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kgfieclel_yan bet G.B. 

lifvtWhffeld 2Ull!n b,lansrljk9r dins^n »iin den onderstaand» punten Toch 

dirs t^ br^Lr^fi^"4^8' onder «e „gnrf der ?el. 

Se"r ee^Ieê? ■m ** "«Vt. verïle^ 

tS 

Spar^r ^ h008Ste belans'dfct ^ de oonog.de L.O.beschikt oT.r een vUaal 

^ verant'Boordel 1 jfc voor 

aaSewLn^oia^f'VOOr 0nS B8n '"««"olog.dat de dubbele 
was. aangewezen.vooral daar een voldoend aantal kaarten beschikbaar 

komèh.Heïtó^zlJn ertenksle'IdieUverJeteneb b?"^11811^ ^ een ""o^^ort te 
VenHoèdelijk 20llen op elke'plaat s^l wat bonkaart en^va^de «nf ^ hal9"- 

overgebleven zijn en increwi o^on vmow „ aarten van de vorige periode 

S1rantsr2ian''!aar ^ 8,,h^«« ln o^" aïsLic^góiSFziS^3 ^ ZlC,,- 

s^s^^^f;j™e::r:chiiienr^ra^e8iissen ^^o.. 
leiders ter hand S^kT-iSrv " sp zeep beperkte schaol de dlstrlcts- 
meetnn wij echter zeer voorzichtfc o^aaft^ te he:i^en"et «• noodrantsoenen ~~ 

g»tyii ** dlverse"e2^ «ebohfen^fri^81" f versohmende , 
trïïütlediensten raa«pl%en.H?udt er veïdsnrër b "0Rr ^ Plaatoolt3ke dts- 
||n massaal «rspreiöen van, rantsoenen^Tn voonrfadlo^?8'^ 0? "J* 0«enbll» 
«fer^ït jn een ernstige ashslav is in ^ a ^orraart^oralng jan bonkaarten dfe 
I» magen dat niet In de hand werken Op d8^°®^seXp°s1'Me Tan ons g®holn voifc. 
verspreid,op andere niet. % advlserin «iet!t plaats0,n^pn de dubbele b.k. 
«lot nodig ^.Berg ze ech^r^^^^e^t^g^S^r0". ao*Tt*1} 

dVactivitelf'van d^f n verï^a8? !"!r'ilSi :n ons cntstellendo berichten. Ifel Is 
grijp de dood tengevolge'kan hibbiHI ^ *«ff»«oT.?; een klein ver- 
noch door woord noch door gebaar dê'viiand teer voorzichtig zijn.Be moeten 

^nkelen van onze .beste vrienden uit ttit^i^ ♦ geVSn ^ rePr3ssailieS. 
öen van de beestachtige inoordlust van h^t « ^becht aij.n de dupe gev/or- 

Ook van andere dlstrfht<a« vZ v fn het lïerrenVélk, 
lijk kleine vergrijpen. n,e ' Rerloht0n ^ ,«*®outles,zelfs voor ogenschtjn- 

«uüit uit het'uiegal3.Men moét eraan denken dat^~ 

- onverantwoordelijk. 

gtegrcepên^rïf;;0!.0.'vervu^t dSn''" ^b06 ^^^^ing tussen de ver- 

Mat"5- hoe het -niet moe? hit kl™ * zi jn 

S£5^^S!56^S»)iarasr 

m 
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I-Qaton rre levorsn? 

Da ze 

s 

».JuurdS^rten™aS S^rlok^o? °ste" ^ M 
dagelijkse bedeltocht->n n11 ^ ^ +-0! l'-i^eran aaïxoarticulieren, De 

ö^n ^chtejr do stedelijke distribuanten «iet het hndi v...« vt 

.Laveren wRi w1p ^ ? :Z.nQt bodigè^qm .hun kli 

veel 1 eed 
nanier krij 
te bodlcneSXay^ëiV^X^^1^'? ^ het WantJ 
volk Mt IS een .oetlijk punt dft eigen 

Voorbeeld: Leen bepaalde etreek mo**- !v ' ■ te losse" is. 
ter verzond naar de nabijziinde stad ^BrVer&n aö11 een fabriek, die^bc 
het grootste gedeelte naar Duitsland'Adviee1! 329 boteri£aat per schip vöofe 

Voorbeeld: Een bepaalde streek moet ?; S:LeVer 20 rain moSeli3k. 
bijzxjnde stad.Het blijkt.,dat practisch ^5da^elen leveren naar de dichtsna- 

Ikmg.Advien:Lever allee en nug.wnt de S'o^ï.^og,150"1 ^ 36 bureerbe- 

2§_ZT/arte_ handel. T-TjrkT ^   "! ——•—- 

dergeiijkB misdadigers in viiam^^" a"*0p ^dkele dorpen èijn boerderijen van l 

met werd opgevolgd, ife geverSi^ °P Segaan'nQ ernstige marsfehuwing Jie 1 
waarschur/d tegen -^rsonfrdïe in dLf ^ c™erita^^aar er dient te wo^enbe- 
voel nxet hebben te ruge vonden. Hot ter ifeveJ ^ekefr^6^5 ^ 50Ciaal ge^ » 

lè plaatsen bllikt hXflleenteperi30ne,3l zich Tergrl int nnn s 
« een grote schSrte h5®^0"361 <Ier Spoorrogen no? nle? t t rc"'rt •>'■ ■- ■•nke. 
pp -meerder 

De_Polltie. "'*"••• 

DuUsSr^ïutU® voorgekomen Pat d.'plast,.! • -k 
Hier fle taak van Je Jllatsel?"v"®1 BH1'®n «"ea® M !!,1J polltlf op last der 
optreflen.ne.kln.v®® 1 eWers,met kracht'ageren t.. 

«jusxxtie staat achter ons, ? rerj te^en een dergelijk 

Contact. ' 
Iet C.B.is zeer verl n 

^«^•^^.O.«no.pt In ander Pro 
naar ons te n^s. 

. ... . . ' ■ ' . p s •- ■ 
' ■ !' v';; m 
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He L«0»en de- 

De C.I.D.(Da Centrale Inlichtingedienst)door de L#Ü,gesticht onder leiding var 
bijzonder flinke figuren blijkt In alle opzichten te zijn gesWgd.Zo zelfs 
de leiding van het binnenlands leger deze inlichtingedienst als ^entrale heeft 

aanvaard,Voor de L.O.dus een prachtig resultaat, 
Daaxnaast heeft de C.I.D.een andere functie,die na de oorlog veel gro««r zal wo* 
den.Vermoedelijk zal haar vrórden opgedragen,tfe afwikkeling der recherche-taak 
ten aanzien van opsporing en berechting van landverraders en andere duistere «J* 
elementen. 
vdj adviseren dat Iedere plaatselijke leider van de 1,0,een of meer mensen be^i 
noem om al_e inlichtingen,klachten,gegevens enz,te verzamelen,die nodig ziin 

°2m!nwIl£Lde 2'ï'?'aT
a" S®Sevens te helppn.De O.I.D.wil hierin niets Itêver da* 

tprp vnr i m^+ 5 1.0•mensen,Dat dit worde aanvaard,Zoek dèarvoor flinke ot«tt n,e<ieW9rkers uit politiekringen.Direct nn de bevrijdinff 
worden de uitgewerkte rapporten verwacht. Jain» 

Proclamatie, 

li andSkkkl le,dte ,lc,or inhovltl en stljl aitotot boven ve- e anderen,Het is de bedoeling deze direct na de bevrijding van AiBsterdnm ♦« 
verspreiden.Daavtoe „oet In iedere plaats de proclamatie In voïdo^nd af^», 
aanoezlg ziJn.Kaak hier merk van en wel direct. voldoend aantal 

Armbanden 

hierin meer Benh^:< l%ten dus olaat^n sl-» enio erkende gekozen. Zonder de naam 0,D,dapro- 

glazén -van de driehoek afStefr" &Tmhanden mBken.n^ de komende ad- ' 

Ijjki.legltimatle s , — ™ 

i r 'f pokuoneie 

0Ommandant TOn h9t nop TOn deze week te 

e s_vo pr_de jgen t ral e Driehoek. 

paalde moeilijkheden^zijn^is^het^lsschlen alS'S(Ie<w vcrsprolding.Alleen,waar 
iets te leren,Geer deze1^^otlëa dus nlerf:"f "" "" deïe 

Namens het C.B. 

H, 

ê&MzM 'ÉMÊi m 
mmm k- 



IAÏÏDGEKOÏSN, \ i :;v\ . 
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rijA nebben zweep en teugels jn ^ne "■iemen1:ai van ^et ITazi- 
daar gebruik van makj^ fli gnomen. Zij zullen 
gang zo lang mogelijk uit te -tel ?pn ^ ^ 0m hu'n ciS^ onder- 
aio da bezette gebieden voor kun kSkendï man^e^ ^ vrouwen 

nun nraicende wagen te -pannen. 

TTAZIS SPZLEÏÏ NIET AIJEEE 1--^ i™ 
^ aIGE!T,MAAR OOE MET UW LEVER" 

We est op uw hoede! Minder don nrv-:+ 4 , 
verslappen. Meer dan ooit i'o dl'fc, ogenblik om te •/,. 
ineen te slaan. De werkers van ne 0ff1i om de 

ket voorbeeld : van alle ^4„Ie veraetsgroepêh gaven 
mannen en vrouwen. Thans ^i1"1 un^en we'rkwn zij samen, 
belt op dit beslissend^op-enblik dp1^ ut 0'ïroeP tot U : Verdub- 
om den vijand te weesrstaan! kracht en de moed, die in U is 

SABOTEERT HUN GROTE ROUSSLFARTIJ! 

da krant,goproepefr?an ket^beld-buroau2^'S' verordea^en in 

V.it P.Y ! ,%V .V. Fv SOS" „Vi 
öeze 2ware-miB-"ohfereed m a k e n o m 
aan va 1 op on^e m o hlen wal de laatste' 
s laan. P 0 n 3 e ,m a a n e n en jongens af t c 
t •. ■ , • "V; ' . ' jt"*. f J l 

MAUNEN VAIT ITEDER1MB , , « 

Duizenden vdiV^h ^ een wil i3» is sen weg. 

>, Uoor het verzet te steunen helft W Z n'3' n SoholPen- 
^ S1 J U blootstelt, door tè werkfn ^ e govaren, waaraan 

groter. Het front nadert" Voor Pjicsland wotden steeds 
Een kat m do dSnoSfSah7?aL0aphnS? T ^ ** duitsV-. • 

VROmTEII VAR" NJIDERIHRD, 

Uzelf Verjpfiifctmannen n 200ns en jeg;,ns 
tegen! Rij mèg niet gaan? ?L^nï0r^ geroepen, houdt hem dan 
handen zijjn geraakt terugzien'? Gil fn +en? Jieeehmaal in duit se 
ei-n, die gij als de 

IEDER ONZER MOET . HET UITERSTE DOEN! 

ra?aeZtoitlf«fS^Sdllr1DitSïs
aJlê|lllr

1
S het slao>;toffsr "9rden 

De beslissinopn «h 4 .. 1 n:Let aldeoa ons b e lang» 
moeten doen,"Ween ons g,0| JVe"?'! ®n.a® fhiO0"' 413 pi 

tedrelgd, Landgenoten In 

XV 

W. 
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. L.o.Fr. io.' C «4/f| 
1- «^^mpTWlen Ic-gitlma^ti-ib. v/ijaon worden'toegezonden -t 

^ " T allu aedev/arrkers/van de L.0. Voort" zp.I vnnv 
ia aaiuiieri-ring komende medëwsrke'rs,zo nodi. ■ voo"lodi ■'v • i ^t-• 11' • a&rV0' 
militairen en andere dienst word-A aan ^7 ^ bijstelling van: 
kaartenvoorzlening Spaak loopt, a ü0r voorkoming,dat de'1 

dringend raden wii u aan tnrh ' nno- 'a- 
Sr word .n al v dl to veel namen bloot ?eJfv^n00^2iCilt^eid U ^otrsich 
jichtig. Dankt er toe i aan, dat de duits- Aoïtti^ m*a 13 Taa-: ZjGer 0nv0v 

«Jir da- » 

een telefoonadres ^an'alïa""pi^."iTContvangen?dr6COrresPondsntie en 

4. lödor medewerker van de I.o. zal 

5. 

r6. 

der st'ëllentDazopdient'daarna te^sSSfdilst1^ 0?dör Zijn P^atselij 

. » ' • ClX>o O » x/ ^ £t3'jtlWö2i i - Z 1 "1 Tl Tf n 6 -p nm-v» TT t 
aanwe.Ki^j zijnde leiaeag van ean F P na mdi ti f„ ? ? aan plaatse 
ly on vla F.P.leiding. I,x.,na uur ü aan loidins O.D. in ove: 
o.indien geen IC.?, «s aanwezig zlin roso pnn n TV v v v 
Ik ieder geval moot alles in'liet werk wórden ^*1 v*'J.0f hulPP0lit' 

/U en de ordehandhaving to coördineren. ' to^o^id om het, verzetdwerk 

vinif^kwci^^p^Cn!^14 ln£ehou4- - »» spoedigste op eenn 
Alle plaatselijke leiders moeten ten spoedivset ■ .^n i -i io+ 
l^^sonen die zich belast hebben met de verdeling djj S^ i^651 Van 

J! é^lli«erïê troepen zijn stad hebben bevrüd zal de bi?ó?: ?0 .Puw 0 

amgdaze personen in vergaderina- bi l i f Pldatselijke lei 
lijnon uitoonsetton. ^aa<-rinS 01 jotnroopan ,.n da nade to volgen richt 

7' ^do periodkzullen'ongetwiifsld 0°? lanS nlot ton einde is. Yoor de volgc 
do iatorlteiter?oo?0Cteikin lkt\7

mgt0n."or4V ^deald.De L.0. zal 
sterdam is het gebouw voor d- Arb-id"inz2?r^tT? +"? ha^ te n®men .In Am 

nu a! verzook.n-binnon Z cnd^dulKïfol^e^f^ ^ 
1-iuers worden verboden, daar anders dubbele uitr-ikin- in'd-vua:? tl 
gewerkt.Reods nu contact zoeken m-t d- m f ? ^tre:L^lno m do nand wordt 

J, wordt zoor- .aanbevolen. ""    D.n.l«xders en do arbeidsbureau's 

xg- 7 ' ' n all""n o^schiedpn,wanneer de L.0. als organisatie blijft b.staan 

*-g oodig ue tijd daartoe ekocr n i s yni ■ Av-, ' ^ , . . 
worden van alle orov leideïu ■■J f ± vergadering bijeen geroopan 

10 _ , 1 * -Leiders e'n èSet6i.iete districtsloiders. " • 

onferdÜkÓ^zi^ zullen zc-or groot "zijn,daar all. 
is het nodig in 1° W00nPlaats zullen begaven Daartoe ; 
zaken reveil.'gaSoró ^^^0^^'?!^^ea0P Zi^n ^aaa dl 

g-er-egrild uitgewerkt. " in ov.;rlcg met andere organisaties | 

Ion,die' door^de^J^'o^h^blA i0?d^a^ Z1100'5011 ■ê'ö.^chiedan van alle steun go 

• en pers^beêend - te^mlïcenx's- *m* -^ ^ ^iohton en eegevens ioor radl 

de huidige is in toestand zoor moeilijk verdere richtlijnen gev n 
14."Saar 

het 
zonder 
lopen dc zaken beslist in d 
voor het Vaderland! 

. w 

war.Laat de I..0. haaj'Z.ounhoid 

-^k ?rov:nclalGltiders on ö-lstrictsJ ±6or 



i MfiDEDSLINGÏÏN Kt), 6 KN 7, (1^ ^ ' 

BBJhGMlSAllE . J J 

Ibor de verra derlijke aanslag, gepleegd door een koerierster, die het voile vertrouwd 
had, 2X8^ de topï 2ich genoodzaakt, haar basis geheeel te verleggen. Hiervan volet mon th» 

"Pff heefl' de t0£> besiobenige provjnciale leidees van hun taak te iKhexfen, doordat hun positie a 1 te -kwrtsbaar geworden wa b, en dauxmee de gehele orea- 
nisatxe in gevaar wordt gebracht. geneie orga- 
üxor he tve rraad werden invallen gedaagn op ruim twintig adaressen, met het gevolg dat 
.lechts enkelen zijn gearresteeera; wel een bewijs ,dat het systeem van werken in de voL 

U^erhf06!^ ff11' Zeer ê0ea ;LS* B;Lj20ncler Janimer is, dat het centraal postadres in Utrecht lovervaüen is, met de gevolgen van dien. We moeten wel zeer strek tegensurek 
Ken het erucht,, ais zou hier ondoordacht te ïerk zijn gegaan. Beze koerierster had van 

f, ^ ^,d®n,de dest® aanbeveleingen; men kende haar vanfa haar teinde jaar: zij was be- 
lijdend lid der Gereformeerde kerk. Haar sqhuld staat echrer vahfc. 'I'' 
Opspromg en a anhouding, eventuueei berchting wordt verzocht. 
Signalement, s donkere slanke verschijning, leer echerp getekende nenkbraueen soms 
geverfde lippen, gebogenmeus. Een foto aal «orden veisSreid. CaaTSl ? SdS fn d. 
geve ngenls heeft gelaten voor xlegaal «ert, la «ij v^dlijTo^ëkl^i H^r l™ n 
naam is Miep Oranje , „oont te Soet, werkte onde r de naam 2dith. 

' 2 . B ONKAx Ri'EN. 

£ZalJnXvLS«eeVriK?ieGÖke f611'?" ^ "«'I-lening der boknkaarten. ' ax zijn provincie* , die 100^ gekregen hebben, terwijl anderen niets stehad ha ;b«n 
d len zijn we aangewezen geweest op de z.g.n. wilde kraken. be-ben.Hovend 

oioeSn8 diefde VOort
l
&8n h®t volle na6ntal ^ te kraken en daaraee de wilde ploegen, die de chaos veroorzaken, de wind uit de zaielen te nemen rv. t-nr, 

Overicens'm' f' ïerdfreidi"t vroegen ter hand te nenemn. Ook dat voor omt veel gekïïüter 
c gSf a ce if ^r;0-™ ^ ^ rge tretE' ^ ^ vel. „«statfïrSï. torganisatue in alle provincies op voile toeten draait en stellen we ons voven ri« 

iS fd°lsSm'ï^"ïifriaMr "T1 •" de bo,,kattrten in ontvangst naman. " 
^ korten SirSéb^:! 5- orÊEnlsat"s te vooralen die voor hun .erkende leden 

b . HDQKKA ARi aW- 

üok hiennee haddenx we die keer zeer weinig geluk. Een groot aantal is door een ongeluki 
b i, de SD lerecnt, gekomen.Er wordt e en anderen oplossing gepikeerd. ë j 

f 
_4» vgfiHQÜMING MRj DE KP'S . 

Xide^TnV®! i* *fer verstebigd, door de benoeming van een der prov inciale 1 

Leersc za 1 zorgend de' bo^a ^Hza^^dera^'^ar^xerk. ^ 

ï-j DE EEMHKID L&R iD . 

tot 138 T alJtaa r- io zodoende een grote decentreUeati,-. 

bo^Vênheir^'ên Ipto^ d^k^T^St 

Noorden, Oosten of d.g., mear het Vrije BedSïïnd? soU,iariUlt- ^ i" bij ona ge en 

Ë, F 1NANCIEFN . 

ZjZTizXn zzztizz:: ^ ^ n:'t- ^ »p ' 

I . LBGI'ilMAilES KNZ 

ünze Falc if icatai Centra ie heeft d iverse pa pieren in voorraad. . Bij aanvraag alle 
gegevens , , da man hot per plaatse ingevuld worden. Bij druka xnvragen ee n voorbeeld 
bijvoegen, m 



II 

S » T. D. ' S . 

1 u sommige gemeenten zijn veel te veel T.D.'e uitgereikt; we zullen de lijst doorkrijgen» 
De pos itie van diverse ambtenaren loopt zee ar veel gevaar. Ook hierin blijkt georganiseerd 
overleg de juiste oplossing te zijn. 

9. HEI üüit U . 

He i kan z ijn, , dat bij eventuele terugtrekkijg der bezettingsgroepen er ee n run zal zijn naa 
eigen huis. Sa maken er wel op attent dat onze t- ak dan niet is afgelopen. De 10 
blijfc, v oorlopig bestaan. Onze taak is niet ten einde. 

11)« S POORWEGPAPIEriEN . 

Hei- is ge b enen, dat deze geoontrolee rd worden met voorbeelden vab lettertypen, waarmee de 
papieren zijn ingevuld. Ide dus op eigen scrijDnachine heeft ingevuld, kan gevaa r lopen* 
Geschreven exemplaren staan daa rbuiten. 

llx. agNDEL . 
Xe ikens wer wordt gezwendeld met b.k. en p.b.* s . Gelieve stmg onderzoek en desnoods strenge 
ma atregelen. 

12 . INLK^t'ïQ.i.BM 

Ia. fats der inlegvellen volgt in de loppd der volgende week. Nogmaals animeren we de plaat 
pla atsing hiervan. 

15.. DE N.y. 
Vé maken erop a ttent, dat de N.V. geen uitgave dexiOie. Ie hebben aanvankelijk onzë medeewrlin 
toegezegd inzake de verspreiding .Keer niet I 

14. ONZE H0PD1KG . 
Sen deze r da gen werd een medewerker in de kreun gesignaleerd in kennelijke staat. Hier past 
slechts 'êen antwoord. Eruit met id e vent. Dit kan niet worden getoleree rd. 

15. TBEINC ONiüOLE . 
Koereiretsres mogen in geen geval brieven e.d los in de tasjes doen. Er wordt her aaide malen 
tasjescontrole voor dames gehouden. 

16 . ALLERIQ^A ALSiE AkBginKTN7Jtrr . 
eist allert otaalst verzet. Bedpreek open plaatsen. De onderdukersvloed fcokt kop. 
U) op haa r post. 

lw' V-RAGEN . 
a. laar is Kiep Oranje? 
bb. He had aangevra a gd Cartes d' identitfe? 
c . laar blijft de lijst der gepla atste inlegvellen? 
d. He haalde uiy Venlo met een pasje de bonkaarten? 
e, He hee ft ext'ra giften? 
f . He moet inlegvellen 310 enfl04 hebben? fe z ijn klaar, 

18. OONGLUSTE . 

De verbondo volkeren naderen, nog een korte tijd. iérk intensief, wees voorzichtig, houed IJ 
voor nieuwe oonta eten, spree k geen kwaad van bevriende organisatuae, ga niet nodeloos in de 
trein, sleep niet onnodig met zware revolvers, zwets niet over uw daden, overzue uw medewer- 
kers, wees niet a 1 te royaal, voora 1 niet voor u zelf, vergeet da ges innen van onze 
geva ngen vrienden niet, vergeet het gebde niet, wees Nederalnder, maar allereerst Christen, 
hoddd hlmoedl1t 

BESPitSEX DIT ALLmSS MEX U« DISifgCia.lKDEftS EN «ESS MSI' DIT SÜHxtIJVEN ZSEE 

VOOfiEICHTIG! m 11!!!!!! li 



t8. 8. 4.4, 

I, S. 
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rt ■: 
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HierlDij gelieve u aan te treffen detekst van een oproep aan het Nederlaridae 
voik» 
Zoals u "bekend zal zijn, werd enige tijd geleden in de Kern "besloten, ar oen 
dergelijke oproep zo snel mogelijk door alle groepen ta laten drukken an ver- 
spreiden. Natuurlijk was dat een kwestie,die eigenlijk in e,erste instantie , 
het perscontact aanging. Daarom werd dan ook direct contact met verschillende 
figuren van de pers gezocht. Deze personen voelden allen zeer veel voor hert ' 
idee. Verschillende groepn maakten een concept. Men had het plan, cm op het 
perscontact, dat gisteren bijeen zou komen, de definitieve beslissing in zake 
de tekiezen tekst te nemen. Helaas kon wagens onvoorziene en ernstige moei- 
lijkheden dit plan niet doorgaan. Het perscontact had nl. niet plaats, G-ezien 
de urgentie van de kwe. tie besloot men toen, om aan de hand van de binnengeko 
men ontwerpen een keuze te daan , Hierbij kon men steunen op de inzichten 
van vertegenwoordigers van enige bladen en van de Kern. Wij vertrouwen, dat 
men zal inzien, dat in deze zaal helaas onmogelijk anders gehandeld kon worde 
en dat Uw groep bereid zal zijn zijn volledige medewerking te verleneh, 

') TocttRiische opmerkingen r 
f Dehfypographische verzorging is van veel belang. De grote laVfeers moeten bij 

eerste oogopslag direct in het oog springen, zodat de zinnen die zij vo men, 
onmiddellijk als een geheel gelezen kunnen owrden— De kleine letters mogen 
daarkaast niei te klein zijn. Zij moeten zo gezet worden, dat aj rechthoekige 
blokken vormen ; de onderste regels mogen dus niet op een willekeurig punt 
eindigen, doch moeten tot aan den rakd van het bidk doorlopen. 

Niet 

r r— 

r: 

1 

^Ten ieinde eenvlawine van papier te vQiferijgëhV"'X§'''"!fiét 

zo: maar 

no g dat iedere groep 
* ZOY&&1, aan druk en verspreiding doet, als maar enigszins in zijn vemogen 
lüg't.'/Het zal de godede zaak niet schaden, ikdien ergens dubbele of driedubbc 
le bedeling voorkomt. Onderling overleg over de verspreiding is organisato- 
risch te ingowi'keld om langs veilige en zeker wegen het g ©wenste resultaat 
te verkrijgen. Deze gehele actie hééft dan pas zin, wanneer de oplage van de 
oproap vele malen groter is dan in het verlden ooit met enig pamflet het geva 
is geweest. Daarom moet iedere groep, die daar de technische mogelijkheden. ±8 
toe heeft, in alle steden en plaatsen die hij kan bereiken, voor een maaiinale 
aanmaak en verspreiding zorg dragen. Aldus kan een groot effect verkregen wor 
den. Ook ongewone methoden moeten de aandacht hebben, : van daken laten neer- 
dwarrelen, aanplakken enz. enz. Het is onnodig, om over het tij stip van ver- 

soriidins n&dertó regelingen te treffen. Alle groepen ontvangen de tekst oi 
vèerJ ë tegelijkertijd, zodat kan worden aangenomen, dat zij eveneens ©Jt 
veer gelijktijdig met de verspyiiding kunnen beginnen. Bovenpien is er 
geheel geen bezwaar tegen, dat het pamflet gedurende tweee weken of meer 
in verschillende golven tot het publiek komt. Uiteraard zal publicatie in de 
bladen ook bijzonders nuttig zijn.' 

De opstellers. 

mm S&lU; 
c itk m 
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rerslag No, 8. <p 

1, Grltlek, ^ ^ _ _ t 
  Alom in don lande gaat een golf van critiek over het werk derL.O. 

Ttï£ ' Inderddad is er reden voor. Door do vele arrestaties is ons werk zeer hemoei- 
lijkt. Daar komt bij het grote tekort aan bonkaahton. len zeer eigenaardig 
verschijnsel is het feit, dat de critiek zeer vaak ophoudt, wanneeer de b.k. 
op tijd en in ruime mate verleend worden. Daarom hebben we ellos op alles 
gezet, ditmaal allen te kunnen voorzien en naar het zich laat aanzien, zal 
het de volgende keer in orde zijn, We radob alle districtsleiders aan, de 
moeilijkheden te beseffen, waarmee we te kampen hebben. Zoek niet altijd de 
fouten bij andoren, maar werk als oen fret en vertrouw dat we allen desgelijl 

Het^s wol gebleken, dat de kraken der wilde k.p. rs veel ellende veroorzakei 
-Sr is zelfs een wilde k.p., die liever do kaatrea laat verlopen,dan ze ons 
af te staan, iulks zullen we na do oorlog niet vergoten, 
Tevns is gebleken, dat verschillende plaatselijke lêdders op eigen initi- 
atief alvast do b.k. hebben verdeeld. Ook dit is zeer te laken. Hierin be- 
hoort een ijzare^ discipline, . n . ... . . . 
Al met al kunnen weWt vreugde zeggen, dat de grootste moeilijkheden voorbi, 
zijn. 

f Financieon , ^ , , 
    Nogmaals brengen we onder de aandacht, dat de penningmeester 

niet onwelwillend is, extra giften in ontvangst te nemen. G-aarne willen we 
op de eerste der maand do b4jdragen in ontvangst nemen, 

-*'>{• i* 

3, Het C,B, 
  Alle bestellingen enz., inlichtingen onx. komen dus voortaan 

bij het C,B, Dat kan vla do wekelijkse post. Spoedberichten kunnen vla het 
mondeling opgegeven correspondentieadres. Voortaan zal in ieder geval op 
elk verzoek geantwoord woraen, 

4, Attentie. . , , 
  Op korte termijn zal een uitkammifing beglnnn n van de personelen 

der D,K.Ts en de (J.A.B. de bedoeling der Duitsets eb onderhorigen is, 
zich te ontdoen van de onbetrouwbare elemen^ten . Men. neme zijn maatregelen 

5, Duikadewssen ^ ^ ^ , 
_  —  Sr dreigt een algemene inzinking te ontstaan in het zooken 

van onderduikadressen, In de zeer nabije toekomst zal dit weer nodig zijn» 
Houd dit vuurtje warm!!! 

6, Straatcontrole . , . ,    
   Overal neemt de controle toe, vooral door slavendrijvers 

in burger. Waarschuw toch alle duikers. Hot is ook ons belang, 

   Lang niet allo provincies betonen hierin de gewenste 
activiteit, soms zelfs in tt geheel geen activiteit. Volgende koer publi- 
ceren we do zwarte lijst. 

8. '"in een der grootste steden bleek bij gehouden lijstenvontrole, dat meer 
dan 10% der onderduikers een dubbele b.k. had. Het wekt ons optot zeer 
strenge controle, we mogen niet vergeten, dat bloed en tranen kleven aan 

i de kaabten, we zijn voor de uitgifte verantwoordelijk, 

/ 

Helaas zijn er onder de illegale werkers dieven en banditem. 

Na de oorlog zullen we deze misdadigers hun verdiende straffen bezorgen. Het 
is aan te bevelen, deee duiaterlingen, niet te vergeten. Noteer ze, deze 
notities kunnen geen kwaad. 

m "Hl m. <*n»» 



10, Die ene kaart !II 
   We hadden verwacht een stroom van inlegvellen, 

die zouden verhuizen naar het D.K. , waar ze ingewisseld zouden 
kunnen worden. Dit is niet gebeurd. Het blijkt, dat velen, die ene 
kaart niet verzilveren, maar liever een gekraakte accepteren. 
Zo komt het, dat volgens de officleele gegevens, ruim 70.000 b.k. 
niet afgehaald worden. Kunnen we dat getal niet wat lager maken? 

«Ut, 'ijui 'df t 
11. Volgens het G.D.K, komt 2^% der b.k, in de zwarte handel. Ons lijkt 

dit getal wel wat te hoog, maar er moet met kracht togen dit eu- 
vel worden opgetreden. 

/ 
12. Geknoei 

444 op ei^gen houtje blijkt in de practijk fout te lopen. 
Sr zijn inderdaèd al enkele kantoren stuk, wier ambtenaren op eiger 
houtje, zonder bevoegde organisaties te kennen , massa1s t.d, *3 
vrijmaakten. 

13» Plaats ds i.v^s direct bij het ingaan van de periode. Dit is een 
practisch» wenk. 

14. De Hoer Rauter, U wellicht bekend, is van plan een in allarmerende 
bewoordingen opgesteld telegram te verzonden, om onmiddelijke op- 
gaaf te doen van bevolkingsaantal enz. Als we allen in den lande 
ons nuchter houden en de hoofden koel, kan hij niet toeslaan. 
Bedreigde bureaux worden gewaarschuwd. ^ ^ 

Vh, < l 'Ai,// U.A' ''Vvvi.A *XW 
13. Aanmaak i.v^s, 

— ———— ]Sr dook plotseling nog weer een provincie op, die 
niet voor allo d.k. *3 de i.v»s gekregen heeft. Aanmaak is nog 
steeds mogelijk, mits oen voorbeeld geleverd wordt. 
De schipporsi,v,*3 en de b, c, d, en e, i,v*3 komen de volgende 
week. 

16. Het Roodo Kruis 
———   behoeft voortaan niet meer van plaatselijke 
leiders enz, bonk. te ontvangen. Deze zaak is centraal geregeld. 

17• Gezinnen gevangenen 
  worden toch zeker niet vergeten?? 

1 ■ 
18, Illegale werkers hebben heus geen 6 rookk. nodig (historisch) 

i 

19, P.B. ts 
  Sommige provincies klagen, anderen roemen. Wat is hierva 
de reden? Gegronde klachten worden gaarne Ingewacht, 

20, Stompels, 
——We hoben de beschikking over ruim 300 vorschilïende 
stempels. Nieuwe jtunuen steeds worden aangem^ktv 

21, Landbouwausw, zijn nu overal gearriveerd. Er moet echttr qveral 
overleg gepleegd worden met de plaatselijke bureauhouders 
Indien deze fout zijn, kan een voorbeeld worden ingezondén voorA 
de vervaardiging van de stempels, Vt~: 

22, Druk-'ers^ 
———— verschillende plaatselijke drukkers hebben zeer ge- 

vaarlijke drukkersprooven geleverd. Alleen oen deskundige drukker 
dient geraadpleegd te worden. Geeft O maar door, 

i J o» tv c't 
23, Onze I.D; houdt zich aanbovolerv voor alle%.ogallJke inlichtingen 

omtrent werkzaamheden van B.D,agenten enz. ' Voorbeelden van frappan 
arrestaties en nuttige tips worden zeer gewaardeerd. 

24, N.OpP. 
O 4 rï Sk T* Cl TUTSk IT 0 0»V> f At* — — * * -■ ~ •• 
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gelaten. Mot de garantie, dat er voortaan geen nieuwe razziaTa zullen worde; 
• gehouden. <.,• .y• -. . ? . t 'Vvt» < > ^ 

25. 2r is een stongo order aan de Landwacht gericht, dat ze niet meer op eigen 
houtje over'mag gaan tot huiszoeking en arrestatie. Sen kordaat optreden en 
vragen naar hun bevoegdheid wordt aan geraden. 

26. Als men een geval doorgeeft ter mogelijke loslating van een gepakte onder- 
duiker, die naar Amersfoort is overgebracht, moeten de volledige gegevens n 
zijn p.b, worden vermeld. Zo niet, dan is zeker alles nutteloos. 

2?. Bijgaand gaat een voorbeeld van de actie tegen de arbeidsinzet. Deze acrile 
gaat uit van do gezamenlijke verzetsorganisaties en wordt door 16 org. ver- 
spreid, Dit is oen prachtig voorbeeld van de hechtheid van hot illegale 
front. 
Het is de bedoeling dat elke proviajciedit zelf laat drukken in een handig 
formaat. 
ITet moet in geweldige oplaag veisp^exü wuraen. In ieder huls, op elke 
muur, in iedere hoek moet het de Nederlanders onder ogen komen. 
Laat deze act^k- slagent Handen uit do mouw, II 

28. 



/fekglijlcae mededeling Tan de L«0. Kr. 9, - • ' - • - ' 

r.Mritiakt Bi j de bespreking over de- reargaalaatie- voorstellen-der leli4a^ 4sy 
Ii.O* deed zich. een aeer eigenaardig verschijnsil voor, dat ons verbaasde 

- en tevens verheugde. Uml. dat de orltieken aeer verschillen ia aard en mate 
ao zelfs, dat van een lijnrechte tegenstelling gesproken ken «orden. Bit 

■f alles verheugde ons, daar uit dit alles blijkt, dat de L.0.springlevend is 
en bruist vm activiteit. 
Terwijl het Zuiden van de iep neer leiding verwachtte, wenst het Voorden daar 
tegenover, dat de top aioh zé nin mogelijk met de provinciale dingen nel be- 
moeien, terwijl de prov. Utrecht weer een geheel ander standpunt innam. Term* 
wijl laatste genoemde prov. alle prov.leiders in de top wil deen zitting nete 
wensen anderen een 4 tal interprovinciale leiders, die dan ook volledig op 
de hoogte zijn en minstens 2* per week contact houden met hun provinei es. 
Het deed ons zeer veel gmoegen, dat nu alle zaken eens grondig doorgenomen 
kunnen worden op de U bekende vergadering, tij twijfelen niet, dat we 
met vereende kra hhten ons geweldige werft weer zullen voortzetten, een wexk, 
dat inzijn omvang zijns gelijken in ons land niet kent. 
Ook de positie en samenstelling van het O.B. zullen we terdege bespreken. 
Tevens dienen we te opreken over de flaancien, die een zwak punt blijven in 
onze organisatie. 
Resumerende spreken we dus oven 

a. Samenstelling en werkwijze top 
b. samenstelling gentraal bureau 
o. financiën 
d. verder over de wekelijksehe agenda. 

2. Wekelijkse post. 
we dringen er op aan, dat van alle interprovinoiales de post gebracht en 
Shaald wordt. Van het Voorden ligt nu al post van 3 weken, lat bevordert 

derdaad niet de vlugge afwerking. 
Om de zaken overziehtelijker te maken, ktk lijkt het ons het bssto, alles 

in aparte enveloppen te doen en niet de koeriersters ter plaatse voor grote 
puazles te zetten, waarbij de dames gezellig alles gaan zitten lezen. 
Ook het correspondentie adres voor spoedberiehtea had enkele klachten. 
Iaat de koeriersters geen eommentaar geven over de inhoud van de brieven en 
pakjes. Uitdrukkingen aimt * 
- V is tooh wel goed, want er zitten p.b.'s in - getuigen niet direct van 

illegaal gevoel ( historisch) 
Afgeven en andera niets! 11 f I 

3. Vervoer. 
Wog steeds treffen we menaohen, die illegale dingen op legale wijze ver- 

voeren. Dring er toch op aan, dat brieven enz. minstens aan de boezem gekoe- 
sterd moeten worden. Steller dezes maakte nog heden in de trein een buitenge» 
woon strenge oontréle mee van S.D. in Burger, waarbij portefeuille en brillc- 
does, tas en kleding aan een streng onderzoek werd onderworpen. Een Jongedame 
die in de nabijheid stond, onderging hetzelfde lot, waarbij zelfs de bladeres 
van haar leesboek gecontrdleerd werden. Hen zij gewaarsohuwd. 

4. De topveralageni 
i}eze beleven schijnbaar grote avouktmen. We moeten cr onze bezorgdheid 

over uitspreken, datvniet alle leiders doordrongen zijn van het feit, dat he* 
van zeer veel belang is, deze verslagen ogenblikkelijk aan de prov.leider» 
te overhandigen. Indien, zoals is voorgekomen, de verslagen zelfs enigs wekes 
te laat arriveren, dan is de fleur er af. Bovendien brengt men de S.D. in vea 
leiding er onbescheiden blikken in te werpen. Het is eveneens de bedoeling# 
dat ook de diatriotslelders op de hoogte worden gebracht van de belangrijke s 
zaken. Alleen door een hechte dénheid kan enz werk sla gen • 



  •2"»     - -  - - - - - - • - ■ 
. .gevaar» --   —• -   -    «—»•. 

Wii moeten er nogmaals ernstig voor waar schuwen r zo-weinig moge-li 
nieuwe conneotiea aan te Jcnopen en alle mogelijke voorzorgen te nemen met 

[ verg. enz. Men is deze dagen zeer streng. ZiJuist ontvingen wij het herieht 
dat één der gastheren van een lid der top gexuailleerd la. 
laat U vlak voor de bevrijding niet pekken! 

• Ayyestatieg Eet ia acmaz bij herhaling gebleken» dat onze gevangen dermate 
gepijnigd worden, dat het voor hen praotiach obmogelijk ia te zwijgen, fa 
aoetan er daarom op wijzen» dat In «ank allo geval do naaste amdewerkera ogad 
bllkkelljk moeten verhulzen en geen moment wachten. Alle uitstel kam noodlot-» 
tig zijn. 

• Bonkaart ont 
Texmoedalijk heeft iedere provincie haar aangevraagde deel gekregen* 

Indien er klachten zijn» werden die op het O.B. verwacht. 
Sr bereikte ons weer een klacht» dat een district weer Fl.5*— per kaart ge- 
vraagd had. lat mag in geen geval. We kunnen dat niet tolereren, 
forens bleek» dat in enkele delen van het land en nog wel platteland 
ar dubbel uitgedeeld is. We kunnen dat niet anders noemen dan geer onvellevand, 
daar grote steden als Amsterdam en Rotterdam met grote te korten zaten. Weet 
W wat het betekent in een grote stad te wonen en gebn bonnen te ontvangen? 

. kantsoenent 
Er zijn ditmaal meer rantsoenen dan vorige keren, wat nog niet veel betekÉnl 

daar er vorige keren praotiach niets was» maar ditmaal is de buit meegevallen. 
We wensen te komen tot een billijke verdeling. ....... 
Enkele veel,gevraagde soorten zullen direot verdeeld worden en krijgt U toe- 
gezonden. Ie rest wordt op enkel o punt van hot land opgeslagen en werdt alle er 
geleverd op bestelling. Hiertoe is een formulier ingesloten, öelleve X x per 
maand met mate ingevuld bij het C.S. te bezorgen. Tussentijdse uitzonderings- 
gevallen zullen worden aanvaard. 
let bleek ook In de afgelopen maand» dat lagere oontacten hier en daar wan 
de rantsoenen hadden gesnoept. Dicipline, mijne Herren!!!! 1! 

. Be Inlegvelleni 
a. We hebben hu regelmatig besprekingen net 4 grote groepen» die evenals 

wij i.v.,B plaatsen. Wij zullen proberen» dit in vaste benen te leiden. 
Be samenwerking belooft voel goeds, maar de moeilijkheden zijn vele. Bo 
voornaamste groepen zijm de Groot» de Haas en Gal3srij. 

b. Hog lang niet alle provinoies hebben de lijst der geplaatste i.v.'a inge- 
zonden. Bat dit spoedig gobeurej anders gaan wij oritiek uitoefenen. 
Hier volgen de naraani . . . , ^ 
Groningen nieta Z.Holland gedeeltelijk 
Brente niets Zeeland niets 
Gelderland Gedeeltelijk H.B.West niets 
Utrecht niets Limburg niets 
Bedoeld ia de 9e per., terwijl van enkele prov. zelfs de lijst der os per. 
nog nooit is gearriveerd, 

e. Heamaals vragen we om de opgave der te verwachten schippers l.v. s: 
d. Be B.C.B.en B, i.v^ zijn onderweg. Bij het volgende verslag komen de 

juiste verhoudingen met het aantal geplaatste i-J-'»- ^ ^ . . 
e. Weer zijn enkele kantoren stuk door hot onoordeelkundig, onorganlaatorlsoh 

plaatsen der puntjes* _ . , . .. 
f. Be genummerde l.v.»s die agh. aohterwft worden geplaatst, zijn volkomen 

gedekt en behoeven dus niet opgegeven te worden. 
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walkt thans aan sgn^Sondercommando^ die ia«t .voorgewende,~valss 
papleren van de aabtenaren der mik bevolkingsregisters probeert een 
S?to. los te krijgen. Waarschuw de ambtenarent niet langs buiten-organi- 
satorische weg p.b.»s uit te reiken* Het kan een val zijn. 

_Z. Kart ent ^ autoriteiten hebb e nop erii Jk ^ ff 9f^®ïl »?a^ 0 Z # 

aanslag op onze arbeiders mislukt is. Hierjdt ^en van 
heus nog wel met onze aotie hebben bijgedragen Jet n^V^gen wan 
deze aanslag. Men zal nu met grote atraatrazzia s en 
werk gaan om do benodigde arbeidskracht en te krijgen. Heef dit door. 

Terhoudini mrtd* sgt. Org^ zeggen 4an tot 4. onderlig, verhoudim: 

Tan toppan tot top .eer goed lo. Hat 1. «ohtaroaar dat ra la 
plaatselijks contacten elkaar minder goed veptaan. 
Een der leidende figuren Ton een ona OeTriende 
het voor ons mlndor vlsioads bericht, dat do L.0. eon grote fj*1 . 
pJrtlj ^ oFeen dergelijke aantijging moeten ^ ingaan. w^t zooiets 
vroot door. We moot en hierin de Juists weg bewandelen en dergelijke fl 
guten aanklagen bij de leiding van hun organisatio. 

• Elnanclent^ Willea da provincies er aan denken, dat op de eerste der 

maay>A alleoontributies binnen moeten zijn. Er is soms wel 
ÏShter^aSdt er is zelfs een provincie, die al in 3 maanden niet betaald 

heeft. 

Temtiel enz,^ heeft zijn hoogtepunt bereikt. fh&zxaie de leiding 

^k^rdï S^!S gfïaakt. Het i. «el met recht, dot »* oTor do 

aflevering klaagt, maar wie kan hier iets aan do ent , 
Ben zeer klein gedeelte was ons Juist geleverd, we taannen dit leveren 
aan de meest zwaar gedupeerden. Yr&agt H maar aan bij hot O.B. 
Hieronder volgt de lijsti 

4 paar dameskousen maat 9 
10 * w "10 
40 « dikke grijze sokken 
20 inlerlock onderbroeken voor heren, grote maav 
10 witte kcukebkanddoeken 
12 workhanddoeken 
6 Engelse intorl.onderbroeken, grom» maat 

10 Dameadireotoirs, grote maat 
6 Oamisoles, roso 
8 Herenhemden, zeer grote maat 
g coupons damesjaponstof 
10 Zakdoeken 
5 overalls maten 52,54 on 56 
30 Kazapeerhemden, maten 14, 14§ on 15 

$'o^^: ssrsr «-»o««.« 
Zo gaiw wo weer oen zending ontvangen zullen we het op dozo wijze 

rapporteren• 
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BimuMLmwm* smimmcmm STBOZAAX H^DOOJ) VOOR 

1* OftdaratMBda iaainuiMa** alja door mij opgaateid ia ovarlog «a 
aot aad««Mt«a vaa do Raad voa Yoraot «n do oortogumoordicwa 
£»P*ia do Ooatvale Rriohooit»<o»a»X»a»C»)*»ij aija goVaooord 

laatste tor 
to oordoa o 

op do laatoto boroloa tm oaaea Oppertorelhebter oa dioaoa 
stipt to oordoa opgorolÉB* 
Hot laatoto bereltdat hier la oordt rorwozlEt»iuidt aio rolgtt 

«Voraatio ooatrole driahookta2o door mij toro3L«a«ia todoeld 
•nXo TrnTifloaf olllto oa ftdlooalo 
"üa fliw—ai liowt taaagoooooa ^ij alg 
"ia allo looalo oa rogieaalo groopoa*IRdioa fcooa plaatoo- 

' Ceai "lijko of rogiooalo orerooaetoaalageWnoait Aontralo driohook 
"ooa plaato olijke of reglenalo leider«bij roorkoar aot er- 
"rarlag la aotiof reroot.doen plaatoolijko of rogioaalo 
"driehoek toogeetofuuVordor la dit vorkaod aaor al Ja radio 
"onaoah oa rroaaoro toritóitaB» 

Heao laotraotie*e aija opeoiaal bedoeld aio rlohtlijaea to relgi 
door 3I»V«V* ra R.r•leidero (laolaolof UO*)9erorooakoaatigo 
kerel ra ma dra Ooraaadaat rm Driohook d««ullea V btaaoaSort 
borelkea«21J al Ja goookrorra aaor aealoldlag rra oea roraook 
rm Alra ra Rob oa aadoro laatr«otlo*o.fiJ aaUoa traohtoa ü 

^ doao ria eaao L*0.koeriorodleaet to doea 

t* boor de rogeerlag lo de loidlag raa ket geoapoade aotiore rer» 
eet ia haadra gelogd raa E*r«T*tK«7* ra O.D.Deae ' 

mm do Oeatrale Driehoek (Delta O)botlamio 1 aoogoaarado Oeatrale Driehoek (Delta a)boitoeaie alt d lodoa» 
driohook ha ttlo.Doao driohook hoeft ooa Ooaamdoat 

 ild ia gorradra do ooaho^digo loidlag op 
to araea«sea bekome raa dra dtof io hm toooeroegd* 

Beidra behoorra niet tot eeaige orgeaioatie.De Ooaaeadaat 
keef t siok era staf van eenige offloieren gekoarafToortkenrade 
alt de | organlratle*e« 

)« Za alle^eoesten ra plM^tow meet_ door do driekodk dén 

airaoforamhomrago berolra asja goor aoiea o ooeoo gegeven • 
MJ aoellljkkedra beellet de aaaot koogora Oomradrat. 
Veorto dieara er allita&re orahedm te oerdra gerexnft* 
Ra hot la fmotio trodra rm dm Tlaatoelljk Ooamadmt ralt 
do driohook dao uitem* »• • ororblijrmdo Xoidora kaaam 
dmaraa door dra Oomaadmt aot lagoro borelroorlag mrdra belaot* 

4* ar oordt oadoroeheid gem kt» tmookra hol roroot rddr m ad kot 
~ voor blijrra do groopm^ia^hm oude 

rorbead optrodm» ra rem 
■w/ 

do bewilJdliiii Bvroor 
*rlag tê reoshoara» Mobiele groepen» _ _ _ itaot aoer aot rorboad optrodm» ra romorriag to rooifcoara. Kotio 

d»«»s. oij dio la kol tor eia oporoorra ra gooa ooa 
do plaatsoll jko leldlag hebbea» otora reehtotreeko 
om kot mra&öbarom rm Dolta 9» Rlorla, kobbm alt lag Bob m 
Bra X» Bèltaomdmt Oporatio Qralrm R» r» T» ml» 8# 0» 
kiaoaodo oollodig ooeoord» 
Ba kot aar dor bomjdlag km werden opgetredm la gvooter Ba kol «ar der bemjdlag km werdra epgetreom sa gveoi 
hetgeen aa door do aiaatooUjko eeaaadratra mot worde* 
ia ket zuidm oljn bïjrorboeld re ede 4 ooapagaleia aio holptrooym 
lageset» reor flaakdekkiag» beeoheralag brwg^m en». • 

■:|l 



5* £££ "ï" «• Haalwiijk, gommand^nfcn g^aa nu uit tm> „in. '» 

ïr^ï^ s*- iJTp^uir,^ Di^;sksi»hi,ts^- 
o5«2I!^-!s f 0* éxtiiér vwo* dmx OowMBtet Beits êT^tt^ieiL^SïL— 

fi rrsri-tua0oh'0 ^ ^ 

• St ^ ^"Xtjk. Oo^d^nt» batr^l. 

fïïSï®? ^ ®lan«Bland»öh« atrijdkraoht op fcml van sunr^— ^ wordt opgetredoa, bil ft do Plaats® 11 .Ik Oo^imalöLï^ iffS? 0S?®i 
Ra do bevrlidlng hooft do O. 2). oStw eea ^^ ^v^fi^ï1??^* 

aï^iJS® 0rd* ru®t ^ 4x1 «afc* ^et JBllltSo cühS^ ^tLro^Sili* opoolalo parson en aan^oweaaa# ladion In ««n b^nf^iS? -tH1JrT®or 

to^+fioohLi*s<irlaidlns ®8an iJ ^J^;(iS
<l!U?2r 

kraahtda wordt ewrrangd, kuniwn d» grosom w» s «T * 
du» *oo noodlg wordwto InaaeohekaXd voor het ha2dhwJ*«^05».'ll 

nwt. Voor die taak, maar dan ook all en daarvoordüS.n^, 
eohar^n onder de leiding tan de O. B. Illdene eïn S*" * 

ruet de r^^twoordeXlXKh^d roor'h^ b££Tm
,?m"Ti?'*IZ£1'm 

tSdï^r^r^'.Ta^r alak 
rerieenen rm mllltatri taS. 8094 ^ s* '• 7* «' «=• '• »»or h. 

* X rSflïïeltlw £? ri£?!" 4»J 'U aowaal megeUJk 
oontaot la terblndlM ^ telejhooa 
llodowoxkoro kuanoa eolfnifeoMï 2»** ? , . 
olg» loidin* onder do K. 1!®^ ÏJ^!^#^/i^fSTv!I5k?k!o att4ir 

bureauwerk yorrioht®. «• ▼* ». stollen | voorts hot 

booohlkt, dan H« v» V, of £» p w ** fi»3* boogor kador 
on hieronder fcogrepon do U of*- mettL^l^T' fffe4?1®*"» dAt 

godnikt door do 0« p# medaworkow, niet In eon hoek wordon 

8* OTOot* larïó*I*vJWaftn0Pnh*J oos™ï*ik *fc HJ* getrokkan en al te 
St wll S 0; 7,3 :n ,.tia ««to"' 3>i* til niet aeg.ti. 
eoad ?ï1. ^ 4 0; D* ""««iwtrken, want de rariwudlag la aier Ö00d. Allo 3 orgaaldatlae werkm loyaal aaiaan. «! 

Oooraondaat 0» D# onmiddellijk wo^rdan ond^o^h?: ^ 

- Irjot^e^gï^I^^^rarS^lS^frLT 
plaatselijke lexdln te hebben. oenoorxijko stom In do 

$• Do 0<Bit'oio lallohtinécott Dlonot tdiZe.ii ^ «om m* * a *. a*. ^ 

sétk ^v3S&u 
daania door aan do plaatoolljk» loidlna. ▼arblndin« 

ï0® ®a K. ▼« V» on Bob van do K« P. Bitton ±n a» «1**0 w* Delta O, on hebben tevens oontaot mot do 0.12 

WlJ" 'lixMt kunuJn mSglTlS «!• 

2?^ vL^ni.^^de"."^ ^Sïïf52!;t^i.*L?S,b• " I""-9 H» 

0 •» i.^"uSa'S^Ltl^A '•,XiSt.a,4i",t 

veroohafxan Bij allo gowonoohto Inllehtlagen • 
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1 De Topvergaderin^:. . ■ - y l s1 , •- 
ƒ ÏO& onze grote Toldoening waren er op onzer-la'ats'te top vergadering nog 
* versoliillende prov.leiders aanwezig. 

Tevena hadden we het genoegen enkele leiders der K.P, en van de C.I.D, 
in ons midden te hehben. 5 ' 

, De bedoeling was, om als nauw verwante organisaties in het heden en in 
• de toekomst één lijn te trekken, We mogen constateren, dat de bedoeling 

der vergadering in alle opzichten is geslaagd. 
Dientengevolge verzoeken we dringend aan alle plaatselijke Z.P,leiders 
en G.I.D,organen een afschrift van deze mededelingen ter hand te stel- 
len en de geest van samenwerking, die de leidingen bezielt te laten 
doordringen in alle contacten. 

De Militaire toestand. 
Bnkele pybMittjwTT'iMgHH. opmerkingen mogen hier, ter' opheldering dienen» 
1. de Z.P,leiding heeft de 1.0,leiders gemachtigd, op plaatsën en in 

districten, waar geen Z.P'.aanwezig is, de functies-van de K.P, in 
- de Delta's waar te nemen. Dat betekatbdus, dat de 1,0,mensen zich 

voor die taak ondergeschikt verklaren onder de leiding der K.P,'s. 
Dat betekent tevens, dat ook in de Delta's 1,0,leiders opgenomen 
kunnen worden (wat in versdhillende plaatsen al gebeurd is). 
Het is zelfs voorgekomen,'dat de ^éfohoofdige leiding in handen is 
gelegd van een l.G.man, die.dus voor die taak, de bevelen van de 
K.P,leiding opvolgt, 

2. Het blijkt, dat in de meeste plaatsen 1,0,mensen belangrijke func- 
ties vervullen op Deltabureaux en in' de Staf vhn den Commandant» 
Het is immers de wens van het Opperbevel,'dat slechts mensen van 

<het actief verzet, hierin belangrijke posten vervullen.Dit ter 
navolging. 

t 5. Hogmaals maken we er op attent, dat scherp onderscheideh moet wor- 
den de taken van het'Verzetsleger en de O.D. 
Het verzetslegervervult diensten in opdracht van het Geallieerd 
opperbevel en is (na de bevrijding) niet aan plaats gebonden» 
De O.D,verricht haar taak onder leiding van het burgerlijk bestuur, 

en blijft in haar plaats gestationeerd. 
Ieder, die thans een taak krijgt'in het verzetsleger, schakelt 
zich dus automatisch uit voor de Ordehandhaving in de plaats zijner 
inwoning, 

4, Het is niet de bedoeling, en zelfs zeer af te keuren, in het wilde 
weg leden te werven voor de verzetsgroepen. Dit heeft in enkele 
plaatsen tot -catastrophale gevolgen geleid. Slechts de doör en door 
illegale werkers, bovendien in staat zijnde gewapenderhand op te 
treden, kunnen ingeschakeld worden. 
Men zij dringend gewaarschuwd tegen dilettantisme. 

De politieke toestand. • * 
De L.O,, de K.P. en de G.I.D», met haar brede nationala taak, hebben 
zich nooit of nimmer bewogen op het politiek terrein. Daarvoor w»s 
er geen tijd, bovendien strookte dat niet met onze taak. 
We staan. In de huidige toestand voor het feit, dat de politieke toe- 
stand zioh steeds meer toespits.' Dit 'i*s logisoh, want de bevrijding 
brengt met zich mee, 'de herleving van het politieke leven. Als grote 
organisaties dienen wij t.a.v.dese vraagstukken een 'besliste houding 
aan te nemen. 

• In de eerste plaats zien wij tweeerlei stroming, 
a. Enkele persorganen, die de illegale beweging als politieke partij 

willen doen voortbestaan, 
b. Een andere stroming in de pers, die de illegaliteit volkomen wil 

uitvagen uit het staatkundig leven. 
Daarnaast doet men van de zijde- van het Ancien regime ernstige pogin- 
gen de illegaliteit voor haar torretje te* spannen .en de verhoudingen 
van 1940 te doen terugkeren. 
Geen der standpunten zijn de onzen. 
We wensen noch terug het oude regime, noch het volkomen verdwijnen v.d. 
illegaliteit, noch het voortzetten van de Illegaliteit als politieke 
partij, 
l.We wensen in onze eigen politieke partijen de illegaTe beginselen 

van samenwerking en nationaal denken te doen doordringen, opdat we 
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ertoe fcmiaen bijdragen, dat bet enge verpolitiekte denken van 1940 

li 1 als T00ï eeIi ï,o:L""fc In nationale tin. .Jij, als Illegale werkers, bebben gewaardeerd en waarderemnoe- da 
freest van saTnanwA-rV-ino. -.«nv,  • n.-  . . «x^nog ae 

deae geesl: de politieke bemal doen opklaren^ 

kerend;Lomflate^len' Wif de,eff> ^'Q niet voegere vooraanstaanden terug^- 
«rif S ï f 20 T3ga"KÉII<<*WDaA vooraanstaand waren, maar we zoeken bier "de gulste man op de juiste plaats", » . . . 

2. daarnaast bezit de illegaliteit een tweetal lichamen, waarin de 
stem van bet verzet kan worden geboord, 

^i°lltinS» die 2ieb geheel op practlscb'terrein beweegt. 

i!<,^TJe^0nmiiSS:Le%diM 00\0? Politièk terrein de stem van de il- 
• w begaliteit, zo mogelijk en bloc, aal moeten doen hóren, wanneer één dezer licbbmen zich zoii laten leiden bp. een politÉèk 

• San houd-ïZU 0VJe Stera dêr "legaliteit te laten boren en zulien onze organisaties hieruit bun consequenties trekken. 
riannen voor de toekomst. ' 

we willen nog eens kort formuleren, Wat de plannen zijn van onze or- 
ganisaties zospoedig de bevrijding d&Cr is. 
Onze organisaties waren en zijn hecht'en stérk. Het is de zaak ze 
sterk te nouden, de contacten te bewaren', de onderlinge samenwerking 
te bevorderen, Opdbt we, als een hecht verband, direct na de bevril- 

f din® 9r?'ze "taal: "t'a.v.medewerkers en onderduikers kunnen voortzetten 
We blijven dus nog énige tijd de hulp en de steun voor allen, die m 
voorthielpen. < * 
De L.O, aient dus in alle plaatsen te beschikken over"een bureau, on- 
gericht m samenwerking met K;p, en C.l.D.   
De taak van het bureau (direct na de bevrijding). 

^la,Registratie vaa'alle medewerkers, die het verdienen en in het be- 
zit worden gesteld van een legitimatie, 

j2e.Registratie van alle onderduikers, voor ze naar hun óorspronkelij- 

i strat0lePeiiahet orDfS1"011* ^ aierLen daarme(ie de bevolkingsadmini- 
3e.Registratie van alle ateungevollen, 

4e'sïfGhtofferBran alle schade^eva:i4en vaa 0Ilze medewerkers en andere 
5e.Registratie van alle organisatie-misdadigers. 
Se.Registratie vau landverradelljke elementen, 

1 7e. Arbeidsbemiddeling voor onderduikers. 1 

Het spreekt vanzelf dat verschillende punten centraal worden doorge- 

va^de8"?1! D "terwijl b.v, 5 en 6 ^in handen wordt gesteld 
Voor een en ander voeren we versohïlïende besprekingen niet "diverse 

deparuementale autoriteiten, die regerlngssanotie voor onze voorstel- 
len zullen proberen te krijgen. 
Het Gedenkboek van' de L.O., K.P._ en C.l.D. zal pogen een overzicht te 
geven van alles wat in de loopder historie, door onze organisaties 
is verricht. Het wordt door illegalen geschr'even, door illegalen ge- 
ïllustreerd en door illegalen gedrukt.' 

hHet is de bedoeling de groei van iedere provincie te beschrijven. Dit 
l)zal zeker een werk van vele maanden worden. 

De grote vergadering. 
De grote vergadering, na de bevrijding, waar we rekening en verantwoor- 
ding afleggen aan het Hederlan'dsche Volk, zal onder meer in het teken 
staan van onze gevallen vrienden. ïevens de eénheid demonstrereh van 
onze drie organisaties. 

Veranderen van p.b.'s. 
Door de laatste gebeurtenissen blijkt het verstandig, dat diverse ille- 
gale werkers, die in hun dagelijks beroep een Spoorwegfunctie uitoefen- 
den, of een ander p.b.te geVen (dit Is het beste) of het bero0B"terdege 
te veranderen. < ** 
Van de P.B.C, ontvingen we voor het laatste enige richtlijnen. 
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Aan de plaatselij Ie leiders van de L.0. er^ het NSF 
Betreffende : Voortzetting SPOORRBGSTAHtUG. 

Het is de uitdrukkelijke wens en eis van het geallieerde opperbevel en de 
Commanda at van de Nederlandse strijdkeacyten, tevens van de spoorwogleidn34g , 
dattot elke rpkihs de sppor egstaking, die tot nu toe ao'n schiiterend verloop 
heeft gehad, wordt voortgeaeë. Helaas «al de staking een J^ger verlop hebben 
dan wij oorspronkelijk vermoedden. Dientengevolge «uilen de moeilijkheden 
op het gebied van finantiele steun en huisvesting aj van de spporwegambtenaren 
zich vergroten > Men heeft officieel versocht aan het NSF de nodige voorzieningen 
te treffeh. Da artoemheeft de top van het NSF zich g wend tot het CB van de LO 
met het verzoek haar met alle middelen te steunene. 

De leidingen van beide organisaties adviseren met klem s 
1.) Uitgaande van ree ds bestaande plaatselijke acties en in overleg met personen 
van hetspporwegporsonee l,die misschien ter plaatse reeds voorzieningen hebben 
getroffen, met sp«d te komen tot het vonten van een plaatelijk comité, waar NSF, 
LO en Spoorwegen zitt ing in hebben. 
2.) Het NSF zal de beschikking hebben of krijgen over de nodige gelden. De LO 
zal de spporweg arm en zo nodig hulp moeten verschaffen bij het sokken van duik- 
adress en. De spoorw egan «uilen moeten «orgen voor personeel8lij8tea,«o mèdig 
met behilp van ar bei ds bure aux en bevolkingsregisters. 
B.) Alle s poorwegmannen moeten drungend gorden gewaarschuwd mrt bun ge «Innen onde 
te duiken , daar maatregelen van duitse s ijde tegen hen worden voorbereid, en de 
eerste terechtsteliinag n reeds hhkbsn plaats gevonden. 
4.) Particuliere inzamelingen n steunacties pa»*■■■» moeten door het plaatselijk 
comité worden opgehangen en in goede banen worSm geleid. 
5.) Mat klem adviseren wij met de meeste spoed dese maatregelen te treffene. 
We stellen daarvooi.' alle plaatsel jke leiders aansprakelijk. 
6.) ün:.breekt ergens ter plaatse,het NSF, dan moet de LO ook de financiële zijde 

ter harte nemen. Dti dlstricsleider zal zo modig de gelden fourneren In overleg 
met het NSF, 
7.) De LO heeft zi>ch bereid verklaard via haar koereirsdienst deze 
instructie ^ te versp reiden. De LOleiders moeten zich dus ogenbllkelijk met de 
Nsf leider verstaan. 
8.) Ben afschrift van deze instructies miet ter kennis worden gebracht aan de 
leiders van andere p/aataalij ke organisaties, t 

Namens het NSF en het CB der LO 
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1. Bijg. and oen schrijven van hot Ksf ■ n liet LO. 
He vsrzo. L.n dit schrijven omstig te ■..behandelen. 
De officiële instanties hebben hiermede getoond een groot vertrouwen te 
hebbne in het apparaat de LO. We mogen dit vertrouwe niet beschamen, 
We deringen ■dan"ook aan op een vlotte afwerking en een snelle doorgave aan 
alle plaatselijke leiders. 

2. Ons bleek, dat enkele plaats-olijke leiders totaal onwetend waren van de • 
laatste besluiten van het CB. We bstreüren dit tan zeerste. We geven toe, 
dat de verbindingen uittors moeilijk zijn, maar met goede' wil en organisa 
tietalent is veel te bereiken. Het kan zijn, dat enkele provincies door 
mooilijkhoden met het vervoer het voorlaatste verslag niet gekregen heb- 
ben. We hebben inmiedols se verbindingen hensteld. De LO blijkt té zijn 
e.,n e hts eenheid. We zijn er zeer tevnoaen over dat bélangïi jke posten 
in het technische apparaat van het- Yerzetskeger door LOmensen .worden ver* 

/ ~~hu ld. We kunnen met voldoening constateren, fat de LO op alle fronten ha 
liaar taak vervult, We wekken al.le„medswrkers op alle midedelen aan te 
gr ij een onsa . organisatie groot en st ark te maleen. 

y. Nog eens de verhouding 10 en EP. . 
In de moeste plaatsen is de verhouding buitengewoon goed, wat we ten zeer- 

■^p^ste toejuichen. 'Helaas blijkt op sommigeplaatsm ze verhouding, door een 
Kof andefe ooi-zaak vertroebeld te zijn, 
Vf/e wekken beidebpart-, ij en op alle controversen te laten varen, want we 

lebben elkaar dringend nodig. 
Sr wordt fee laas door sommige illegale, bew-eg ngen een politiek spelletje , 
gespeeld, waar wij ten strekste stalling tegen moeten nemrn. De LO en de 
EP zijn beide aparte organisaties, die door nauwe banden aan elkaar ver- 
bon-en zijn. Hierbij hóeft zich evoegd de 0ID, die ovwr n r-ac' tig ap. a 
raat beschikt. Gedrieen vormen wij doör nauv/o samenwerking ésh' ge blo ten 

■ eenheid, die zich niet. voor oen polltièL karratje wil lat en;, spannen, 
| f Een ieder zal in .zij e eigen poll tiek partij zijn taak moeten zo len'. Wc 

willen echter dapolitiek ver van onze Hatonala Organisatie houden. 

..-/■w-De samenwerken - illegale organisaties dringa met .klein aan op het animeren 
^ van de verbetering van de voed se voorziening van de grote steden. Hat 

, / blijkt dat verschillende leverancier» niet voldoende yo Idrongeaz zijn .-van 
' A \ het feir, dat hier eèn .menselijke taal ligt. Alle midedèlen moeten te 

baat worden genomen, 'de ergste nood ta lenigen. 

J. 

w W- Se samenstelling van het G denkboek van de LO netmt vaste vormen aan. 
Enkele s chrijvers van formaat die tovensil" égaal gewerkt h .;en, zijn 
bereid onze notities tc verwerken, Di gene onder oh-S;, die- literaire 
gaven he ben, kunnen na^mvrlijk zelf hun bijdragon laveren. Wij sdviser-n 
wsl het aandeel van onze mensen in de h. den daag se strijd vast te' houden 
in het gehuegpn. \ 

Diverse provohödale loidars hebb'-r bij 'm halingfegevraagt, hoe hst 
m-t de Stichting, die a.ll„ 'zorg:ni,Koer fe<-kei:aebg.lr^hinden vsh 'ön 
gnvfellansn op zich zal nok en. We mogen aljdel.ijn zeg_c..., dat in " 
na eindeloze dlscuzslc alle.ilegale organisaties eon'oazis van., zam 
kingnli hebben gevonden, zodat, de illegali'ttit als eenheid z-i-chza 1 
ten wet doza nationale tael-c. 
Er ds .#öhtar afgesprekkn verh.rc plannc niet overal t„ ver ^mmdden., 
totdat het volledig comcepi hlaan is. T vens moot eerstd de 'Regerini 
net een en, nader aceord gaan. h ■ , ,,, 
We vertrouwen dat ieder n  ïrrh^v volloiig accoord gaat ent doel, ■> 
wij daarin tn ogen, nl, hulp.en staan in de me-cst uitgelreide z--11 

woord, aan allen, -ie op enigerkei wijze door hun illegale' wr «w-rk: ; 

zijn gedupeerd. . 

nvv n 
W é „• v-/ 
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:::ü::ï:J..:' d- dljd i.^/ïdiaa-::o L:aj.^,:i r ^ ^o ^ In "an 0.T.»-aani:'ari 
o:... liudp an odoan. We adviaren Jeae dcalp niet to ■ jrechaffan, daar. döao 
li alen niet voldaan den aan n vadorlandoo pllcdt, an; mi tij 'hot ècliei 
don van hm „hiVoVors ; lij da ill.^alo ^riop on bij o tand aahkloppvn. 

* 

. Ovor do volon omhoofdige 5-ffiding van do plaatsolijha vorstoogroopon 
is hior o:i da..o- nol oh „nig doindg notstaan. Indien vogolijh moeten vo h 
dier lo..h.:d. !ond optr:.h^n. I-Ie,: is nu allerrainst d;. tijd om als rivalen te 
tegon ovoo' ill^a te staaii, 

s al-- 9n o^p .,  ve'apei_| ^ —~ - - - vv <'.. ii- i-ot .. o rt ei..;—e e -lx jyco c rel 
to doïTviluren, hos do lernouding is tussen EP, PW anOP. 
We noeton ondsou ei den twee perioden : 
1 T5f het uur TT ; dm is de leiding in handen van don connandant, aange- 
vus en toer de driehoch, In de noeste geval-un is dit geen CDijian, dcisr do 
02 sich niet cveual voor het -actieve vernet iiehft gegeven, 
II Ea het nur U : dan is de leiding geheel in handen van dc 02, die dan 
een speviale tam'; heeft op het gsbictv van óedahandhavtoLg enz, 2a verzsts- 
groepnn vervullen dan taken oij do leallieerde $ro opn . I n Limburg en 
"v-.. ...pt l.T. vervult ockral de 01'haar taak, terwiji inodo heide provin- 
C u e s j-hers e en o - e z.ujn aas aoiaers tan - - e u l erzetioiegor, e. a .■ .. i -u s oe u te 
verricht ie G-eallie.vd Veroand, 
3r ai ju enkele uitzbdo.ringen ip lovenstaande regels-, „dis door de thstorisc 
rische groei ia ontstaan, ve lal' door he-1 ontlivdion van EP of PW. 

)h ' " ' 

u—, ÏÏogmaals de veiligheid ( het wordt vervelend), maar nog steeds is rkn 

liet de ordro-gon van net feit, dat we helaas nog steeds illegaal zrjn 
In e en' grote stad -werden 1dé aan gearresteerd, daar imaand zo slum v/ae 
lijsten'aan to loggen van eevv rZetsaroep, Tevens werd daar oen vlag, 
Oevonden, vet eubleuen van een of ander gteim leaortje , Ons verzet 
is geen spelletje, -willen we dae.raa n denken? ^ . 
Laten ec ons ver j ouden van uit do grond gestanpto vri vueidslegers,. 
2c .veiligheid eist het, 

r 
W 2e guitse troepen lieelon verschialendo; mal vn mislruik gemaae:! ^'van io^ 
Wd vlag var ';..et Rode Eruis. hen vurzoeeh ons, alloh erop attent to uaTun^ 
" ; dat juut node Kruis een int ar nationale organisatie is,; g;oboBdon sp^c 

speciale rogelömHot is voorgekomen, ; dat dok de ille^alih-.. eit cie^o_ vlag 
j . 'misbruikt is, We .meten daar te-en v/aken. laten wij de fa iro weg e- 

, lewaMalen, 

i ITamens het 03- der IC 



Mededelingen van de top der L.0. 
Tevens van het C.B. 15 October 19^4. 

De Legitimaties. 
spoedig er transportgelegenheid is in de komende 

week zenden we U de L.0. legitimaties,die direct na de bevrij- 
ding in handen gesteld moeten worden van alle medewerkers. 

We verbieden elke uitgifte of invulling,zolang de 
plaats van inwoning nog bezet is. 

De exemplaren zijn genummerd, en de houders dienen 
met hun nummers geregistreerd te worden. 

De invulling geschiedt door den districtsleider. 
De provinciale leiders krijgen een stempel toege- 

zonden, dat ze dus voor hun districten moeten laten vermenig- 
vuldigen. 

De districtsleiders dragen de volle verantwoorde- 
delijkheid voor de uit te reiken legitimaties. 

We wijzen erop,dat in verband met onze toekomstplan- 
nen, de legitimaties dringend noodzakelijk ziin,en de enige of- 
ficiële L.0. bewijzen zijn. 

Ze dienen daarom slechts uitgegeven toe worden aan k 
hen,die als permanent medewerker bij ons te boek stonden,en 
aan hen,die nauw met ons medewerkten,en die vrijwillig verkla- 
ren, verder als L.0. man mee te willen werken. 

Handtekening van districtsleider en houder dient met 
eigen naam te geschieden en niet met de schuilnaam. Over de 
foto komt het L.0. stempel en ook op de buitenkant onder de 
letters L.0. Het C.B. stempel wordt nog nagezonden. 

Hieronder volgt de lijst van officieel toegestane 
functies van de L.0. 
1. Lid van de topC dat zijn dus de leden van het C-B. en de 

inter-prov. leiders. 
2. Provinciaal leider. 
3. Districtleider. 
4. Plaatselijk leider L : 
5- Plaatselijk medewerker . 
6. Koerier of koerierster 
7. Lid van de Palsificatieclub 
8. Lid van de Persoonsbewijs—sectie 
9» Lid van de bonkaarttransportafdeling 

10. Lid van provinciaal bureau) * j. , , ^ ^ , 
11. Lid van districtsbureau ) ;in^:Len.<iez® laatste bureaux 
12. Lid van plaatselijk bureau ) aanwez:LS Z13a* 

De Stichting. 
Tot onze grote vreugde heeft de Stichting haar oprichting ge- 
vonden. Ze draagt de naam 1940-1944. 

Op de oprichtersvergadering,waar practisch alle illegale or- 
ganisaties zich hadden latton vertegenwoordigen,is een voorlopig 
bestuur gekozen.Direct na de oorlog zullen alle organisaties 
een bestuurslid aanwijzen en zal het bestuur dus een grote uit- 
breiding ondergaan. 

We kunnen niet anders zeggen,dan dat deze gang van zaken 
onze volle instemming heeft,temeer,daar deze oprichting stond 
in een geest van saamhorigheid en onderling begrip,die in deze 
dagen weldadig aandoet. Als leden van het voorlopig bestuur 
zijn gekozen; N.G. ,N.S.F.,Trouw,L.ü., V.N. ,en de Waarheid. 

De stichting stelt zich ten doel het verzorgen van de morele 
geestelijke en materiele noden van personen of groepen van per- 
sonen, die tijdens de bezetting door daad of houo.ing tot het bin- 
nenlands verzet hebben bijgedragen,hun gezinnen of nabestaanden, 

v-. :VX 



indien, zij na de brve-.imVlp;in^,' van do vijaudnlijkheden in ons land of 
een groot deel daarvan,bijstand zullen blijken te behoeven. 

Dit is in het kort het doel der stichting.De benoemde heren 
zullen direct aan het werk gaan,de nodige maatregelen nemen en 
de verdere uitwerking der plannen ter hano. te nemen. 

Wij maken er nog op attent,dat iedere organisatie ,ook de 
streekorganisaties later lid kunnen worden van de Stichting. 

Het kraken van geld. 
De gA7.ampnl ijke illegale organisaties maken er op attent,dat 

het kraken van geldbedragen ongeoorloofd is,tenzij er een bepaal- 
de opdracht is uitgegaan van een officiële instantie. 

In geldnood wil ten elle tijde het N.S.F. voorzien.Indien 
de omstandigheden zo zijn,dat contact met N.S.F. verbroken is, 
dan gelden andere normen,maar we moeten waken voor anarchistische 
toestanden- 

De Spoorwegstaking. 
De consequentie hiervan is,dat de illegaliteit per maand 

6 millioen gulden moet uitbetalen. 
Het is daarom een ereplicht,overal on^e instructies nauw- 

keurig op te volgen. Telkens weer komen we plaatsen tegen,waar 
ook de L.0. man niets weet van de instructies van de L.O. ende 
N.S.F. 

Het Defaitisme. 
Een bepaald deel van ons volk klaagt te veel en critiseert 

veel. We moeten al het mogelijke ertoe bijdragen,deze defaitis- 
tische geest tegen te gaan. We weten dat ons land lijdt en ons 
volk zwaar gebukt gaat,maar onze historie kent vele sombere peri- 
oden, waarmn toch de geest van ons volk een heldengeest was. 

De S.D. 
Door een aantal documenten,die in onze handen kwamen,weten 

we dat de S.D. geheel op de hoog.e is van het doorwerken van de 
ondergrondse groeperingen en het loslaten van een groot aantal 
provocateurs,op de meest geraffineerde methodes is te verwach- 
ten. Men zij op zijn hoede ! 

Het is ons eveneens bekend,dat het aantal aanbrengingen en 
anonieme beschuldigingen,dat binnenkort bij de leden van de Gesta- 
po, 2 x zo groot is,dan voor de dolle Dinsdag. Tot nu toe heeft 
men alleen de allerzwaarste beschuldigingen nagezocht,maar ook 
cLsil/ Icstn veranderen. 

Wij hebben het idee,dat de S.D. materiaal verzamelt,om plot- 
seling op een vreselijke manier toe te slaan. 

Nogmaals het Rode Kruis. 
Er zijn officieel door de Duitsers controlemaatregelen 

genomen tegen de auto^s van het Roode Kruis en verpleegsters in 
uniform. Controle afdelingen zijn benoemd en zijn hun taak reeds 
begonnen, üen zij gewaarschuwd ! 

-o-o-o- 
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De Tcpvergadering;. 

lot onze groote vo'rosi"'.ng «jaren er r.p onze laatste topvergadering 
nog verscnrllende o^ov. leiders aam/ezig. 
Tevens nadoen we bet genoegen enkele leiders der K.P. en van de 
C.I.D. rn ons uidden te hebben. 

i .. Le bedoeling was, cc. als nauw verwante organisaties in het heden 
en in ae toekomst éi> li.jn te trekken. We mogen constateeren, dat. 
de bedoeling der Vcj.adoring in alle opzichten is geslaagd. 

, Dientengevolge - verzot r.er. wi j dringend aan alle plaatselijke K.P.- 
leiders en C IfD.- organen oen afschrift van deze mededeelingen 
ter hand te stellex' e i de geest van samenwerking, die de leidingen 
bezielt te laten doorJ-"!,.gen in alle contacten. 

De Fili taire toesta id. 

.rs L' De / . i eiarng .eer.-; ' c n.u.xeiaers gemachtigd, op plaatsen 
y en in t' ötrictcn, ■•■nao geen'Z.P. ashwezig is, de functies van 
^ de K.P. in de üeloa's vaar te nemen- Dat beteekent dus, dat de 

L.O.menschen zich ,oor aio taak ondergeschikt verklaren onder de 
leiding der K.P.'s. Dat beteekent tevens, dat ook in de Delta's , 

'y L.0.leiders opgeno; :n ku -non worden (wat in verschillende plaatsen D ; 
al gebeurd is). 
Eet is zelfs voorgekomen, dat de éénhoofdige leiding in handen 

. , is gelegd van een ju.0,man, die dus voor die taak de hevelen van' ■ 
de K.P,leiding opvolgt. " • 
2. Eet blijkt, dat in d- meeste plaatsen L.O.menschen belangrijke . 
functies vervallen op Dolialureaux en in de Staf van den Commandant. 

. Het is immers de wonsch van he^- opperbevel, dat slechts menschen van : 

het actief verzet hierin belangrijke posten vervullen. Dit ter 
navolging. ' - 
3- IJdgnaals naken vïij er op attent, dat scherp onderscheiden moeten 

worden dé taken "en het Verzetsleger en dè O.D. 
, Eet Verzetsleger v.: ra] t diensten in opdracht van het Geallieerd 

opperbevel en is rj.i de bevrijding) niet aan plaats gebonden. De 
O.D- verricht haar ■■ ?.ak onder leiding van hét burgerlijk bestuur 
en blijft in haar plaats gestafcionneerd.• 
letter, die ihans ee... taam krijgt in het Verzetsleger, schakelt 

^ zich dus automatisch uit voor de ordehandhaving in dé plaats •aljner 
■ ■ inwoning. ■ n . 

• 4. Het is niet de leuoeling en zelfs zeer af te keuren, in het 
wilde weg leden te verven voor de verzetsgroepen. Dit heeft in • 

■ • enkele plaatsen tot cataatrophale gevolgen geleid. Slechts de door . 
■ eö door illegale werkers, bovendien in staat zijnde, gewapenderhand :,v 

op te treden, kunr i .ngoschabeld werdén« 
^ Men zij dringend gewaarschuwd-tegen dilletentisme l- 

De_politieke toesland. 

De L.0.. de K.P. c 2 d'. C .ItD.,.met haar bréede nationale taak, 
• hebben zich nooit of niivmer bewogen op net politiek terrein. ■ 

:L ; Daarvoor was er geen ti,.i. Bovendien strookte dat',niet met .onze h/ 
taak. ■ ' ■ v..,l c. . h: ^ Vi" 
We staan in de huidige toestand voor het feit. dat de pc 

) ' toestand zich steeds meer toespitst. Dit ifc-.logisch', wan, 
7 ■.-..77; -ffxijding'^jrengt met, .heTlp^af. ... 

■■-f ' leven. Als groots organisaties dienen wijrtia.v.-deze vraagstü 
éen'besliste hiuding aaa té nemen. . ■ 
In de eorsto 'plaats zl.ja Wij taeecrlei strooming: • 

 wJ\ v—■— -yak" ■ a. Eikeie pérsorgexnen, die de illegale beweging als politieke 
partij willen ooen -oortbeStaen- . i t 
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Daaïtraast dóet men van de zijde van het Ancien Régime ernstige 
pogingen, de. illegaliteit voor haar karretje te spannen en de 
verhoudingen van 194-0 te doen terugkeerèn. * 
Geen der standpunten zijn de oiïggTy 
We wenschen TiOch terug het oude regime, noch het volkomen ver- 
dwijnen van de illegaliteit, noc^ het voortzetten van de illega- ■ 
liteit als politieke partij. 
1. We wenschen in onze eigen politieke partijen de illegale ^ 
beginselen van samenwerking en nationaal denken te doen door- 
dringen, opdat we er toe kunnen bijdragen, dat 'het enge verpoli- 
tiekte denken van 1940 plaats moge maken voor eèn gezond politiek 
leven in nationale zin. Wij, als illegale werkers, uiebben gewaar-, 
deerd en waardeeren nog de geest van samenwerking,van personen van 
diverse politieke richtingen, die slechts één doel kenden: het.be- 
houd van,ons vrije vaderland. Moge deze geest de politieke hemel 
doen" opklaren. % 4 
Bovendien stellen we den eisch, dat niet vroegere vooraanstaanden 
terugkomen, omdat ze zoo vooraanstaand waren, maar we zoeken 
bjüer "de'juiste man op de juiste plaats". 

Daarnaast bezit de illegaliteit een' tweetal lichamen, waarin de 
stem van het verzet kan worden geboord; , 
le. de Stichting, die zich geheel op practisch terrein beweegt. 
2e. de Adviescommissie, die ook bp politiek terrein de stem van de 

illegaliteit, zoo mogelijk en bloc, zal moeten doen hooren. 
Wanneer één dezer lichamen zich zou laten leiden op een politiek 
zijspoor, dan houdt zij op, de stem der illegaliteit te laten 
hooren en zullen onze organisaties hieruit hun consequenties trek- 
ken. . • ' 
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pipnnen voor de toekomst. ■ ■ , - ■ •' 

We willen nog eens kort formuleeren, wat de plannen zijn van onze 
organisaties, zoo spoedig de bevrijding daar is. 
Onze organisaties-waren en zi sterk^Het _ is^de zaak, ze 
sterk te houden, de contacten te bewaren, de onderlinge samen- 
werking te bevordereni opdat vj© , als een becht verband, direct na 
de bevrijding onze taak t.a.v. medewerkers en onderduikers kannen 
voortzetten. , ' - 
We blijven dus nog eenigen tijd de hulp en den steun voor allen, 
die we voorthielpen. ' • . ' 
De L.0, dient dus in alle plaatsen te beschikken ever een bureau, 
ox)gericht in samenwerking met K.P. en C.I.P. 
De taak van het bureau (direct na de bevrijding): ^ 
1. Registratie van alle médewerkers, die het verdienen en in het 

bezit worden gesteld van een legitimatie. " 
- 2. Registratie van alle onderduikers, voor de ..naar ïiun oorspronke- 

lijke woonplaats terugkeeren. We dienen daarmede dé bevolkings- 
administratie en het C.D.K. ,, - - • 

3. .Registratie van alle steungevallen. 
^./Registratie van alle schadegevallen van onze medewerkers en 

; andere .slachtoffers-. a;, 
3. Registratie van alle organisatie-misdadigers. , 
6. Registratie van landverradelijke élementen. - - 
7. Arbeidsbemiddeling Voor onderduikers, t . 
Het spreekt vanzelf, dat verschillende punten c 
gegeven,, aan de "Stichting", terwijl bkv. 
gestel^L Van de G.I.D. 
Voor éen en ander voeren we verschillende 
departementale auvoriteiten, die regeerin, 
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te geven van alles v/at in defi^loop der historie, door onze 
organisaties is verricht. Het wordt door illegalen geschreven, 
door _ illegalen geillustr erd .ejj door illegalen gedrukt. 
Ket is de bedoeling, de gfSejrVan iedere provincie te be- 
schrijven. Dit aal zeker een werk van vele maanden worden. 
De greote vergaderinr.- _/ 
De groote vergadering, na de bevrijding, • waar we rekening enl 
verantwoording aDleggen aan het Nederlandsche Volk, zal onder 
meer in het teeken staan van onze gevallen vrienden. Tevens de 
éénheid demonstreeren van onze drie organisaties. 



S^iclitingebrief vdor d© Stichting " 1940 - 1944" 

Teneinde uitdrukking to geve^ aan liet verantvroordolijkheidsgo- 

voel van d© deelnemers aan het binnenlands verzet gedurende de be- 
zetting voor elkanders moeilijke boden en noden, besluiten de onderge- 
tekenden,daartoe. aangezocht docr vertegenwocrdigers van nagenoeg alle 
illegale groeperingen,een bedrag van ƒ.100.- af te zonderen en daar- 
mede in het leven te roepen en to Amotordam te vestigen de Stichting 
„ 1940 - .1944 » onder de navolgende bepalingen: 

Aj-> f j_ ke 1 1. 

1, De Stichting heeft ten doel het verzorgen van de mor e Xe, geestelijke 
en mater 131c noden van personen af groepen van personen,die tijdens 
de bezetting door daad of houding tot hot binnenlands verzet bob- 
ben bijgedragen ,hun gezinnen of nabestaanden,indien zij na de be- 
ëindiging van de vijand©lijkheden in ore land of oen groot doel 
daarvan bijstand zuilen blijken te behoeven, 

2. Do stichting stolt zich ten'doel onverkort de verantwoordelijkheid 
van het I-leder lande o Volk om door zijn Staatsorganen do slachtof- 
fers van do oorlog te varzorgen, en beschouwt zioli ondor moer als 
een middel om de Overheid in d© uitvoering van dio taak bij to 
staab,voor zover betreft de personen,of groepen van personon, 
bedoeld in het eerst© lid. 

Artikel 2. 

X, Hot bestuur der StichtinS bestaat uit de oprichters,tot de 
benoeming kan plaats vindon,overeenkomstig de rogeling,bedoeld 
in Artikel 3,-go lid. 

2. Het Bestuur benoemt uit zijn midden oen voorzitter,oen eoore- 
tarie en een penningmneester. 

3. Het, Bestuur bca luit bij gifwono moor dorheid van stommen^behpu- 
dens het bodoelde in %.t* 3>3e llda 

4. Indien in hot boe tuur oen vacature ontstaat, io het Bestuur 
bevoegd deze zelf aanto \4illeh» 

Artikel 3. 

1. Het Bestuur der Stichting doet zo spoedig mogolijk aan de plenaire 
vergadering van de Grote Adviosoommlesio dor ondergronds© groepe- 
ringen, zoals die na de bevrijding zal bi]o enk omen, eon voorstel 
over de' samenstQ1 lüng en de werkwijze van do or ganls at io, d lo in hot 
1© lid van art.X genoemd doel zal verwezenlijken. 

2. Het Bestuur dooit tevens oen voorstel tot wijziging en aanvulling 
van de 60^tingbbrief,v;qIk vócrstel in ieder geval zal moeten 
inhouden een regeling van de vorkio ing van het Boatuur. 

3. Het in lid 1 bedoelde vocrstel behoeft de goedkeuring van alle 
bestuur s lodeh. 

Aytik©1 4 

Twee door het Bes-turn1 aan to wijzen loden vertegenwoordigen de 
Stichting in en buiten rechten* 

Artikel 5# 

Het in Ajpt.2, ie lid bedoelde Bestuur mist het BQsohlkkingsreoht 
ton aaaazien van hot Stichtingskapitaal en de andore middelen der 
ötiohtlng anders dan ter Bewaring daarvan,en is niet bevoegd de 
Stichting op te heffen of do Stichtingsbrief te wijzigen. 
Dq 'Grote "Mvioscomissie dor Ondergrondse beweging is uitsluitend 
bevoegd tot wijziging van dé Stichtingsbrief tot over©onkomstig hot 
voorstel omtrent'Art. 3 ,2o Lid anders is beslist. 
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VERZOEK VAIT HET C. B. DER B. 0« NAttSHS DB G.I.D. 

Ieder© plaatse 1 ij Ir leider dor L O. Xeggo 
lij ston aaai, bevat tonde ï 

no4m 
voörnaaKi 
gcuoortö jaar en - datum 
gei» o or t op 1 aa t s 
beroep 
uoonplaats,straat en huisnummer 

van allo personen,die in dienst dor S.D . zijn of warenj voor 
de S*D* werken of gewerkt hdfeben; instantlos steunen of 
gesteund hebbeni of op enige ander© wijsG d© ondergronds o orga- 
nisaties tegemerken of tegengewerkt hebben. 

Men verzamel© en veria© 1de allo gegevens omtrent het optreden 
van deas personen; het gebruTE van BChuilnanen of het uitslui- 
tend gebruik van voornamen moet tevens worden opgenomen. 

Men wordt verzocht met spoed deze lijsten zo nauwkeur 1.g rao^e 1 ijk 
in t© vullen en op te sturen naar het C.B^'lIör'Trro. 
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~~ In achtereenvolgende Tapverslagen zijn vnrpciiillend© opdr^ 
die de L.0. thartB of in de toekomst; heeft uit te voeren, 
een r^Bume' van deze taken en een .voorstel, om bet werk zo 
te coördineren on s.au de luiste L.O.-naruen in handen te gel 
We ■ondersoheiden; 
1, L.0. en Yorzot-sldger' 
2. L.0. on Recherchetaak C.I.D,( Oentr.Inl.DieuBt) 
•3, L.0, en Spoorwagpersonool, • 
4. L.O.ien Onderduikers < - ... 
5. L.0. ©n d© Stichting, 

■ -Voor de haoordoling van öo vraag, -welke personen voor des© taagk: tak«m 
gevraagd moeten wordaa en welke bufeaux geoomblneerd kimnon worden, dient 
op het volgende gelet te worden; 
a-. Wanneer begint de uitvoering, en van hoe lange duur is do taak, 
b-. Met welke organiaatie dient het werk verricht te worden, 

• -O'. Hoeveel tijd neemt het werk in beslag van onze menaen, 
d-. Wordt het werk al of niet ter plaatse uitgevoerd, 
c. Van wolke aard is het werk, 

* * , , 
A. RV UITVOHRIN^, • ■ • • 

T1" uitvoering van de wer'ots-taak loopt rteds eenige tijd, van de Spoot;' 
•wep-taak io dè uitvoering juiat hegonndB, De -C.X.D.-taak is op klaine 

V echaal ter hand srenomen en zal na de bevrijding groter omvang nomen. 
Het L.0.-bureau voor hulp aan onderduikers wordt thans ingericht en *al 
eerst aotief gaan werken na de bevrijding. 

De aflnop van de Verzctstaak ie moeilijk te schatten, en zal van 
plaat-p tot plaats versohlllen. Op sommige plaatsen zal men Op moeten 
trekken met de Geallieerden, elders zal men als L.O.-man on tevens als 
O.D.-man een ordetaak krijgen. De C.I.D.taak zal nog geruimen tijd na 
de bevrijding beslag leggen op onze mensen, enkele maanden intensief, 
en daarna hier en daar nog enkele onderzoekingen. 
De Spoorwegtaak loopt kort na de -bevrijding af. 
Het L.0.bureau voor onderduikers zal zeker 3 a 4 maandan na da bevrij- 
ding -in functie moeten blijven. De Stichtingetaak zal jaren in beslag 
nemen, ... . . 

B. MET WELKE OEGAK IL-Aï Ilh' MOET ViORDER 2AHER0SWERET / 

In het verzetsleger vlerken we samen met alle' Verzetsgroepen; deze zijn; 
E.P,, R.V.V e* O.D, ?/e bezetten daarin Drlta-bureauz of traden op in 
het verzstBleger, 

"y* He C.I.D.taak werken we natuurlijk samen met de G.I.D,- 
' I* do Spoorwegtaak is nauwe samenwerfcing met- het N,B,y, • 

Voor het L.0.bureau dienen we zelf te zorgen; 
De Stichtingstaak wordt opgenomen met allé bekende Illegale- organisatie», 

C. OVER DE TIJD DIE IR BESLAG GEKOMSH- WORDT, 

De verzetstaak neemt voor de L.O,-mensen die, in het Deltabureau of in 
de Delta zelf zit-tlnrr hebben de volle persoon in beslag. Als lid van hot 
Verzetsleger geldt meestal de vermoeiende^ bezigheid van het afwachten. 
De C.-I,D.-taak kan thans uitgevoerd worden door L.O,-leden, die ook nog 
aandere werkzaamheden verrichten, > 
Ha de bevrijding "-al dat voor de kleinste plaatsen nog zo zijn, voor do 
mrotero plaatsen zal een man, voor de grootste plaatsen twee tot vijf 
man. voldoende "ijn. Dit alles onder voorwaarde, dat de G.I.D, taak zal 
kunnen worden gerealiseerd, < s*' < - ■ o 
De Spoorwegtaak neemt thans in- vele gevallen de beachikbaro ti jd van oen 
groot aantal L.O .mensen in bes-lag, " 4 

/Het L.O,bureau vordert thans- In iedere plaats aen ma» voor de voorberol* 
! ding en "al na den oorlog vermoedelijk de beschikbare krachten Va» onze 

organieati» Vórderen, K 

De Btiohtingstaak zal uitgevoerd worden door die personen van het L.0,- 
bureau, die-geeoh-ikt zijn en de gelegenheid hebbsn voor eek langere duur 
▼an deze taak In functie te blijven-, 
In kleinere plaatsen zullen de L.O,led en deze taak weliicht' In hun vrije 
tijd kunnen uitvoeren, • • ^ 



DS plaat's VAH ui:vo:.an] s. 

Aüs taken ,vorden ultffevoerd "opdozolfde wijze dus als het ï, 0 
werk tot nu toe, uitgezonderd de varzetstaak. 

E. Pi;: 'iAR-Q YAII 'HKT witIHX. v • , ' 

Over de aard van het werk zou 'lonn-A m-+ ~ 
aard is oas meestal slocihts in hoofdtrekken'hekead foor 
orffpjiisatorlsche krachten nodig, beuevens administratieve. ' * ^ 

C taakZM^aw«f U?riJk naiinei1' •di"9 gapend kunne» optreden, ]ï. 
h;ï'«ohe?c^«rt! n"'mle°> 810 a!mlog '***&• .M»* "or 

is veel d8^0^d! f1*0•^o'yaaTTiheden. De taak van het L.tf.Weau 
Jv administratie!-, waar het betreft het XKExsraiai!» xxm 

h^^fnm P IIiakci1 vari onderdiufters, dooumentarisoh, waar. het betreft 
w ^ai1 voor ons gedenkboek, dooiaal-econoralsoh waar 
Wanne^i b5ï ^ xu?Gha^e1^onderduikers in het legale arbeidsleven. 

•»•«« «»"««« 
le' Vadeïlan^^uiJ8^ ** 0Pdra2ht mee te werken aan de bevrijding van ons 

"el?e 'oï L T n® ^7®tpt'aafr' 17« "««ten ons daarvoor inzetten, eits ai "ou de 1,0,"elf daar orfi^nisatorisoh schade bil li 1 den 

ean"llfprnme8t d9 ■tnalr TaI1 do L-C' ni»^ beëindigd'if^ ea elxR met na de bevrijdinp;. \ .* 
Rr ir f^een groter gevaar voor onae organisntiodan aat-'Vi i 

belangr 1 jkhwerk ^^ 

ÏM fs ll0n' ^ ^Ch aan ^ toevertrouwden! 

I^v t
liJkaTdit,-tr^Ce" eri Pr"ov^°iale leiders »ijn verantwoorde* lijk voor het nanduAVon van het -organiaatoriEChd verband in hn» 

voor do Ilnajoloolo octla, voor hef voorhof,ifS! ** ' 

' 20 i-0- ^ h»t Bo.ltabttTBa m. 
Sï^fSlr^iiS :"ee i-o™. b.-' 

48* gevon dit reauwe, omdat we er ons van bewust zijn, hoe moe111 Ik 

rlehfïiJ^"a^f"rohtl:?ïrf^kI^oïï^^s^f^aï;,Vtoo:n:t?Jst• 
^ ^ lijnen, die we ons indahhten. t0e t8 

manuea is dus werk voldoende. Plaatselijke leider en zijn 

kKgen!* OPOa V*0r ■■aile ^^ÜJ^ raadgevingen en opmer* 

p3sri c " t i li c , ■ . ;v:.v'; • 

.s». 

■?** 
In 

Ingesloten windt U de zgn,"Stichtingebrief, waarmee alle orsraal- 

ruoSer, ™r^migd.„Uit enkele provincioB bereiken ons-^ï- ruohten, teven? coucepten, over -zelf opgerichte stichtingen. 

af- 'lsBr al1» T,r.«rrfnd -.nli.. 
taa,ir 40 stIohn^ k'- 

men vragen? wlllen^we-e^ o^wi^el* St^e^Stichtin6^ 1* 'bl?fen«eko- 
zal aanvaarden over illr-galo wêrkers die i1 ? alleen de wprg 
hebben ondervonden of nog onder^d^ a P wijze sqtoade 
bijv. joodse klndïren ïïft ^ hêt" vwr onderduikerr en 
storg voor oorlogsslachtoffers Voor dL^i + t6® "ff"* £y«Jtt®i* de 
repatrieering van arbeidore uit Duit-p/^T daateto 8«vallon, benevena 
naai Heretelcomlto in wordin? c f enr'• iB ®eia arootrlïatlo- 

M« oadeSofLi! Suf-, UU?lBiï^ " ■*- 
44 1-0, 44 WCUI.' tuk vervuil.» voor dfS.d.rdükldar.- 

1' Eert.., dl. 1. alt T.r- initiatief hebben genomen.Tovene te gaan spreken met betror 



:nr.   

bare elementen uit Gemeentediensten, 

^««oIlkeBf+^aatvev-v,is dit Srote oorai^e al opgericht, waarin ook L.0, hebben. Vermoedelijk kunnen we op andere plaatsen 
stiramlerend werken. 
Dus concluderen we; 
Er ie een Stichting voor de zorg voor medewerkers. 
Er komt een ïïationaal Comité voor andere, veel bredere taak 
Eo spoedig we nadere richtlijnen hebben, zullen we die publiceren. 

D ïï T E L E OOI! 

M' 

Het is ons opgevallen, dat het gebruik van de telefoon er de gevoerde 
gesprekken -odanio- is, als we nimmer in de vroegere periode van ons 
werk hebben gekend. Ongetwijfeld is hieraan het-gebrek aan communicatfe 
me-^e schuldig, maar we moeten toch een ernstige waarschuwing laten 
ho-en tegen veelvuldige en gevaarlijke gesprekken, In enkele grote 
plaatsen vielen reeds slachtoffers. Iaat ons dit ten voorbeeld zijn. 

D E 0 V T H C T A L V E G A D E H T N 

K;- 

.:v 
1 

We raden de provinciale leiders dringend aan, vooral af en toe een 
provinciale vergadering te houden. Bij zovele problemen en vraagstuk- 

vhet' zeer weïlseliJk üe in brede kring te bespreken. Persoon- lijke besprekingen is dringend nodig. Bij tijdige kennisgeving is 
een der leden van het C.B. gaarne bereid, indien mogelijk, de provin- 
ciale vergadering bij te wonen. lauyin 
Ook de Districtsleiders moeten hun Plaatselijke leiders zoveel mogo- 

?n vooral de mededelingen spoedig doorzenden,De plaat- selijke leider immers zal in de toekomst van zeer veel betekenis zijn. 

gedenk L A A 

■ - M 
Mé 

ri .-t • '1 

fli 

j 

"i 

n plan opgevat, alle gastheren van onderduikers die lange- 
k? ^ w gastvrij huis hebben opgngesteld, een gedenkplaat aan te bieden. We zoeken daarvoor een passend gedinht en een pas^sende sym- 
bolische versiering, ^ 
Dichters en tekenaars wekken we op proeven van hun bekwaamheid in te 
zenden aan het C.B. 

BLOEDTRANSFUSIE. 

De gezarneliike illegale organisaties hebben zich uitgesproken over 
het vraagstuk van de bloedtransfusie, 
In Amsterdam is nml, het bloed dat opgeslagen was, door den bezetter 
in beslag genomen, en naar Duitsland -vervoerd. 
Moeten we nu ons bloed blijven geven als de bloedtransfusiedienst ons 

A drlnsrend oproept? Welke lijn moeten we volgen? 
; . ' ^^?eren onF bloed als exportartikel te laten gebruiken. 
r, bloed blijve o-n eigen bodem. 

Voor den vijand mag dit bloed gebruikt worden, ais hij naast ons komt 
te vallen; een gewond soldaat is geen vijand meer. 

^e4-a-uT:'"Feren' dan addeerL one bloed te geven, indien we zeker weten . dat net voor direct gebruik is en niet geexporteerd wordt naar het' 
p| buitenland, 

r 
i DE A A R D A P P E L - K W E S T I E . 

De oproep tot het rooien van aardappelen in Drente, heeft vele gemoe- 
deren in beweging gebracht, 

?adi0 Oranje adviseerde: Neen! De medische en de voedselvoorzienings- instanties adviseren: Jat 
Men heeft het oordeel gevraagd aan de illegale bewepine-en Na bred* 

woord te kunnengeven. Beggen we: Neen, dan zou men ons in de zeker 

onseblj len ev^tSel^811 be*ohuldiS°*' heggen we: Jaï, dan zou men ons dij een eventueli wegvoering van de arbeiders of inbeslnPTsame 
geoogste producten, eveneens kunnen beschuldigen, 
hier liggen de feiten, honger ói' deportatie; een ieder oordela vaif 

hongerend OOIl8e^Uftnties• is zeker; De bezetter wil ons laten 
Een uitiating van een vooraanstaand S.D.Officier is tynerend-«Alles 

j^geht wunderbar, nur noch ein bischen Hunger « 8 

&! 

,r, 
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Mactirift; ^ ^ # ' i f\ * ' 

h' » *» " ■ ïtftP è ■ , ■ 
 — -u: in: :.3! dzr l.c. tai: Ji ogtos^ ; <•*. 1 " 4 

rr-rr-—..^ •f*S> >.4 .; IBPai#.fc.-..JJBu-^K vAh nar o .JJI JJ^JX xj. V . van & y u^xv^i\ ■•' 
. oor Wf gesanieXijEé' "'iTTSgC^' organisaties wor^Afc* de laatste tijd vi?a£_ 
stuMron bes-prol-ren, om te komen tot een unanieme actie*. We zulleaip rege] 
matig de bssluitan aan onze medewerkers kenbaar maken on iaopsn,dat alom 
in den lande de nodige maatregelen jotroffon worden,om in deze dén liJa 
te trekken. . • , v ;;g' 

^^ ^: j,,, 3 "p 2 ï: TTT G- ' C-gf : 

mdtis de laatsTe tijd herhaaldelijk voorgekomen,dat groepen.vanpelaond 
op .. .jtnl onoordeelkundige wijze aanslagen plegen op S,]}.agenten en ' • 
soort^-noten.lij een kortelings uitgevoerde aanslag op een vooraanstaan 
S.D.-er in Aiasterdaa kostte dat 14 ge vang-non hét loven. Wij' willen nog 
vaals wijzen op de oonsepuenties van deze dadand Hetekan, inderdaad nodig 
Zijn, datgioewelr reprasaillös sullen volgen,men aioh moét ontdoen van 
gevaarlijke tegenstanders.Het gaat echter niet aan,dat In het wilde wOg 
losse groepen zich -op dess taakltoeleggen.We moeton er aan dehkenjdat'wQ 
in de zo de" commando ' s van de commandanten, van. het verzetsleger moeten op 
volgen.Die zullen uiteindelijk moeten beslissan en,zullen ook_do methode 
moetan seeliss^ft- aangdven.Sr kunnan 'nl .ook-geruisloze vardwdJnihgen' toe 

past wordsn. V MCfe-O' I 

• r"< A 't?' ^ ir- • • "O TT ^ TT 'OlVt . f • " ' . - ' ^ ' • V: '• .A"v> ü.1 Ü ' >1.1 V 1 , • '• : - l;>k 
fsén is oXlist'~ogen:blik aardig op weg,ds illegaliteit in ons land innopu 
lair ts iaten worden.De overyalleno op boerderijen van zgn. zwarte 'hand 
laars nemen, hand over hand toe. levens is liet de laatste dagon voorgeko 
dat grote olficiAe instellingen als Yeöcentralé en Akkarbouwoentrale v 
Hun gelden zijn beroofd.Wij willen er ernstig op wijzen,dat dok dezegón 
g-.-oigunisoorde strooptochten onze sijmpathie niet hotbon. Ons land mag 
niet als décor dienen voor een Wild West opvoering.Hctbkan inderdaad no 
digzijn bepaalde personen,die zich in d«ze ti;Jd misdragen,op hun houdln 
attent te mal an, de snoods met kracht van v/anonen;maar ook hier dient 'het 
sorg en ovcrlog te werr word jan gegaan en zeker in ovvro óns temming u 
de ear van ie ille-ralitait. ■ - er 

YObDSdIVOORRADr.r i , . ■ \ , 
XcnTuitenataander zei onsjOm tegenwoordig goed gevoed te worden,diont 

n n.s. zwart. ind laar of illegaal werker te rijn. Ik zo sinsnoö 
ndent ons tot nadcnkon.Cns sijn inderdaad gsvallon'ter ortg gakomón,d:is 
ons"met ongerustheid vervullan.Eön groep illegale werk,rs,die zich voed 
met witte brood ..-n g-a-ookto palin^jhiistories!;,heeft niet meer het re'ch 
riek werkers te noemen.Dat zijn etfcreülot is ons tevens bel and, dat ver- 
ve 111 nd o ganisa ki;a vocdsclvoorradon aanleggen'voor het uur ÏÏ.Wan-" 
neer v/e dan zien,dat in grote steden voor- duizenden mennchan .het eten u 
ie lemcrvle keukens mootje omen,dan moeten wo ernstig protesteren togen 
een dor--olijke mentalit it.De wijze waaropbepaaldo-groepsn mot gcldmldd 

mwnon, nogmaaïsb .ernstig: tsgen deze inzinking' 'te mp'èTeh' p^etosterea -agere 
; Ds ondêrvrondsc-e ' nvtgin r.ad c»n goede naam. laat ons die behouden!/ 

• . "h , kixv 
HOS HE'2 HOST! , - 'b ,■ • ' 
'Tn ësh onzxr districten ontvingen we een rapport,bp£ésteld door t 
organisaties,die in die streek samenwerken. Dituitgobrride rapport" 
ons .:*en schitterend voorbeeld van de macht van ons werk,mits dit^in, 
It-m j;..;t aanverwante groepen en mot de vplladeigo inzet van bonafide' 

' sonsn geschiedt. '' b - 
We doen onbele grooenr , 
a.Alle boeren inde omtrek ontvingen oen prijslijst,mït alle _ 

voovmelk,boter ...nv .gevraagd mag wordrn.Graat men door met ^ovérvj 
Xyk aan .voI^JjMMBÉMÉÉÉMiÉÉMiMrtMÉÉÉÉiÉiiBiÉÉiiliÉiÉfciiÉÉiiÉiÉÉ^iiMÉiSiiii 

vervuldvoor 
b. Hen heeft 

ren .thrughèolit kan volvoeran.Ke'n' h'é'sfl;-'të^èM' 4en' óWr ic b:i j 
tt" nodi re ziiriov drju-'" -nda 

o 

Ïïbï4» 



reet nodie- sal zijn Dia d horatallingsn uit t..- voeren:, vdiJI 
Di rs . pïoe^m zijn aan liet w rk,om,benodigdo inateri.alen,b.v.accu ' ap 
e.otorond .rd-l n enz. te - vrze e l .n,edele delen uit macnines ts slousn; 
l:ortom alles,v/at roorbersid kan worden te doen. dlfvi 
c.vo-dsvlvoorraden,die uit d klauwenndor rov aide vandalen gorc-d ai.jn, 

worden dag en na ent bewaakt, eventuele op slag plaat evdn van zwarte kan 
d 1 ars zijn net behulp der C.C.D. opgespoord en door de illegalitei 
in beslag genomen . 

Dit zijn enkele voorbeelden. Men zegt,dat in dit rayon de voedselposit 
ener is -verbeterd en dat door dit xvcktvaardig optreden de illegalitei 
het nodige respect hoeft afgedwongen. ■ ''ke" ■ : d 
kan 1.0.zijd'., bereikt ons v 1 .ens de klacht, datur zo weinig te doen 
is." t lijkt ons,dat voor actieve ev serieuze; aerkarsvwerk te over is 
allrrl.i g.tbied.kk moeten onx 61 ophefxen uit de immoraliteit waarin 
xiet areirt t*s-—Vr-rvaH-rrS vx .g ue -linken» 

SeOOlgldogAklFG. 
wanIczTj~de spporwsgstaking blijkt het niet mogelijk om,,onze gevangenen 
en ga dwongen arbeiders verder te voeren dan de Nederlandse grens. In- 
dien ar vervoer op grote schaal mogelijk was, zou zeker geam man cm er- 
in ons land zich buiten durven vertonen. Dit is ons antwoord op het 
aanplakbiljet, dat de voadsalschaarste wil wijtan aan de staking. 
Ons bereikte aan vraag Over de normen, die aangeleid moeten worden bi j 
het uitk „ren van ds steungelde. Meestal betaalt men het normale salar 
uit. Blijkt echt er, dat dèor het onde rduiksn bepaalde verzwarebde laste 
aanwezig zijn, dan dient in alle g- val bijstazn gegeven te moeten word 

i 

RAZZIA'S. 

Allerwege bar.iken ons berichten over uitgebreide jaqht op amnnen, die 
speciaal de laatste dagen een bijzonder bloedig karakter beg innen te 
dragen. Daar wij porsoohlijkde bittere ervaring hebben, hos deze slave 
jacht zich afspeelt, willen ws hier enkele waarschuwingen gevenr 
a.) Zorg voor go de telefonische contacten met de omliggenfe gemeenten 
waar vertrouwde rxersonen, die aan grote verkeerswegen wénen, nauwlet- 
tend toezien oïj militail vervoer. De meeste razzia's worden ondernomen 
door S.S.troepeïi, 
b.) Zorg in alle geval voor een goede schuilplaats. Bedenk, dat het 
onmogelijk is te vluchten, daar zelfs cavalerie gebruikt wprdt om 
vluchtelungen te achtervolgen tot in de velden. 
c.) Vlucht nooit in het open veld; dat kostte al tallozen het leven, 
d.) Verberg u niet in hooibergen; men heeft herhaalde malen deze door- 
schoten . 
e.) Als ge u herbergt in uwhuis, laat dan geen sigarenas of scheergere 
uw aanwezigheid verraden! Ook dit leidie tot strenge huiszoeking. 
Me .stal is het zoeken in de huizen zeer oppervlakkig. 

ESIAPETTEDIMNST. 

Het blijkt ons telkens weer, dat lang niet overal onze modedplingem op 
de plaats van bestemming axxriveren, We wijzen .er nogmaals ernstig op, 
dat we met deze gegevens alle plaatselijke leiders in ons land willen 
bereiken, en we verzoeken, alle provinciale endist'rictsleiders dringen 
al het mogelijke te doen om alle plaatsen te 
bereiken. 
Één vlotte estafettedienst is hiervoor het enig aangewèzen middel. 
Men bedenke wel, dat de laatste tijd weer herhaalde malen fouillering 
heeft plaats gevonden. 
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