruir^?n. Hst was lndcróa'?i 
gc^ti vriend--: li jke ©poer kin..:, en het vee wellicht ae-; r op zijn pit ta» 

est over het sr^ranielèn v-n 0;:—penetraties te spretmi, al geven /■ 
ézzes psttotraties vsnself een leiding tot em oneTorslchteliJhe 9T-™ni$&*k£ 



III 

van h X bureau en het bekeoCe troebele ft-ter, waarin cxec ^>«4 
kis viör.eia» Met vc-Wiseiuate Is oc'iitcr, öst niet bedoeld wcrö ofit* 
Mer «stg verwijt vpn te j^.uea. BP.fce stoïUI bij ..i ju iutr ör Voor 
«<5a voi4oii38a Telt «c ia eefi voÜlöêk?» integ in- riguur» 
Met tóoot ia l^er nevsl sa; leêers fiieüeworiccr fuiöeiljk s*«^»kt b-oj^h, 
iat, 20 hi ) post b«2st in öe pü:»» deze post riet vv r*''t 

«orécxu wij uoot^a, aak ia **£ pudtj«riod« ▼oor do KBü, «a ook vam- 
öeor do vcMetöso-lki^stifc het pro bic ;jia «turdt v er d ^ lOf door onze 1ö«» 
tloer dö re«etio vert»^*.«oord 1®3 ia ói>Krixig«ii, belpe» voorkom»* 
ï.ij soetft» daarin de fc? steunon* 

iisfcor acctie aoht hei niet U>t fie cwapotentlo van Vertrouwen#- 
fisRijnon to bsiicreri *m de cr^anlsQtle# de ge.vTelde vroag te stellen 
ovt r hot uitlo veren dor uiipcren. lu er go en eens tcüus JU-^he ld Is, zei 
èr. vsrkl8ria<i dus clot •«■ordüc ^d • 

m TiCHflKI* 

ge werfezssföb^ösii van hot voerl^l^& «tishti gsbestuur vinden regolc»- 
tig doorgang* .ol xorden «s we r gehandicapt door l^t feit, 4st e»- 
kelen onzer bui^® •£istsrds& wonen, en wel, is ütreeht en Böt Bang* 
Fr »ijn veel rel^oelll jkheden. , ^ . 
tiocr de bijzlttlng van tw« juristes gaan «e sake» niet zo vlet ale 
we eavmU zij», «sar zr woröcc ft er hun toedoen wel zeer degelijk • 
la enkele korto tre ben zullen e wet heefdpunten éoo »noc»B. » ho- 
pen epeedlg do veerlepl* «tetuten jullie toe te zeeft*», zosls •« 
sou. de 040 dlroot n« de bevrijding worden gepreeenteort. 
X. m stlehttog zal zetelen te Aiaaterdaa, zijnde ftchcofdtaad van 

ons laad • 
E* Met stiehtiags bost uur nel bestsan uit 21 led a van do landelijk 

eerkèad# grootste groepen. 
5. jen dagelijks bóotuur wordt hieruit gekozen, bestatado uit 7 

leden, al. voorzitter, voorzitter, secretarie, Ee seeretarle, 
per.nlagiaeester, 3» peuningaeester «n etsa ©Igaiaoc® adjunct* 

4* iedere provrrclc hoort coa provlaolsel bsstaur, ssagew nea door 
het hoof bestuur* te moeten dez • oademocrstlsebe vom klex«», 
daar etesadag door de leden dtr provinciale verzotogroopea sn- 
H^eiAtWê te* , , 
hovend Ion zei h»t hooféb stuur te red gaan bij dr ieldenfie figu- 
ren uit do provincie, wij zuilen voor onze vertogenwo rdignr* 
nou» de provinciale leldrrs r»»€rie^a. m deehtes mm c^a pro- 
viucianl bestuur, ^atasade uit 7 peraone®, vanaf Trouw tot m 
Waarholé op br< do basis, 

b* Elk prov.nuleRl bestuur wijst de pla^tsalijke of rogien^la 
besturen aea, la overlag a»t het hoafdbestuvr* 

d. Ka drie jaar treeft het hole Xmmtuar af* 
7. Voor die drie jaar «al hat bestuur «<?n regeling mhm 

ho© de oaac-natei lag van het bestuur acet ziki* ISloeohien la den 
verkiezing door el Xe e©ti»-V® isedewerkera «ogall ji.* ')lt Is au 
niet deenlljk* , ,c 

6* rakels lede» ven het vcorlvig latuur wilde» nu «1 ulezaa* Wij 
tobben toon gpz* gÈ, dat in dat ,5c v»l practlsoh de «aeate fuftoèé 
tles gel» ?1 in LO-hsn^en zouden kifóan, €%£r «ij In alle plant- 

, > se® onsr «afte» rkera hebben* ui j wi len liever grote sete# 
v vs» alle groepen* 
£• i,an èe nftiiifTr ecre t verzocht li 'er ' 00 t- velgen het 

he ".«fd bo at -zot t si, reuss tiet dt r«i gerla ?'■ «O'" wen ©ajaemj-risca* 
1 C.L^ion o n V stu rslii ca^U, yljst'v.S ja jrO'F t-r. " *"». 



11. teecii vmn beaturfen Ï! t>czil^l,5ilw5* Aöainiatrfttt^f 
^ i^rUcl ^ «oréon. 
ia« »lèen worteu v<&rkr«g«a ts^r. 

s« : libBicilos v«u 3to«t«to« en» 
U« alften, lakten» 
o. 7s«ts ï^i^nn ërU i- <?m ^ ft advioaen ever 

13. 5 en nrwnci Oi. ooc^is ie vnn 6J J^ *■ 
fiaantdwtl belolé. «orcefi indien ê/3 é^r ïiooföbeettcurj»- 

14. 56 :tlchtinö ton or.tbeaöf-n «cr^n wu 
le^en élt el«l» ^1Biten éer sUtuteo • rna re«t nn 

Ilt sljtt engrve r éo "![S«ehe' '<1^rk wat ve*" X he&föbretoa» s«I 
a6« ae vro^c 1» ^ ri<!",t *riM«»«J»jpeXiJU* 

^ ^ ';°r ^ ^ 5tJd,*te'- 
Rp paraat» 

g I-VT: HKI.A H IK g » 

E.«t «. op-rkt»^ tp a. ^:1fawl 8M"" "" 
ÓB««r*crp, «IJMii. •® °0ft

eL^rkl»fSgV<^»* ^ »'1>t ,r ult 

t* Xlntoracctle neoréeert öo v«rKi»riog ,_ ^ ^ # 

te tenne» putten, d*J de J-9 ^ le en bet ba?, «ie aiet e*S te 

tflT/Tsicb als een politiek en iaet mm A.a.-pelitXe^ 11 ^ 
openboart*. _ . . 3l. h«bben êit «uiéelijk genoeg 

Sl^ït^S aoen. « 

gllsïïwjSrin-t l9
i^?i^^ti

l®J 'rStuS^St^ 
en tot U lï«nk, die ae Jft u- mé «ertor hiervan op Ie 

rsf"*a. - 

U) mt tot oog op if»zo verklaring in «leoreélet willea braneon, 
D&se eaapegae ( we kunnen dit 1» «en© jneiadftli^ips »el «ohrlj- 
v^a ) staat uit iro-kringta. 

Met vrienöelljk© groeten. 



P L A K de GfL '0' S > 
Bljlaae 1 Kr, 6» 

Toor ae orexgrot© meerderheid Tan de illegale werkers waren toot de Traag 

welke ondergrondse (groepering «ij medewerking souden Terionen, andere factwn 

beslissend dan dé opvatting®! over voor- of naoorlogse politiek van de léidei 

de figuren dier groepering, opvattingen in d® meest© gévallen trouwens niet 

aan derden beken*» &eifs hij- die groepen, wier heiaBgrijksté of uitsluitwtóUI 

aotiviteit bestond utt het verspreiden vbh een or^én mét een uitgésprokan;4 

staatkundige richting, sloten nioh vele personen om der wille van hot verxét 

aan, hoewel die politieke richting nlet de hunne waao 

De leiders der ilipgalo organisaties kunnen daaroi^ niet -als vertegaal»^ 

dtgers hunner organisaties optreden, waar het vraagstukkon van ,na—Oorlog^:y|vh. 

politiek betreft, nooh te dien opaiohto' amen© allen fproken, ■ 41© zloh lm hei 

vorzefc achter hen sohaarden* ken politi«flce functie toekennen aan een licham^» 

waarin die leiders als aodanig zitting hebben, wajPé'derhalve als onjuiét 

beschouwen» '' ^ , 

De illegaliteit in haar geheel kan evenmin een öcnhoid ^rden genoes^ i» 

dien zin» dat zij zou aamen vallen mét de groep Ifedér land ere» i* wiér géés^CI 

zich op deze wijze ean evolutie voltrok» dat zij zich nlet.Tertegenwoor41g4: 

voelen door de voor de oorlog heötaande partijen. VmorB deze groep Kederlali- 

ders omvat zeer velen» dio, zich nooit aan orkLergtonds y-Wérik; wijdden» eSyy-^B^fl^ 

Sljde is er een groot aantal illegale strijders» dat zioh wel hij eon der 

TQorlefigeoorlossefee partijen wenst aan te sluitené ^ déze, reden, aan- 

gallteit als zodanig op politiek gebied een stem in het kapittei toe te k^c* 
waro derhalve eveneens ^onjuist» ■ 

hoewel bijgevolg,aan do illegale aroeneringen tezamen éf afaonderlij*» 

geen zeggenschap mmg worden . gegeven in de staatkundige vormgeving Van on« 

land, ongetwijfeld zuilen en üioeten vele vsrantwordeiyke posten, wejke hl; 
die vormgeving van beslissende invloed aullon zijn - -uet name iidiüa.atBohap. 

- Vah-vertegenwoerdigènci.© —- of''©.dviésooileges — wordenv gegund aan, hen» die 

zloh gedurende de beaettlngsjaren inzetten voor het ondergronds v^^keip »» 

wel aan diegenen onder hen»- die- zich aan willen sluiten bij een d^r vooroor» 

logpo partijen ais aan hen, die dit niet wensen, Up dl© wijze zal de geaeen- 

; schap, kunnen profiteren van de geest van saamhorigheid, principloliteii ©n 

offervaardigheid, die d© leden van veie erganisatleB illegale organiöatlom 

vervulde; van de kijk op recente stromingen 4ns ©na volk, welke versohlileiv 

,de Illegale werkers---zich-hebben kunnen eigen maken vla hun talrijke eoafooV 

mogelijkheden eh van'de'deskundigheid op hepnald''gehied»; wlkc i^en lat hÉt 

endergrond» werk mocht hebben verkregwn. 

Deze illegale werker» zuilen dan echter niet als vertegenwoordigers van 

de illegaliteit of van de.ondergrondse organisatie, waarvan zij deel uit- 

haakten, optredeap maar als personen, die, al dan niet behorende tot een dm» 

oude partijen, op grond van hun capaoiteiten tot een overholdsfunctie worde» 

geroepen» 

' " ' ' -A'V- ' ■ 
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Xa dit T«rlaand kunnen ds sa ...^rksad# organisaties ook na de te-vrij ding 

een rol vervullen, door inliottingen te versohaffen over de houding en werk- 

zaamheden gedurende de bezettingsjaren van personen, die in aanmerking zoudei 

komon voor verantwoordelijke 'feeten overhaidsfunoties. % deze wijze zou enn 

zijde het sub > beoogde doel bereikt kunnen worden, anderzijds 

den, dat verantwoordelijke posten voorden toevertï^wd aan persoïkin, diè ziiit 

door hun gedrag tijdens de oorlog daartoe oneaaxdig toonden. Daarnaast ligt 

er direojit' n& de bevrijding;voor de illegallbélt'als. geheel, wen voor;-^lo' 

liquidatie van velerlei ondergronds werk, voor de verzorging van slaohtoffew 

en nagelaten betrekltingen ven illegale werkers en voor aedewerkins eaa het 
oiBaidöelXijk npodzakelljke reliefwerk* 

Voor het bereiken van de sub 4 gesteld® doeleinden organiseert zieh de 

illegaliteit in een lichaam (OAC), waarin alle bonafide landelijke of provin> 

olaal werkende groepen eon lid aan wijzen* Dit llohum. benoemt een bureau, 
bestaande uit Voorzitter en twee laden { van eikder illegulo groeperingen- 

één) en wijst eommissies aan, dio zich toelaat en. met het praotlsohewerkvu» 

punt 4 en vers ntwoording sohuldlg zijn aan de d0n.O, Bij de samenstelling 

van'deze coajmiBöie wordt rekening gehouden mot de spaclfieke arboidsveldon 

der groepen, van de gehele illegaliteit# 

Het Nederlandse uationaul belang vordert, dut «f direot bij de pev*ijdi»6 

«an xmitonal© advieseomiiiiasi®, representatief voor alle goede vadsrlandere, 

asanwezlg ito, die ia do periode tussen de bovrtjding en de vorming van een 

voorlopige volks.vertagenwoordigtng ais politieko adviesinstantie de Eegeriag 

■ kan bijstaan# 

Om redenen, sub 1'en .2 genoeaod, kan de Vorml%' Van deze politieke advÉ%- 

eommissie aiotvgeheel of gedeeltelijk door de illegale organisaties goeohlo- 

den# te bedoelde oomissie, waarin de zgn. Ysrtrouwonsmjanen, van wie de helf 

tot de lllegailtdit behbort, uit Hoofde van d© 11% gegeven taak q.q, zittlse 

zouden hebben» zourbi jvo^^beeld tesamsn met Vertrouwenomannen kunnen, ■ worde* 

ssmengesteld door de groep, waarvan het V»C» hot werkoomité vpnat ©n die, 

voor ©en derde beetaat-uit bestaande uit vertegenwoordigers der odde partljei 

geaoht kunnen, worden op de geestelijke ondergrond der illegale aotiviteits- 

■ drang., ingesteld zijn# Bij de samenstelling zal uiteraard alle invloed die 

haar toekomt moetan worden gegeven aan de stroming vaa politieke vernieuwing 

en heroriëntatie, die de laatste jaren in ons land ie gOé^00!^» ^ 

Minstens de helft van de leden der te vormen advieaoommisaie zal op s»*» 

ven het «ub 5 verffielde moeten bestaan uit personen, die Elcb hebben gewijd 

aan het verzot en derhalve tot de illegaliteit gerskond mogen worden• Hier« 

over moet bij de csamenstelling informatie worden.' Ingewonhih- >i4**s ■&*■** 

C.a,samenwerkende illegolo organisatiesè 

Koot. Be fsroep #vmarv«n het T#C#de werkcommlssie vcnat, bestaat uit i ve^ 
tenwoordlgers van oude partijen(k#K#, S#D#A#P#, A#k#, Ö«H#, T#D#^en^x.ib•), 
c vertegenwoordigers van sooiaal-eoonoaiisohe volksgroepen (vukoentralee, 

ondernemers, middenstand en boeren) en i vertesenwoerdisers^v^ ^egieuae | 
atromingen. Toor de sub 7 genoemde taak zou ^t noödz^slijk ztjn, dat ook | 
een vertegenwoordiger van de Oomunistisohe Bartij zitting ZQ^t krijgen in 
be (Ao-elcl^ Pjro-Cf 
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Nota van don Raad van Toraot iaaaico 

vormgeving RAAP NBR IIXgaAX.X'n'XT. 

In vorseiilllonde illegale tl&den is de laatste tijd een "boodsehap van 
E.M. de Koningin van de volgende strekking versohenen : 
"H.M. de Koningin en de Nèderl&nds© Regering te Londen hebben aan da gezante-» 
li^ke illegale bewegingen medegedeeld, dat het in beider bedoeling ligt, 
ao spoedig mogelijk een getrouw beeld te verkrijgen van one volk, zoals ha* 
thans dankt en tegenover de grote -vraagstukken van onae tijd staat." 
«De Koningin hoopt, zodra de overkomst naar Nederland voor haer mogelijk l»r 

voorgelicht te woédan omtrent de toestand. Se weneea ©P di*-". 
ogenblik levende bij het Nederlandse volk en zal daarom o.a.'advies inwlana» 
van een Raad der Illegaliteit. Ook bij. de vorming van eon niéuw kabinet zal 
de illegaliteit worden geraadpleegd. H.M. de Koalngla deelt zulks thans reed 
mede, opdat straks het overlac zo vruchtbaar isogelijk zij.J< tf- 

Bet zal in de illegaliteit grot© voldoening hebben gewekt* ^at Kroon an 
Begeriiig■.zeer Juist aanvoelen dat-in de verzetsbeweging ïèeer leeft dan , 
alleen de behoefte het vaderland in de bezettingétiJd te dioiten door daaft^- 
werkelijk verzet, maar dat er vooral onder de onder gr oïidaestrtJdersM een 
geestelijk reveil is ontstaan, dat in herrijzend Mederlandsohon© vruohten 
kan a^srpen. De taak der illegaliteit is na de bevrijdiag niet geëindigd, 
integendeel. ■ ffi 

Wet in al deze Jaren van onderdrukking in velen ie bovenal de 
geestelijke- saamhorigheid, dwars door alle godsdienstige e^^Mtleke ,vei^-r 
schillen heen, zal ook dan bot uitdrukking moeten worden, -gebracht. Aller- 
eerst datgene wat ons allen bindt,, geen aooeat op tegénstl""' " 

• Het Is is wens rm de onder het verzamelwoord illegalil 
ondergrondse gr o ep eri ngen op zeer brede bas ld. dat dé ■ r-:.^ie' de ille®ö. 
werkers tot de strijd tegen de verdrukkers van onze demod^ctisahe vriJli|öM% 
tot ssvenwerking in groepsver'be.nd braoht, zouol in het.^toelcuiustig' ótaatkua^ 
dig, zakelijk en materieei bestèl' vau ons lund tot ultdrukki:,^/«al komen - 
als roortdtïread tot ■iltdrukkiag-- gebraoht zal worden. * 

'Van dée nieuwe geest en de toepassing daarvan in dec praktijk wÜlen 
Koningin sn Regering kennis aemon. Niet alleen over de .vorming van een nieuw 
Kabinet aal de Raad der Illegaliteit gehoord worden, In dé boodschap Van 
de Koningin staat duidelijk: .voorgelicht te worden omtrent de toestan 
ds vfenfien en,de gedachten, op dit ogenblik * levend© bij hot boüorlandse 
volk". Dit kan niet andara betekenaa, dan dat bij b0l.an|riJk©^ problemen op 
staatkundig, sociaal en ©ooiaomisch'gsbiéd taüüsn telkend hot oordeel zal 
werden gevraagd van de Raad der IllegtiXiteit (H.A.X./ m.a.w, dato deze Raad 
ïsog onafzienbare tijd «er* taak te vervullen zal hébbén ©n: deze-■ derhalve 'een 
permanent karakter' tal'dragen;.;' staatkundig bezien -oi^ié 
mening dan ook-niet anders worden beseiiouwd mshx a3h i» zijn «dn dia? T*»tm -. 
Colleges van advies en bijstand als bedoeld in abt. 80 der Croiidwet, luidend 
"De instelling van-vaste -oollegeè van .advieB en bijstand enn de HegerJ-ng 
geschiedt .krachtens d© wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hun ^ * 
samenstelling, werlcwijz© en bevoejjtdhöid." 

Bit dit artikel blijkt, dat hier sprake is van vaste oollegoe van advies 
en bijstond aan de Regering, waarbij dus d« nadruk dient to worden gelegd 
op -aet peiïaanente karakter. D®-. tnstellS.n^ var* deze ■ ool^ege».. geeeMedt. kraefcb 
hens de wat, hotgeen (sis Kranenburg, lied, StaafcareöSp 44e drab blz. 204i, 
ia de praktijk is neorgekomen op ;roiJ de wat". ,K li- 

Na het herstellen van de normale toestand zal dus ook in hot anderhdvi^i 
geval t.e.v. de R.d.I. alsnog de wetgever moeten worden iageaclmKold. Dat de 
R.d.ï, inderdaad een College is als bedoeld in art. 30 m* vindt mode beves- 
tiging bij Haart, di© over deze collegea sohrijtt: . .Aï-y:,;^ - .y':.-, ;Kysig| 

- - .' " . : ; , , ■ '■ , - ' .-. .. ^ ' ' ■ ■ ' y^ 

y . y . ' ... y ^ , . ■ . 
" . :y ■ ■: . , ■ ,. :y,-..;y,Vyr ;... ' 
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<iVaste Golletses doelt alleen op die üélie£>®s, wier taaie niet is afgeioopea 
'•met a® uitvoering van één Meanderen lest, maar die ^eregeM voor een b«- 5 
"paald deel werkzaam blijven. O-een Ooileges ad hoe (Orondwetaheraleniag, I 
"blz.121). Sn de boteekeais van de begrippen advies en bijstand legde de 
"Heer Troelstra bij. de verdediging van zijn amejadement, dat'.art 8ü - der Gw»: 
"werd, aldus uit; iteun ia oneotelijkan en teehniSQhen-zin, waarbij ^ 
"Jraart nog opmerktdat aan het begrip ,f'bij8tdrfiöw oen anders genuaaoeerdg, \ 
"niet een verder reikende beteokenis moet worden, toegekend dan aan ^ét ' v^or^T 
"aöviee (t/a/p. blz .221},8. ■ • n; x 

Op grond van bovenstaand® mag voorden aaii.nnoa0n» öot 00k K#M. de Konir^itt 
bij de. instelling vén de H.d.I.daoht aan een vast GoIlegQ van adviea en blj- 
stand aan de Kegserlng» Uit legt aan R.d.I. de jilleht op^ aeioh reed» thans te\ 
beraden omtrent aatgenft, 'wat in meergenoemd tkpondwetsartikel. verstaan wordt v 

■ gnderh^gfeêifiSt^ -bénoemlng, seöasnstelling;, werkwijze en bevoegdïieid» 
' ^ t,•'' .-sÉmaltiftiteillnA: de i-aad zal moatén bestaan uit 

digers, aengeweaen;:daor ,.d.e.; illegale groepen, die vo^r % Jan 1944 'lende^ljk 'of 
.'tiiterprovinolaal werkzaam waren. i>.e loden van de-.Kaad diaaen zelf aotief mode- 
werker Van de dooi hemvvertegenwoordigda argsaixisaties te zijn gevreeet* -Sl| aiji 
gehouden verslag ui;t, "td brengen van alle door heft in hun kmïiteit al» Xld-van 
ue kaad oti'iöie®! uit te brengen-aaviewen aan hun organlsrtie, b©hordens indie; 
hun-bij b@8lnit: vah7^h:kdad gehsliaho.Ading ie opgelegd, ueaien in het kader tbj 
öe reeds krachtend art.hü dw. bestaande Radendraagt de R.d.I. een karakter, 

■ dat' een ■ tueeehenvtï&i''■*■■*" taeoehen öe door de Regeerthg ingeatelde ingestelde 
Raden m öea Middeastndsraed van den Hij verhel aèrdad,. die door de organisatie» 
zelf tot stand zijn .gedraeht en door d© Reggef ing' zijn erkend... • -'Z" ' - ■ 

Bevoegdheid: Het" ueyragtgde en ongevraagde „edries dtbrensen aan de Kroon 
en de"l'egeering "over' all* onaerwerpen, stoatla'üidlg, s ooi aal ®h economisoii, 

'waarin de illegaliteit,, op grond van,haar geeéthhgesteldhaid,-er'aan^a?sktop 
meent te ^jgen maken .géiioord-te -worden. .■,■■■,. ..-'/'V 

lerk-ari.iza: Uit ha haaö der Illegaliteit wordt oen Bèsttaap gekozen van 5 
tot ? leden, ba Raad kan zich splitsen in coiamiesies, waarbij met de speoifiekc 

"erbeidsvcldoa der groepen van öen,gehenlea laad wordt rekening s©!K>udeB. 
BIJ de behundeiiag der Groadwe-csnerzieniag. 1922 werd ia de gerat» ïfléor 

d® vraag gesteld, of de .adviezen der.Vaste Ooileges van advies:en bijatand-opei 
baar gemaakt' zouden worden, be Beggerlag h®«ft,.hierop' niet geantwoord. Muart. 
vexondérstelt, dat dij dit,tan zelf aprakend vopd:. kulka geschiedt daxi-.dok-iftét 
de pre-adviözea van"dea-Jloègen. Raad van iUfbeid.' ijet-moet-la het beleng vak opei 
baar' loven in, !lo der land van het grootste belang worden geaeht, dat ook d® ad- 
viezen ven de wOrdkn gepu.blioeerd.- 
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toea.irsklaé «m 4« voelas^laaadf da bakoMmklug '/■-n 4» !>alt#«m 
{ais# <3« a:adadsïlin^in)« 3a grofeltaisnt «aavroor dt delegatie 
sloft göaiaatjst slot au dn- ver'• Isirinfi insadn de w*penlaleverlag (die 
door 4e links.r««otio £vmi&K>Td werd)» IcwasMW op&im* do pXünnen voor 
do ; 0' tor tj -rakt» 

1» -'ot ïiio'iw® ylm. tm. d» .^tókeri-sei* werd voorgeleftoa* ".«er opaei-kolijk 
wan» iat in 'C9£inaml é& mummikitHS mt h<*t VQ -mrd ^oaoooftoerd» 

J'Kt» d^t art '/C aieoate voor era visrda in de coasjtiselt d® xotaln 
«ou ao.-.vn bosattea» Overlê^»» w*rd voor ieder poli tl «k 9 ornmaimtio 2» 
&n voor- 4e niet«.^©liti»Jc« X ssefeel voorgoatold in do Ot. G§(om. pro voor 
4e iinh.R« »eoti«> • U«t voor «tel wordt nog doorgontuard* 
de link«e eootle aeovaavddo al» genval# dat do illegaliteit Eloli aet 
do politiek noot deia^^ien #& dot eea ov..-rkoeygliiig^li<?hwwn van 1®— 
g'-ilen en 111 e- r*leii niet MoeaveMirdlaer aou «sijn* 
Uït^r i>l&:,k9 dat &m miato, fet 4« ill«gttl«a in dit llcimm vis blok 
eon stem moe eten kunnen vurheiTen «n d&t do lilegelo organlo»* 
ties vi de Q.-G dit blok voor ku» wjason «n mmwijslngen muém moeten 
kunnm baroikea» 
Het vt&rdt thana wal duidelijk» dat de standpunt en ia twee hoofdnaken 
sljn te typorm» 
a* •■■11 men Illegaliteit en logale politioi in en licdiatfli eadorbrenijiia 

of Met® 
b« 11 Kien de Illegale groep In de oomnieele In anuw contnet houden 

aet dit illegaliteit (d® (ïAO)» ineekd politieke pro^leaifln of niet. 
■vat mt ötóratiï betreft ie de overwinning prttotisoh bevochten door 

de ree toe sectie» ;■ Xfe de Gaarheid wil e n overkoopeliaisnliohom 
no©« term. He sreblesen, ui» lil«r a»g re «ton en net soepelheid op.-:»— 
lost mo&t&ü «orden, betreffen4dt verhouding It-illelit 
ia de sosvaiasi® m da politieke verhoudingen in het iilegolè de»!, 
at p vi% b. betreft» ia de situatie niet so rootkloarlg» Het loaneken 

ven i.il®;;:..*litott en politiek» dw». het vcmljd'-n v^n het drijven van 
politik oor de G D ..n de orgGnlsntl.es» io eoht«r vun «vwi wszealijk 
belang al» het oombineron vnti politici en Illegaliteit in een Natio— 
rmlo J v leeoomi» oi e. 
-OU men soeetann» dat do G ,3 sieh sou inlaten jpet do wijse van toe» 
rtó.nasling. «a oplo^olng dor politiek npobleaaen in do Katloaolo AÉvios» 
o«Bi£iceie» dan souden de grot^ moeilijkheden (ponderablllteit» niet 
poli t luk e btóvoögdheid der leider»» .io elvv rsohuiving dor or&snioation) 
vm politiek in de 5.vg weer opsioesaen. 
Iedere v. rgad^rind: der Q .0 % u da» in het politieke el op vaatlopen. 
Pe linkse seotie au «iet die relatie en solf» ia eterker mate dan het 
plan Pljkatra wil» Ru kun toegegeven worden» dat men ai oh bijv. insoko 
de Jt . ivartng niet blindelinge wil over. «ven aan ne^en mannen in do 
Hatioaalo .dvieooon-ia^le» «asr engekeerd ie het ook waar» dat suivo» 
ring belnviood door da G .0» stellig aal ontaarden In spilverlng v«n 
politieke ato^enetandero. He oiiddenoootie v.;»raohllt innake jawt b. ook 
van ons. Overigen» acht se liet VC geen v rta^enwoordigead XldbM der 
poll tl Jt e stromingen en ten slot to «««ut se dat d«> Koningin ono niet 
vraagt on ia eosMnetie» m e-n Illegale ooamlesie. Intnaoon io 
het ster bevredig and» dat de linkse «out ie mm weigering ten a-ncdon 
vnn pont »• 11#t vuren «n ber.it is» «ït het VC msam te worken. öaü**» 
meer nijn sslfe de plomm in de bijlegen .tin of mm aohterhst.ld. 
2. 
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' 2» is ®Qh%ui* d« ii« ie itiTifiWBWitli 
piotaailap aittii, te, .fe-.;r t» ÜJ v *rk Xaujrde» iet de seetlé xioh 

pölittïik. ¥41. fcesaótd|o. ©n re»fcrw«rt «turidpuiit veor Jtiet 

■. vr' 'i de reet i• • Ü ;i41 döet, «X» ma bedenkt» dat seetie 
aaaat-iarde o.? i» v<nr«lak'''-d(#4\..3^» mdewerkte aan. 1© deputatie («a 
ar eer. ee^aunlst in, hielp beiw^^a) o» de rjrooa politieke «dvleaen te 

ï-yan fm te-n slotta t pl^oi '.Ujkotrn «r it entatoad» kant gij b#» 
tiJpen iO® vsr-nv-Auad v? J v?area ov-.-r deee zee&i* Daar sijn harde woordei 

ov .r teviaien# 
In. d« tijd» dat vil ^©voehttfn liebbea t%:en de peaetmtie vm. de 
aolir.iek in de ilXi-n:., lit-... 11» vochten m t%ea de linkse eeetie «a 
de -nli'bns.s fa houdlag «<;r eiddeaneetia • op alle punten werden wij 

. esln^en aoor de c ..'italatte der ©iddaaeeotie voor de linkss, 2,9 
warde.'.:. %% node gednvoeu/ca n .ar een ylaa waarin de politiek in de 
v I binnen ^abraoht sq-i 'worden• m naar een be^;laeelverkloriag» He 
de .areaderen voo.-al bult»« an&e organlsati»» in onrast aou brenoe», 
Ka wij ie aiatmm van eer süïi o.aa worat«l voor de C.-,5 ^eboadsa si ja 
kont d« laiddeneeetie mt 6«a stmdpuat» plas royalist© %u» le rei» 
Hi'-r^de haalt dexe seotie «en a troep door de historische ontwikkeling 
mt altijd a'baaxd is, 
Op de vraag al de sootie aan h-.-nr etnnd .uat een voorst'»! kou trll-aa 
vsrbmöeB» fat-boordde »ij eatkennoiid» lij sni !sl<^ dua nog nee tan 
bereden ov., r de vrnag of wij nu voortgaan s»t de ylmmofi ctf een eeiefs, 
derhoidevr rk.loring uitlok, «m» inhoudende dat de ÖAC xich onthoudt van 
politiek# 
loas aarlciriiardige draal ia wel te ver^2ar«m# Het standpunt van 4« 
«i-.dsrïöeoti« ma tot nu toe praotisch hst standpunt van pc en K.ïF# 
h« overige grospen in ie «actie laten sddx thane aas* galden uit de 
aard v-.n do or,..uiiB .-.tios in Xe mldieneootie sijn sij tègm deslnam 
in .3.® politiek# Het blijft niotteain vreead» dat ook het SÖ en het 
K P at.- sd«n voor 4« iornule waarin de houding-van de ai Kien eeetie 
werd ;c t tgedmkt# 
iVoluo -;vo'. jM'-. km}- rsen v^rwao-.tsn? 
Yo .-rlö/lj uit» dat oo»« positie t% snover de linksrsaotde v«reterirt 
wordt# .-'««e laateto vindt thans «-.n order?»ld tegeaovn r sttói» die 

i intuasen ronde belangrijke oonoeoeiee gsda-.^R. neeft» m dasmede haar 
' ge®do ï/il toonde# Hot woord la t'mrm «van de linkxeraeotie• /' 
L ' 

a# spcnaw/EGHA^au 

••at la cionohtergrond vm. as aooüijkheden» die nen hier en daar onder» 
vindt mat u..-n 'ïb^aluh, ie groep do Oroot onn# 
"ja p.. r.soneslp ad van do apoarwa en kwan longnnaerhiind in vorkesyde 
han^sn» ksmvl nog min of «aar goede elenenten in deee éamd ovsrhloven, 
öeae l^utatm willen xioh. ti-.mn veilig stollen door de eor^Hiimtlo van 
da opoorfpeï.tu-ïk ovar te «oasen «n tot oon ,,:a#d ©inde te brengen# 
ij as© enten d^rtoo» midi sla do i ireetie a-rnsluitixig B^n de flVeluh# 

Bet deao ontwikkeling» de .atvoerlag vm Jaaar taakfOorsproBkelijk 
non H -P (on 10) opgvdragsn» baaoeilijken eou» wa» gestian de ante- 
eedsnt^a van de f.o-club to ver^noxtea# 
Hiermede etuut in verband» de sotlvitait ven een «antal-groepen 
(da 1 r ot» do mm» on*) on tot ««» organloatoriaoh v rb?yn.d te kosaen 
ten behoeve van hv t vormen von oen togeimioht de 10# 
Of ook hvt gooaaxijf in de "jmdodolingan vrvn het Corraopoadentie<» 
Ir.jreau^» wa irov--r in de nededellagen, geechreven werd hiamade ver» 
band ho'adt» 1© n.tai aak er» /uur *eer wol mogelijk# 

3# y : HBO# 

1# >,« hadden een uitvoerige beexrekiag mat den oom jundvmt# Orleven van 
vureehillende dlstrtetvm over Oh aapirutiee» onsse voedeeltaak e#d# 
kw^mn ter «prake# 



Jt "'f • 'i a ai.jde, wao? .fc«t na® risi# «o 

-r-7At"a"n''ï* 1 j® ■■■)ö ontmtim&i op» 
v;,^; r* ^JL'^ l i, : ^ tou!^ ^ » .uer@tai®n. 

" ' 'J k 4.5, -ï.arman m^weiu^k «ild word«i» Man 
We.-4Pti«.uw« ona <?ir^ci, m'i'i®f*r ar sso®ilijkh«d«s ai.ln« 

:o; :.;,. .nd: bü m... op OftJi »'■■:« »««*>• a^tttp^fhiek® indruk* Ook hil 
vo^..t no-'B ^foor -marchi®, noen voor rwwme. Hij een idoallat* 
...1.t wli^a^nan, svar on» InKlona t# ^©i ver.-«at. datoeht 

xn stijo iioioUo rs^eron boter-ent. HIJ vvrmnht ao£t doop 
tac» ao misvc^rs•tanden alt de wg te ruiroa «n de idtal® fb t« 

^aï5S?.b.0,■iVV'®n, rn •;-r5Vftciiting, dl® wij Intueaen niet delen, omdHt 
't** *£V ^: a h4;AV'irwp;v'-v:-'i,ïn» «'' «r prlnoipi®!# v^rsehillan ei® treft» 

• ::i.: ^ hU,r t^a ^8^^ -w.. vn.^v ,. ;. ..vuit h..yr en •.. n d« ov-rktmt «sn uitstekéAde imeie 
v rv.vi-.@a. „o awnre ijxu mn, Me sij irreog m het feit, dot «IJ ©pw. 

■..^xv^tvruistv. nl-.rt mmnEsai* borkonö is op iose toont ,nd# mkm 

.t üvini&né nodig. 3.-A«r komt bij, a&t d® L'Popö «.xa* 
eeóuont ftijn op het ^vaewin da OS «a d«. rdoar auteeatlatii 

fe r l,5* '-1' ^oa®a ^ara. ~>aJeidijag aiat uit gevaar wal u".. Bii^k in* 
Se ::v/ r.ooft nog em rda,-.? klappen gehad, Zij haait invloed In roaa. 
41%;;-kriii..,8», s&;«n ••.« 0V'- riwat en helt ateada aterker ovjiW n? ar het 
oosiUiunisMe ifeefe la ga wenst <1® goode olsmmtm in. é& af? van deee 
tn. .na fan sakan op de hoogte te öratigaa) Do HW v^rwaeat veel van 
do ^tpmde, gevolgd In andsi-e bevrijde lundea, && hi^r Idealen te 
v>; rv.'eata1 ijken. M, .r «IJ t&2f nUt de iöluilng in ae »Ss kan krliM. 

^ij he t tf.ürss dii-urvnn, émt de reaatla (in de 03) alch aeaotê 

a«;-'#i* we "d m^''9 *** '*** i'evo'^ dat de togeaatellSjigeB veiv 
S®' 01} ï/OTut at-s ksr, nriaavsate de tijd vooptaelipiJdt• Be OD heelt 
«eayr grote invloed la Koli*.nd»e I&gerkplngm In gelend. E1J 
».r«w4tT >iViu*:.iVf de invaoed v-aa maiaale etrealnge» Twas,rondep sa 
ook uö hl- sohaaptj en nl, les wat naar ƒ Ik sa vemieuwlao streelt te 
©na ar drukken, ove -->51 aidern keeit desa reactxonnaire neiging, tot 
gr©.,® onlust en a n leiding .^eg^ven» Dok ia de OS sljn tal van 
£>' ©•-• i»©n «n '-'• rtóonaa, ...ia nat vrueht voorga 1 ioht kunnen worden ovap 
4a«a stand van js^öh. 
b-®t i-3 du-ia^lijk, dat onss sonaando propaganda en oase voop»» 
li au tlag n;u*r binnen «>at lijn» taot «oat ■ eadhiedm, teneinde mmv~ 

do nog «ocaUJka sauanwarkliitf niet ie beaooiltjkan ©n -aiöer- 
ois -.iö Ji-iat# koers «o a^iilhevan. 'Mtsdr dat hot dringaad nodig 

x<5, cie ^ geheel oigan aiaiuwfljsa van KP #r ZO ia ei^en kringen en 
5gi^.^i*b-.i.liit«pni te aoen deorwerraiif sal hm wel volkftatsa '«j1"ri"&ill.ik 

ur slj nog opgeharkt, dat het bij desa voorlleating nodig is, eteede 

4 '-■**' vut. •>-.-. ry»ilanda toe op hjtzelfdé a^iabaeld to P&giui'-an. en 
da v ■urilcditia.,, ai et scsriftel ijk, JOP.rjr^ndel'ip!^ tr^ 'Bevan'i"" 

vriéndolljk» ^jreatail» 
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O 
1, rorv .a ? ■:IT^a« 

pa» Op ▼trxo^Jc vn -uid TiQi1W4ti« topv- r^deriAe vuil h«t :7ftat«ii 
van h«t; land ^ hou dan. . . , 
laat ver■sdfci'iné h^ a^t waliawaar Qvarwin aavÊ«n«cimp over prlnoiplel* 
hcelienlncien «üs hot CB# m ar alj d« mening v.n da LO tooJi oei er 
kuua*n vtrtolkon d«n hat C3# aan reden, waarom da»« va^adartng» «O* 
moeilijk JF.lj ook bijeen kan koenen, »eer is aan t« barelen# 
ISot «preekt v^zalt, dat we nog v rdar op de ^oede oude weg sullen 
koffion, tnalen ook hftt Koorden «n het Oosten een «f^;ev;iardigde »tur€irn# 
lt aal wel niet ger«fceld mo^aaijk aijn, a ar mleahien lukt hetjoor een 

■ nkele keer on wellicht i» het mogelijk iemand voor ^enuimon tijd hier 
to detacheren# ^ . 
Oe «erstvolgende keer ven aderen we in Hilv^remi en wel Kaandeg 
15 Januari. Velden bij het CB «Idciar# 
b. Hoewol de v. r, adoring liaar inateiaminfi ast de wexknaiAmheld vun het 
CB vilt«pr«k, was aij toert van oordop, d&t meer dan tot nu too go- 
waakt motïat worden tejon ean "dlotatuur** wn het 0B# Het OB weeo op 
de nooAsnlelljkheid snel, soms op e<® dag besluiten te „ 
od de moeilijk* vferbindlngenf op e«n soort ♦"vertraging In do hersenen 
van het CB Inzake de mogelijkheid d® top of etsn gedoaltelijko top 
thans nog bij elkaar te krijgen, nu dit voor enkele maanden, door 
practlsoh leder ondoenlijk word geaoht# Verder wees het er met nadruk 
op, dat het ni its Ilover deed, dan de verantyordelljkhoid op Jo aor- 
aale vdjao met de topleden te kunnen dolen» Itu blijkt, dat de boheoxto 
an de mogelijkheid bei do aanwoxid si in, wil hot CB graag medoworkin 
aan vergaderingen van een aantel topledon» 
Bovendien woonde het CB reeds enkele provlnoialo 
Koord-iloll«ndn «n huid Holland bij en hoost binnenkort ook in 
op h t appel te kunnen komen# Boor doso wijao van wow en al jn reeao 

L vele tastbfiro reauitaten in df owmonweikiag bereikt# « 4j, 
' e# Be beglnseiv^rkifciPing vond over het algemeen Jnstjmalngin ^id- 

Holiand en Koord Holland. In ütrooht rosen ewttge beawa^, naar de 
nadere toeUchtlng over de inhoud (met 
over de reden van ontstaan, werden door ütrooht o 
beoohouwd# Ook uit do overigs provinoloo kwasma geen J0®" 
men ondsnk» de beswaren tegen do wijao van totot -ndkoming, mot do 

u emitorio dor vertcl&ring blijkt in to «temmen» 

2# TO .B'liq# 

Hot vóedselprobloem vormt op iodoro vergadering do hoofAaoot.^Op do 
eerste vergadering v«*i h-1 voedoolcomitl word ïoter v®5s&0

>^ ^i?^ 
iUidermael mor Friesland en bovendien naar Graningen^ en • J9 

b geven en thans om si oh mot do lllogalo worving benig te houden, 
Petor sogdo too a© «nel mogelijk te gaan* . t 

Bese vort>idoriag sal wekelijks rohouder m *ora* 
één afgevaardigde uit ütrooht, van Zuid HoUand| twes ^heTaardxgden 
van vovdoolgebifiden uit Koord Holled| enkeIs. 
bedreigde gebiedoa uit Koord -Holland (waarondor bT*K«es 
«nieter, fie de vergaderingen sol leiden. Do vargadoriyf bedoelt do 
verdeling ter hand to nemont het woA to stimulir« en beoogt «fin 
sneller contact tusoen worvlngo- m diatributloplanta# 

J' O.o. 41. « al to* 

l>eliandfeldo gem oomentaar behoeven. B ld e st&Renuitd e 
lij aijn thana Rln of meer aonterhaald xaor de £«wij^r^e_ iasi ^tea in 
d* lirJ'^e scotie, wnar ean wending n- er ons standpunt is te bespeuren# 

Met Ivrtalijku groeten, 

•/ y C B 
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% ^ n"sn, 
Van de groep der Vrije Kunstenaar;inzake de eaiacnstcllinëj^e^tevdjzé ^eW 
doel van een raad oer Illegaliteit; opgesteld naar aanleidin^ -van' 
de nota van Dijkstra c.s.,ds nota van RW en het memorandum van de 
Waarheid. 
De Vrije Kunstenaar acht de poging van Dijkstra en J.M. mm reeds thans 
te komen tot oen formulering van de taak,de samenstelling, en de 
werkwijze van do Raad der Illegaliteit,hogelijk to waarderen. 
De geproduceerd© nota bicat een goido basis voor discussie over het 
aan de orde gstelde vraagstuk,ook voor-hen ciic het geheel of in 
hoofdzaak oneens zijn mot e in de nota gestelde oplossing.Ook wij 
zijn het oneens met de gegeven oplossing voor de samenstelling en ue 
werkwijze van de Ra ad. Het lag in onze bedoeling het gehele stuk 
crttisch te bespreken en onze inzichten omtrent samenstelling en 
werkwijze zelfstandig te formuleren,opdat ook die inzichten en formu- 
leringen de gang der discussies zouden kunnen vergemakkelijken. 
Inmiddels is ons echter het memorandum van de Waarheid ter hand ge- 
steld on daarin vinden wij zoveel aanknopingspunten met onze eigen 
mening,dat vrij menen boter te doen te volstaan met het maken van enke- 
le kanttekeningen bij dat stuk,dan daarnaast nog eens aen not'a te 
produceren,dio in hoofdzaak hetzelfde zou zeggen. 
Vooraf achter nog enkele opmerkingen over het stuk van D. en J.M. 
Met de punten l,tot en met 5 van do le blz. kunnen wij ons vrijwel ge- 
heel verenigen.Wij vragen ~ns echter af, of het juist is,telkensi te 
spreken van "Dr Illegaliteit als totaliteit"."Totaliteit" doet niet 
alleen denken aan "geheel1-,naar ook aan " eenheid".Nu is de Illegali- 
teit geen geheel en nog minder een eenheia. Het ware dus boter kort- 
weg te spreken over de "Illegaliteit" of anders "Do Illegalitoit 
over het geheel genomen",welke laatste term het streven der samen- 
vatting en vooral samenwerking uitdrukt,maar toch de nodige speling 
laat. 
Bij punt 2 zouden wij willen vragen wat onder "Redelijkerwijze • verstaan 
wordt. Deze term,welke wij ook,in hetzelfde verband,aantreffen in het 
memoranuum van de "'"aarheid,is veel te vaag. Het is algemeen bekend, 
hoe juist in ds laatste tijd vele gr jopen en personen dringen om een 
plaatsje in de illegaliteit. Zouden ook al deze groc-penC en misschien 
ook personen) in do illegaliteit moeten worden opgenomen? Neen,na- 
tuur lijk. Maar dan is het ook beter een minder aanvechtbare grondslag 
dan "Redelijkerwijze" als uitgangspunt to nemen. Zondor er naar ook 
enigszins op te staan dat onze omschrijving als cie goede aanvaard 
wordt,stellen wij voorj'Valle landelijke en pr-.vinciaal werkende groepen 
welke reeds voor 1 Januari 19^3 bestonden on naar hetoordeel ener 
commissie van toelating redelijk kunnen aantonen voor en nadien gewerkt 
te hebben." 
In de punten a tot en met f van het hoofdstukje" De Taak van de Raad 
der Illegaliteit " achten wij oie taak te beperkt gesteld en werk- 
wijze ook ggenszins in overeenstemming met de plichten die de illega- 
liteit na do bevrijding te vervallen zal hebben en de rechten die zij 
zich verworven heeft. 
Wanneer wij onze bez aren togen dit hoofdstukje kort samenvat ten, dan " 
komen zij hierop neer: In feite wordt alle macht gelegd in handen 
van 7 of 9 personen,waaraan nog niet eens de eis gesteld wordt, dat 
zij zuiver deel ven do illegaliteit uitgemaakt zullen hebbon. Wat 
eigenlijk precies de taak van het Ro-.dscollege is,blijft in de noto 
onduidelijk,maar zal vrel bedoeld zijn als een soort adviescollege voor 
de onder n genoemde commissie van 7 of 9 personen,maar uit niets 
blijkt,dat deze commissie gehouden zal zijn het advies van het P.aads- 
college op te volgen of cr mot haar adviezen aan de Regering rekening 
mede te houden. Waar noch de comnissio,noch het Raadscollege op 
enigerlei wijze vorantwoording schuldig zijn aan do Raad der Illegali- 
teit achton wij deze gedocht ene onstruct ie te spotten met iedere 
gezonde democratische werkwijze. 



Ook de verhouding Overheid(Staatshoofd en Re^,ing)-Raad der Illegali- 
teit "blijft geheel onbesproken. Uit niets blijkt op welke wijze het 
contact tussen "beide wordt gelegd en gehandhaafd. 
Dit alles maakt dat de gedachte organisatie naar onze mening voor 
de illegaliteit onaanvaardbaar is. Een werkelijke Raad der Illegali- 
teit zal niet bestaan. Zij wijst 7 of 9 dictators aan( zll zij die 
werkelijk aanwijzen,of zullen die.de Raac opgedrongen worden ?) en mag 
dan voer een jaar naar huis gaan on dan nog eens terug te komen om 
te horen wat do Heren in die tijd uitgespookt hebben. Als.de commissie 
leden lust hebben dat msde te delen,want de leden van de commissie 
zijn onafhankelijk en niet gebonden aan het houden van rugggspraak 
net de Raad of de groepen. 
Na het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat wij,ondanks alle waar- 
dering voor de aanvankelijke poging,niet nee te; kunnen gaan met de 
nota- Dijkstra/JM.Dat kunnen wij wel met het momoranaum var de "aar- 
heid, al hebben wij daarop enkele opmerkingen te maken. Er zijn er 
misschien meer te maken dan wij hier memoreren,doch waar het stuk 
toch ook in de mondelinge discussie nog wel enige wijziging zal 
ondergaan,menen wij ons hier tot enkele hoofdpunten te kunnen beperken. 
Bij punt 2 maken wij bij "Redelijkerwijze1" dezelfde opmerking als bij die 
uitdrukking in het stuk D/J.M. gemaakt is. 
Het hoofdstukje" Taak van de Raad der Illegaliteit" zouden wij willen 
noemen j"Taak en werkwijze enz. " 
Bij punt c zouden wij vermeld willen zien,dat de daarin genoemde 
functionarissen ook uit de Raad gekozen moeten worden. Een uitzon- » 
dering ware wellicht te maken voor de Algemene Voorzitter, die wel- 
licht een hoogstaande figuur buiten de Raad zou kunnen zijn. Bij punt 
e zouden wij willen opmerken,dat zulks door de minderheid of een 
minderheid gewenst wordt,dé adviezen vergezeld moeten gaan van een 
nota,waarin het inzicht van zulk een minderheid tot uitdrukking 
wordt gebracht. 
In plint f zouden wij het laatste deel van de zin (dat wat volgt 
achter ümsterdam") willen vervangen aoor "als de hosfastad des 
lands " ) 
De burgerzaal van het voormalige Raadhuis,evenals het gehele gebouw, 
is in restauratie en dus onbruikbaar voor het houden van vergaderin- 
gen van de aard als de eerste vergadering van de Raad der Illega- 
liteit. 
Het in het memorandum ontwikkelde systeem van erken,waarborgt op 
democratische wijze de mogelijkheid voor alle leden van de Raad mede 
te werken aan de samenstelling vr,n adviezen en geeft ook de groepen 
gelegenheid de contrSle op hun vertegenwoordigers to behouden. 
Het contact tussen Regering en Raad is op gezonde wijze geregeld. Het 
onder punt 6 gestelde omtrent de beëindiging van de taak van de 
Raad,'waarborgt dat dQ Raad geen parlemsntje zal gaan spelen en aldus 
■je taak van de werkelijke volksvertegenwoordiging zal overnemen. 
Toch ware het wellicht beter,hier e endusdanige omschrijving te kiezen, 
dat de mogelijkheid open blijft,dat de Raad haar taak ook na de ver- 
kiezing van een volksvertegenwoordiging blijft vervuil en, voorzover 
die taak ligt op het gebied van dc zuiveringsactie,regelingen voor 
nabestaanden van slachtoffers van het illegale werk en derg.zaken. 

Bést ons nog enkele woorden over de nota van de Raad van Verzet. 
De daarin ten helêcLe gebrachte gezichtspunten hebben veel aantrekke-^ 
lijks en het beroep op de grondwet is vernuftig. Doch naar onze mening 
moet de Raad der illegaliteit géén permanent lichaam worden en kan 
de Grondwetsbepaling waarop de RW zich beroept,niet benut worden, 
juist omdat op het nogiènt dat de Raad der Illegaliteit moc-t«r wor- 
den benoemd en in werking treden,er geen wetgevende macht(Parlement) 
is. 
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Kaax* aanleiding van de 'binnengekomen voorstellen inzake de grond- 
slagen, ds samenstelling en de werkvdjze van een Raad der Illegali- 
teit, delen wij ü het volgende mede: 
1. Hot uit. de kring van Trouw gekomen voorstel gaat uit van de ge- 
dachte dat een nationale adviescommissie moet worden gevormd, om een 
splitsing tussen illegale en andere vaderlanders te vermijden .Do ze 
commissie zou dan voor 2/5 door het VG en voor 1/5 door de gezamen- 
lijko illegaliteit worden aangewezen. De illegaliteit als zodanig zou 
dan, na de aanwijzing der leden,geen verdere bemoeienis met de natio- 
nale advioQComni8sio,noch met vragen van staatsbeleid mogen hebben. 
Wij zijn ven mening,dat een nationale adviescommissie als door Trouw 
bedoeld,niet een zaak is van de illegaliteit(al zal deze ons inziens 
zeker aan d© vorming van een voorlopige volksvertegenwoordiging 
moeten medewerken)doch van de Kroon en ae Regering. Wij merken voorts 
op,dat de waarde van de aanwijzing van de leden dier commissie groten- 
deels opgehtven wordt door de bepaling,dat nl die aanwijzing de ille- 
galiteit "geen verdere bemoeienis met het werk dier commissie hehben 
mag.Bovendien geeft de voorgestelde verhouding 2/5 VC en 1/5 illega- 
liteit in geen enkel opzicht een juist beeld van de positie en de 
wonssn van de overgrote meerderheid der illegaliteit. 
Tonslotte ie dit gehele voorstel een duidelijke afwijking van het door 
HM. de Koningin ingenomen standpunt (blijkende uit de ontvangen tele- 
grammen) dat uitgaat van een afzonderlijke Raad of adviescommissie 
der illegaliteit. 
Uit het door Trouw ingediende voorstel blijkt o.i.de neiging om de 

illegaliteit terug te dringen ten bate van de positie der politieke 
partijen,gepresenteerd door het VC.Uit al deze overwegingen achten 
wij dit voorstel volstrekt onaanvaardbaar. 
2. Do nota van RW ontmoet in onze groep het principiële bezwaar, 
dar "-Ij hst geven van een permanent karakter aan de Raad der Ille- 
galltoit menen te moeten afwijzen. Wij blijven ons standpunt handhaven, 
dat de Raad zal moeten worden opgeheven,zodra dat door de omstandig- 
heden geboden is.Daarmede achten wij ons ontslagen van de plicht de 
in het stuk van RW aangevoerde juridische argumenten te weerleggen. 
De practisohe conclusies,waartoe dit voorstel komt,ten aanzien van 
werkwijze en samenstelling,stemmen over het geheel overeen met de in 
do eerste nota Dijkstra/JM.vervatte voorstellen. 
5» Onze bezwaren tegen de nota van de Waarheid richten zich aller- 
eerst tegen de opvatting,dat een gemeenschappelijk politiek program 
der illegaliteit mogelijk en noodzakelijk zou zijn. Wij achten het on- 
mogelijk en ongewenst dm pogingen te doen de gehele illegaliteit te 
bindenbinden aan een politiek program,als door de Waarheid wordt 
voorgesteld. Ofschoon JM. het overgrote deel van deze punten onder- 
schrijft en zelfs reeds lange tijd hoeft gepropageerd, is als zeker aan 
te nemen,dat andere illegale groepen,principi'êle en practische be- 
Bwaren zullen opwerpen, ook t.a.v. van vraagstukken ,waar de nota 
van de Waarheid niet over spreekt,waardoor de kans bestaat,dat het 
vormen van een Raad der Illegaliteit wordt hgehlnderd of ?elfs onmo- 
gelijk wordt gemaakt. In het memorandum van de CC lezen wij in de 
punten c en d een opvatting welke wij principieel moeten afwijzen.Door 
de in deze punten voorgestelde 7/erkmethode zou de Raad het karakter 
krijgen van een Parlement. 
Daaraan zouden wij onze medewerking niet kunnen verlenen. 

Ha ernstige overweging van de binnengekomen stukken zijn wij tot de 
conclusie gekomen,dat wij ons moeten blijven baseren op de inhoud van 
het eerste voorstel D/JM. Wij zijn het echter eens met de bezwaren 
geuit tegen punt e. nl. dat het contact tussen de onder a. genoemde 
commissie en de Raad,daarin onvoldoende is uitgedrukt.Wij stellen 
daarom voor aan punt e.de volgende woorden toe te voegen: 
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"De Raad kan dn onder a genoemde commissie inlichtinge 
over de stand van haar werkzaamheden. Indien een lid d^ 
kennelijk in strijd handelt net de geest der illegaliteit^ 
3/4 der stemmen door de Raad van zijn lidmaatschap der cc 
worden ontheven. 
Voorts stellen wij voor nog de volgende wijzigingen en aanvullingen 
in de tektst van het voorstel D/JM,aan te brengen.De inhoud dezer 
amendementen spreekt o.i. voor zichzelf. Voor zover nodig zal hierbij 
nog een mondelinge toelichting worden gegeven.Na punt 4 komt een 
nieuw punt 5»luidende als volgtV" De aard van de adviezen|Waarover 
de mefling van de Raad der Illegaliteit zal worden gevraagd maakt 
het noodzakelijk,dat ook in de Raad de geestelijke stromingen,welke 
in ons Volk leven,volooende tot hun recht komen.!i 

Punt $ wordt punt B.^an het slot (voor de noot) wordt bijgevoegd:" 
deze aldus gekozen Raad zou echter zichzelf kunnen aanvullen net 
een 3- of 5-tal door haar met 2/3 meerderheid gekozen leden,die 
geen deel hebben uitgemaakt van grotere organisaties,maar die noch- 
thans door de aard van werk individueel of in kleinere groep de 
Nederlandse zaak op uitstekende wijze hebben gediend(Spionnage,over- 
brengen van parachutisten enz.)" 
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Te Aq ster dan op eersten/ da^ van aaniiielciin^splicrit, jvó. 

5 avonds net gelieele aanneldin^skantoor in öe Spie^elsciiool 
't' dtraat af&ebrand. Alle 10 man vrijwillit» Kederlandscii pers 
1 weg. naar huis neergeschoten door Ternetsbewe&ing. 

J Te Amsterdam tevens voortdurende aanplakacties van 
rin ■ welke ook elders dringend gewensclit blijken. Doeltreifei^^aö^re 

1 dlalén moeten genomen wrden ou de afvoer van mannen Je Terhinderen. Laat 
U niet terughouden of afschrikken door de -weifelende houding van overheia. 

in^ï^tblij\4n teii'volle'staan achter de Kegeeringsverklarins, dus |é|n 
Ausweise aanvragen. Blijft trachten iedere tegewerkmg van aeae actie met 
slip middelen te bestrijden. . , , , 
— Verzoeke ons het ontwikkelingsbeeld Van de actie bij U ter plaatse a 

gelijks toe te sturen, 

1 

Jomraunicué Kr. 2, Q-i-k^ ^ 
r T-fpede aanmeldingslokaal te raster dam is door een tijdbom tijaelijk 

buiten werking gesteld, In de haanstreek groote aanplakactie met succes. 
Eerste 2 üa0en slechts ca. 60 aanmeldingen te ^ ist rs 

In Woord - en huid Holland zijn reeds meerdere bevolfVin&sregisters 
in ëaan nu trachten ons hiermede voor te zijn, &us laten 

^^S^ennemeJlind S^d^S janfo^d ezfïegisters weg te halen en zagei 

1 J&e ^fbestaet^egrfmrhCopr^t een groot aantal der voornaams te werk- 
// gevers gesttund door leidinggevende personen uit de arbeidersbeweging 
tV» hun clicht zullen bevrijpsn, zoodat met verdubbelde kracht gewerkt moet 

wS?d?n om de MjfeSSedigeA ooi: op hun plicht van gehoorzaamheid aan het 
rege^ing^bevel te wijzen. Een voorbeeld van een schrijven aan werkgevers 
ta' Amsterdam, wordt U toegestuurd* 

In het Gooi en Utrecht ontvangen aanmelders, welke zgn. recht op een 
Ausweis hebben, aanzegging hebben eenige dagen later bepakt en bezakt 
gereed te staan. 

Qomminuoué Kr. p. 9 - 1 ~ l/^-5» 

i' Ook in Utrecht nu vele bevolkingsregisters in veiligheid gebracht» 
Vooral in kleinere steden en dorpen vrijwel geen aanmelding. 

In verband met onze actie merken wij op,_dat verschillende ïoiiagatax 
collaborateurs het in het geheel niet eens zijnmet deze menscaenroof* 

~ Dit mag'echter nimmer reden zijn om in onze actie met hen samen te werken. 
Het is dringend noodzakelijk dat ook elders plaatselijke actiecomité»s 

} worden opgericht uit de gazamelijke, aldaar werkende organisaties. 
jthV,/ Verzoeke dringend de gegevens betreffende het verloop der acties en 

taalcijfers van de aanmeldingen bij U (adresseeren aan bureau Lucii» 

Landell.lk werkcomité ^ 
w V 

V 
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Sea tweatal latorassanto ver, aderia^en ai ju gehouden» waarin JU9 N3P» 
HC, de ^olkBgeweëiag, da Seué, frouw en 10 vartagenwoordigd waren* 
Het blijkt, dat men bij de anders groepen onze opvatting over een 
nationale raad van. Advies voor da Ilroon aanvaardt en z&lfs de verhou- 
ding legaal—illegaal, die wij op 2tl stelden* 
ton einde de moeilijkheid op t© loeaen, dat in de GO problemen bespro- 
ken worden, die in de ÏÏU thuis horen, wil man, niet de problemengroep 
in do G..C behandelen en afbakenen, daar de vergadering van mening was, 
dat dit practiaoh ondèenlijk ia, omdat ieder probleem een politieke 
achtergrond heeft, bv. NHO, mar wil men een praeaidium van 3 in de 
0nC de bevoegdheid geven, de disouasie in de GAG af te anijden, indian 
het volgena het oordeel van hit praeaidium «en sulver politiek probleem 
Is, 
De GAC leden kunnen vragen stellen, vla de G G als brievenbus, aan de 
KB, waartoe NE leden de vergadering kunnen bijwonen* Van groot belang 
is het, dat de andoren de opvatting lieten varen, dat de illegale groep 
In de NE als apart lichaam moet kunnen opereren* 
Het staat tot voldoening, dat door samenspreking thans practisch de 
gehele illegaliteit, behalve de communisten, tot een plan zal komen, 
dat zo dloht bij het onze ligt, en dat de waarborgen zal bieden, die 
wij noodzakelijk achten voor een goedfunetioneren van de GAC* 

2. DA BhGIKSALY .RKLARING* 

Behoudens moeilijkheden in eigen kring, die nu wel breed genoeg be- 
sproken zijn, reageren VN, Parool en de Waarheid op de verklaring* Stt 
in feite niet eens op de verklaring* Het is de toevoeging vm trouw, 
die de gemoederen in beweging heeft gebracht* 
VN, dat verwant is aan de vroegere CDU, laat het zich niet waxgevallen, 
dat trouw aan e.-.n onderscheid tussen het Christelijk nationale en het 
linkse radicale standpunt bealiaeende betekenis toekent* Aij meent, 
dat er oen tegenstelling conservatief-vooruitatrevend bestaat, en dat 
de Christenen in beide kampen te vinden zijn* Sunia dit geen politieke, 
maar om tegenstelling op sociaal gebied, die de karn der politiek niet 
raakt* Op politiek gebied bestaat, of men het wil aten of niet, nog 
steeds de antithese* Jn het staan aan de een of andere zijde, politiek 
gesproken, ia niet een zaak van individuen, maar van baginoelen op staat- 
kundig gebied* ^ ^ , 
Intussen radct dit alles de beginselverklaring nog niet, want dat la 
geen politieke uitspraak* Of de verklaring politieke oonseiuenties aal 
hebben, hangt af van de haren van VN, Parool zelf* Parool valt ook in 
de fout, de verklaring als een politieke uitspraak fee zien ek verwaoht 
van oa* de LO niet meer of minder dan partijpolitieks aotiviteit. 
Nog eens, wij bedoelen dat beslist niet met de verklaring! het hangt 
van de heren af of wij politieke consequenties moetan trekken of nlot* 
De réaotie van de Waarheid zal t.:eon oom entaar verwachten* 3s spreekt 
van sun vijand, die nog niet verslagen ie (Dat zijn wij dan, tsr ver- 
duidelijking). 

3* BaSTirJHSHN^ÜElS. 

Na bespreking met hoge ambtenaren la gebleken, dat men ons Intiatlef 
tot contrÖis van bestuurders door en^uetsstaten ten zeerste toejuicht* 
Dat teeft ons eon grote steun In ons werk en makt het ook zeer waar- 
sohljnlijk, dat men met ons materiaal ernstig rekening zal houden* 
Men verwacht zelfs een dleoorvmend onderzoek van ons* 
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Verder is h«t onv bedoeling mx ook spoedig de hoofdambtenaren dei' ge- 
meenten onder de loupe te namen.Andere en^uetestaten worden diarto® 
opgesteld. Ku vindt de toanoaoing deraer ambtenaren door de burgeaees* 
ter» plaats» zodat de gegevens plaatselijk uitgewisseld zouden kunnen 
worden. Man zij echter niet voorbarig en late de gegevens eerst con- 
troleren door de door ons ngestolde en bevoegde illegale groep. 
Dese brengt nl. correoties aan» vraagt aanvullingen en», dus ook Ait 
materiaal moet op de gebruikelijk» wijs» doorgezonden worden. 

f/Tenslotie zal het ondsizoek naar de politie ter h-nd genomen worden. 
3o hogere politieautoriteiten zdllen op do gebruikelijke wijae be- 
oordeeld worden. Voor,de politiemannen is de situatie een andere. &r 
zijn weinig politiemannen die hun naam door deze tijd vrij hebben 
kunnen houden ven smetten, collaboratie, swarte handel,_steekpenningen 
aannemen, wegvoeren van gevangenen ens. eaa. Hat is duiaeiijic, aat Bij 
om al die redenen niet geschorst kunnen worden, maar het is even dui- 
delilk, dat zij in hun plaats al» goaagdrager, gezien hun varleden, 
nlat ajllen kunnen optreden, örote verschuiving naar andere plaatsen 

1 zullen dus wel da enige oploaaiag zijn. 
Deze • ehele enciueteaffaire is door de broederlijke samenwericiag van 
OID. Trouw en LO en iemand van de volksbeweging, tot et and gekomen. 
Organisatorisch is overeengekomen, dat de 10- en Trouw-mannem plaatse- 
lijk de gegevens zullen v»..rzaciolen• Deze zullen via de 013 naar e«a 
centraal punt komen. 0.ar worden ze onderaAoht door on*e PB3, de il- 
legale groep maarvan hierboven sprake mms. Se leden hiervan aijn «pe- 
olslisten op het gebied van bestuursaangelegenheden en zij kunnen dn» 
het werk op sijn merites beproeven. Ook geven zij plaatselijk voor- 
lichting ovrr het onderzoek en breiden dit zelf ._Q__ 
Het eind resultaat wordt hier ter hand gestold aan de to%koastigo secre- 
taris Generaal vjui Binnenlandse Zaken en aan de Commissarisasn der 

Gee^fan'ds distrlcts- ©n plaatselijke leider® over een «n ander uit- 

Hoe meer betrouwbare personen, plaatselijk in het onderroek oetrok om 
wo^d«in, de» te objectlever sal hot reeultaat zijn en des te waardevoller 
voor de autoriteiten. Soa allen vooral duidelijk zien van hoe eminent 
belang dit onderzoek is. Men weikt ervoor mede, aan de sanering van 
h«t bestuur van ons volk. 

r% 3^ IfXAUWA AHS^IDSIHSai. 

wat . ebeur4a er aohter de sohermen? De Reuring J® 0PJf^J 
van vertrouwensmannen in de CO oa mode werking te verbiedt. Niet melden, 
geen Ausweise a»mvr^en. Hierover waren d e w*rïf®T!r« ^!rr3®^0^; 
'» toastmd ia inderdaad veranderd. De illegaliteit heeft reeds feians 
aên belungrijko stem In de beslissingen der Bega ring. De werkgevers 
hebben het zichzelf te wijten, bij lieten ons tot »* 
alleen strijden. De houding dar werkgever® was in het ' 
ook de leiders van do v.-ed»elorganen (vun ilrscnfald wordt hier niet 
«oaoroksn. die is fout. Gedenk do noodkaart) aarzelden. De grote werk- 
gever» hebben na de redevoering van Gerbrandy toegegeven en vragen 
geen Ausweise aan. De leider» van voedsel organen wachten nog een bijv 
zonder bericht van de Regering af. ^ 
Men argumenteert het aanrragen van Ausweise, door te wijzen op 
hongersnood, die het gevolg «al zijn van weigering, dJ# ZIJÜ" 
tuiging niat toegedaan. Iemand zei in de CCiH3te«da heeft het innemen 
van een principieel standpunt, de beste practisih# rssulfeatem epgele- 

Wat^zouden^d^Duitsers zoen als geen Ausweime aangevraagd als 

de bevolkingsregisters ook verder £ «kraakt werden, als de mmiingen 
so gering bleven? Zullen «ij link» en rechts mannen oppakken, ohao» 
teweeg brengen, hongersnood en revolutie? 



Wij geloven er niets van. Vergeet niet dat de Duitsers dit «yeteaft, 
dat ook Yocriisen in 'totterdam en den Haag zo heilloze gevolgen Iiad, 
j^iiet varia ten hebben voor het Auswelee—aysteesu Mielukt dit laatste 
dan zijn zij nog even ver. De Duitsers hebben, dat blijkt steeds weept 

eon gre-ix elose angst voor opa tand# .En de hojriéjer snood gaat vla opstand 
Bedsnk, dat zich langzamerhand een evenwicht van kraohtan gaat in— 
atollen tussen ds Duitsers enerzijds en de verssetsbaweglngen geflan- 
keerd door een hon.uriga bevolking anderzijds» Klets zou de Duitsepa 
minder welkom zijn, dan dat zijn tegonatander zou ontdekken bij een 
geslaagdo actie, dat de partijen gelijk zijn. Dan is het hek van 
de dam, Dn er zijn reeds symptonen, die op zo'n toestand wijzen# 
«'o ia de anti-a^nvraag-o tie onze kan», 

J 

Met uartelijke grieten» 



H«t Itgt la oase bedoeliaé' mödedelint:®» ia stenoil te gaaa m&ken* 
2)7;»♦ de volledige oplaag voor Ameterdaa» «n verder voor ieder der di- 
tt rictshoofdea la Koord Kol laad, rutd Holland es Utrecht, benwea» 
v^-de» direct benodigde Ja de pfwiaoiee. 
Voor het Noorden en het Oosten sullen we helaae aooten volstaan net 
de 5 eneaplnren, die we nureed» «tuurden» Eet etencil komt al» niet 
goed over en ©eer dan 5 is @«n te awoar pakket#^ 
Met sneed v-.. rwachtea we dus van Koord Holland, i-^id ho^laad^en Utrecht 
opgave van het a&ntal benodigde exemplaren en volgens dit plan, en 
van Amsrterda, het totaal, dat benodigd la» 
Oorave via Cl >» 

m oac» 

;.es nader verklaring van de SS. middengroep in de CO-v«r^d«ring be« 
vestigt de indruk, dat dex® groep, In fcegenateliiiw met net op de 
vorige vergadering ingenomen otandi^unt, bereid ie in de lijn van de 
vooretellen voor de öiC en nationale aövleaoomi^ele mede te werken» 
In Paroolkriagen, i® het voorstel, in de vorige mededelingen ko- 
«proken, gunstig on vangen» ^ 
Kost enkele opmuiiclnècen over beide lioh-©en» 
Een stelt at oh voor, dat de Nstionale Advieacoa^iael# xl i» t»t*k *al 
vervullen onder het demiaaionalre kabinet ^. m.»n< 
geallieerden hl^r dan nog de hoogste leiding hebban), gragen de gealU- 
eerden de leiding over, dat aal dan aan het nieuwe kabinet geiKhieden 
en aal tegelijkertijd het etaatahoofd weer in Nederland vera^ijnan. 
Öp dat ogenblik aal het noodparlexaent gaan optredw.^Deaiteteagwie- 
rasl" i» bii 13 medegedeeld, "aai ao spoedig mogelijk terugkerm, aiJ t 
niet in de oude aaaenatelliag^ ♦ Men heeft^de^lmdruk,^ 
& dv 1 e eoftiimlB sie si oh ook aal hebben besig te houden met de atjaoasteixing 
vun dat noodparlemeat» Bit over de Nationale Advies Com.i»oia» 

d. 8.C liit h.t a^arteidUit bij h.t l»»«rtdiu^ b.lP .-. 
van don vo ar zit te* ia bealiaabnd voor de beataAnamogelijkheid der GaO. 
»r«»lyit.tt d.r a.,0 «1 Toon>BiasUJk ligew» in «. 
Daardoor za! de GaC In staat zijn tot het geven van adviezen over de 
afwikkeliaga^fik van het verzetswerk, over de zuivering «n 
Daarnaast Soataat het vragenreoht door de leden vso de GaO im relmtle net 
de Nationale Mviea Oemrlssie, voorzover er problemen opkomen waarover 
men in twiji«l k.n verkeren tot wiens domain se behoren» 
Ia deze gehele materie komt het orop aan zeer voorzlohtlf te ««nou- 
vrer&n. T)e loden der G O missen ov*r het algeieeen de 
en het teveel aan enthouaiaane en het xaser dan nodig toespitsen de* 
tde,en»tellingen kan zeer li«aht tot grote ontsporingen in de OaO n«Ui 

le^antwr'moöilijk probleem la de aamenstelling der nat•adv.oommie ?ie 

door de ÖAG» In feite moet dit geechUden door ^Liw.4® 
elkaar kennen en appreeieren en die «ver een grote mate ven 
b^echik.iea» De nat.adv.oommiasie zal uit e«n 
allerlei troepen beota#aa» Uit vertegen«00rltgera der Illegaliteit 
(met haar rijk gesohakeerd spectrum 

politieke Intenties betreft), van depolltieke 
enkelen volledig in tact zijn, anderen geheel verdwijnen zullen, weer 
anderen nog uit het niete verrijzen moeten, en eomiigen zioh prebeien 
te restaureren), en van do werkgevers «n werknemeraorgoniaatles. 



De wark^lijkiieid van dit nog ondergrondalevende mengsel, dat Nederlands 
lot riohting moet gaan geven, reoJat te laten wedervaren in de nat-adv, 
eommiaeie is de zware taak, waarvoor de GAG th^ins staat# 
Tenslotte twee opmerkingen over do reden van deze alleszins bevredi- 
gende oplossing na een schijub&ar uitziciitloze toestand# 
Ten eerste Leeft d© arbeisdainaei;, althans dit goede opgeleverd, dat 
we in den gemeenscha.o ielijken strijd weer tot elkaar gekomen zijn# 
Ten tweede voltrekt as zicix ons inziens in de linker aeotie langzaam 
aan een breuk tussen da ooimiuniaten en ds overigen# Ben breuk, die 
ons volk slechts ten goede kan komen# 

Met aartelijke groeton, 
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Vrienden, practisch aan het einde van de verömkkraèV hé-eêl^ÓiMs&èn slag 
getroffen^ zoals er nog geen geweest is. Hugo is e^/eS^n 
verband net hen zijn nog vele anderen gevangen genofl^r^et^'de>«rrestat 1 
van twee weken geleden meegerekend, is er zo een. situlP^j^^Sruaan voor 
de illegaliteit, die nauv/elijks neer houdbaan is. 

Dat de 3D op het moment, dat ze bijna moet vertrekken, ons nog zo 
zwaar kon treffen is dubbel smartelijk, als men bedenkt, d§t van^onze va? 
vrienden bijna zeker niemand terugf zal keren.Sn stuk voor stuk zijn ze 
voor de wederopbouw van ons vaderland, naar de mens gesproken, onmis- 
baar. 

Het is ons nog niet geheel duidelijk, wat de oorzaak is van deze gskfi- 
gebeurtenissen en welk verband er bestaat, naar zeker is dat van onze 
zijde ernstige fouten zijn genaakt. 

Als door een wonder zijn de overblijvenden fan het CB inclusief Alva 
voor arrestatie gespaard. 

Haar de slag is ook zo voor ons erg genoeg. Wat we in Hugo verliezen 
is niet te vervangen, ook niet door opleiding. Het is hier nogh de 
plaats, noch de tijd, om U zijn buitengewone verdiensten te schetsen. 

.'fel^ is het juist hier de plaats en de tijd om al onze medewerkers 
zijn illegaal testament voor te houden: 

VBHZST-i VEHS3TI VSRZ3TII I ! ! 1 
Onze gelederen zijn overal sterk gedund. Bestaat er nog wel een oude 

garde? ze is bijna een legende geworden, die ons inspireren moet om 
te velharéen tot het einde, dat nu zo nabij is. 

3n in die geest getuigde Hugo in woord en daad door zijn onverwoest- 
baar bezielend verzet tegen de overweldiger. 

Se zullen hem eren door hem te volgen in zijn devies, rusteloos, 
hard, voorzichtig, moedig en vooral uit liefde voor ons vaderland. 

En wij zullen dat bovenal doen, omdat God ons geroepen heeft tot 
deze dure plicht, een plicht, die ons de vrijheid en het leven kan?f 
kosten,maar v/aarvan de inzet de vrijheid van ons vaderland en het leven 
van ons volk is. 

C.B » 
Wij stellen U voor, dat Femhout zich door het vrijmaken van Amster- 

damse werkzaamheden in de taak van Hugo in zal werken. Daarnaast is 
echter dringend^ aanvulling van het C.B. door een der topleden gewenst. 
Een leider uit^het Hoorden is daarvoor de meest aangewezen persoon, In h 
met bijzonder denken we daarbij aan de Friese leider. De mening in 
Friesland bv. staat verder van onze mening af dan de mening in Drente, 

P*?™216 bovendien de intexprqvinciaal leider nauwer contact 
i.eett. De leider van Groningen heeft de handen vol met reorganisatie. 

xenzij er ernstige bezwaren zijn, verzoeken vrij de Friese provinciale 
leider met spoed naar het C.B. te komen. 

eJ11 Poging gedaan de top bijeen te roepen. Eet bleek dat alleen de interprovinciaal leider van het Hoorden de afspraakplaats 
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Ion bereiken. Ons compliment voor de man , die het verste noest konen. 
Later spraken wij Alva in Ansierdam. Het bleek, dat de verbindingen 

in de L.C* in het Ccstetfen het Hoorden, ninder goed zijn dan in het Westen 
dat bovendien en in verband met het bovenstaande de mogelijkheden van de 
G.I.D. niet voldèende werden uitgebuit. Voor het Hoorden werd een inter- 
provinciale vergadering in het vooruitzicht gesteld. In het Oosten Heemt 
Gor F.C» de zaken van Wim waar. Daar Gor toch reeds druk bezet is, is het 
raadzaam, dat een andere ingewijde zich door een rondreis door de provin- 
cies in het Oosten op de hoogte gaat stellen van de toestand aldaar en zo 
nodig maatregelen voorstelt ter verbetering. 

Over het geheel genomen, bleek uit de mededelingen van Alva, dat de 
activiteit in de provincies zelf in het Hoorden zeer goed is. 

De voedseikwestie werd met Alva eveneens besproken. Hij zegde toe^ 
maatregelen te zullen nemen om op illegale wijze voedsel vrij te zuli-en 
IllcliC 0X1 • 

3. H.B.S. 

Het is vanzelfsprekend, dat èB eenheid in de HBS moet zijn om de strijd 
h- iegen de bezetter te kunnen voeten. V/ij mogen onae krachten dan ook niet ver 

snipneren door allsrwege mededeling te doen van de interne tegenstellingen 
die"" ondanks alles in de HBS openbaar worden. Maar de topleden dienen wel 
degelijk op de hoogte te zijn'van die tegenstellingen daar anders het gevaar 
zou bestaan, dat naar de een of andere zijde fouten gemaakt zouden worden. 
3n daarvoor is onze vrijheid te duur gekocht, 

T Zo hebben wij er al"herhaaldelijk op gewezen, dat in de RW^heel duide- 
lijk communistische belangen behartigd -worden. De RW houdt onmiskenbaar 
het ~evaar voor revolutie in. pet is daarom goed te weten, waar de RW is 
en waar ze communistisch is. In het laatste geval wierf ze meestal als haar- 
leden de gehele plaatselijke CPU. • 

In het Hoorden ontbreekt de RW, in de Achterhoek en Twent& bestaat een 
sterke communistische RW groep» Op de Yeluwe is practisch niets meer over 
van de ook daar communistische RW groep. In Utrecht bestaat de RW maar 
over ligging en sterkte zijn we niet voldoende ingelicht. In Rotterdam 
bestaat0een^sterke afdeling, maar deze is niet communistisch. In Leiden 
bestaat een sterke communistische groep evenals in Haarlem. In het Goor 
besttat ze practisch niet. In Amsterdam is in ieder geval de leiding com- 
|munistisch en in H-Holland boven het Y is de RW_ sterk vooral in verhouding 
'met de K.P. en bovendien uitgesproXken communistisch, _ . 

In de OD zijn anderzijds' gevaren voor restauratie en teactie aanwezig 
V/ii hebben al eens geschetst welke invloed de OD heeft in de HBS. Hoewel 
die invloed, met name in H.Holland,niet onbelangrijk is, heeft de OD toch 
niet bereikt in de HBS wat zij ervan verwachtte nl. de leiding. V/e ^merken 
on, dat we onze bezwaren niet richten tegen die OD ers, dxe zoals in heo^ 
Hoorden met de illegale mentaliteit behept zijn, maar tegen de restaurauie— 
OD, zoals ze in het Westen en in de leiding voorkoml^. _ 

Deze leiding stelt zich nu voor, haar slag te slaan na uur U. Jat dit 
inhoudt is duidelijk. 'Janorde in de eerste plaats, want de HBS zal dan 
af me daan hebben, behalve voor dat deel, dat vechten moet en de OD z al ^ 
zronder wapens9 gedeed/telijk. uit» de ÏIBS stamnend en vooi* een ander deeL 
verzetters, die nas boven water komen als er niets meer te verzetten valu, 
de orde en rust moeten handhaven met een apparaat, dat als zodanig nog^nooit 
actief heeft opgetreden. Botéingen met de oude HBS en met andere organisaüE 
ties zullen aan de orde van den dag zijn» In de tweede plaats zal de CD 
leiding dan de kans krijgen de oude soep weer op het vuur te zetten, een 

tragedie, die zs in het' Zuiden op het ogenblik al meemaken. 
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1 •r* -4- 
Jij moeten en aan meev;enken rt^t >10+ T-r,oai^++j t. 
te vervallen en dat de ^s'in-ea^'-l -egrnp van het uur- U 

— 3 in^uac^.-t.j.^ei'^. voidt vcan qrde en rust 

703D32L/ 

^ üOiL: ensn_OQd. nn de '^notp ^^oao-*vrs+ .l 
^gr-ren datni; m de" reuc^e tededtll.Ln Sal 

" pJletdhd^dï61-?,7 aoan> «^"•«odtem^Ttl'^gE, 
Daar "li" i-idpV" ^ - voedselvccrzienn^ alleen in TT~vni^,- " 

J* oorden 
anders ken en dat het eg^ne?) S ^ 0P te ceriiett. aat !»t andr 

wear^'li deaLce£lSafr2zul1e7?n?-g?rnaeiï' * riaar het Zulden *• vestrekker 
dien ai-relerinf oHe SoSe^tS^d^ï de Mer en boven! 

venyachten~veel var dene mfssl7 c;p?t. d7h? -S1 ??t W?rk öer LO. iMj jooxaa: 
ziens niet in ieder opScS be^ed?send is! lnS ^ ^ Zulaei1 ails " 
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i m rw^ T'^V ri : Tl ITO tot r l- O -L Vw/J. < VJT 

v/ij waren in de gelegenheid een topvergadering uitde ïïestelijke 
provincies bijeen te roepen. Op deze "bijeenkomst kv/amem de vol- 
gende punten ter sprake : samenstellimg CB, eventuele aanvul- 
ling; kwestie Kees; ITHC; voedselvraagstuk; GAC; XP; ITBSo 
Wat er ter sprake kwam over 03, Kees, GAG, ICP en N3S zullen wij 
in deze mededelingen behandelen, de overige punten in de gewone» 

2» C B 

ha het wegvallen van Kugg behoeft het CB dringend aanvalling. 
het meest gewenst was iemand uit Briesland te vragen hierin 
zitting te nemen en naar Amsterdam te komen. Een verdere uit- 
breiding is op dit moment niet nodig, omdat uit veiligheids- 
overwegingen de meeste vergaderingen zijn afgeschaft of opge- 
schort, Wwel wordt nog onderling het contact met de verschil- 
len o.e groepen gehandhaafd. De 3tichtingsvergadering wprdt 
niet meer gehouden, de Kern is opgeschort, sectie komt niet 
regelmatig bijeen. De overige taken kunnen gemakkelijk door drie 
personen ^ worden waargenomen. Wel leek het gewenst eens een vol— 

vleaige uiteenzetting tegeven over alles, wat tot nu toe bereikt 

' 1f,-< ?Ter <^e ve houdingen en stemmingen in de illegaliteit, samen- stelling en taken van de verschillende commissies enz. Er werd 
besloten een geheel week-einde bij elkaar te komen, waarbij deze 
onderwerpen dan eens volledig zullen worden uitgepraat, Y/ij spre— 
men o.e noop uit, aat net Oosten en het hoorden in de gelegenheid 
zuilen zijn op deze bijeenkomst te verschijnen. Dag en plaats zul- 
len u afzonderlijk worden meegedeeld. 

EG SI li 

Ken was van mening, dat het probleem Kees voor de bevrjding be- 
hoort te worden opgelost. Besloten werd Kees te vragen eer "ver- 
weer te schrijven en dan de kwestie definitief te behandelen oo 
de eerst komende topvergadering, zoals boven vermeld. 

N H 0 , 

nierover in degewone mededelingen. Alleen moeten wij tot onze 
spijt mededelen, dat de Regeringsgevolmachtigde voor het FFC 
is gepakt. 

GAG 

Een der topleden kwam met het voorstel om de GAG uit te bouwen 
met een provinviaal en plaatselijk lichaam, waarnaast eveneens 
naar beneden doorgetrokken een nationale raad (voor politieke 
adviezen ;. Het leek ons niet gewenst te adviseren aan de CC, 
plaatselijke politieke commissies te instaMeren. Omdat dit zeker 
uot tegenstelling legaal en illegaal zou leiden. V/ij blijven op 
het standpunt staan, dat wij de politiek ver moeten houden van 
de^10 cils opgojiifiis.uie in zijn gelieel • Y/anneep ediiBP e^n onzen 
medewerkers als individueel persoon zicg geroepen voelt in de 
politiek naar voren te treden of dat op verzoek van de overheid 
dueo, is dat zijn zaak; dit mag echter nooit als LO man zijn, 
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Wel vond instemming de gedaclite commissies, soals het Amster- 
dams Werkcomité in het keven te roepen, als verlengstuk van 
de GAC, om den burgemeester naast een commissie uit de bestaan- 
ds legale politieke partijen, van advies te kunnen dienen. Dit 
moet echter uitgaan van de CG; de LO kan als zodanigin de CC 
een voortsel in deze richting doen; echter moet men niet 
plaatselijk beginnen deze commissies in het leven te roepen. 
Deze plaatselijke adviescommissies zijn natuurlijk gewenst om 
de zuivering beter te kunnen doorvoeren. Dat dit probleem in 
het bevrijde gebied nog lang niet is opgelost, blijkt ook wel 
uit de jongste regeringscrisis. Mede oo rzaak van deze crisis 
is het feit, dat geen R.Z, minister in het kabinet was op- 
genomen. Over al deze problemen willen wij op de volgende 
v/eek-end vergadering eens grondig van gedachten wisselen» 

6. E P 

De IQ? heeft het plan opgevat enige vooraanst ande politieke 
figuren in de leiding op te nemen. Men heeft ons hierover 
om advies gevraagd. Onze mening was; niet in de top opnemen, 
maar wél een adviescollege. Men gaf er echter de voorkéur- 
aan deze personen ( o.a. Zwart van Trouw, één der vertrou- 

j wensmannen en nog een vooraanstaand persgpn) in de top pp te 
nemen. Ofschoon geen LO man als zodanig ie gevraagd, kunnen 
wij toch zeggen, dat wij het volle vertrouwen der leiding EP 
genieten, en men ons in belangrijke vraagstukken altijd om 
onze menigg vraagt. 

T. IT B S 
r Men heeft het plan opgevat de Regering te adviseren de taak 

der N3S 'wederom te splitsen en ditmaal voor voLfidige schei- 
ding, namelijk in bewakingstaak en sabotage. 
Daarbij zou aan de OD wederom de bewaking moeten worden opge- 
dragen. 
In het Zuiden blijkt zelfs de EP te vechten tussen de Engelse 
troepen. Wij geloven tegen deze ontwikkeling ernstig te moeten 
waarschuwen, 
Dit alles zou neerkomen op een zich liquideren van de EP, ter ■ 

L vhjl de OD geconserveerd en bewaard blijft voor na het uur 11 U 11 

Z Dit zal misschien in veel streken niet zo ernstig zijn, omdat 
daar de scheiding EP, RYY sn OD niet bestaat, maar in andere 
provincies i dat wel het geval. Ook het feit, dat de OD de 
leiding neemt na het uur "ü" zou te accepteren zijn, wanneer 
vaststond, dat zij vooruitstrevende en oprechte bedoelingen 
had. 
Dit kunnen wij helaas niet constateren. Men zou dus nade be- 
vrijding de figuur krijgen, dat de OD alle sleutelposities 
bezette, met gevolg verslapping der zuivering , en restauratie 
twee gevaarlijke klippen voor de toekomst» 
Naar onze mening ligt de oplonsing alleen hierin : opheffing 
der scheiding na lite uur " U Hierover ook op de volgende 
top meer. 

0- 



8. BS S TUT THS Z U lY ER ET G 

Op het laatste ogenblik was er nog een belangrijke bespre- 
king met een hoge autoriteit van Binnenlandse Sakan over 
de enquêtes., 
Beae bracht tot uitdrukking, dat de illegaliteit, en met 
nep-e^hier sO en Trouw ( de laatste dan vooral in het Moor - 
den ) hem de enige gedegenheid konden bieden om zuivere 
informaties ever burgemeesters enz» in te winnen. Be oom— 
missarissen der provincies werken meestal met de OB, en 
deze bron was niet objeetief en fris genoeg. 
Verder was devergadering van mening, dat de informatie 
alleen z ui ver is, als se objectief is, Be plaatselijke 
medewerkers kijken meestal niet achter de schermen, zijict 
bevooroordeeld, verschillen onderling te veel en zijn ten- 
spotte veêhl nie.t bekwaam tot een subjectief oordeel» 
Er blijft echter steeds een groep burgemeesters over, waar- 
over men ook na lezing der staten in twijfel zal blijven. 
In dat geval is dan een subjectieve beoordeling nodig, 
ei ai* toch slechts toegestaan als de districtslèMer kan 

kil? garanderen, dat de betroffen medewerker daartae in staat: 
is» Zo ja, dan wordt een gespi-ek gearrangeerd tussen een 
deskundige, de medewerker en daarnaast enkele goed inge- 
lichte en bekwame plaatsgenoten van hem. Uit dit gesprek 
moet dan een advies voor Binnenlandse Zaken gehaald worden , 

Over de enquêtestaten zelf nog het volgende : IToord-Holla nd 
is practischaac volledig, Zuid-Holland leverde al veel. 
Ook Utrecht Segon in te dienen . Uit het Qteten en Hoorden 
hoorden we niets. Ziet men daar het belang niet in ? 
Al maanden geleden werden de staten opgestuurd. Trek voor- 
al een deskundige aan, die de leiding neemt in de provin- 
cie en kan voorlichten en verzamelen. In het Hoorden Ijefst 
in overleg met Trouw. Het "ja" en "neen" in de lijsten 
moeten geargumenteerd worden. Binnenlandse Zaken dringt 
aan op grote spoed. 
De bovenste grens van anasnfe wat onderz ocht moet worden, 
is een plaats als Zaandam. 
i^r werd nog medegedeeld, dat de zuiveringsstrijd een zware 

" i zal zijn, want in de interum periode heeft het militair 
gezag de leiding- en de opdracht tot zuiveren. Bit gezag 
is al in het Zuiden in de handen der OD, met alle twijfel- 
achtige gevolgen van dien. Het is wel zeker dat de OD het 
heft in handen zal krijgen in de leidende militaire krin— 

L gen- 
Goede informaties van Binnenlandse Zakendoor ons, en het 
zo mogelijk nog aantrekken van frisse militaire figuren, 
voor het contact militair gezag en Binnenlandse Zaken, 
zou de zuivering nog kunnen doen slagen. 

Met vriendelijke groeten, 

CB der 10 

F. / H 





(vcrvolfif irch^lim lopmeéoóelin^^ no Ul 

In Arosterdarii cn Hottordaia ^a«n de «aken In bet NVK naar wene» Ala bSJlagê 
ontvangt U een concept, opgesteld door het C8 In overleg met onse vertegen» 

.woowaigere uit enkele belangrijke cowlté's. * 
JÜi. fi t\ 
r lof wordt e<m duistere strijd gevoerd ower d« rol, die de R.B.S. aa de bevrijding 

toebrsderld ral krijgen. Riemend «eet bot recfeto. 
On rerroek uit bet berrljde gebied le nu een order Toor de S.B.6. la voorbereiding,■ rlm 

de R.B.5, ter T^orberotding een de ns-oorlogse tesk oversX onder de Cdt'eo "Hiet etrljdeod 
gedeelte* geniestet «o»d«a «orden. Bit la duo Tooröerelolng bewaking ea allliair geaag, 

be C.C. der G «JU C. beeft geneend hierover de C.-R.B.S. van advies te noetea dienen» 
Zij stelt ben voor de order in deee vorw niet uit te geven, ea verwacht eca wljalging la 
dier voege, dat allee geplastit wordt onder de Cdt'nn Strijdend gedeelte, of el» alteraatlel 
t>m spelding der deins, waardoor at de bevrijding beide dealen naar gelang van het werk 
is aette gebracht kunnen «orden door de bevoegde isstantlea (burgeneeterv cna») 

Vorder «<diiijft de C«C. de C.-g.B.S», dat de voralng der ii»B.S* op wde plaRtsea de acti- 
viteit verlaad heeft» Zij spoort aan tot sabotage, bevrijding geacagenen ene» 

De Frleae Prov.leider acht het niet mogelijk os ia bot C»B, sittlng te aesea» 
Ia verba-d dasraede la ia overeeeeteaBdng eet de besluiten op de top, ten Cate gevraagd 

»*t spoed aaer taeterdaa te konen, Ceorge aal slja taak la I.R» ovemesea, sis de prov.varg, 
aecoord is 

Rugo, Jaap en Ha leven nog» De laatste staat er betrekkelijk gunstig voor» 
Kees ven Gelder ea Zwarte Dirk «erdea door At top versocht la bet Oosten te cua verkaa 

ow Cor f.e», de wa«m«»er van Ha, te oatlastan» 
V«» noot Rlch «el bewust blijven ven hot delicate karakter van dit lagrljpea.Da prov» 

vergadering aoet ever die dingen besluiten. Sietteain/ soest da top hier ia leder geval 
het initiatief neven, daar de prov.vargedertag aiet bijeen kan konea ca de teestaad dringaM 
gwnd gesaae^rd aoet ooröea», —  1 

Verder berichten we oog dat aca do aloudo kern weer wilde opr ohtcn.Daar do 6.G» ben 
aiet als oitvoeread cooitl «11 alen sa do kora als losstaand licfeas* seker oo^petentle 
aoeiHjkbedai «tot de C.C. ««1 krijgen, slja «Ij aiet voer de «ederopriebtlng» 

lartelijke groeten, . 
C»B» der D.0» 

y«Au ^ 
C B 

O 

m 

k, 
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Mij lm#* i bi j ê* fB»8t«é#é ïtiüMm *»■• Ut 

O/. 
& » -O 

L. O 

g»T^m«nti«a« mn h*t 

. ■ *. 41 bf-itmt twmn h«t vm #n 4# iUftft&I» «ir#wii»»iU« f^w »«• «Ml* 14int !«* 4» T4X#iaft« frps^rftngSll 

y?' **. y »"•«? «««U«U» tutbm JMtfMMé •»«» «» 
Jf? ^kl» »ijii Mij *tf öa» Öltj uit» 

J1®!' ?#f ^ÊMM^iagam^k voo* 4« ««Sv^ulJccr» t» b^aoetd», 4« uit 4U cWatt^U©#, beUr dan vi« 

^ "«-«*• ««J» «» «.ueütg.^.o. i^lnV. ^.rtuli ï, 

Jma »"«1 •»•* ImXmc Mkton d»«e Mvwitutllo* »oJit<!r het f»lt, dal d< 

mÏÏii£L*'JLa$il h*sf% "»»;•« «"«Miit t. »ra#J iSr^SVS^ 
! ü""? ■"t"*!»!» hoif- «« —rtr.-idM.afftog. 

^ organlwiUe» «auiss hst Hua n«tliasai« ^lleht aar. ast w«3! In 

^LïraorL?iLi^®?fet ïli «MWffctJ «IJ mia* h«t oog 
n! ««?.,?« .\t ****mk*n rmi 8*m**n tmAerAuiMvxm* 
iLï?ï iïd ^ÜI*J9 43 ^ '4 1 gö^tsan In a» r txtjd t«£p« 4®a- 
•ito iül«ïlLS if1 asarïlJ *4Ö po«ltle# aijB tö^stlnd, al Ja vakoo twili: 1 Ing «a t^oalattn, é$ «av«t«a 41» hii «ou «mnfócn iau»n 

S.^L!Sïï* «K «unu»»»» *l«u 

n «#r!»!r^r 1p?~*?tlf IN^OïiOMwa, 4«« «a4«>4alk«ir In aiito v^r» 

«n 35 «JI aïït !lt«oowaaut ^»aikOM««tt  . 1 ./ n nar^. ^34-ofet *»& al*# ^tavm t« T#rX*aaeu 41» nü 

^ **** rÜ¥ t9 k 'ftn ««iffial® matoaaa^iljke v^ir. 

ïlrL4^®'® 1» ai» hogt» r^raata» 
Ca ««dtiliü»! > 1 <• »»* «ma tl?' i^inst* »«•««»Und* 

ïto^JTrS^dSStJiX0** 111''rl1* .un Mt «w.to la , 
^Mer—iJd« (allxR «* aatdMalkezs deo» razmtm'm In fcat»l.«nd jtjn as. 

^rr^drürirtJrLjr.^ Tr» ^ ."X al-'ïl vfi»t»ta» vaaurX^ing» aiij^ Icoadr-ts oud^r» 

® * ^ wi j on«# ««tmi* .iBagttiljk, &m'i itQ&ktm» 

IM' 

SitV"** ,**?*»JH,:«« «SSÜÏ*?;» Towwnd ».»>« aod.r mnriM.mt 

?lt b^tr^t Vft fSSdrLi ?« ' »tt«l br..^«id ^rd^n. 

hiU;i«n«.y.rt:rsujf Ja 'jn: .» 
saiMr^itife» **-«!- --liri*l ««_ otsa^duikfar dij «rt »»»5t«a «mor wsxk «H» MQ-eit IJ.' Ii„,.- ~:ii J 9*J ür% m®km «aar wtxk ml sm&sLi jm «ttma vm&tmm maid m. t —   ««.«uri T .a 
»»#* ia «ij» ©ua« d^rljf ocn-nJs-^n kdL, L2f!« IJ<fcr%?WM? of «U 
4&ar «At a«ad»*^.t Jl t~l 9hM---tomm «art wojfc««# m m ia# Isa» mstn bma 

^^♦t^ïhSiai® f: tf: 0^4^ 
vomn^iMi sae-i#*-* •■1 AHH «* i" -*■'«laai|it,43i# bVidttAuXkst d&ajnpaag oak ▼oarraog jsovt^n «t»ö o# t» dtt g^aX finaal^ie st^un. 

a» tt tUM Wi tr-r-> WB nm is m.Miitai^ ||r f / _ v ■ v y | " : ,■ 

vtL^t tö m^!a: I» voor hst »«. *>»♦ '«wt • o.^owm, «twjr feet t« «noapi mtskm vmn al*»**»» 
a«t 4ss êad 4 tra?t1 iri h * «"ö♦■«««&« 14 ' 
Xjk 4» ..1 » .. 7 V" . 

t oontaat 

•LtoiTff* J'n1' Itff' """ r <!!il-l*» »X»t. in «X, 
ataaml^d■• n -i* '«*» ? » •■«■• -♦t-l# "S&t at^sd:- &ngi:v-^r •...• v-dï-apd® 4^* a«- 

'.i ik. ê-t ' Is'-1; 1 I 'Olt aoh* 



wwd"» WW* kW kWMM> » 
«niMta. Ko wwxkmt«awrkoor k.t »»*!«««« w. '* 

kotr ft. «tet «Uon ««M»»***». »•«* «•* «anwra •■»»« «• „«MtlJIt *».i 
élt «oo*t welk *«n**»na nwrtan. 
Ito® «< oroolrttlo» »Utt 'j»! U« in **» 
ooi utjkm utt h«iklj*«*««»** «ntawry w%n ««n *lo .UIJ« «oor iet 
«fvlwwiftw ▼«« «irilt*«mlkw*w. 

Ali?a-men» t 

l!«t HlfH omlijn» «ürbv-ldaweld m rjsuiwkaujrie saogeUjfc* foorlom»» 
mo-et n» 4nt de oomitl*« «Uh op l®rr«ln «a»« dol 
tot oïsd-srft orp^niootlóo fco^aoolf» ^ . 
Sn »« »®r»to ïlaato »o t «»« ««U Ujk iR^triotl» «ordon 

oo«r n%t f®lt» *»t dt t'.tiohtlaf IMO-lfHfi «l«?i iitalulte»d de 
ili^alo woiStoio'on «OfoXot^n o#tr^ióci»««a woa *i«« t®mo»lt» ©« «oig 
düarwoor li«Uo«ft 4» m duo «UI te b^artlr », »®r« 
o«o$ » «w«jfoo»i»k»lo* iiwtcr dt Hióbtlm» ,. 
trioriioott «o» %r la oeroanlliend» lcrtaf«n emolig b«iw-ü*r rijten» 
omnaoor nel S«i s&oh ook 1 .• t ' lijk wn d« jmw» h»ar 
toooertroawden nou «oon b «o»Un. Toiwwlfopiskotjd mi &lj d# 
bobondoUng refOanlig op de ««-soUUjk» oijd» wan '- ^ Tï^tfï lï 
ito Ikon* Bs* IPla trodt dun to^U* «teedo op al# Imt--media 1* »® 
ooroOe»!» de palUnUs «w«* naar organen, éU 
lijk» rorg «psgtool bwrignoud#». 

B# bowoogduedtn wan 'm% mi mtL*n UJ é* Wet woaigelegd word«r.*, 
Boardoor «al de nodige dwang nltg^oafand runnen *ord«n op raputrl^ 
ronden es onderduikers, rodst de»# «U w«g Urag, at»«do wla nel m 
sulles 
B.nraaaot «ai bij de ' «t wtg»l»«d «o«Um worden» dat de ht^rjow^n 
bodosldo oseoUlo ooderdulkor# t vwout n»bb»n 1» Hun ouds bedrijf 
Urag 10 k^r#» In dwelfde poolt!» «aarla «« dal ö^rljf verliet n» 
Kouder doarblj «ofeaó# U lijd»» wan de tijd was afw^xlgueid. .»>«•!- 
ual woor onderdulk-rR «al dan notuarlljk aandraag sollen worden wit- 
^oofoad op nerooliollag wanwsga bat 'Omdrijf on owaatuool ballon wer» 
band wan dit bedrijf» 

Ho Otganioolio» dl» do^lJMHoOa aar» a«t SVIÏ loeoen «ion- daarin niet Op» 
.ilj ha» appowiot tor b»»aaikkl«g ▼«« b»t Wfü, wooi oow^r go- 
w«iist en nodig, «ooló «ij d»! ook- anllan doe» aas and^ro llouaawa, 
bij wo«rb'-«ld do Stlohtlng» 

T» VeorgoOt.eXd-g «a.?ivnatelling waa hft L&rtftiHk 

«H otall^s woor In het Uuadnlijk öoaitl op t« öönoa «O» v^rt^g iwwooré 
TT_ " ' 7, Het KVV, o igyx wam o trp+ nsv . 
1» S«| ©ojaartem»»! wan 'gièooalaadOo %mk®n* g'ue LO. 
g» ?ï®t !•«partus-nl waa .Woolale lak#»» 
* 'l^t 10.Andere hier niet genoemde illegale organisati®. 

él W »9«ferk. Medisch Contact. 
S. r« iypManrnod. stichtinff iQ/i-r, ,- > , 
n# r n r*lanto o^anlaUn voor aal InUr»»swvwldd^ Kod-e -^mln» 



# £ # 

so>c-3?t Msamarj» TOS q.T «rosaa» a-8 at 

mmtrnsa. SLÊsum- 

"öt» «WAlMtiMit di« fcl«r te«d«#J4 «eïAdsa «41» wit mm M:S& mn XjO* 
ülo^alo 4» lcd«a aitr m 4e wede 

•MMteee **» " tel vee «efteiNi ej^ttaleetiee» Me 4e ^«iiekiktbei4 
imhhmk veer Mé 4e»t»teregr»o44 eesk, 
lee 4e ha»i ven 4e iedelins» die imt ..mMtvrètrnm hvrmtvlomM veer 
mt wexk tfwwniit keeftt eca ne^e^jem. e»r4«% «ae* 4e ill^gele eer» 
Iter» ectlejT .eetreieAa ptv tui ■heèeflAe^LeB ie eueÉ &» 
Qeê** pemM B te BeJuutlelee feet i^eUeee» 4et 4e iUe^ale er( «osieetiee 
e^eeieel betreft el* liet ej^Mlep^Weee 4«r eeéerêeikere* 

4* 1* Tee»Hp«fietmtle9 MeftWleetle^ re^tUafi; veer dietxlbutie* 
beeeheliea en «pstp -riogm 

ïï% "ntrrtirffliw 

ZX2« Veer JtiMlag, dekklag» «ebeeleel, isuiemad* 
IV. Veadaelv«retrek£lHi4 
V. Verveer neer eigee eee^laete» ' 

VI. r*eneeeiemdi£« hels ea ^emoitelne. 
TH. Herstel 3eelaevexw4* 

tr-T'T^T' 5® e-.-. ei _ e^,^»e.-^ ¥ XIX# ^ JJB^ttBgLSXd Jülup# 
fHBS' e SVrai MI *. uk --— — ' " ■...•V> ^^ iha.-. m u. IX. ^esteiiiase ea aerele laiip. 
Z* Voor eatvee^et ven de repetrleeresdea. 

X* De reéletmtle* ideatlfidetie en re^ellag veer de dietrihutie- 
heeeheléoa «eet olMftdellIk ^Beekleden deer de cu.n het STH 

toecereeede eedtteneree. Deert ij JcaMiea de lilegsle eeskere lader 
«M^akeld werden veer het eetvêi^m* idmtlf ieeroa en vorder 
kelsea vea «adorduikere en repetrieor^ndea ep het boroeo.. .e 
hem» Jaren, net 4eee eettem engacaum m aniloa se eek In dit 
verhand het heerte taaeen iatredueeren* De omèria^ «a het buLm* 
boseek anl het heete krat nee #»eehie4en .deer Illegele eeirkere» die 
Ia dit eeek Jervn laas- netrelad siia* 

' ZX* Oek veer het seekea vaa hnieveetiae son de illegale werker net 
vreeht Sa^eaohidceld kunnen «erden» deer hij dit werk gevoed Ia 
en Ia dit epsieht enel en effeetlef heeft leren verken* 

m« Da ille^ele «arker kaa ladeeciiekeld werden hij de notie• ter 
verkxUdiad van klutag. dekkieg» sohoeleel ea huiertad, mar 
neer aag» hij de ««ktr^ele me de anagevr&^tgde hoeve Ihedea hij 

' een ewdsmeedi ter plantae. 
Wf» ?ear 4»'veedeelveersimlsi km mn eek neer geed gebruik mkea 

van de alnnteelijk heet^aêe tllegale ergenientleju lij deden 
dit ia de tl Jd eek ^1 regelaatïg* Dit le vm heleag 
sla ov«jr^a&gat^estfend en de ev«rse&nkellag vm illegale workea 
en iistrihutle mmsr de legale negelijk te anken. 

T. Veer het nader ?» TI. TH ea 12 geaeestde vork elen we &ae» epeeiale 
tütóik. veer den iilegnlo werker. 

Tl. Teer het verlenen van fiaeneiele ïmX$ sml hst aan te beveXea nija 
die Ülegale verkexn ia te aohakeloa» die tot au tee dese hal# 
rogejnatig vvrleoadea. 

Til. feer de entvnaget. van de rapatrieertnden van de arheMsinnet 
hehb^na de illegale wegers'ê#».» #p«oiel« t&-k. Teerde «ntvawget 
ven naderd iik^ra ea gevangenen «Hen hier «der punt S nadere 
fe^amaa velgen* 

TUI* teer 4e speeihle aa afdeling eaderdutkhareiauc geve nen in *t 
islganmi eea XO aan ie leiding. Teer de afdeling TI II la het 
naa te hevelen een iraf -ma de leMlag te geven» 

IX* 41 leen ia de grote nteden ie e« afdeling Mn hlerheven peneend» 
aan te hevelen* Teer de kleinere etelen «1 aen vereehiilende 
ceafeinatle» aaluai m\ veer de dorpen en etrelren sal nea ia *1 

\ 4i©li#«l geen iadeHag aakm* let l a dan. eoh ter eemreudJg» de hieja. 
heven gogevm epnefMagen Julet te inerpreterön veer die gevuUea» 



Sf' . 
a» 4 ** 

te kan 4aa la n alemmvn ast afspariac, tolakaste» 
c^ate ▼&« «nddtekt tetvila te «ft ▼«mtteking •» **>i&rü&9 yg»r 
klsdtet vaatel <m tixmivUX* hel»» iIl«&aX« «wrt»*» 

' «14 h*t in «assaiawxkiag feaé^r« tetetlaa* è. 

t ^ 

4« 
«MWt. M IWK«. tóytjai** 

Sft teiftatet ia» ww kat «i^ite te te <m&»i^uite» h«* 
atetori«eh» Y&yhwftA 4«* IA t« Hiftriaay «ote«k«l« . 

rJSTÏÏÏJS x^'ïSA^fïïssas.YSs. 
/f<Mm ivteis* ést hmt «ttstela aoatrftl^nirgsan ai et uitslalted het 
CS te Skrttet te «Ite aear te tete aftteexteft 
ksa eaxtei vaa hv* prnmaom alt 4» 

1.1» osdardaikMr i« teteMJk Yerplleht «lek at te aeite aan tet 
snm* atd* «tevduifetete» ia m pXt^ü» hli m» xa&rzttokm 
(X) «f «• hii sl mmr hul« t;»*««teeeï< i«t la «11» wteplte«(lg)« 

^ ■ ' - * * = ' " &xm tea «rarateft m» ««n _ 
(X) et a« hl3 «1 «te hui* tïe*u«te 

l»^aldt M4 «te la X te «eet kii al 
lalden Yen het teerduilEtoeau i«sa            ,  IXXe^al» wurkar)t «ea aa&aftt*-» 
«•tet isnuilea» ifete de etfleiele «aqaeteel^te ea» el ^ tyetfete 
sija televeaie»«»9 «edxireede 4e perleèe Yaa enöerdaike» «a hetr» 
de eedea vsn en4e y ■v • f ^fnii ■ 

tèteeeel^eae «eet de lile^ele «erker die heas ia die mri&é® kiel»» 
eea êalêre «snuetetet iatailea ev«»r ai ja ^r^eealijke «rvariaeea 

§«teaelette eerden ialioUtiadee .lageweaaea hij het te«i-£ailcete« aalt* 
dQBe &Ê&KV*aM mxAm mmr h&t Cïl der W Ceveftteeel Tla 

dm taseaaeeuakel vaa h«t diêtrietelRtreeu der 10») Op deae horeaa* 
«erdt de et^t te elgeeme aeraea &ette«t m etetueel Jeriite- 
eeadea sear X* teaeed» ken eek «eadeliag e*erXeg veaait het CB 
ever eea hepaeld ^eval #:epXe<^d werdea* 

T.Ilja vStete m wtete^se^tee vemld, te wordt te 
iHeeklhtM^^^ v^Xt Sderdulkhorem ia het BfH la UT » 
het aatertel te heeehikkte geeteld. ^ . _ , 

S.Deae eereeea la U eentrelesrt de ^evte et doet at eeatrelerm 
ea valt ae «sa aet eea etaat deer eea etet ter hoa ia te vullea 
mik d« head mm de ge.waa vun de ?**. 
aiAina» mderduikea ea ven het neaia» taaimit de eaderduiker heat* 

SiBe leider ma te e-dMmre«a ia XJ» i» ea verder de Ceatral# tl^pmr 
«nare» sieh de wetea^ahedia veer het verleaoa vaa veetreag aea 

lO^Eet Sï^eeltea m^lSTrnrveer «eet es&te deer den ille^&lea 
mémmfaaeiSmla X hebartigd «ordm (te onderduiker mrét hier 
etetde hedeeld. dle^ae, die de verreagepositle waard ie). 

lU.be teder atehareest la IJ driagt m,m ©p epeed hij de re^etmtle 
• m het verkrljgm va» diatritet«beeehe ite ea Ssma tertoe roede 

do mét&t mJwm te teckikiing ateUoa m m goedig «egelijh 
eelt te den «BderdaiUr vereciilj»©»#   

12«Huiffveetiasf klediag veedeel, ftenciole Imlp ea». wullm Mm.t& gm 

ham «• a©di« «14» daor «14». iteaglaf hij de dMijvaor mng&mm 
«fdolteea te veerman verocïkaft «orden. 

XUVerder haaeeit sljn afdelixm sleh vooral e^t het vereehaffoa ms eeri 
• mm den ondardalker. 



«* $ 

14* Oö* «ia «« .^l U- do&x «Uo 
**MUé$Utm m*9stn*u*i feytig««i* # ■ *uo 

15 • 1# da end^jtdjuik^i- «#«d# «wmut W i«r4éé«é«««|# m **16% «li cleü 

*************** ^ i 
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SJLAGrE I, behorend bij mededelingen Topleden XV» 

BUHEAÏÏ N Y H. 

Direeteur. 
I. HOOFDAFDSLIHG-i ALGEMSM BEHEER. 

Afdelingent ■ 
1.Secretariaat• 

a.Statuten; bestuur en beatuur«vergaderingen; 
representatie; het onderhouden van de band met 
de medewerkende organisaties en overheidalieha- 
ment 

b.postbehandeling} archief. 
2,Hoofdboekhouding en oomptabiliteit. 

Centrale boekhouding} opmaken der jaarstukken} 
interne finaaeiele controle} Inzamelingen; sub- 
sidies} uitbetaling salarissen en onkosten} be- 
leggingen. 

3.Inwendige dienst. 
Organisatie der werkzaamheden; personeelszaken} 
gebouwen} magazijn; huishoudelijke dienst; klach- 
ten en bezwaarschriften. 

4.Publicatie. 
Propaganda; persvoorllohting} verslagen. 

II .HOOFMFDELIKGt HÜLPVËHIENIHG. 
Afdelingen} 

1.Onderzoek en beslissingen. 
a.Onderzoek en afdoening der binnengekomen aanv 

vragen; contact met vertegenwoordigers der on- 
derscheiden categorien van hulpzoekenden; het 
contact met de vrijwillig meewerkenden. 

b.Het verlenen van medewerking bij het herstel 
der bevolkingsboekhouding en distributiebeschei- 
den. 

2.Speciale zorg. 
A.Individuele zorg. 

a.Bemiddeling ten behoeve van werkhervatting} 
adviezen inzake arbeidsoontract en sociale 
verzekering. 

b.Bemiddeling ten behoeve van herstel gezins- 
verband} adviezen Inzake familierecht. 

g .Geestelijke en morele hulpverlening; inschake- 
ling kerkelijke instanties en psychologische 
instituten. 

d.Adviezen inzake vergoeding van oorlogs- en 
bezettingsschade en regelingen ten behoeve 
van évacué's. 

B.groepszorg, 
Het bevorderen van maatregelen in het belang 
van apecialo groepen hulpzoekenden in vontaot 
met vertegenwoordigers der onderscheiden cate- 
gorien. 
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3 «Administratie. 
a.De administratie der door de afdelingen 1 en 2 

behandelde aanvragen en van de dossiers daar- 
van, statistiek der aanvragen, 

b.Het geven en verzamelen van inlichtingen 
betreffende vermiste personen; eèntact infor- 
matiebureau Bode Bruis. 

4.üitbetaling finaneiele hulp. 
Uitbetaling van de door de Afd. Onderzoek en 
Beslissingen toegekende bedragen, 

III.HOOFDAPDSLIïrGr VOOHZIEHINGES. 
Afdelingenj 

t.Kleding, dekking, schoeisel, huisraad. 
Het werven en zoveel mogelijk verstrekken van 
de door de Afd. Onderzoek en Beslissingen toe- 
gekende hoeveelheden, 

2.Andere verstrekkingen in Matura. 
Het verwerven en zoveel mogelijk verstrekkken van 
de door de Afd. Onderzoek en Beslissingen toe- 
gekende hoeveelheden. 

3.Huisvesting en transport. 
Het zoeken van huisveatingsgelegenhoid en het 
verschaffen daarvan in de doer de Afd. Onder- 
zoek en Beslissingen en Speéiale zorg aange- 
wezen gevallen; het regelen van transportmid- 
delen voor individuen en voor groepen. 

4.Qntwikkeleing en ontspanning. 
Be verzorging van de voor gehele groepen wen» 
selijk geachte ontspanning»- en ontwiklelings- 
middelen. 






