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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 > 
i 'M ' m0^M^ < "iri v 

. ■•4:v - -'.v J-- ^ H' ^in v " 'V- ^ i*-? iVyj' - %■.>: rpL 

fe« iiPli' i ® 1 
h-.-,.^ ' 

xv x 'x''f.'vw .. i. ?•- v 
'm ■ R-lfï lw 

■- • . i 



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. ' 



. 2 • 

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 



1 Uj or b 

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^ 
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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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