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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, 



ü/ 

c> 
Sa 

I- I 

qe:^I2.3 TCPI zgspsLi::^: 1:0 11. 

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 
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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» 
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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 
*®1W« o»iS«)r*eik# é#h«si4©»f» é*t# èéfcéffkoCé &tt veirlertia»» 

w*n ê*n mdu r** 

n _ fff »®*4t I:a dat f»*Ai la 1/ é«4»aa* 
*» ^^ ^ftnamrHng 

*o«if ®«n hêkmaémlinf 'mt roorr&ng, mrdén door d« sfidliaé, 

érisré^fe^éold timx m% oë:«éujr«m» 
fi®.. ji^éé4%ié« i» 4tm ▼«rdor «ÜM hivmw mmf*$vir*n* 

ZsiÊSSZfLÏI* *?'*' tutouupwiiKitrt. 
rt -lav J®* wn «• ««r^f-nsoa^llge l'U-an ma 

^««^*2" "♦tad'rtmt w> hst «^lUnlly^rk *091 d. 







raat 'betreft. Mogelijk blijft iiet--mtuurlijk..j(M;t: .daojr..bjritengewöne .gebeur- 
tenissen de afloop bespoedigd v;ordt» 

Hartelijke groeten, 
.. •■■■;-fi. ■■■ .r . 0.3. der 1.0. " 

■ - Vk , ■ k-—■ t.c. . ..i 







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. 






