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N NET G.B. DER 1.0. 

löiiij; week bereikten ons 
ctarin tal van vragen gesteld wer 

5 Noveipb er, 19 44, 

schillende brieven uit diverse 
öen. Tevens wetd/j^ op enkele 

vn-rTtea.. jTi su-i^ne 1 -j ng-er critiêk uitgeoefend. We zijn zeer blij, zowel met de vra- 
gen als met de criziek. Uit alles blijkt, dat de L.0. overal op haar post is, 

■"■e5 

critiek 
zelfs In .moeilijke tijden, 
allen reeds oer persoonlijk' 
Het lijkt ons echter nodig, 
daar v« 

we Hieronder volgen de voornaamste vragen, die 
; brief hebben bentwoord. 
in bredere 1,0. kringen hiervan kennis te geven. 

ilitfk veis medewerkers met de „elfde moeilijkheden zitten. 

2. 
3. 
4. 
5. y 
o, 
7. 
8. 

9, 
10, 
11, 

12, 

Hoe is de verhouding L.0. t.a.v. Delta en H.P. ? 
Wat is de S.V.G. ? 

,I,D, 
Wat ig en wil de C.I.D. ? 
Hoe krijgen we contact met de 
Welke medewerker moet een 1.0. legitimatie hebben ? 
Moeten ook de arbeiders uit de stilgelegde fabrieken ondersteund worden? 
Heeft het N.S.R. gelden wenoeg / 0111 de gèweldige uitgaven te dekken ? 
Heerst er onder de toppen der diverse organisaties de zelfde bezorgd- 
heid als in sommige districten t.a.v. toekomstige benoemingen voor 
officiële ambten ? 
Valt de zorg voor onderduikers onder de Stichtingstaak ? 
Wat is de Dienst voor Nationaal ; r s ü el ? 

Hoe moet het L.0. bureau de zorg op zichK nemen voor het opduiken van / 
de onderduikers ? 
Zijn er nog rantsoenbonnen e.a, ? 

1. 
te bepalen, 
structie van 
derzie ten, 
van de E.P, 

ït is 
zijn 

voor de L.0. niet steeds eenvoudig haar houdiijg in deze 
te veel interne moeilijkheden in de Delta's en de con— 

het verzetswerk// wijzigt zich te dikwijls, dank zij haar kin- 
Men houde echter steeds in het oog , dat de 1.0. onder leiding 
of de K.P. vervangend, in de Delta zit. Wij werken dus in over- 

eenstemming mat de H.P,, een overeenstem ing die ook steeds tussen de noppen 
bestaat. Van dit standpunt van de H.P. geven de topverslagen onzerzijds 
sIjgöds ulicL' j % < * 
Wel"kan het voorkomen dat door de ziek steeds wijzigende toestand de plaatse- 

erder is met de nieuv/ste snufjes op dit gebied daii 
echter steeds na enkele dagen achterhaald. Boven- 

lijke K.P. leiding soms 
het 1.0. verslag. Dit is 
dien zal voortaan, indien nodig, een mededeling van de K.P. leiding// bij 
het topverslag gevoegd worden. 
Wat de toestand van dit ogenblik betreft : 
De Gdt. heeft de leiding en leidt het verzet via de bekende kanalen. Via die 
weg komen de structuurveranderingen in het verzetsleger officieel door. Er 
zijn inderdaad belangrijke veranderingen op til, maar men lope daar nergens 
op v or uit en'wachte rustig af, zelfs als de plaatselijke toestand niet 
goed houffbaar meer is , of zelfs de samenwerking niet vlot, , 

"' de bedoelde wijzingen reeds in eerste instantie 
raadzaam op te merken, dat men goed doet ook daar 

I- verzetsleger niet nodeloos te provoceren ; onder 
alle omstandigheden zal een of andere vorm van samenwerking binnen het ver- 
zetsleger nodig blijven. 
Het is veel prettiger de v/ijzigingen op bevel van bovenaf door te voeren dan 
op eigen ixipc initiatief. 

In enkels provincies zijn 
ingevoerd. Wij achten het 
de verhoudingen binnen he 
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2 , Ia bur£:ar 1 xjks 
da Z»P, ontstaan en konen voornarsel 
Zuid-Ho?."and. Desa «rroa .enx zi.in al 

verzet sgr o sn zijn op initiatief iran 
."tR: voor "in Utrecht 
5 oen na sale 

P..V, ta fceschouwen. De sroeoen vannen allen oo. 
door het 

, Brah.ant, linhurg en 

en . 
i en 

-serve van de r.p, 
3 verzet willen pl 

ren vas, d sn vijand in het 'bezette seloiapd, 
Ds proepen kacten aan sterkte van ongevaar 6 man"en Krijgen opdrachten van 
•den Odt. binnenlandse stri i 

in. 
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r plaatse. Eet werk is van velerlei 
erken, wehrmachtsautos in brand ste- 

■en, kuilen graven, sei^jinstalla- 
an, verkeerd inlichten vas den vijand en juist in- 

In feit 
o ericht. 

de 

en wel 
's , die 

gr o v en al1erw. 
roornamelijk uil 
:ot nu toe zi n 

s-ra den in brand ■ t-v' 
( al is het ni 
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Yoor volled.sw.sr inlichtingen raadalege men 
sencht, staan allen onder leiding van 

leiders 

, Os/er de taak van co 
urmen er dus kort over zijn. De O.I.D. 

C " 
,1' te so 

is reeds, veel gesproken. Wij 
registratie en opsnoring van 

ox: 
V..' IJ 

) • 
voltooien na de bevrijding, Yoor 

0. de maast 

landsverraderliike elementen. l xx. 
Zij hoopt en vertrouwt dit we .■&. 
het ogenblik' is sleciits registr; 
waardevolle steun verlenen aan d<= u. 
bevrijding een oeroep zal doen op 1,0. medewerkers, is nog niet mat zekerfft 
Ireid te zappen, naar dat medewerking gevraagd zal worden, is zeer waarschijn-» 

lijk. 

iti8_mcpelijk. Hierin kan de 
^ .3. . In hoever de C.I.D. ook na de 

ïds een C.I. .. bureau opge- 4, In de meeste provincies is n 
richt, Yia de provinciale 1,0,leiding kan men er contact mee k 11 en (" in* de 
noordelijke provincies zijn de C.I.D. bureau's in voorbereiding 5» Bovendien 
worden in verschil ende provincies L.0, mannen met het stimuleren en verza- 
mel m van liet Gk'.D.werk c last. 
Waar dat nog niet is geschied, kan de provinciale leiding het initiatief tot 

ït aanwijzen van een persoon ne er, en ons berichten., zodat we de C.I.D, 
op dat contact kunnen korts? 3n. 

5. Ziehier een probleem, dat niet wiskundig is op te lossen 
Het moet aan het wijs beleid der aistrictslaiaers overgelaten worden om de 
''groep van hun medewerkers te ' epalen. 
Slechts enkele richtsnoeren kunnen gegeven w rden. 
Niet de medewerker, die later nog ter beschikking is, krijgt een legitimatie 
maar de medewerker, die het was, zelfs als hij buiten zijn schuld reeds enige 
tijd op non actief moest zijn. 
Wij registreren met de legitimatie de 1.0, in al haar geledingen. 
Ben L.0. m-.dewerker is in het algemeen hij, of zij, die we i. het vertrouwen 
namen voor het werk, iemand, die zich met zijn ogelijkheden en capaciteiten 
vrijwillig tsr beschikking stelde. 

Een contact, dat niet anders deed dan 10 bonkaarten van ons ontvangen, xs 
dus geen medewerker. 
Een contact, dat er maar 5 ontving, maar bovendien mee beraadslaagde en or- 
ganiseerde, is het aèl. Een drukker, die volledog ter beschikking stond, is 
ook eenjE medewerker. Een distributie- of bevolkingsambtenaar is uit hoofde 
van zijn ambtelijke medewerking zonder meer geen nedew rker. 
Belangrijke contacten, met wie de relaties steeds inniger werden, zodat op 
den duur van medewerking sprake kon zijn, kunnen op hun verzoek als med^ 
werkers worden beschouwd. 



IIX 

5 en 7. 2r aijn inasrlaad vala fabriaksdirecties, die 
niet ne -.r in staat z; jn naar „ersonsel nit te ba-; en. Deze directies Icun- 
ne.a rijkssubsidie krijgen, mits bun personeel volletig geregistreerd 
opgeven aan de ofitfciele instanties» 
Velen weireren, omdat deze registratie /oor hun personeel zeer gevaarlijk is 
De consequentie is, dat deze arbeiders niet of onvoldoende worden uitbel 
taald. 
Fa een samenspreking net liet 1T,3.1. blijkt, dat liet niet mogelijk is, deze 
tienduizenden nog extra te verzorgen. De fxnantisle lasten, aie drukken 
op illegaal Federland zijn onnoemelijk zwaar. Heden ten dage keert het 
F.3.F. in samenwerking met ds 1.0. ongeveer tO millioen gulden per maand 
uit, uit de Centrale Kas, daargexaten de plaatselijice acties, uie een niet 
gering bedrag u tkeren. . __ . . 
Een voorbeeld moge ons dienen i In een der grote steoen is een ailuminium 
fabriek, die constant voor 100^ voor de wekrmacht werkte. Door de angst 
voor vervoer naar duitslanq zijn deze arbeiders van hun fabriek weggebleven 

ven kloppen nu aan om steun bij de illegale organisaties. Ons anc.oord kan 

slechts^"neen" zijn. Slechts een principiële houding runnen we tolereren. 
Velen vragen eerst naar de weg vo r steun en willen dan pa ^ staken. Dit 
is de omgekeerde volgorde; men denkt hierover veel te gemakkelijk. 
Zo dient geval voor goVll bekeken te worden . We drtngen aan op een spoedig 
organiseren van uitgebreide finantiele inzamelingen. De gelden xunnen in 
overleg met het F.3.F. worden gebruikt. In kleinere plaatsen, waar geen 
rote uitgaven zijn, kunnen de saldi aan liet distrioftÉliDofd ..orden 

overgemaakt. Deze inzamelingen zijn overal dringend noaig! 

Er schijnt iets of liever veel uitgrelekt 

te zijn over diverse burgemeestersbenoemingen enz, , die in de toekomst 
zullen olaatsvinden. We ontvingen hierover uitgebreide gegevens^ui u alle 
richtingen. De êév schrijft ; Koet diè of dib ons leiden; een figuunj. aie 
zi zo" onwaardig heeft ge dra,, en? Inderdaad zal het meerdere malen voor- 
komen dat oerscnen een officieel ambt zuxien belleden, die wat ^.xun houding 
in de'bezettingstijd betreft, ons niet welkom zullen zijn. We moeien er 
echter voor waken, deze dingen nö. al opjenbaar te maken. In de eerste plaats 
kan een te veelvuldig gebruik van deze namen voor de d e t r o lm enen noodlot— 

, ti worden, daar c k de 3.D. oren heeft. In de tweede plaats is verweer 
van de. betrokkenen thans niet mogelijk. We moeten ook bedenken, hat^c0?o 
van het Nederlandse volk utilitair heeft gedacht, en dat de illega_iteit 
niet de zelfde fout moet begaan als in Frankrijk en België, waar een 
steeds breder wordende kloof tussen legaal en illegaal zich aitement. 
Daar komt nog bij, dat alle benoemingen direct na de bevrijamg niet 
blijvend zijn. De illegaliteit zal terdege toezien, dat geen collaborateur 
op offtciele posten blijft gehandhaafd. 
De gezamenlijke illegale organisaties hebben herhaaldelijk gewaarschuwd 
tegen het bezetten van posten door onwaardigen, en zullen niet scnromen, 
hierop na de bevrijding te blijven hamere^ji. Men wachte zien ecu oer nu voorr 
agitatie. Betoon hierin zelfdiscipline II 

Oorspronkelijk waren wij de mening toe— 

wedaan, dat de Stichting zorg zou dragen voor de afwikkeling van hetondeap- 
duikersvraagstuk, in de ruimste zin van net woord, sis daar zijn regig — 
tratiè legalisering, v/e der opneming in het arbeidsproces enz. Daar de 
meerderheid van het bestuur deze mening niet deelde, woidu -merdooi deze 
taak toegewezen ten dele aan de B.0. en nevenorganisaties. 
De Stichting zal zich alleen bezig houden met degenen, die schade geleden 
hebben door hun illegaal werk. Deze taak is dus begrensd^ hoewel nochthans 
zeer uitgebreid. Teder illegaal werker of de nagelaten betrekkingen daar- 
van zullen aanspraak mogen maken op de hulp van de Stichting, mits blijkt, 
dat hun schade voortkwam uit het illegale werk. 
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10-. 0nG.32uui;.:srs.. 3-v-.icu«éar. g^époséa^rd-sn-ea. 
vluchtelin ^n nullen naar zo-'.sru 
Tal van ..:o. .asü sullen ler-vfd zijn vn hun besittin: en dooor de hriVs- 
verrichtingen. 
G-rcte problemen ten aanzien van de voedselvoorziening wachten ons. 
3n dit alles direct na de bevri ding, 
hoe hierin.te vo.. zien? 
Dit is niet alleen de taai: van da illegale organisaties. Daarom hebben 
diverse instellinggn eikaar gezocht en .gevonden. 
Daar^ zijn de berken, ^Biraun_van Sociale'Zal:en, Maatschappelijk hulpbetoon, 
particuliere liefdadiglsidsinstellingen en last not least de ilegale wereld, 
die nierin gesamenliju moezen-optreden • Be leniging van deze ontzettend 
grote nood is een taak vo-r hst gehele ITederlandse volk. 
Daartoe is opgerip—t^de D.rT.H. (Dienst voor ITationaal Herstel), een 
organisatie, ule uandeligz nog met voor elkaar is, maar in verschillende 
plaatsen reeds aan her aurh is, 

P1 S-Dle geval moet de I.C, en met I'.d.D. in deze comités een, vertagenwoor— 
■ii^wr^ nebben. De X,-, o. _oet zie in verbinding stellen met ande re plaat— 

—ssa.i^p.e ^■L'0 k3ïl "yooT ondem, .imerszorg en neu gezamenlijk o -maken van een 
plan van actie. 
We hopen spoedig een gedetailleerd concept van de plamnen van de D.ïï.H. 
u toe te zenden. 
Zoem zelf alvast conuact met bovengenoemde instellingen om stimulerend on 
te treden. 

11 • ^ , , . _ ^ a33e geval blijkt wel uit bovengenoemde 
punten 9 on 10, dat de l.O.bureaux werk in overvloed zullen krijgen. 

De registratie van ae onderduikers is niet zo eenvoudig. Uit enkele 
districten zagen we reeds voorbeelden, hoe de onderduikers kaarten ont- 
vangen ter invulling, voor ze naar hun womr laats teruiikeren. 
Het is ae bedoeling algemene voorschriften "te geven voor de registratie, 
wanneer v/e me« ae autoriteiten ten aanzie. Van deze kwe„.tie tot overeen"»- 
sterprgin zijn gekomen. 
Registratie is natuurlijk overheidszorg, maar de 1.0. alleen kan hierin 
hulp verschaffen» 
De 1.0. zal zeer mauw samen Moeten wenen met de... D.N.H, , daar zij alleen 

--in staat is, de onderduikerskwestie te overzien en te regelen met behulp 
van de D.IT.H. Vermoedelijk zal de gang van zaken de volgende zijn t 
Onderduiker Pieterse vertrekt uit Zaltbommel naar zijn huis in Den Haag. 
In Zaltbo mmel lurort hij zijn volledigs gegeven# in bij het 1.0. bureau. 
Dit bureau zendt deze xg gegevens naar het C.B. liet C.3, zendt .eze gege- 
vens gewaarmerkt naar het L.0. bureap. in Den Haag, waar dus Pieterse na " ■ 
enige tijd zijn distributiebescheiden enz. ontvangt. 
Man most er wel mee rekenen, dat al deze plannen nog plannen -r^r zijn , 
waar tal van bosppe/kin^en over wevoerd worden. 

12. Allarwege is vraag naar rantsoenbonnen en 
bandenbonnen. Helaas moeten wij., de meeste aanvragers teleurstellen, 
daar er xrfc:&: niet meer gekraakt wordt. 
De buit van de laatste kraakjas is practisch geheel in handen gekomen 
van plaatselijke vertegenwoordigers, daar vervoer toen al niet meer 
mogelijk was. 
De meeste prcrvinci-s hebben een deel gekregenj enkele provincies sullen 
we nog wat toezenden, maar verder is de buit verdeeld. 



V 

■\ s. SIOTOPISPJ'IKC-SÏÏ I 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Men v.rel en. versenden, aan 

•veranderingen onci0r...sv„^ ijijn» ^ ^ ... 
Er bestaan plan.en en plannen vorsen van^ pew^jZo-gd» n-en mag 0113 

niets verwijten, als ter enxper rijd r/e een bepaalde --ouaing i_oeoen 
liersien. We moeten regelmatig comemren met de illegale wersj-Q., 
mac 0( net ae we; - CL j CJ J. i ■w*. ci ■ =r noeilidic. iUciCiJ- UOJ.V 1J.Ö O      ,     . " . „_U4.^v, 
Bovendien kaax ook de Regering wijzigii-g m onze plannen nodig achten. 

Bijlane I geeft u een afschrift van een verslag van de L.0. - 
werkzaamheden, dat we op verso e.: naar Lende..,. Iieo.en vaj.zonu.en. 

Bijlare XI heeft betrekking q, de diensten, die ae L. 0. moet 
vervullen vo r de C^I. D. . 

Be leiding van de EkPl verzoekt een afschrift van de^mededelingen 
regelmatig toe te zenden aan de plaatselijke IC.P. xeiaers. 
We"rekenen erop, dat dit gebeurt. 

Mededelingen van de top of van het Ö.B. moeten ongewijzigd woruen 

Willen"provifliciale leiders zelf mededelingen doorgeven,_dan moet 
duidelijk gemaakt worden, dat re niet bij de topmed.delingen behoren. 

Pot slot zouden we u willen toeroepen : U vraagt, wij antwoorden ! 

Ramens het C.B. der L.0. 

H. 
H. 

«nrw .-.v en f^rd'-riH - dv-d-;: 



J'/] . B^lage 2. 

'-ij 

le IriIiclitinsSiltiLsnst} van de L.O, oinrat: 

IT 

s 
:-sterns oTer: 

a. Beden der 21.3,3,, sympat'iisereüden, landvaclitsrs, landstormers, e; 
3. Leden der 3,3., handlangers der 3.3,, provocateurs, N.S ,K,K-leden, 

vri/ willijers der S ,S , en Kriepo;mr ine , 
c, Ryl:sduiteers, die sich. neLben inisdragen. 
d. Alle n.iotenaren, aio zich gedurende de "bezetting slap en op on- 

ITederlandce -;,-iJ ze I'.eoben gedragen, c ,q. beslist verkeerd zij n 
jevreest, Bur pe;ae e s t er s., 'letnouders, Gene ent e- en. Politiepersoneel, 
personeel in Overheidsdienst, leden de Reenterlil ke Macht, leden 
van de Pers, enz. 

e . Barnes, die zich net Puiteers hebben afgegeven. 

T Sconomlsche groepen. 

a. Pirioa's, die zich i.ebben schuldig genaakt aan ongeoorloofde winst 
b . Aannaners van Weersachtsvrerken. 
c. Arbeiders, die bi/ de Weemacht hebben gewerkt voor het graven va; 

putten en het aanleggen van p&ulversperringen tegen parachutisten 
d. Zv/artlmndelaren en aanverwante personen, 
e . Detaillisten, die de hun toegewezen artikelen in de zwarte handel 

hebben verko cht, 
Kortom allen, dis zich ten koste van het Nederlandse Yolk hebben 
ver rij kt. 

J 

V---i 



10 November 1944 

Strikt persoonlijk 

Mededelingen topleden. 

Waarde Yrienaen, 
S hopen de tópleden, d.w.e. ook alle proT.leidere, Toortaan 

wekelijks met een ap^rt soórijven op de f^ 
interne ontwikkeling der gebeurtenissen in de illegaliteit,zoals wij aie 

0P Wij zSlle^dit^óen aan ae band van alle vergaderingen, diewe bijwonen. 
Tn de silgemene mededelingen kunnen we niet op de finesses ingaan, daaa 

we soms ontbullingen moeten doen, die zeker niet buiten de gingen v^ di 
L 0. mogen komen.Deze worden dan verwerkt een vertrouwlijk en strikt 
persoonlijk schrijven aan den topleden,Hoezekerder wij da-t deze me- 
dedelingen onder üw berusting blijven, hoe duidelijker we de situatie 

""net verspreide^van de strekking van deze mededelingen geschiede, 
voorzoover het van belang is voor de andere 

Wij voelen ons tot deze onthullingen verplicht, omdat ieder iefctaxx 
toplid liefst volledig op de hoogte moet zijn van de ontwikkeling hier 
en van onze werkzaamheden.Daarenboven verwachten wij vandeze mededelinge: 
opmerkingen enwensen Uwerzijds, zodat wij onszelf bunnen corrigeren. Ten 
slotte bent U in staat, door deze mededelingen de gehele L.O. te door- 
dringen van de richtlijnen onzerzijds aangenomen. ^ 

De correspendentie wordt zo een, zij 't wat ingewikkelde topvergaderin, 
Wij vangen ditmaal aan met de beschrijving van de ontwikkeling der si- 

timtte on eer schillende punten tot op dit ogenblik en vervolgen voortaan 
dan met versïa^en der biJgewoonht bespr.kingen.TIat reeds in Se medsdelin 

gen is gepubliveerd, wordt hier niet herhaald. 
■iet tiarteli.ike groeten. 

..V- 

m 
Vs: k-'-' 
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agB2Hi30M:. 
Br l)er«lK«m ome va* «xlc*!* zljtaot Taadg«vl*g«m oiatr» 

va* om» Sodomfc^oolc. Hoowol hot o^msöhi^allih vporharl 
tooh omhel* gogovome pnhlloorom. WoUloht kommom vtrcol .. 
roods ma aam hot werk gaam ham lailóhtiagom oms. t* vor* , 
m±' *o spoedig BOgolijk ma do hovrl^dlmg va» allof «l^dom 

Hu ad. 
O. SS 
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■m komt, . . , ,. ... v. _ 
Bom lodor «oeko alt hot voljfomdo oom omdordool, wat hom imtoresoeort 

waarvam hij ©p d« hoogte la, Eit 4o«e vele gogovome «al do rodaotlo' Baa 
ketu? ktosme doom, 

lm grote lijmom daohtem we oa« de ladellag aldaof 

Opdracht aam ornae kamoradem, die, vielen aet, vermeXdam vam htta aeto^-émS^I, 

Yoorwoord, 

|aleiaimg. 

Borato deel: )4è L^p.y. a, Hoe y grooido ^ > ' 
Oprichtimg 
do Boaro 
do fop ■ 

*i«n» oJtr«dM.otó.r 0B»ta*4tt- 

>• B»t wrk mw l.«a»a»» 1» pro 

kW 
SSpi I 
'k' -: 

■''-Vj , \ A*;r0- 

O. p« va» dl>^.t 

fwaode deal: do 1,?, 

M »B «jd» 
F.0.' 

V -: ■ ,^,v 
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irgomfeiatlo ^ 
öprlehiimg 
Hoo laat workto 
Ba K.P, wam kolt, maar houdt stamd 
De aiouwe taak. 

h. Hot ploogwork. 

■ m 
■S&SMM 

.!« Üi 

SEpjl 

WÊt 

Pordo doel; do 0,1,P« 'mi 

a, Omtetaaa «m dool 
b, Orgamloa^tovorm 
o. Hieuw.bolamgr 1Jkp taak 

3lot; do reumlo dor P,Q,. E.P, om q,X,P. 

Oaarme «omdom we aom vollediger uitgewerkt aoheaa aam belamgotollemdom 
ter imsage. Het is oohter te groot het im haar geheel te puhl 
We verwaohtem, dat medewerlnro, mot autours-bloed, reeds mu aam 
beid gaam, # v 

Opdraoht aam do L.Q, imaake voedselvooriiieaiag omz, 

 Se (3dt, dor hooft op gromd vam oryar,_, 
Gdt. vam Ametordam imsako hot vorwomvom vam voodBojjEnxx oma, 
H,8,3,, lm overlag aot^oM.^aam^do L.0. opgadraamm allorwag do 

V -kW ' • 

§ 

•* vordoiuye tor hemd to momom uit maaa vam do plaatse 11 Jko 
Hot Tordarom, zwart kopom oms, deer wlUo keurige groopom 

aodlg, do worvlmg om vordoltmg to womtrallaarom. Daartoe zal 
l«|$re2j[dwardem aam da ^5 WJl mat da apdr 

warvimg 
Pit werk betreft: vooösil, kleöimg, bramdatof, toztlol. verl 

artlkalom ems, 
Vaaat deze waodilf g mado&olimg vam da Jfc.O, gaat oom bevel 

Odt.aam do plaat«olijke Cdt'em mot ovoroamkomatlga imhoud, 
Pb ploateolijke loldoro zullom zioh duw im vorbimdlmg mootom 



, ymt d« OAt« wm. 4» B.B.3* %*t pluiite* «a »ii» 
soa. Aio voor Aose taal: ia do staf vaa do OAt'oa sittlag aoaoa* Ba 41»- 
«trloiloiaora coatroloroa do uitvoorlag vaa Alt bovaX ia iodor» plaat» 
vaa bua Aiotrlot. Wsar Aast aatorio gore gold 1», aaHappa naa gaoa varaar-, 
riag. Hot is geoa olecth, dat soa l.O.Kaa bat work Aoat. Het 4® aal aleofe 
dat aaa da warvlag oa Tordollag ordeli^lc gocohlode» «a waar dit •t.gaval 
io, aoat as L,0, la ovarleg aot daa «At, imgr! jpam, , 

SalfstaaAtg» actlo va» groopem dor f.B.S.tot warvlag Aar goaoaraa ia 
volgoao bat bavel voortaaa varbodaa. Braaf ladaraoa, dia gaiatarea&aarA 
lo hie 'vas op dö boogto, 

Be opdraobt. Aio da T..c# blaraeda krijgt la oaa aear varabtwoerdoll 
m&ar ook ao® soor aoeUijka, RIJ word oas fagavaa, omdat va; op ait ga- 
bied do boete relatief? nëbie», 

WIJ moata» Vaetberadea oaaa weg roafeea la Aaso rwterle. Ho*;«al wa Vila 
nogal Ijkbodaa ."habbêa, 1« de aard ym dit' wart mlanw voor' oma, Wlj mwtm;; 

, boreaiir ta groepea va» liat a»ar beboraa vaa bat aodige voort ie», 
171J noot®h llaks om reobta Imfomoraa «aar mogaXiJkbedea voor warvlag Vaa 
goeceren, ooataot nat de S,CJ#B,maboa fkaa vla bat C#B# op aamvraagf, nat: 

i®" 

betrouwbare voeöeelvoorBleatafBorg&ae*, mat groealara aas» Va moataa ta«i» 
11 Ji'ertlJd de L-farte baad el beo tr ij da». We noataa voor trauiRportnogeliJk- 
baJea sorgoa, eaa. aas. 

Mi» slèt bet ie rnrnxTsmüt^x^mknerrmi «eavoudigor geBabrevem dia 
gadaaa. Veel wordt aam algaa iaitiatief over ge lat «a, 

Vaa belaag la biarblj ta badaakea, dat tal vaa diatriotaa boa voor- 
aiaaiAg alt aadara diatriotaa moataa brljgoa • Overlag Aar Aiatrlotelai- 
dero ts Aas drtagaad vereioobt. 

^ Vaa de dia trio t»l«Mera af bua afgevaardigd en voor Alt wavk ürAt 
,: voorllobtlag verwaobt. #e«f sobrlftelljke rlebtlljmaa aa ooatrolaar da 

uitvoer lag vaa bat werk* 
Aaa de» arbeid ea bed/ealc dat ome falem de aaaa vaa Aa V.a.B.Aa 

Aleoradiat ba» breagea, 

S, Be g.B.3, {BeöerXamAsa Biaaelnadaa ^trljdfereobtam) 
Da mealliJkbadaa ia da H.B.3. slj» aog aiat gabael opgehelderd, 

bat laat aleb a&astaa, dat au aeer apoadig aaa algehele ragallag tat 
staud komt, die varbalderead aal werkaa, We bopaa ia Aa velgemda meda- 
dellage» daarvan keanln ta gavaa, 

Hat lllegala froap «twlmg bat volgrede tel® gr eis vaa bet OeallieerA 
Opperbevel, 

"Aam alle blmneXamdae iltrijdkraobta» i» Ktderlaad1*. 

niet grote beaorgdlxeid hebben rij de uitwineeli»5 vaa berichte» revolgA, 
wolk» betrekktaw hebben op da omemieheiA, Ala blijkbaar bestaat tuRcea 
gepaalde oadergroadae orcroaleatioe. Wij, Brit te», babbem ons alle noelta 
gegeven 17 va» v-aro»®» te voorele* nat bat doel, dat ü ons «uit bclpaa Aa 
Tfuftperp met Tfw lanfl te trapt4»», waarneer do Juieta tl JA ge konen sal ai Ja* 

J . Door'bua tageawoord 1*!® bouAlag doaa <e oa&argroaAaa orhaairat lea pre- 
olav, rat de Bult»«re rrmg «oudea Willem, dat «ij doem, SlJ varkwiPta»- 
kontbare tijd, Vont alstublieft tot elkaar, B&mg lava Uw Koaiagia, 

mn Vaa UW Britse boMg»a©t©a*,, 

Ve vinden hafTBbitengewooa grote aanklaebt tegea bat Iederlandsa lllagal» 
froat, dat lm dort dagea vat «rote nood, oen dorgeltjk telegram aoodaa- 
kalijk war, , 

HIJ, lade» va» de L.O., die Jarealaag 1» de noéilijfe omstaaAlgbadea 
oar werk hebbes gedaan, ia goede aaamborlgbeid mat alle andere groapaa, 
voelen oas diep PeeobaamA* 

Indioa we alat wisten, dat vele dadea van aadara gadaobtob arftuiga», t 
ook oader de lede* va» bat varsatelager, aaa *au oas da moed ostslnk»», 
verter te gaaa. 

Va wlllem gaea enkele groep verwljta* doem, C3.&r wa wlllaa alleen 
eraatif arop wljzaa, dat bet drlagaad aodig ia, eabtrra tageaeteUii 
tavg^Jdaa ea inderdaad oaaclfsuohtig aaanleoy ta Hf»?*» 

cnaa gevallea vrlaadaa,, oaze gevaageaaa kameredaa, ta laden en IJ 
toob aiat tarergaafo* 

4, Mrlklevering, 



4' *»mewri«g, "3" 
Tsm oatria^aa wn het rol^Me heriehtt 

plloht *V«»»1 ,i,t «j.hon4e», Sei® verser - ■«« Jjfrl,k,40*" ^«r-tag». 
plnatr h«bb«* f b#T# tu «ro?aïere ï «2JÏ4 Sï fB*ae& l«B»r«a ortral 
politic ia ge raar mig breSe*, Slh dlJ^üMS^r^-au!wt <• a»Ik- 
soreal moeilik ia bSt.ï l^Werira «orftt, aioelt 

«• g.I«D 

zoveel ®ö^!nria bSunr^rï^der JJi!' ^r«7^ 
over leg met p UaUelijS bSreauhoudïJr '##m ** 

»«=• "S.sïï «.«"n; s^'taï 

6* At temt 

i»eiV tour whtJe»p#^«rlK»M blïiiï^i ptoataeUjk lelóejp 
wtwoordem, dat de we«te fJï **?? brle^B w 
X#0,taak op brede buöit! imortK*fcfu%* B ▼oll.# em eniheriFlart hisB 4 T ö ♦«av /vl rrr. v a" ^ WG»w«rKer l,j,«aak op brede bu©it! voortrelkfM* 
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MEDEDELINGEN VAN HET BUREAU DER LO VAN 20 NOVEMBER 1944 

1, HET WERK DER DELTA'S 

Hier volgt een kort uittreksel van de meest curieuse punten uit twee verslagen , die we ontvingen van 
districtsdelta's. 

De uitwisseling van deze gegevens kan stimulerend werken en bovendien de aandacht vestigen op punten 

die nog niet onder de ogen gezien waren. 

Wy verwachten dan ook gaarne dergelyke verslagen van andere districten. 

A. Het eerste district is een voornaam plattelandsdistrict, dat wat het verzetswerk betreft georganiseerd werd 

door LO en K P. 

De strvdkrachten zyn ingedeeld in groepen van 12 man en een ordonnans. In ieder der 6 afdelingen van het 

district treden een aantal van dergelyke groepen op. De werving geschiedt door de "civiele" LO mannen. De 

kern van de N.B.S. is een KP van 40 man (RVV komt niet voor in het district). 

Het sociaal economisch beleid betreft het oude LO werk: het verplaatsen van voedsel by gevaar voor 

vordering. Er is nauwe samenwerking met legale instanties die we om veiligheidsredenen hier niet noemen. 

Een curiositeit is de wederinvoering van het Douwe Egberts blok voor zwarte handelaren. 

Inderdaad een afdoend middel om zo'n sujet enkele uren op een marktplein, zonder D.E. en met een bordje 

waarop zyn activiteit vermeld staat, te laten demonstreren. 

De geneeskundige dienst is op grote schaal georganiseerd. 
Noodhospitalen, chirurgische inrichtingen. E.H.B.O. posten, mobiele geneeskundige diensten zyn opgericht. 

Het betreft hier een tak van dienst, die in oorlogstyd byna altyd stiefmoederlyk bedeeld wordt. Het initiatief 

in dit district is dus zeer pryzenswaard. 

B. Het twede district is er een van een aantal kleinere steden en dorpen. De organisatie werd hier door een 

combinatie van organisaties, waaronder de LO, tot stand gebracht. De samenwerking in de N B S is er 

magnifiek. De discipline is er zeer goed. Een verkwikkend geluid voorwaar. 

Plaatselyke delta's vergaderen dagelyks. Onderwerpen van bespreking zyn: het verzet, de voedselwerving en 
toekomstvoorzieningen. 

Ook hier geschiedt de voedselwerving en het vervoer dank zy nauwe contacten met officiële instanties. 

Tegen de zwartehandel wordt zeer streng opgetreden ,evenals tegen diefstal. Voor het laatste geval vonden 

zelfs terechtstellingen plaats. Er worden "officiële" pryzen vastgesteld waartegen producten enz. mogen 

worden geleverd door de boeren. Tegen opdryvin g worden strenge maatregelen genomen. 

De illegale en ook de verschillende legale opslagplaatsen worden bewaakt. 

Wat de toekomstvoorziening betreft, is het van belang de oprichting van een technische commissie te 

benoemen. Deze onderzoekt alle uitgevoerde en beoogde vernielingen, in verband met het herstel, het 

wegvoeren van waadevolle onderdelen enz. Zy verzamelt materialen en productiemiddelene om zo spoedig 

mogelyk bestellingen te kunnen uitvoeren . 

2. VOEDSELVOORZIENING. 

Vooruitlopende op uitgebreide gegevens ,die we mogelyk binnenkort kunnen verstrekken (na overleg met 

officiële instanties) maken we hier nog enkele opmerkingen. 

Ie. De centralisatie van de voedselvoorziening onder de Cdt. en de inschakeling van de LO voor de 
uitvoering heeft ten doel, de NBS en de illegale werkers , benevens enkele onderduikers 

(spoorwegmannen die tegen geen prys meer aan het werk mogen gaan en bovendien fit moeten blyven) 



op geregelde wyze van voedsel te voorzien en strooptochten op het platteland zoveel mogelyk te 

voorkomen. 

2e. Dit probleem van voedselwerving is urgent voor de grote steden en dus v.n.voor het WESTEN van het 

land . De steden zorgen voor gedecentraliseerde en desnoods illegale opslag, het platteland voor illegale 

werving en voor vervoer. 

3e. Voedsel moet verschaft worden voor byvoeding van active illegale werkers, en wel in de steden 
opgeslagen worden voor de dagen van stryd en voor een aantal dagen na de bevryding voor 

bewakingstroepen. 

4e. Indien geen contact met de GGD bestaat en dit voor de voedselvoorziening gewenscht is,kan dit contact 
gelegd worden via de CID, wier leiding met de GGD in relatie is. Dit kan dus via de normale LO weg tot 

het provinciale CID bureau. 

3. DELTA FINANCIEN. 

Hierover bestaat soms misverstand. Benodigde gelden moeten door de samenwerkende organisaties 

worden binnengebracht. Men houde hier boek van. De voorziening dezer gelden kan via de leiding der 

organisaties op het NSF verhaald worden. Teneinde de LO kassen in contact te houden,moet men by 

grote uitgaven opgave aan ons doen. 

4. HET NATIONAAL HERSTEL COMITÉ. 

De voorbereiding en bespreking over de Dienst Nationaal Herstel (voortaan NHC- Nationaal Herstel 
Comité) vinden regelmatig voortgang. Deze materie is byzonder ingewikkeld. 

Een voorbeeld moge dienen. Het NHC wil de zorg op zich nemen direct na de bevryding voor: 
1. Onderduikers. 

2. Joden. 

3. evacue's. 
4. Gezinnen van gevangenen. 

5. Gezinnen van omgekomen niet militairen. 
6. Gezinnen van omgekomen militairen. 

7. Daklozen. 

8. door oorlogsgeweld beroofden van bestaansmiddelen. 

9. gezinnen van arbeiders in Duitsland. 

10. gezinnen van onderduikers elders in het land. 

11. gezinnenvan nog strydende personen. 

12. gezinnen van krygsgevangenen. 

13. Gezinnen van ontslagen ambtenaren. 

14. werklozen uit stil gelegde bedryven. 

15. invaliden. 

16. stille armen bv. schippers zonder schip, gestrande Indonesiërs. 

17. algemeen gebrek aan kleding 

18. vreemdelingen. 

19. kinderen die door bezetters van ouders zyn beroofd. 

20. repatrierende arbeiders. 

21. „ krygsgevangenen. 

22. „ onderduikers. 

23. „ stryders. 

24. „ gevangenen. 

Wanneer we deze groepen in de geest de revue laten passeren , dan begrypt men het enorme werk,dat op 

de schouders rust van het NHC. Daarom moet ieder volwaardig Nederlander zich geven aan deze taak. 



Op een bespreking met de Regeringsgevolmachtigde hebben we ons LO apparaat geheel beschikbaar gesteld 

aan het NHC,wetend, dat ieder medewerker dit werk gaarne zal accepteren. 

Dit houdt in dat ieder districtleider nauwlettend moet toezien, dat in elke plats, hoe klein ook, een LO 
vertegenwoordiger aanwezig is. Bovendien dat ieder plaatselyk leider geheel op de hoogte is van de 

voortgaande ontwikkeling der plannen. 

Er komt in ieder plaats een bureau van het N HC. 

Er komt in iedere plaats ook een onderafdeling. Bureau voor onderduikers. 

Dit wordt geleid door de LO medewerkers die hiervoor geschikt zyn. 

De naam LO bureau hebben ze laten varen, daar op enkele plaatsen losse groepen die onderduikers 

verzorgden hierin moeten worden opgenomen. 

Om kort te gaan, kunnen we dus zeggen,dat het LO apparaat in het NHC de zorg op zich zal nemen voor de 

opduikende onderduikers. Verdere details worden uitgewerkt.We geven alvast de volgende richtlynen.: 

a. Zoek contact met NSF . 

b. Zoek contact met Kerken en gemeentelyke instanties en zie of er al in deze geest gewerkt is. Zo niet richt 

dan een voorlopig c omite op. 

c. Nodig losse groepen uit voor een bespreking en richt op een bureau voor onderduikers. 

d. Wacht verdere instructies af. 

5. DE STICHTING. 

Enkele gegevens uit de uitgewerkte Stichtingsbrief volgen hier onder: 

a. Alle illegale groepen, die voor 13 October 1944 bestonden en in landelykverband werkten worden 

verzocht een bestuurslid aan te wyzen. 

b. Het bestuur bestaat uit de afgevaardigden uit alle landelyke groepen en 11 provinciale afgevaardigden. 

c. In de provinciale besturen kunnen provinciaal werkende groepen worden toegelaten. 

d. Als een bestuurslid afvalt, wordt uit zyn groep een andere benoemd. Is de groep reeds opgeheven, dan 
wordt door het bes tuur iemand aangewezen uit sfeer en kring van het vroegere bestuurslid 

e. Na 2 jaar is er een bestuurswisseling. 

Enkele practische opmerkingen naar aanleiding van een biinen gekomen vraag: 

Iemand heeft een Jood geherbergd, zyn inboedel is dien ten gevolge in beslag genomen. Zorgt 

de Stichting eventueel voor n ie uwe meubels enz. ? J A. 

Een politieman dook onder. Meubelen in beslag genomen. Zorgt de Stichting voor vergoeding? J_A 

Voor iemands huis zyn spykers gestrooid. Het huis is daarom uitgebrand. Zorgt de Stichting voor 

vergoeding ? N E E N. 

6. HULP AAN GEWONDE DUITSERS. 

In enkele ziekenhuizen is grote onrust ontstaan door het feit dat Nederlandse verpleegsters voor de vraag 

stonden: moeten wy gewonde duitsers helpen verplegen ? O.i. is dat geen probleem. Een gewonde is volgens 

het oorlogsrecht geen vyand meer, maar iemand die hulp behoeft. Hierna moeten we ons richten. 

Het is echter voor gekomen, dat Nederlandse verpleegsters met de gewonde duitsers werden vervoerd naar 

Duitsland. Dit mag niet. 

Onze regel is: Hulp, maar alleen onder Nederlandse leiding; de eigen doktoren en de eigen 

hoofdverpleegsters dienen te worden gehandhaaft.; dan staan de ziekenhuizen open voor vriend, maar ook 

voor vyand. 



7. LEGITIMATIES 

Een ingekomen schryven protesteert tegen het feit, dat we in vroegere mededelingen geschreven hebben, dat 

de LO legitimaties door de plaatselyke commandant van de N B S (Nederlandse Binnenlandse 

Strydkrachten) moeten worden gestempeld. 

We nemen dit nu terug daar we van mening zyn, dat de LO medewerkers een taak krygen, die geheel apart is 
en dus een eigen karakter draagt. 

Of een gemeente stempel of politie stempel gewenst is, zullen we nader bezien. 

8. BYLAGEL 

Geeft U een verslag van de wandaden, die de duitsers in week tyds hebben bedreven. Onze inlichtingen, die 

we voor het grootste gedeelte via het CID ontvingen, geven voornamelyk een beeld uit het WESTEN, daar 

het Oosten en Noorden moeilyk voor ons te bereiken zyn. 

GEEFT DEZE BYLAGE DOOR!!!!!!! 

Met hartelyke groeten, 



Bf lage I. 

m BOOFT MM. 
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Op ae geelectrificeerde baanvskkeh *oröen alle bovenleidingen Tvegge, 
By de Twentse bank platina netten van de katalysatorhoogoven weggehacB« 
ïïit de Fordfab rieken te Amsterdam en aluminiumfab rieken alle machine? 
B y da firma Hus te den H aag 30000 broden gevorderd. 

Op diverse pl atsen kleding vordering o.a. 2 eist, Hillegom, Haarlem, Den Haag, Leiden ©n 
Delft, Geleverd moet vordenr sollen dekens, herenondergoed, wollen sokken, pullover -win- 
terjas of regenjas. B y niet inlevering volgde huiszoeking. ' 
Pp Goeree en Overflakkee, eilend van Dordt en Alblasgervaard 20% van het vee bevorderd 
De 5 Heerenlanden en Alblasserwaard moesten 6000 paarden inleveren. Eindele^ryan eexkx- 

stroomlynde wagens van de BiS.,diesselwagens enz. enz. weggetoBtód. 
M staalfabriek in Utrecht leeggehaald, 

B y de firma Südlw te Sllkkavoen alle machines weggehaald. 
ITerk spoor en Jaffa te Utrecht van machines beroofd. 
Een groot aantal sleepboten en motorboten door de Kriegsmarina gevorderd. 

70 TERBORiSESgT MSN. 

Kralingen, ^hi«broek# Overscbie, Spangen afgezet, weerbare mannen opgehaald. Haazia» s i. 
aoor geheel Botterdam. Alle mannen tissen 17 en 00 jaar van het eiland Terel verwyderd 
In Utrecht herhaalde malen straatraazia's, waaraan (helaas) de Ned, politie hulo var- 

leende (vergeet ae nietül), 
In Enschede 6000 man over de grens gezet, 
In^Groningen gevangen spoorweg personeel onder bedreiging van doodstraf op ds treienen ge- 

Vooral de toea tand van Botterdammers is vreselyk. In lange ryen weggevoerde Eelfs tanks 
als bescherming .Enkele huize n als voorebesld in brand gestoken. Grote colonnes moesten 
lopen tot Amersfoort .Best vervoerd in treiaant en open boten naar Amsterdam. Gevaar voor 

weggeïoerd^a^EsSn?4'^ ^ 1UCht ***' ^ gr00t g3daelte der Politie «ineens 
S ©er onvoldoende eten in de boten.Enkele doden en wele zieken. Burgers die eten brachten 

sel n* 08 treiGnen opgehouden door bombardementen.Ook hier geen of weinig vood- 

E o VKRirm.-T MRH 

In Botterdam nog steeds haven werken opgeblazen. Het dorp Numansdorp totaal uitgeplunderd. 

E 0 VEKgDBGT MKW, 

De beschikbare aardappels uit Drente, die gehaald zouden worden door sleepboten uit Amster 
dam zyn er niet gekomen. Sleepboten onderweg gevorderd door Kriegsmarine. 

*RstofSe*eËd eon toeslag voor hun gezin van 50 kg aardappels .Dit zou 
toegevoerd worden uit Drente.Moet nu echter van de voorïad van het 
Het eilend van Dordrecht ontruimt.Alle graanvoorraden moesten worden achtergelaten. 

EO VOEKT MEM onRmn 

Zei
1
St "09t3n 5" Arnh0m Prikk®:Ldraad versperringen en loopgraven op de Hoor- 

h9t esalli*ord ™r- In «n "ak tja «« aan . 

^3SS^rb^XSf00rt tellen "P W!n ^ ' 60 «^luohtan. Hun gwinnan ayn mat 
In Woerden «Igerd. hrt geneentesec rotaria paraoMel nplttere aan te D. „„u, ran 
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Het voorlopig b«»tuur, boatarnde uit 6 loden, hooft voorgoatuid. dat 
.iireot na d« bov rij ding het Beat iur mrét uitgouroid tot 21 loden* 
-Als boatuuralld «ordt voorga atol d aan lid van da volgêndo orgnniaatios 

HS? •• Hatlonaal Staua fonda 
nc - nationaal Coatte 
OD - Orde llenst 
XP • Knok lo eg en 
IfO - landelijk# Orgaolaatt# voor hulp aua ondarduikero 
HV? ~ Hfead van Terzet 
PBC - Porsoonsbevri j» Centrale 
i-Q - l'edisoh Contant# 
3ohoolvör«ot* 
3pioim«40 groep* N 

K p tur«r-apparaa t • 
2 o ilia denfoada• 
Studenten verzot* 
Trouw* 
VN • Trij Ifedsrland 
m - Je Xn lat 1 endral 
OT • Ons Tolk 
Ohrlatofoor 
l^arool 
Ce 'fcariieid 
Hf - Do Hieuw# Wljnsok 

lonls wo «ion, la net Beotuur dan oaaongesteld op so brood nogelliko 
bssls* .rzljn inderdaad dlTarso groopon» 11 o Mor aiot goaoend ai|a* 1 

Het is de bedoeling, dat die wol detlneaien aan do Sticht lag, naar 
geen bestuurslid aattwijaon, d .■•ar ander»■ het Bestuursapparaat veel ts 
hoog wordt* 
Hit dit 21-talllg bestuur wordt dlroot na do bevrijding oen da, slijks 
bestuur gskosen* 
Cr blijken op enkel# plaatsen «1 ^.eXdlnsa&ellngoa gehouden te worden 
voor de Stleèitlsg* Hoeseer het Stichtingsbestuur dit ebasr aphra- 
cloert toch lijkt hot haar .-«wenst, in dos® tijd van grote financiële 
nood, waarin ««er grote uitgeven gedaan aouten warden, het oavérsab* 
woordelijk is, nu cil te grot# uitgaven aan do 111 egale kassen to 
onttrekken. ?.ij meent, dat hot boter Is, de geldon nu alleen to ge- 
bruiken voor directe stounaoties* 

< 

HL-OHOycHTAl-Uüt* vH 

3o overviel op do llnsioéoho Itetnk, ten bedrag# rm ruin F# 40*000*000,— 
geeft do samenwerkendo/111egslo orgenloatlos aanleiding, nogm&ala mot 
klom te wijaon op het /Verantwocrdolljka van dost handelswijso* 
Op desa menier aijn wij, sis Illegale organlsatiea, aardig op weg ana 
prestige te verlleson* Dor elijke ©vervellen, to samen mot do roof- 
tochten ten plattenlande, ontaarden in brndlticaui* 
i>o ssuEienwerkonde lil» aio or .•.-nioatiea booluiteni 

a* Allo overval Ion ter verkrijging van gdden werden niet gedokt 
door do toppen dor organiaatloa, bohoudons-oen. onkel# uitaondeidj 
waartoe sij aolf opdracht geven* 

b* Het ie de ondérgroadao groepen verboden, van dergelijke ev**» 
vullen geldon ts acoopteeren* 

c. Ir aijn andere en betere middelen, om a«n de benodigde gsldaa 
ts komen* 

fat betreft de plunderingen op hot plafttelaadi ' 
a* Roofoverval l«n o » boerderljaa ten bate v«rs het Terset sleper. 
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slja voor 90% roottooht&n door dulat«re «I«aenten* 
h* ..deent» ia enkele gevallen «ijn ar depaulde opdrnchteaa uit 

V Ofi Xtl # 
o. Jet behulp Vaa politie art v«r««tfflegep dit at eet atrea^heid 

deae «xeaaen te worden opé-etredea» 
d« Het z&l op prije wordon «steld» de toeron vari des# beelultea 

ts wiiiaa berichten, opdat het vertrouwen ia de illegaliteit 
«orde hersteld. • ■ i* v 

e. Beruchte svrnrtc hm-;öol«ars mos ton oiefe bohulp imn politie en 
COU worden a^gtspokt# 

CRX1I3. 

«-'«denkelljk« situatie, oatstaan bij onea uid^rburaa, nooot oa« 
enüile wfe-arechuwingea te ^even aan ons# medewerkvra« 

•ö klzof, 'ic daar . edrev^i la te»a«a illegaliteit en legaliteit, 
is wel zsst diep. ?ersBöe<l«Iijk ait de iout bij beid# kanten. Aan dn 
ent üant ia het te veel «ichsself haadhavm van hei oude rl^iae. aan 
a# aud«re kant in een ov rdreven gevoel van eidonwaarde# 
wr sijn ook In* ons volk, en vooral bij bepaalde linkse ^roepen amj** 
tomsn merkbaar, dl© erop edjeen, dat er een sekere dreiging beeiSat* 
in die Eolfde geest na d« b vrijding Op t« treden. Wij billen hier 
«rustig voor waarachuwen. wij moe: ton nm de ommekeer «eer als loyaal 
staatsburger mot da andere Tfodorl. ndera samenwerken en samenbouuen. 
Uatviurlijk stellen we onue eisen# Qnae eisen van vergaande mlverins 
cn we weten, dat ona# Hegering in dexe v liedig aohter ons «taai. 
Daarom past het ons, »o loyaal mogelijk met die Eegerlng kamen te werk; 
en ons niet te laten drijven in oen bepaalde agitatorisolie hoek. 
waaruit «1 echts verae-iXdheid on aelfo gewapende boteing-en kunnen 
vo ortkomsKi • 
■>« hopen on vertrouwen, dat de ITederl ndee Illogalitrit het hoofd 
ko«l aal houdenI 

ZTBV 3;^. 

In cn&.el« provincies heeft men roede v r^a-mds plannen, omtrent het 
terugvoeren van Joodse kinderen in het ouderlijk huis, en zo de 
3ud.ro oi-t «sr m l.vsn ,ijn, thulzen op ti riontk" 
D®«« inltiatiefnemars danken we voor hun aotlviteit. Ook hier moeten 
we eoh t«r oppaeeen, I ndelijk# werkhoden niet in d# wielen 
te rijden, -ileehts «dnheld in orgenieatievom kan on® halpen on 
ao poedig mogelijk alt noeilljke vraagstuk te reé.vel«n* 
.:.r ie bereide gesticht een Voogdijraad, bestaande uit «alver illegale 
werkere rm allerlei eoiiakering. 
leae ruad oeetaat uit pereosen, die jarenlang hun krachten gegeven 
neooen mm. het aooken voor onderluikplhsteen voor Joodeo kinderen. 
••« heb Oen nader bekeken, hoe onae bureau* voor onderduik# rs de 
/ jogdijraad bij h «r moeilijk# taak behulpeaeaK kan «ija. 
In prinoipe is d« afspraak gemaakt, dat door onse bureau* na de bevrij» 
ding de kinderen worden opgespoord on de gegevens worden vwreenden 
naar de Voogdijraad, 
ïe mijner tijd hoort 'J hiervan nader. 
De»e saek ao#t ook nog besproken vmrdcn met h-t WHC (nationaal 
Heetel Oomltd). 

DZ BOUW Di^g XIX'iaAllTf:!!, 

We ktsnnon ons voorotell#», dat v^raohilleade plaatselijke leiders 
niet volledig op de hocgte «ijn, hoe de eamenetellin0 is der 111 eg»»- 
iltcit# s?e manen om antwoord te ..ovea op diverse vragen, goed te dost, 
een korte •emanvntting t# geven van alle lichamen, waarin de 111#,.wie 
groepen elkaar hebben gevonden. 
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^ SAO {flOït .-DVI-S OOMKI waörin zi -in0 her.bea 16 icdea 
■aer grootste or -:5ïïli&tiêö, 

Se»« cojaiwi öl« v<,>r fiïS«rt in drie seeties. 
i«otle 1 » trouw, KT, LO (2 leden), Scboolv,rsaet 
t«otl9 2 » HG, ff ..?, HediSöh Ooataot 
Seoti ö 3 l 2a rooi, /S, «Te Kt, in'x end ral, V&arhel d, iCuastïen^öraiveraet; 

®n BW, 
Alle i.>e 1..aigrijke kweatiea, vooral in de laatste tijd politiek* 
vraa.^»tuakoji worden lil ar bonandeld» 

'Ht is e n reed» Img bostnand toonoleoh aeearaat. ««ayaaa LD, KP, 
•x» v, ou, .■•• , Til, LO, fêfeturft»-»..',,a.raat en trouw deelnonen* 
De vraa^; «tukkwa, dis hier b« oprok en worden zijn vsaö louter liee-'aiieeh* 
aard. Al ie politiek i® deji* ooaa/lfaio seh«el vra*as4. Ae werkt loutOJp 
en alleen om uhilo ral telt te v-. ri-.rl j^ea omtrent to aoaen amatrojteloa 
in h. t verzet. 

ut STJ irr ikg . 
iaze v x,adort regelmatig, m&ar houdt slea alioea beaig a»t de toekoa» 
atige voora lening van de nod«.n der illegale werker# en hm aagelmt^i 
be trekkingen, li-raan nemen 21 orr;anl«ati es deel, maar uleoate 6 
hl-rvnn h bben voorlopig de leiding. . Öit sijn Trouw, LO, J?0, 1*1?, 
VR de Aaariioid, » » i » 

Jit is Sön appar&ai in wording, waaraan aowel legalen al» illegalen 
hun medewerking verlenen. 
Doei i» hulp m ateun aan ieder ge troffen K^ds-rlander. ren de ülegalA 
roepon zijn het ffi? en de 10 uitgenodigd «Ia medelid• 

de 10 verricht hitr epedaal de teak van de versorging vsn de opdai- 
kende onderduikers. 

(R.W :;Ti;:<rDKn..i;!T^). ontstu.* uit do «a^ 
amwerklng van 01), i?V <m TP. Dit is dus euiver het v«rzatel«&.or» 

,-o gé ziet, is er indurdead kous gouoeg. Tooh /•/•>loven we, dat gx n ven 
deze 5 jjaaiat kon worden. 
Rest ona no^, te vermelden, dat do «isusenwerking goed ie, ia b, e m d 
ai jn nooit soillijklioden geraaen. In e is de zaak weer voor alkaar. 
Terwijl in-a. uit de aard dor zaak, de politieke menin^jvurecnillea 
zich toespitsen, sdaraate-de bevrijding nadert, 
'■'en feit, dat logis©.- is. 
aq hopen, voor zcv r mogelijk, de medewerkers Mm de ontwikkelingsgeag 
op de, hoogte te houden. 

gosEiRASTi mr>x. 
Iv-n Is desor dagen bezig, de kourierddienaten der yeracaillende erg»* 
nioatie» samen te kpppulen. Hat bleekknl., dat er bomb op 4in trajeet 
per dag 6 koeriers op de beun zijn, dia gevoegelijk semen^efcoppeld 
kunnen worden, In principe gman we net deze oplossing acooord, hoewel 
we de moeilijkheden one niet ontveinaen* Ré aoeten er eohter rekening ... 
mee houden, dat in de teek ast hot koerieren hoe langar hoe moeilijker 
zal zijn. èe weeraomstandighedea., aatoriaoleoAxarste enz, «uilen van 
grote invloed zijn, 
ihücele ruad. evlngun mogen tj dienent 

e, Gebruik zoved aogoldjk vrouwen en me iajta. 
b. ,'.org voor, regelmatige vsrbladingen, 
o, Lor^ voor goed anterieel, het kost# wet koet. 
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Het Is tsöma oatatellend hos swajaige e;<i85«af na- uraalaag 
flataan aan de deur «orden afgeaefceept» 

^ VA.>H~ G 5 3 t A PO» 

De laa'tete wék en Jcoaen van. alle zijden talloa# berichte» over 
arrestatie•« Hat aao-tul fu^iXXeriagen ia derxaate groot» dat we one 
ienvOdaa&kt alen no£:.a^ale ernatiga «aareehuwliig te laten horen* 
Het ia e -n vastata.-nd foit, dat ne de üeruohte ,Dlaedat, de SS totaal 
alle «pjor van de onder.rondee b@weein.£ fcwijt was* f'e leefden dan 
ook enkele aaasjiden ia e r> ons onbt.kende efeer van ruot* Set 
SS-apparnat, mot geweidig groot aantal provooateure» set eohter 
alles op allee om de illegalitolt in daar netten te vangen» 
:ln soms lakt hot li.-sur terdege* a@ zullen naodfgedw ^iigen weer terug « 

moeten naar de oud© illegale tijd* Tér ©lot v- n ra. ning ^in^ het 
toen ook «n laten we eerlijk zeogan, selfa beter. 
•?e moe ton or ook ernstig aan denien» dat de atiddtlsn, die heden 
toegepast worden om gevangenen aan hst praten te krijgen» aoo 
ontaottend sijn» On» atjn fsiton Wk^nd, die so barbaars aijn» 
dat «oorden 51t niet kunnen, b^sonrijven* 
Xe-at o ■ .n leder» Jie IXXega^X werk doet» er m«e rekeëing houden» 
dat net gaat om nat loven, niet alleen van «ichself» am*r ook van 
völe anderon* 
ie navol, c.ade richtlijnen w rd«n door de samen werkende illagule 
oig.j.nis&t e» uitgegeveni 

a» z UOf, f«genover Ow huisgenoten, tegenov r OW vrienden, seifs 
tug^hover Uw medewerk «re, fti« de s»«k kun niet aangaat* 

b» «'eest voorslohtlng met nieuw® relaties# 
Frovoeateur» siJu sluw. Ke hebben goede papieren* heifs de 
vaiend v« a Üw vriend kan Saal-spion zijn» 

e. Ace®.teer > een nl-wwe medewerkers* Wat aioh nu aanmeldt is 
twedenoage# -aar «aren se in 1942 en 19417 

d# Toon dloipllne* We vormen » ■ a leg er* Aanvaardt de leidldC» 
eerzucht is onze doodsvijand* 

e. Pust op voor de geaeUlgheld» Woon niet met meerdere illegale 
werkers in éln huis. 

f• Denk om de kortste-weg. en tolefoongesppek ia zeer snel over* 
ien adres noemen is vaak tijd bekorten*.Ben ver, ^dering van 
v® 1 personen bespaart veel moeite* 
haar lit is dfi kortste weg n«&r de H- ^t^po» 

Deze ra "als" anlïec1 kVt wérk'niet teia-.:kk olijk» liet la ook niet geieukka- 
lijk. hijst alkaar de f uten» Healiseer U van Uw mak. 

OKi LC>»4.P.;AH.d;2» 
v.e kómen de iu&tate weken steeds meer onder de indruk van het foit» 
dat ona ten aanzien Vun onszelf mot 'besol. idenheld» en ten uanslen var 
de I.O aut-grote trd» vervult» 
Onze Araabt ligt nl. niet in p r onen, maar Inde saamhorigheid en 
de heo thaid van ons apparaat en in de onpartijdige wijze, waarop 
da LO haar taak rvult» 
Versoliillsnde organisaties hebben geweldige met grote instantie» 
on figurm m toot treft het ons, dat in «11e beeprekingan en bij 
alle problemen de LO geraadploogd w.ardt» SSe.-- hoeft ons organioatoris»! 
veraand allerwege nodig* 
Het p.aat hl^r niet om de individuele prestaties» as ar O» de soa 
der activiteit. 
Hot legt ona sou ter ©en, grote ver lionting op nl» daae, dat wij 
onze organisatie op alle fronten fit houden» dat alle districtsleidart 
htm pl atselijke leidurs een copie zenden» dat alle plaatselijke 
leiders hun intieme medewerkers v&n deze richtlijnen op de hoogt® 
houden» 



Ï3 vftrbaad net d« 10-taak na d# 'Uevrijding oa® daop 
v .rao-rxii l'-ade offlciela ia0tenti«»f «allen d® prerljaoisle* «o 
llstriotfileidera terdege na moet«n aun.» of ai«t er aa» de 14 
taek v .-rwr-arlooad wordt» 
Zr ai^a ons helwwi enkele ■ ayaileB bekend, waar w« kunnen a roken 

■v&n «an xrove pllohtav» mak lag# Het ia na tuurlijk niet doenlijk 
der figuren na de oorlog in ons ai-paraat te handhavea» 
Over Het ■„d&eel en wel voor 99 weten we reed», dat op alle 
posten onse cedewerKe-ra trouw kun pllcnt doen» 
Hot kan ook niet aadara» 
D© belangen van Oranje-Sederlaad en Volk &&m ons allen ter Harte» 

Met hartelijke groeten. 
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Ksmens d« offiaisl* instantie» la aan alle boeren een eol 
waarin ast kim ▼©raaobt werd, voortaan alle aogelijfce lei 
aoweel aofielijk de leTsrlx^en aan partiouliejprea te beperken* 
orèaaieatle» steUea alob wUedië aebter dit etandpuat.wij maken ven nabij 
de nijpeode eoedselpoaitie van da «rota steden mee en adeleeren met kien de» 
riebtlljnen op bet platte land te verspreiden en deanoode met bebolp ven de 
H.B*5.to« te siea, dat inderdaad van de boeren alle bttlp aan da atadan ga- 
sohonxen wordt, dia mo^alijk ie* .... 
Eveneens dringen w» aan op ao vlug en awveel mogelijk doreen en vragen epeei* 
aal aandaobt voor die boeren, die de meeat swsrte prijaeo rekenen voor bet 
graan«we dringen aan op de meest drsstiaobs maatregelen tegen dergelijke in- 
dividuea.Dese maatregelen m eten eobter gesobieden in opdraebt van de plaat- 
selijke uomaendant van bet Ver2etaleger*I>it allee mag niet ontaarden in enar- 
obia en seker niet als ean barovingamiddal* 

X ^&lï5B'1SM*Sw»«i6?l«T«Bti£!l MMXtmaf WUOÏÖM» ov»r O» >nlnUjlca 
oversiobt* na sljn ar teer dankbaar voor*Tevesm voor de woorden van eritiak, 
dia wa ontvangen* Als er vragen sljn of moeilijkbeden, bebben we niets lieve] 
dan een aobriftelijk contaot. Het ia voor ona seer moeilijk van blaruit de 
vragen te ovarsien, die in oase organisatie rijzen, vooral daar in da ver- 
aobilleade provlnelea de vragen van diverse aard zijn* 
.*# ontvingen van enkele dlatrletea een uitgebreid rapport van de diatrlote- 
vergadering«Hoewel we weten, dat dit niet tot da ueaaees baboort, atallen wa 
dat zeer op prija» m zien zodoende, wat er leeft in bet L.o.werk* 

'"fle^Sfif'll^oas^^at we naar aanleiding van enkele binnegekoaaa brieven onso 
vorige mededeling t.a.v* de samenvoeging van de versobillende koeriexadlen- 
sten moeten berzlen. Inderdaad bebben de scbrijverz gelijk, als se seggaag 
dat wa ovar bat gebeel een uitstekende koeriersdeinst bebben* Ook, als is 
bawaran, dat op dasa manier onze organisatie in al baar geledingen intaet 
blijft, als we onze oude, beproefde diensten blijven handhaven* 
ia zien du» van sanering der diensten af, vertr uwende, dst da L*w*fit ganoat 
is, om ds zaken te blijven behartigen* 

"1"*" ^e^^vo^aêllt'f"gda voor de Radio beeft la beginsel besloten, dat aan de ille- 
galiteit na da bevrijding, dagelijka een belangrijke zendtijd aal worden go- 
•obonken* 
Ter regeling van zaken is lomiddela een oomoiaaie gavormd om hierin regelend 
op te weden* 
Alle uitzendingen dienen te zijnt 

a* van alat politiek# aard ^ 
b* van anoniem# aard, uitgezonderd betreffende gevallen medewerkers 
o» wars vsn slis tsgsnstellingsn, dis ia ds illegaliteit bestaan* 

•lij kannen ons daar ten volle mee verenigen en zijn van msaing, dat bat 8e- 
derlandse Volk, dat zoveel offers besft gsbrsobt voor onze medewerkers, 
eenmaal een beeld kan krijgaa van wat da organisaties bsbbsn gsdaan aa 
bos sij bsbbsn gewerkt* 
figuren als Jobannes en blok, om maar snkels ts noemen, moeten spreken tot 
hst volk* Ken beeft zoveel lafsards ea oolaborateurs ontmoet, dat bat voor 
de geezt van bet Kederlandse volk wel nuttig is, te weten, dat er ook offers 
zijn gebraebt* 

J# ^èlt^moet ons van bet hart, dat er ia de laatste weken dingen gebeuren, 4|e 
* wa volkomen ia strijd aobten mat ds rs.sls «aa asrlljkbeid, die we gewand 

waren ia de vroegere dagen der illegaliteit* Ir wordt gekonkeld, er r 
geageerd, er worden verdaebtmakiogen geuit op een wijse, die alle be 
vingen te boven gaag*Kea werkt san eigen standje) man werkt voor eigen 
en* •••••• .baantje* t?e vragen ons ernstig af, of dit de methode la, voor 
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VavforXand t« alja in«l«raaaö ult£oaii«riag«i, ma» hat XlJJet om« 
» dat hat é®tal ultaoaaarln^ea «teod» orotar ^oröt. 

0» zsanlsr, waarop ▼oortraffalijka IXXa^sXa ^aritor» uit veraoliiiiaade ooaat»* 
sla» ^awaard warüaa» doat oo» saar ooaiu^aziam aaa. wa wlllaa lil ar alat opaa 
lijk fal tas noasiaa» mar ülja aaa plan, tolj Hariiailaö daaa oaaaiKsaaaïaa taita 
aaa ds ^rota iaok ta li&n«iaa. Da L.ü.haaft ultljd opaa kaart 6»«paaldf haait 
prattlg aaaangawa^ct «at aadara oadargroiyUa bawa^iagan. Wa wlllaa dat blli» 
ratt doan» mar dsa m% apou rlftlar* Wa voalau ar oiata wor, ta hat kronkal* 
spallatJa m mahtpoaltlea ma ta aoaa. ia haböan altijd ®awarkt roor ona 
Vadarlend» bamlaXö «at aaa rtrlipa Xlaida "foor da NadarXaadaa ?rijhald» mn 
tador# «la ook, dia mant voor da UlagaXitelt «au bapaaXua mohtapoai- 
tia ta kuanan louamu, stul in ona aan ovartuigda vijand vtndaa» 
<;« alakan «om «au Xau&e luaht, dia inhoadt} "wie gaaft ona da ouda dagan 
dar SXXagalitalt, da dagan veui vrlandaaU&P »a fair piay?" 

S^OpÖa^io*pïmtuaA^«fft zioh «en oosilté gavorisd, waar da lllagelitait alat 
of taa d«ie la voorkwetffi. Op soffi&lga pXaatoau mi®tan wa aaXf» aan JUO.aaa. 
Dat ma*, alat, want In verband mat d» pXaanaa waarbij oas orbaidetarraln 
aauw la batrokkan, aoat a«kar aan Xld van da X*o* en aaa la da 

)'plaataall Ika ooalté*» alttlaé k«bbam«nama*w« moeten la dit verband da aeti* 
vltait dar XagaXa karau terdoge ia de gaten houden, daar alj ia dasa dagaa 
plotaaiine bljaoadar aotlaf geworden aljn an mar gaoagaa xljn da oadargro^d 
ea groapaa la eaa hoekja te drukken. 

m ^.b.o. , 
w» sttQ^ÓB oase Xe dan haXa»» mar leng laten waohtah op aan ooawmnlqua van da 
£•> .Xaidlog over d® toestand tan da M.B.O. Door omatandlghodan 1» het ook 
heden oog niet la ons beslt. 
Laten we pogen, met nakal® opmarklngaa wat mar Xiaht ta laten vaXXan op ddf. 
aitaatla. Wa vlaian ona niet xaat de hoop, dat de toestand volledig op ta hal- 
deren te. Order .volgt op order an op da bakanda milltaira wljra van voor 40 
aamiXeert de volgend® order etaeda da inhoud van de worlga. ' 

« ^n» land ia vardaald la 14 gawoatau, wier oomnndantan In verbinding «taan 
mat tl® Delta 0. 

b Over alle balaagrijka vraagstukken beellet thans aet de Comandf nt da drla- 
hoak.waarin da laldar» van de k.k., O.D., an I;• V• V. xittlng hefcfcar.. 

o foor het oplooaan van moailijkhaden alja varbindlngsoffioiaran aangastald 
tusaan da Odsaaaadant an da gaweutasu Dit- Ijn voomamlijk laöan der >t.P. 

d Um ooamndaAtea dar gawoaUn niin in 8 gavullan O.D.'ar» an In 6 gevailaii " 
K.P.'er», al» wa goaü sija tagellsht. ' . . , 

a.Da varblndingah onderling geschieden kaam drio wegen, haa&s da «.n,, lang» 
d» O.D.varbinding en vin de C. .0* Daae laotota aaamt ataad» la belnagrijk- 
hald tot, vooral daar da L.u» mdawmrkar hieraan aijn vtaun verleaat. 

f Yoor nat be-uagrijke voedselprobleem werd plaatselijk an gawastalijk raad» 
aai&a tijd .gebruik gemakt van da L.v. Waar L.O.laden tot au toe alat in^ 
staf aljn opganomon, drlnge ma kloh mt gepaote baschtidanhalu op. wit SM 
teven® aan order van da Oosc&andant. Via da bakaada dl»trl«t»v«rblndlagaa, 
kan faal worden geregeld aa la •omdu» provlaola» werkt dit ai aa^r- ooad. 

' ^"ï^laatala 2 wakaa hebban varsehrlkxalijko arrastatia» plaat» gevondan. 
wij kunnen alat vamaldaa wie an la walk verband, mar het la genoeg ta Mg 
gen, dat ona aaar awara «lagen aljn toagahraaht. Bijna «taad» aoran da «P^ 
«eelaatla»- arraotatla» ta wijtan aan grote onvaoraiohtlgheld.Leert men dan 
nooitI sr staan lavaas op het «pal. Bedank dat praotlaeh alle gaarraataavAo 
na enkele dagen doorolaan. Ood beacharme aa halpe onx» vrienden, dia ia han 
dan xljn gavellen ven da duivel» dar S.D. 

A^^önt# bavelAlgSjuSi. 
^a mast êmoa^relXa OastepoiBianiar 0» mensen ta vangen, l» aa oo ta waoh 
tan in een hul» onder verdenking, kon heeft daarom afgesproken in hot 
geval van ao»nHvalleen flaaahja rode inkt lakt voor het hui» «tuk ta 
alaan. &aaft dit aan da madawarkar® door* 



1 VerigblK barlont<iA.. 

*' iS^wfeyooralonln^ 1® «liior <i« liapl®1® In 4<m H«aü zo la <1. »"<!•- 
raftJat. dat de winkels tenslotte ö«pluaü»rd ■eerden. Mee Meef% «eeveai •«- 
eeeeyeteee Met geweld werd alerte*en opgetreden, or vielen t-oden. Het 

"auooee® der roxala*» ia den Heeg was veel Kleiner daa dat In «otterde*, 
son *«« S.lMr4. «MZt in 4® anónr. ataion op th. no^. an «Pttou» 
oL geruetatellenden beriohtea alet. Sr ontsnappen er aeerveiea U1J «et 
transport. Keeitt Uw kaa» mar. 

># M^Ijisiea de koelhui^«a ia ÏJmuidea leeg ea hebben alle atlekeoeuto»» e 
asttulenoea geroroerd. 

*' ^S^S«t*»t«^a*y<>artee^ti. Saliaya btwljzen y«n inlowrlOÉ oat apoa 
;"ï hot 3.3. ta xoarlaran» Indlan 'J srlj» atait OP lUa^lj InlaTarloÉ 
vsriclariagea.3t is bier dag aeer gebeld »e te vervaardigen. 

^•la.Hln^lT.r^r^. ^ ^ Toa ou* aeaat «jwanta orgwU 

setles ea de L.0. 

Sr ko&t een aaerkwaardlge etessilns ia de illegaliteit» ^en eteR^tag 7*?_ 
onrast en wederzijde wantrouwen, die de hartelijk» ea^ecwerki-'i* va**, v.cleer 
nufteTgoedrkoit: bar. Xeitei ^gen we opracut 
aiia ze niet, daar do oorzaak licht aaawijfcbaar ea oavaraljdoli.k ie. Tot 
het L.um, waeroo w© oüz& vrijheid Uorkrijgea lopen ewrer gedaohtea _p&r&ll«l 

^r?.™laïï«. uit »d d. »rïj^ia( ?o.t.n uit c.n ^ 

der za-ik de prlaoiplele veraohlilsn openbaar wordea.Jit ie niet ouwe awaki 
aïl vSix, dit is jui£it oa„e kraohtlafgesien ven de eroesaen die or het ge- 

VOiiet^traïToL aiït*aea, dete prinoiplele vraagstukken, op de voorgrond 
ta h?LSa ia de huiv^i w* oas bevmst sijn van de principiële een». 
llziaiïfa in hot uitlnw at van onze •^^^ISeUlK'beSiS 
alsverstend» Hat ging oa» ou de dandkreaht, dl» op die oiiriatelijKe ha»!» 
vaa ï«t^t intltoï;., ca daarin vonden we elkaar sa ook. endere orgaaisatiet 

lI öïÜ watcnd'^t nu geleidelijk oen verandering. Meu trekt «jt e^ 
^■ -Id de prlucli-lele politiek in ons illegale ka»^. Man wil den indruk vt 
tl.en fat het verzat een links radicaal karakter droeg. Men wil door een 
«llus geforsmleerds illegaliteit, rlohting geven aan ono staatsboetuur en 

^Deze*ons niet geeooeptewrö wor ea. ^ 
nen wij dit niet, ala aea de Indruk wil vestigen, alaoi d® L.u. aol»%# alt 
••n fabriek sou aijn, wasrin werker» van allerlei politieke riohtlagea wu 

WeSfcgo staan de aafc«n nu eenaaal niet. liet heeft ous op onze vergaderingen 
nooit «an duidelijkheid ontbroken over de vraag waar de oorsprong van ons 
verzet lag. Onze _ oelateUlag wad geen oaB 

iö bJt ee^urt^ir'htSlkS» verklaring van Bijlage I in den eersten »ia uil 
waaneer vervolgen» in de verklaring ook uiting ^ £^1' 

* dat <y«a verset ob principiële baai» nooit sulver teohnieoh kön zijn, «aejr 
Ü vS2aohtïSg eeTordriahoudt, die beantwoordt aan die bael», dan m 
nan we^hieraede ^et® taeer ofDiadeJ uit te drukken dan wat altijd gelee» 
heeft In de boezea van de L.0. eu tonen we de noodsakelijke openhartlghe» 

1 aan hen, die oa» sta .dpuat niet delen. 
hai&ens het O.B. de L.0. 

H/H. C B 
L O 



Bijlag® 1 b«2TOroa<l« bij Kr. 2> d«ar 
«r» 23.     

Do on^«r^t^tóiead» ort.aaijiatiee, üoh%«i b&t, gaaien d« ontwikkeling in de . 
IJUdgnlltalt, tï-um&i go^anat é« navolgende g«®oea»aimpp«lljke vei klaring van 
üun tocoudelat' «n werknaemheld «f t© leggen» 

eien bun onnergrondae nobivltelt als een uiting mui oen poeitief- 
ChrieteXljlee iovenaovertulging. 
Dientengevolge mat hun activiteit vrorüea boecUouïté uin een bijdxngc- le- 
der voor hmt deel • tot ö® etrijd cm hot behoud en de vereterklng van a< 
Christelijke grondoirtgen voa one voiköleven, ala onmisbare voorwaarde We» 
voor oen KaderInadse fechtetaat. 
Mt houdt in» dat «ij r.fwS.J/.en ®3Jc atreven na««r ©en orde van mkea, waar- 
bij door vernbeoluterlns vna do t tsategedechte het typieoh-IIederlandss 
oultuurbetlt van de geestelijke vrijheid en de aelfstandlge waertle van 
de menselijke persoonlij the tö in het gedrang kor^t. 
Vanuit dit cesiehtspunt vor&t thans de strijd tegen het Kfttlonaai-sooiav 
lisae gevoerd, en ral eveneens het OosKuniaae moeteö worden afgeweten. 

haswms de Landelijks organisatie 
voor hulp aan onderduikers 

ÏIjtóSU dsL' 

hii^eus het Protestants-Christelijk : ohoolvsr- 
set. 

Karnsi^ "frouw" 



  ^Tet zal'zeer binnenkort duidelijk worden, datfe het voedselprobleem 
het belangrijkste en meest dringende probleem wordt,waarvoor ons 
volk gesteld is. Ben hongersnood,als in,eeuwen in Nederland niet ge- 
kend is,staat voor de deur. Br zal in hét Westen4binnen enkele we- 
ken geen brood meer zijn. De aardappel voorraad zal lang niet kunnen 
voorzien in de behoeften. .Bij vorst is vervoer ervan bovendien onmo- 
gelijk. Dat is de situatie en we zullen er wellicht nog maanden het 
hoofd aan moeten bieden. . . , , , 

De officiële voorziening van levensmiddelen strandt op vervoers- 
model ükhe den en de verdering gedurende het vervoer. 

'De L-ü. is laat,misschien te laat ingeschakeld in de voedselvoor- 
ziening en dan nog slechts voor de N.B.S. Wij hebben geschreven dat 
het een erezaak voor de L.Q. is, zich voor dit probleem in te zetten. 
Wij moeten nu schrijven,dat het een levehskwestie voor ons volk is, 
dat 7,e zich inzet. Bn niet alleen voor de N.B.ü. ,voor de gehele be- 
volking moet de. zaak aangepakt worden. . _ : 

Reeds zijn beliangrijke resultaten door de L.0. .bereikt. Maar de 
inzet is nog te fragmentarisch.Alle krachten,die de L.0- ter be- 
schikkmgheef t, moet en hiervoor ter beschikking zijn; zelfs als de 
•ntwikkeling van andex* werA er tijdelijk door in georang zou komen. 

Wij vleien ons niet met de hoop,d&t we op enigszins dragelijke 
wijze in de nood kunnen voorzien.Onze mogelijkheden zijn ook beperkt 
en waar niet is,verliest de keizer zijn recht. .Maar we kunnen iets 
doen en misschien is dat binnenkort het enige,wat nog gedaan kan 
worden- , 

, Het is in deze mededelingen om redenen van gevaar niet op zijn 
plaats- in te gaan op de vraag, wat we kunnen doen en hoe we moeten 
doen. Dat zal d.e provinciale leidèrs meegedeeld worden en is» ove- 
rigens de meesten van ü bekend. 

Van groot gewicht is,dat er permanente,desnoods dagelijkse ver- 
bindingsdiensten zlin tussen de districten,die voor elkaar van 
belang zijn. De districtsleiaers moeten hun volle aandacht geven aan 
de regeling van het voedselprobleem in hun district,zowel 'in ver- 
band met de werving als met de distributie. Voeg aan de aaia de staf 
toegevoegde L.Q. „man een groep medewerkers toe,die niets anders 
doen dan hiervoorx zorgen. .Bedenk overigens,dat al is de nood reeds 
thans zo hoog,de hongersnood ligt pas in de toskomst en de verkre- 
gen voorraad moet dus gereserveerd 'worden. 

Geen inspanning te groot,gaan L.Q. man,ja geen illegale wer- 
ker overbodig, geen dag uit s rel ver antwoord, waar- het dek bestrijding 
van het opdoemende spook der honger betreft. 

We hebben eens. geschreven,dat men zich in zijn financien moest voor- 
zien via de eigen'organisaties. . 

Nu de N.B.S. een vaster organisatievorm gekregen heeft,kan de 
voorziening geschieden via de commandanten,die hun geldmiddelen van 
den commandant kunnen verkrijgen.Alle gelden,nodig voor de N.B.S. 
komen dus voortaan voor rekening van de IT.B.'P. .zelf,die tenslotte 
uit bestaande bronnen haar middelen put. 

3- ONZE TOEKOMST. \ 

Hoewel de L.0. als» nationale organisatie voor iedereen en in elke 
•xastandigheid haarplicht deed,kunnen wij niet nalaten op enkele po- 
litieke kwesties te wijzen,kwestie*s dié van zeer veel belang zijn. 
Sommigen onzer medewerkers zullen wellicht de schouders ophalen en 
leweren,dat er belangrijker zaken zijn in deze tijd.Ogenschijnlijk lijkt 
dat zo, maar de gang van zaken in verschillende bevrijde landen 
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noopt ons als Nederlandse illegaliteit een goed gefundeerd stand- 
punt. in te nemen. 

Men begrijpe oms goed, de L.0. stelt zich niet achter een of an- 
dere politieke partij,dat doen de meesten onzer medewerkers indivi- 
dueel, maar de L.0. voert in deze dagen een bewust Nationale Poli- 
tiek, gefundeerd «p de Christelijke grondslagen van ons volksleven. 

Zij doet dat,gedreven door dezelfde principes,waarmee de jaren- 
lange strijd tegen de onderdrukkers is gestreden,maar ook,omdat het 
in deze verwarde dagen bitter nodig is, te weten,waarvoor we strijden. 
De gebeurtenissen in sommige bevrijde landen,stemmen tot ernstig na- 
denken. Het moet op de geallieerde opinie een bijzondere slechte in- 
druk maken,dat terwijl tienduizenden soldaten,die voor Europa's ver- 
lossing vechten, sneuvelen in bittere strijd,partisanen in volledige 
opstand zijn tegen die bevrijders. 

Wanneer onze Regering van ons eist teruggave van de wapens,door 
haar zelf ons geschonken ,dan is er maar één antwoord mogelijk nl. 
gehoorzamen. Het doet? er niet toe of die Regering ons in alle opzich- 
ten bevalt,dat zal wel zelden het geval zijn. Weigering betekent 
hier revolutie en dan nog wel dictatuur van de minderheid sn zeker 
geen democratie. 

Bovendien vertrouwen we op het zuivere gevoel,dat onze Rege- 
ring beheerst om de stem der illegaliteit mede te raadplegen in be- 
langrijke politieke zaken. 

Waren we voorheen zeer schroomvallig die stem te laten horen, 
de gang van zaken noopt ons,tot het innemen van eén standpunt.Er 
zijn organisaties en met name de links georienteerde,die aan de ille- 
galiteit zeer veel invloed willen doen toekennen. Wij vinden,dit 
niet noodzakelijk, zelfs ongewenst,daar we nuchter genoeg moetjen zijn, 
om te erkennen,dat er buiten de illegaliteit ook goede Nederlanders 
zijn en bovendien is een goed illegaal werker zeker nog geen politi- 
cus. Er is direct na de oorlog een raad nociig om de Regering van 
advies te dienen,zolang de volksvertegenwoordiging nog niet in 
functie is. 

Verschillende voorstellen zijn gedaan, ook de L.0. verbonden 
met K.P.,Trouw en Schoolverzet hebben hun voorstellen ter tafeh ge- 
bracht.Onze voorstellen houden in het installeren van een raad van 
27,bestaande uit 18 mannen van diverse oude en nieuwe politieke 
partijen,mits deze figuren in deze tijd bewezen hebben ruggegraat te 
bezitten.De andere 9 leden moeten voortkomen uit de gelederen der 
zuivere illegalen. 

Ons dunkt deze oplossing een goede overbrugging van illegalm- 
teit en legaliteit. 

We voorkomen dan eveneens een gapende kloof tussen degenen die 
illegaal gewerkt hebben en de rest van ons volk. 

Wel staan ve op het standpunt,dat de gezamenlijke illegale 
groeperingen eendrachtig moeten samenwerken in het saneren van ons 
bestuurslichaam, met dien verstande,dat we dringend moeten eisen 
onherroepelijke afzetting en strenge bestraffing van alle collabora- 
teurs.Hierin staan we schouder aan schouder.We kunnen ons iten volle 
de verontwaardiging van Limburgse mijnwerkers begrijpen, toen de 
ontslagen collaborateurs uit de Staatsmijnen opgenomen werden in de 
particuliere bedrijven. 

We kunnen hier niet genoeg tegen ageren,maar dan met midde- 
len ,di5 ons niet in de ogen der geallieerden zullen doen diskwa- 
lificeren. 

Indien de Nederlandse illegaliteit en de rest van het Neder- 
landse Volk in volle harmonie de handen ineenslaan voor de opbouw 
van het geteisterd vaderland,komt dat het herstel ten goede en 
bezorgt ons die naam,die wij verdienen en de volledige steun van 
de Geallieerden. 
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4. D5 K»P. 

Da K.F. beleeft moeilijke dagen.Dat is niet de eerste^ger.jrfër- 
inneren aan de dagen van de ai-restaties van vrijwel de gWSre top der 
IC.P.Ook de L.O. bereikte toen haar-dieptepunt. Gelukkig ontbrak het 
ons niet aan goede vervangers en we kunnen thans met voldoening con- 
stateren, dat de L.0. over"het geheel haar taak zo.goed mogelijk ver- 
richt. Anders is het met de K.P. Daar ontbrak voor een deel een kader,, 
dat organisatorisch in staat was de verschillande groepen met vaste 
hand te leiden.Dat is geen verwijt,.want de L.O., was steeds een orga- 
nisatie die kracht moest putten "uit haar bouw, terwijl de K.P. be- 
stond uit losstaande opererende groepen. 

De laatste dagen vallen talloze K.P. ers weg.De zwaarste sla- 
gen treffen haar telkens weer». Nu is pas weer -frank gevallen,een 
der beste krachten. We weten allen,dat door de groei der historie 
we ons hart verpand hebben aan dc..K.P,Het zijn toch deze jongens ge- . 
we est, die het verzet op de meest sublieme wijze hebben gevoerd en 
tienduizenden danken aan hen hun leven.. 

Hu is het de tragiek van de N.B.S.»dax deze dappere strijders 
één voor één uitvallen- De mannen achter ds bureaux blijven over' 
en deze figuren zullen meer en meer domineren. De prachtkerels, van 
het verzet brengen hun leven. 

Dit droevige vraagstuk heeft veler aandacht. 
De L.0. heeft meermalen aangeboden aan dc K.,P. hen behulpzaam 

te zijn. Soms is dit geweigere door een begrip van wantrouwen jegens 
onze bedoelingen.We 'willen echter ons-aanbod herhalen en dringen er 

kij onze medewerkers op aan, de IC.P• alle mogelijke hulp en steun 
te verlenen. We moeten deze kerels helpen organisatorisch hun 
groen sterk te maken. Denken de L.CU mensen eraan,regelmatig deze 
mededelingen aan de K.P* leiders tóe te zenden. Dit is met de top 
dèr K.P. afgesproken. 

Nu de eerste besprekingen over juridische en reglementaire kwes- 
ties tot aller tevredenheid zijn opgelost,rest ons de organisato- 
rische opbouw. 

Twee meningen strijden om de voorrang. 
a. De opbouw moet zhn geschooid op democratische leest met ver- 

kiezingen enz. ; ' 
b. De opbouw moet geschieden van boven af» 
Hoewel .we uit de aard van onze gesteldheid de eerste opvatting pro- 
fereren zijn we toch uit prectische overwegingen de twede toegedaan 
'en wel door het feit,dat stemmingen in- de illegale groepen een on- 
ding zijn,daar we nooit zuiver weten,hoeveel leden elke organisatie 
heeft. Bovendien soutien we zelfs in dit prachtige illegale werk een 
politieke sfeer brengen. 

Onze voorstellen zijn in het kort aldus:' 
a. Hot bestuur der Stichting bestaat uit 21 leden dér grootste 

illegale groepen. 
b. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden en wel K.S.F. ,IT,C., 

WH., Waarheid,Trouw en L.0. Dit lijkt ons de breedst mogelijke 
basis. 

c. Het hoofdbestuur wijst in elke provincie een provinciaal be- 
stuur aan,bestaande uit deselfdo groeperingen,aangevuld met 
enkele provinciaal wérkende grote groepen,indien aanwezig. 

d. De plaatselijke besturen worden aangewezen door de prov.» be- 
sturen. Voor grotere plaatsen weer dezelfde samenstelling» 
als hierboven beschreven. 
In kleinere plaatsen alleen H.S.ïu en L.0. 
Indien de H.S.P. ontbreekt,dan kan de L.0. deze taak waarne- 
men. 

Op dezelfde wijze voorkomen we nodeloos gekibbel en zijn v/e verze- 
kerd ,dat ae gehele illegaliteit van rechts tot links vertegen- 
woordigd is. 
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6. NJLHj.CJL_ 

Enkele brieven ^en besprekingeii tonen ons,dat men niet overal op 
de hoogte is van de "Juiste wijze van aanpak dezer organisatie.Wij 
moeten opmerken,dat wij, zij het verspreid,reeds waardevolle gege- 
vens hierover verstrekken. En verder moc-ten we tot onze spyt be- 
richt en,dat de regeringsgevolmachtigde nog steeds niet verschenen 
is voor een twede bespreking. Een kort résumé geeft misschien ver- 
heldering. 

?.OPBOUW^ 

De opbouw is legaal,illegaal.Zitting hebben in het algemeen de 
L.0. ,de N:,S.F.,de drie grote kerkverbondcn,één ambtenaar van 
bevolking en éénvan distributie.Dit kan uitgebreid worden met per- 
soonlijkheden uit sociale organisaties, met' ïeden van goed verte- 
genwoordigde andersoortige illegale organisaties en met leden van 
plaatselijke of regionale duikorganisaties. 

Voor de grote steden krijgt men zo lichamen van 10 en meer 
personen. Voor de kïeine plaatsen is dat overdreven.Soms zullen 
als actieve leden een L.0. man,een ambtenaar, één of meer ver- 
tegenwoordigers der kerken volstaan. 

Er zullen ook districtsbesturen moeten komen,maar dat is 
van later zorg. De plaatselijke opbouw klemt het meest.üen bedenke 
dat een IJ.H.CU,waar do illegaliteit niet in vertegenwoordigd is, 
een onding is en ook niet geaccepteerd zal worden. 

TAAK^ , *. 

De opsomming over de groepen van hulporganisaties is al gegeven. 
De zorg om vervoer, van medisch ondEBzoek in de eerste instantie 
ligt buiten de plaatselijke activiteit voorzover het terugkeren- 
den uit Duitsland betreft. Wel moeten we zorgen voor bescheiden, 
voedsel,kleding, huisvesting,medische contröle,financiën,werk. 
Daartoe kan nu reeds veel voorbereid worden. Voor de onderduikers 
zal men ook vervoersgelegenheid moeten openen.Houdt in gedachte, 
dat de onderduikers de boste zorg moet hebbsn(zo hij tenminste 
principieel onderduiker is,wat alleen de duikorganisaties kunnsh 
beoordelen) en maak ze reeds thans bereid zich langs dexs weg van 
het N.H.C. te laten helpen.,door ze erop te wijzen aat dezelfden 
die ze onder lieten duiken,ze? thans zullen helpen opduiken. 

BIJLaGE I ' 

Een artikel.geschrevon voor alle illegalen en geschreven door 
alle illegalen.Geef dit door zoveel het kan. Eensgezindheid is 
dringend nodig. 

BIJLaGE 2 

Ter oriëntatie een uittreksel van dé markantste gedeelten uit de 
illegale pers. Het lijkt ons goed,dat onze mensen zich zo goed 
mogelijk imverken in de problemen van, deze tijd. 
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^nsgeziitoheid_EN_kameraadschap » 

Een woord tot_alle_ondergrondse _werkersr (_B; 

Kameraden, , 
' ^er dan vier Jaarwoedt de strijd op het ondergrondse 

van onze vrienden hebben in dit gevecht hun leven gelaten,anderëïrSnjn 
uit ons midden weggevoerd naar gevangenissen en concentratiekampen. 
Degenen,die overgebleven zijn, de " oud-gedlendon" onder ons, speuren 
in lichaam en geest de uitputtènde werking van zoveel jaren moeizaam 
verzet. * . , , . 

Tegelijkertijd doen allerlei nieuwe elementen in de verzetsbeweging 
hun intrede. Do kleine"republiek van kameraden " is:uitgegroeid tot 
een groot leger en daardoor is er veel van de eerste,ondanks alle moei- 
lijkheden zo bekorende eenvoud verloten gegaan-In de plaats van den in- 
div^duelen illegalen werker is de organisatie getreden,waarin bevelen 
en voorschriften veelal de plaats, hebben ingenomen van het persoonlijk 
initiatief en de vriendschappelijke afspraak. Terwijl, het einde van de. 
oorlog nadert,werpen de toekomstige'moeilijkheden hun schaduwen over 
het huidige verzetswerk. «■ 
Er is veel veranderd. , 

In 1940,' 'Al en 'A2 waren de problemen en opgaven eenvoudiger.Het 
verzet van toen kon gevoerd worden vanuit enkele simpele en klare prin- 
cioes en overwegingen-»Het werk was in véle- opzichten moeili^icer dan nu, 
maêr tevens eenvoudiger,duidelijker in wezen en strekking, zoals hot le- 
ven in de cel of 00 het ziekbed,voor wio het ervaren hebben,ondanks 
alle ellende om zijn eenvoud en klaarheid achteraf soms verkieslijker 
leek,dan de duistere gecompliceerdheid van het volle leven.Zo ook nu. 

Kot het naderen van de bevrijding zijn allerlei nieuwe problemen op-r- 
aedoemi. Levend uit dezelfde bronnen van vaderlandsliefde en trouw, 
vrütntdszln en eerbied voor het recht,worden thans meer en meer de 
verschillen openbaar. Hot gaat niet meer om de, verdediging van enkele , . n . f _ -I . ■ J J 03 ^ _ — rs.-mvtrA   3^^. 

*^V5JUl. JjwuaU.VV ^ iueA.C*W Wf w - -   1 - "   —     
niet,daarmede heeft de politiek zijri,.i.intröde gedaan in de ondergrondse 
verzétswereld.Hoe men er over denken moge,het is een onvermijdelijk 
en natuurlijk proces. 

Het is een*onloochenbaar feit,dat de hierboven geschetste ontwikke- 
ling bepaalde spanningen onder de illega-lo strijaers heeft teweegge- 
bracht, die nu en dan dermate, hevig dreigen te worden,dat ze schade 
doen aan het verzet en een schande Zijn voor hen, die in deze grote en 
gevaarlijke tijd tot betere dingen geroepen zijn. Hoe begrijpelijk dit 
overigens ook moge zijn,ja hoe natuurlijk zelfs voor hen,die- enigermate 
oog hebben voor de psychologische gevolgen van meer dan vier jaren 
oorlog,toch zullen wij,ondergrondse strijders,,ons voortdurend aan een 
strenge zelfcritiek moeten onderwerpen, opdat wij ook in eensgezind- 
heid en kameraadschap een voorbeeld voor de natie zullen zijn.^ 

Er is teveel bloed gevloeid er is teveel gemeenschappelijk gele- 
den. en gestreden, wij hebben teveel stralends voorbeelden van onbaat- 
zuchtigheid en kameraadschap onder ons gekend,dan dat onze samenwerking 
door welke oorzaak dan ook, in onenigheid,achterfclap en zelfzucht 
mag, ontaarden. ■ " : , , ... • . 

Hot is daarom, dat wij ons thans in dit schrijven tot U allen richten* 

Wij kiezen geen partij'. Wij verdedigen geen bepaalde personen.Wij 
beschuldigen geen enkele groep. Maar wij verdedigen U-allen en onszelf,, 
wanneer wij U vragen enig geduld te hebben met mens en, die jarenlang in 
een afmattende strijd in het duister gevoerd,gewikkeld waren. 

Maar tevens beschuldigen wij onszelf "en iedereen,die zich niet vol- 
doends wapent tegen de vernielende werking van de oorlog op geest en 
moraal. De strijd, die wij voeren is noodzakelijk. Hij moet gevoerd worden 
en hij zal gevoerd worden tot het einde. Maar men blijve beseffen,dat 
er,naast de politieke en militaire vijand een andere en even gevaarlijke 
vijand is ,nl. de oorlog zelf , deze potvertering vsai geestelijke en mo- 
rele krachten. Een herhaalde bezinning op het beste en edelste van dat- 
gene, waaruit men leeft en strijd voert,is daarom noodzakelijk,hetzij men 
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dit zoekt in zijn geloofsof zijn politieke overtuigtng,in de vaderlandse 
tradities of de aenselijke waaikLigheid,in de fiatie of de klasse,of in 
dit alles tesainen. 

Eensgesindtieid is echter vrat anders dan eenheid* De crisis der 
democratie in het tijdperk vóór 194-0 en de daarna volgende heerschappij 
van het nat.-socialisme hebben de kennis omtrent het wezenlijke der de- 
mocratie hier en daar vervaagd. Bovendien moeten wij bedenken dat de nooi 
waarin land en volk geraaktenallerlei mannen in het geweer geroepen 
heeft,die vóór'194-0 niet "aan politiek deden" en dus weinig of geen 
politieke scholing hebben. 

De stoutmoedige veronderstelling dor democratie is niet,dat het 
mogelijk moet zijn een eenheid van denken en willen te bereiken onder een 
volk van 9 raillioen mensenhaar dat het moge lijk is- samen te xverken met 
mensen,die anders zijn en anders denken dan wij. 

Bovendien hangt da Fezinning op do tÖeïcomstige prohlemen(en wie 
zal durven beweren,dat deze bezinning onnodig is ?) nauw samen met de 
vorming van een politieke mening. Het hebben van een mening als staats- 
burger,het hebben van een politieke mening dus, is- geen verschijnsel van 
minaerwaardigheid,maar integendeel een bewijs ,dat men zijn staatsburger- 
lijke functie opvat als een levensopdracht van grote ejjnst. 

Anderzijds verlieze men de gevaren,die er in deze ontwikkeling 
schuilen,niet uit het oog. Afgeslotenheid,groepsegoïsme en geestdrijverij 
is onkruid,dat gemakkelijk op deze akker groeit. Echter niet alloen:,de 
politieken" ook de " a-politiaken" worden door deze gevaren bedreigd 
en het gaat niet aan ze speciaal aan bepaalde groepen of overtuigingen 
toe te schrijven. 

Laten wij niet al te beangst zijn voor grote verschillen.Dose oor- 
log ploegt de wereld diep. Van ons worden grote,diep ingrijpende,beslis- 
sende oplossingen gevraagd.Daarom zullen er ook diepgaande verschillen 
openbaar worden. De grote vraag,die wij gezamenlijk beantwoorden hobbei 
is' of. het nogthons mogelijk is;, samen te werken in onaerlinge kameraad- 
schap en '■ ederzijdse waardering aan Óen en Hetzelfde dodlïde "vrijmagtè^— 
van ons vaderland en opvoering van ons eigen volk en alle volken,uit" 
de uiterste poel van bloed en geweld,naar nieuwe welvaart en vrede 
en gerechtigheid. 

Laten wij overigens nuchter blijven.In ecnnormale maatschappij, 
waarin minder verzwegen behoeft te worden en de onderlinge contacten 
veel doeltreffender,sneller en opener kunnen zijn dan thans,waren mis- 
verstand en wanbegrip niet uitgesloten. Hoeveel te meer thans,nu er 
minder gezegd,meer gezwegen moet worden en van ieders persoon en func- 
tie, zijn daden en motieven vaak niets of weinig bekend mag worden. 
Men neme daarom een aantal van de "typische illegale conflictjas"met 
wat humor. Wanneer twee"ondergrondsen" onenigheid hebben,is Nederland 
nog niet verloren en gelukkig is er nog alle reden zich te verbazen 
en te verheugen over het zeer vele goede,dat in deze- zware strijd 
onder ons is ontstaan. 

Wij hebben dese dingen geschreven,omdat zij o.i. gezegd en Juist 
nu gezegd moesten worden.Do mogendheden maken zich op voor de laatste 
beslissende slag. Die slag zal voor een groot deel op Nederlandse bo- 
dem uitgevochten worden. Daarom staat niet alleen ons leven sn onze 
welvaart ,maar ook onze eer op het spel. De ogen der wereld zijn op ons 
vaderland gericht. De ellence groeit,maar in hot grosienas leed klin- 
ken. reeds de trompetten der vrijheid. Laat ons standhouden in eensge- 
zindheid en kameraadschap. 

Leve het Vaderland II 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in 
Nederland. 

November 1944-. 
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«ie gaatyWie ziöh niet met alle mogelijke middelen t ^ 
Duitse pogingen verzet,zal met zijn naakte bestaan ook zijn la 
restje» eer en zelfreséect verspelen» 

Daarom herhalen wij hst, er is slechts één wet: VSRZET I VERZET 

(Vrij Nederland) : t : 

Colijn* . 1 ' . 
Sen groot en eerlijk Vaderlander is van ons heengegaan.In ge- 

dachten scharen wij ons met eerbied rond zijn graf . • 
De tijd heeft al geleerd,welke -groei door Colijn belemmerd werd, 

de toekomst zal nog uitwijzen,hoeveel goeds hij in zijn levende per- 
soon en werk voor ons volk bewaard heeft.Sn dat zal niet gering zijn. 

(Vrij Nederland ) 

Ds Stichting» 

Geen barmhartigheid ,maar recht. V , 
En het fsit,dat de ondergrondse bewegingen zelf dit werk ter hand 
nemen, garandeert.,dat niet ambtenaren,maar de kameraden uit de bezet- 
tingstijd als intermediair zullen, optreden. 

« ■ (Vrij Nederland ) 

De Regering en ds illegaliteit. 

Een verzetsbeweging,die enkele jaren achtereen goeddeels het 
politieke loven van de natie heeft; beheerst en die dan ook, na dé , 
bevrijding gehoord wil worden. i : " 

. Gelukkig zijn er duidelijke. tekéhèh,dat -onze regering zulks in- ; 

ziet ,zeifs bster dan-allerlei lieUen, die dé ^ jaren bezetting hier :"' 
hebben meegemaakt en die eigenlijk minder van het wezen en het werk 
van ds ondergrondse afweten, dan,hun Regering in ballingschap. 

(Vrij Nederland) 

Het bevrijde Zuiden. j ■ ,r 

In het Zuiden worden thans de fouten gemaakt,die voor de rest 
van Nederland straks de bakens * kunnen zijn in een woelige zee . 

(Vrij Nederland ) 

Coljin.. : i, 
Vijftig jaar jonger,hij was de eerste K.P. leider van Nederland 

geweest.: 
Colijn is gestorven,maar de beginselen,waaruit hij heeft geleefd 

en de partij,die hij heeft geleid,leven en zullen,als het God belieft, 
na de bevrijding hun bijdrage levérèn tot de Vernieuwing van ons 
nationaal bestaan. 

( Tróuw ) 

ihölL . ■ , 

Uit een ander werelddeel,van over do oceaan gekomen,laten vele 
Canadezen in Zeeland hun leven op eilanden,welker naam de familie 
eerst leert kennen uit hun doodsbericht»En intussen zijn er nog altijd 
velen, die de schouders ophalen,wanneer men hun spreekt yan Nederland 
se soldaten,die straks de bévrijding van ons rijk, van Indi'é zullen 
moeten bevechten. 

( Trouw ) 
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Deze zaak behoeft ons aller medewerking. 
Het is een ereschuld aan onze gevallen strijdmakkers. 

(Trouw) 

Roofovervallen. 

Laten allexverzetsbewegingen zoveel mogelijk trachten deze 
dieverijen tegen te gaèn,die.-:de goede naam van het ondergrondse 
verzet in discrediet brengen. V ' 

( Trouw ) 

Het bevrijde Zuiden. ' 

Het militair gezag wordt in het dagelijks leven vertegenwoor- 
digd'door de 0.D., waarvan de hoofdfiguren" officieren zijn. Het pro- 
letarisch element ontbreekt Én de leidende groep der O.D. geheel,en 
hiermede kan de arbeidersklasse geen genoegen nemen. 

( de Waarheid ) 

Onderduikers in bevrijd gebied. ' 

Er is een nieuwe instantie,die de gehele zorg voor de onder- 
duikers overneemt.Deze is samengesteld uit de voormalige ondergrondse 
organisaties,die samenwerken met politie en arbeidsburcaux. 

(Parool ) 

Htoor. . ' ■ 
Terwijl de ellende in het- bezette gebied met de dag groeit, 

wordt in Amsterdam een.revue opgevoerd,onder de titel:"Als je maar 
lol hebt " Jr: ' 

Gelukkig zullen na do bevriiding deze humoristen niet meer in 
oas midden zijn. (Paxool) 

Wat kan de illegaliteit na de bevrijding doen ? 
a. Actieve modewerking aan de berechting en arrestatie van land- 

verraders collaborateurs. ' 
b. Adviseren over bezetting van ambten. 
c. Vertegenwoordiging in alle wetgevende lichamen. 
d. Verantwoordelijke posten bekleden in de staat. 

In de gelederen der illegaliteit zijn mannen,die al tellen zij nog 
geen 30 jaar,getoond hebben heel wat meer situatiebegrip en vorant- 
woordinlijkheidsgevoel te bezitten dan menige hoogwaardigheidsbekle- 
der die in de loop der jaren bij gebrek aan gewicht is omhoog gevallen, 

van Heuven Goedhart in Vrij Nederland uit Londen) 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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1, Persoverzicht. 

In een der plaatselijke bladen, dat iedere week versehiint. troffen ' 

^ toe0nVno^o?OVer^iC5ïvVOlledniS 27ersenome:i:]L! W1j juichen dat ten zeerste 
rin+'-non-ff +^rL kleinere plaatsen, waai- de verbindinéen zoodanig zijn, gelmatige versprela.ing van de illegale pers uitgesloten is, lijkt 

San ^ 0^eTel'scht - Dit temeer, dat in de huidige toestand ; an de illegalntexts meer naaruü valt op de geestelijke voorlichting van 
ons volk dan voorheen. Vandaar- ditmaal weer onze bijl^e ^rxicnx;1^ vaa j 

2. Beginselverklaring. ■ • 

Natuurlijk veroorzaakt een verklaring, als door ons uitveReven de 

wnSfwff?^;/1" E00aeer in de D.0,kringen als wS daSbSten: Hier , 
: die JerSirïS mr^teTkomSn^^^^^^ a:LteeMett8^ waarvoor we tot 

±ri iS 0;p 0P d-rift aaar een politieke zee waar- 
vergaan. Het is eenYaSte hf:id^estuAJxd uiteen zal vallen_.en 
ir^n houSnev^SrU:L3T^el?0l2\iek wamieer ae-a meent, zioh afzijdig, ;• 

■ is p-r* np K-r'-on vr^n-f^ p°r;Ll:i,ek' ket' waagstuk te kunnen negeer en. Het 
lende'organTs»?.-II Politieke adviezen aan de illegaliteit; verachïï- 

i ^ (vooral de bladen) voeren reeds' een politiek. ' h, 
vdkomen dïidSli ik 0 L'0° atm Politiek doen? Het.is :■ 
de L C Sim v! L.0.medewerrer niet met politieke, oogmerken in" <■ 

r wfst ih^Sk ïllSl echter even.duidelijk, dat iedere L.O.medlwerker . , 
T- f k, éezeischap hij terecht lavam, dat de L.O. on een -noadtief 

w^i Meioïe?^™ren3tTf O ? JörSaieringen, noch'in mededeelingen •7oVq-v, u ? ■Se2'weêen» Ia 0P dat fundament geen politiek moreliik? 7,eer 
S er™or is TsrTat " tweede dee"&"bS:iSel?ïïf 

i ddtloSfie ^ S^efü: 5? aehtergrond. Haar direet dfel, haar > 
hoa aameawerkei, die Li *bï&ef et dSefdïï™' ^ welen. ,J 
deelTér^ofSSS-11?; ?ienetaif eV h;i *?. 1» d® "et een| 

j-jn, verraaa aan meaewerkers beteekenen; .het tweede zon onzin zi-in 
koude douche voor de medewerkers, Niettemin hli-i-r-t- >10+ vi , £ ■' eef- 
van de Kroon - aan de illegaliteit , ^lettem;ui ^t klemmende verzoek 

aan de1 Lmenste 1 lïri1 vaSl^'e^n J® C0^ces8:L® gedaan, mede te zullen werken.,, 
kwesties met de Kroon zal behande?^^6.!^!168001^1^310' die a2le Poliiieke" 
met andere woorden, de G n, G bliift'bni+P staat buiten de G.a.C. 
behoudens voor de discussie oirpi s£^c ? de politiek en zoo ook de L.O., 
len voor, ter overbT%uvp-inD- 2e h ■ sameustelxing der oommissie. (Wij stel- 
de illegaliteit, 9 ma^en^ui+Sd^ilfS0^ ^usschen de legale politiek en 

ZSKiZX"**wm8^' 

zijn nationale taak 'wil tmi " ' waartegen de L.O.medewe'tker 
steld Wi i zti wil volvoeren, hebben we de beginselverklaring odrs- -- 
iedere d^ doS iedere fTSdel^8^' ai?tt deze'di^en daarom^hol niet-h 
niets af aan het Ve^t 0eWUSt beleefd worden. Maar dit .doéf ". 

' de beginseSerSar?£g: üflS' Werk toöh wel verankerd ligt in de zin vaT-* 

volen^ ^ . 2 'iS 6611 ,jfcuk va;a de 0,1.H. Lezing en ter harte neming aahbe- .>J$ 

f' 4. financiën. ' 

h^k:lTéEÏM^lï3 sr^lS 

SfS'aS'spoóS^^nfmt!a,130llaPPe:LiJke 

" ' - . . • • ,/v2 2 
-s - . - . , • ■ ^ • ■ . . .. 
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MerL.y/ekt—eert iedar op, allee.u die organisaties -te artcemen en te' '• t 
helpen bij dit werk, die daartoe zijn aangekocht en reeds lang werkzaaü i 
zijn. Er blijken losse gj-oepen te zijn, die (hoewel goed bedoeld) door 
eigen steunregeling verwarring stichten in uitbetalingen. 

6. Onze mededeelingen. 

Het blijkt ons door verschillende brieven, dat onze wekelijksohe 
mededeelingen door de meeste L.0.werkers sser op prijs worden gesteld. 
Het blijkt echter ook, dat nog steeds enkele districtsleiders het onnoo- 
dig vinden, de stukken dooi" te zenden.'Vve willen hen, adviseeren, niet al- 
leen aan eigen belang te denken, maar te denken aan alle medewerkers, die 
vaakopeeenzame posten verstoken zijn van alle berichten, de illegaliteit / 
betreffende. 

Er is nog iets. we hebben ontdekt, dat onze mededeelingen in onbe- .1' 
voegde handen raken en wel regelmatig. Het spreekt vanzelf,, dat de inedë- 
deeiingen van de L.0, bestemd zijn voor de L.0. en niet voor andere orga- 
nisatieSi j\ndeie crgenhsatiea met karakter stillen onze mededeelingen niet 
misbruiken,'maar er zijn ook helaas personen van minder, kaliber,-, die een 
"politiek, spelletjè spelen met onze mbdedèelingeru Men lette goed op, aan - 
wie men de zaken toevertrouwt. 

7. H.B.5. of L.0.? • \ k , i , 

Eigenlijk^is deze vraag niet tó.beantwoorden. Men is L.0.man, en kan 
, tevens N.B.S.lid zijn. Toch moeten we. eeh'ankel woord hierover zeggen, 

Er^zijn menschen, die zoo voortreffelijk voor de N.B.S. gewerkt hebben, 
-dat de L.0.taak eenigszins verwaarloosd is. 

In de huidige toestand zien we, dat de N.B-.S. aanmerkelijk in'weiarde 
is gedaald. Het is een wachtend leger geworden, met alle gevaren aan dien 
verbonden. Zonder de functie, in de H.B.S. los te 'laten, kan dus het echte 
L,O.werk weer met alle krachten ter hand worden genomen; we moeten actief 
zijn op alle fronten, , p , g ■ 

Vooral het vraagstuk van de .voedselvoorziening is zeer belangrijk. 
We zien^voorbeelden van groote activiteit maar hoofen ookmgevalien van 
indolentie, en indolentie is de peet voor de illegale,werken. 

.... ^e2er dagen zei men ons: ttvsat is er eigenlijk nog te doen?" 
Verschillende vragen konden we her rrcelleni 

Zijn er in elk district al v'oe. . ilmahnen en is'er contact met de groote 
steden? ■ 

b^ Zijn er al plaatselijke comité's van het H.H.C, (Nationaal Herstel 
Comité) opgericht? 
Cjls er al contact, met de K.P, leiding in het rayon? 

■ d^ Komen alle inlichtb^en over ambtenaren enz. voor de C.1 .D. -al door? 

- _Zijn antwoord was; "Nee, maar ,dit is voor de grootste steden*".-Hij is abuis. Wij«namen een voorbeeld van een kleinere plaats, liever gezegd: 

een dorp• ^ 

~ P0 illegale werkers hebben bewerkstelligd', dat iedere week een koe. ondej 
de ibevokking wordt iTerdeeld. ' " ' , 

Pl.^^sölij.ke N.H.C, is in voorbereiding. Pastoor,,twee. predikanten, 
.ohex distributie, ondergedoken gemeentesecretaris en twee vertègenwoordi- : 
gers illegaliteit zijn erin opgenomen. , . 
c. Nauwe samenwerking en gezamenlijke bespreking van mededeelingen met dè 
plaatselijke K.P., . ^ 

BTigehoudên*^ l®11 dijn haupkenrig ingevuld en worden eventueel 

yre' er 18 verk te over. De tijd die we nu doormaken, is 
dtn- volik VO?f een Seestelijke inzinking. Laten wij ons daarvoor hoe- ■ den. Tanden op elkaar- en vasthouden, taai en onwrikbaar. 

8. De E.C. 

zen zoo C1'ü-b) van de L.0., die voorheen vanuit Niöme- 
ven "oodrncbt^ foh13 70or d? L'0* gewerkt, is weer geheel in, le- 
ter' ^ ^ w®er "uitgevöerd. De moeilijkheden sijn echter gróo,- 
kprelq k-i^-rh v®;rD:iJ:id-;i-ngeïi slechter geworden zijn. Maar er staan bekwami mereis iciaar om aan aanvragen te voldoèn. ' ■ ■■ 

■ b. Wie moeten We steunen? : - 

, Er was ergens een weg, ,en aan die weg werkten arbeiders. 

'MÉM i 
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En het regende. (Hoe bestaat het!). . 
, ür -zijn. organisaties, die ons wel uitbetalen omdat we stakjers ziiru" Dit 

molt wordenSt0riSOlU ^ Wekkan 0P ^ nauwkeuriS Oüd^oeic wie er gesimd 

Kaliteït1^^ eeilsJen.aVooTwe&m^ ^og zijn i0on van de Ille galiteit. werkt hij bij een timaeman en KiHt een goed loon. „1 

Yerdip^^+pUl^inati^*-K00^ diï' Eistori^vch. /vTe gunnen leder een goede bij- 
tot nauw oAde??ïek 6 salaris 13 wel wat ^ te royaal. Dit «lies wekt (h; 

10. Gollaborateura. 

bedriivp^^o611!0^ ïe Pn bestuursfuncties, in de lêiding van de 
te "vloeren" h nt arleen. v/e zullen een bijdrage leveren om ze 
foraulieren An i ? ^ ^ VUJ doendit ree.-s door de enquête- 
ze zaak. Vvonneer ne ^e ho* ^ seduld Eeeren, wij prediken geduld In de- 
rede twtifel Vvpc-t- + bevrijding een collaborateur of iemand waaraan gev 
Soudt lat Seï fn^Lrw 2ijn l0yale houdiaê op zijn stoel blijft zitten, 
vertrouwen in hebben ^ jer riog lang zal zitten. Wij kunnen er een vast 

LSn SeïSn £ r® 4les zal doen om in deze zaken 
beanhtki<-pn üg c^_ • Maar ze moet de tijd hebben en ze moet over feiten 

ale?™IS^ efde toekten- 1" ^Itan nog 
waren om Verkeerde + 311 vertrouwensmannen niet voldoende 
nemen, L SïlS L?fs ^ r te WTen- 2ullei1 we genoegen met hen moeten 
ontstaat, sooiSf S L? w? T0°rk«en, dat er onrust rond die figuren 
de tijd ias? irdeeBeSerS?a

daï02|?i]°ïï!n' ^ ^ ^ ^ 

011 N»B»S« . ~ 

P.leidiig^ove^^^laken6 di^ir ^itse'bredde besprekingen gehad met de K, 
Deze besprekingen zullen wekeli ^ededeelingen werden gemeld. 
de grootst mogelijke aandahht +2 k Eerhaald worden, v/xj kwamen overeen, 
van L.0. en K.P.medeweS^^eide S? ^ de voorlichting- 
vooral de K.P.medewerker wppt- grootst gewicht, dat 
slechts middel is Dat het dne^ waarvoor hij strijdt; dat zijn wapen. 
K.P. en dat dit dé vSweSrn?en hetzelfde in voor L.O., zoowel al 
inhoudt. Wat gewonnen is fr ?I^e vrijheid Ih geesteiljW^a^" 
nationale leven Kam nrip^ illegaal werk, moet vernieuwing voor ons 
de bres staS! Dit^ist^r®11; HierTO01' als orgaSiatie op aan. uit distancieert ons van revolutie en reactie beiden. 

B.S. vanwege d^K.P^eifimoë®liJk is, zullen mededeelingen over de, N. v 
De eerste mededeel in e-pn mededeelingen meegestuurd worden.' 
gélèüelijk onze berichten^vpr®^ w •n^o b^la6e no- 3. Darmee zullen 
trouwen, dat alle L 0 er v p komen te vervallen. Wij ver- 
worden gebracht van'zoowSl volledig op de hoogte zullen • o^x -auuwei ae k.P.~ als onze mededeelingen. 

het Eie? e^da^wat^itKeboS61 K;P^ 18 te verstaan de oude K.P., zij 
zetsgroepen zijn z g burKerïTfv °r de L*0- werd gevormd aan ver- 
talr onder de X.B.S*'en ogSffioSSf ressorteexen^g 



Uit pers. 

Natuurlijk hebben mij,wat Nederland betreft ,het afwerpen der wapenen 
toegejuicht,omdat '- ê ze nullen aanwenden als het bevel tot actie komt, 
tegen de gehate Duitsers. 
Maar daarna zullen wij moeten tonen het vertrouwen waardig te zijn ge- 
weest en dan moeten we laten zien dat hst voor Nederland geen vergis- 

sing v/as. We zullen ze dan ook hanteren,maar voor het wettig gezag en 
op bevel zullen wij de wapenen weer afgeven. Geschiedt dat niet,dan wordt 
wapenbezit een groot gevaar. Ons volk is dan klaar voor een burgeroorlog 
Een regering kan niet toestaan,dat zich een leger in het land vormt,dat 
niet oneer haar bevelen staat of dat een leger in het leger wordt ge- 
vormd. 

( Trouw ) 

Uit de discussies van de zoogenaamde illegaliteit en uit de uitlatingen 
in sommige geschriften uit de illegale wereld krijgt men wel eens de in- 
druk dat het verzet in Nederland tijdens de bezetting onlosmakelijk ver- 
bonden zou zijn aan een links gerichte politiek en sociaal-radicalisme. 
Er zijn inderdaad eenpaar organisaties waarbij dit het geval is. De over- 
grote meerderheid der ondergrondse organisaties en zeker ook de over- 
grote meerderheid der deelnemers aan het verzetswerk zijn echter naar 
onze mening in politiek als sociaal opzicht allerminst links radicaal. 

( Trouw ) 

De staking van 12 uur te Eindhoven was een protest tegen de slechte 
voedselvoorziening.Hoe we ook over alles mogen denken, het gebruik van 
zulk een middel,cat in directer zin schade aan de geallieerde oorlog- 
voering toebrengt is ten allen tijde ongeoorloofd. 

(Trouw ) 

Nederland heeft veel verloren,maar zijn eer behouden.Dat is zijn kracht 
temidden van oe samenleving der volken. 
Draagt dit moeilijke overgangstijdperk met dezelfde geestkracht, ctie Uw 
glorie was in de laatste jaar.; 

(Minister Gerbrandy) 

Nog zijn er velen,die ofschoon onvolmaakt,de strijd toch voeren met alle 
verbetenheid, die in hun is. Mannen die hun vaderland lief hebben bo- 
ven hun bezit en hun gezin,ja boven hun eigen leven. Deze mannen ver- 
dienen onze grootste achting en die mogen niet op één lijn gesteld wor- 
den met de vele imitatie-verzerters die hun eigen daden zo rond bazuinen. 

(Voor God en den Koning) 

Wanneer de illegaliteit haar taak verkeerd begreep en aan haar positie 
als stoottroep tegen den bezetter politieke macht ontleende voor na de 
bevrijding,aan achten wij het gevaar niet denkbeeldig, dat zij niet alléén 
de boeman zou zijn voor ondeugende kinderen,,of van landverraders en col- 
laborateurs,maar evenmin van alle weldenkende Nederlanders,die niet een 
plaats in haar eerste gelederen hebben genomen. 

( Ons Volk ) 

Eens werd bij de verdediging -van de overzeesche gedeelten van ons Rijk 
het bevel van schip tot schip geseind:,,Ik val aan,volg mij I " 
Toen opende onze marine het vuur op een overmachtig eskader. 
Het maakte diepe indruk op ons allen. 
Het was een voorbeeld van strijdvaardigheid,dat wij ook straks moeten 
navolgen. 

( Ons T/olk) 
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Het aantal slachtoffers in illegale kringen is d.. laatste tijd zo hoog, 
zelfs verontrustend,vooral wanneer men met de "are verhor-ing gaat 
"bekijken. 
We moeten hiervoor eerst de toestand van voor 5 Sept. IQdh onder ogen 
zien. 
In 194-0 marcheerden de Duitsers over de Nederlandse grenzen en set haar 
betrad de Si) onze vaderlandse bodem, om haar schrikbewind te beginnen 
tegen de vroegere politieke partijen,vakverenigingen enz. De strijd tegen 
de illegale wereld begon later,aangezien er voorlopig in de illegali- 
teit weinig vorm zat en ze nog niet was georganiseerd enz. De successen 
in die strijd waren de eerste tijd niet groot, aangezien er een te brede 
kloof gaapte tussen de Duitse Sicherheitspolizei en de goede Nederland- 
se bevolking. De methoden der Duitsers zijn echter weloverwogen en Juist 
geweest. Sij begonnen in hun rijen,groepen ontevreden Nederlandse politie' 
ambtenaren, voor namelijk rechercheurs, te scharen, die natuurlijk door hun 
connecties met halfslachtige elementen en doordat zij niet door het 
taalverschil waren gehandicapt, een beter contact met de goede Nederij 
landse bevolking hadden.Daarbij kwam nog,dat deze mensen hier voor het 
merendeel zeer goed ingevoerd waren. 
Om tot de goede Nederlandse bevolking door te dringen en via deze 
groep tot de illegale werkers,werd de grote groep hier te lande reeds 
lang vertoefd hebbende Duitsers, de NSBers en daarmee sympathiserenden 
gebruikt. 
Door het werken op deze wijze, en het er tussen drukken van Nederlandse 
verraders,gelukte het de Duitsers contact met onze illegale kringen 
te verkrijgen en zelfs pasten zij de methodes toe van hst stichten van 
organisaties,om zo Nederlanders, cie door dadendrang gedrongen iets 
te doen, zich bij deze organisaties zonder behoorlijke vóór-controle 
aansloten,vast te laten lopen. 
Deze toestand wijzigde zich echter volicomen na d.: bewuste Dolle Dins- 
dag, 5 September 1944. 
Die dag en de daarop volgende dagen zagen wij het afvoeren achter de 
IJsel en naar Duitsland van de Duitsers, die zich hier reeds lang 
of nog maar kort gevestigd hadden en van de NSB ers en verdere ele- 
menten, die zich hier>#niet langer vertrouwden. 
De SD vertrok, de Grüne Folizei vertrok voor het grootste gedeelte, 
de Nederlandse rechercheurs en Gestapo-spionnen kozen onverwijld het 
hazenpad, de halfslachtige Nederlanders weraen ■'go•■5C.e•, Nsdcrlandrrs 
en helaas een ieder werd illegaal werker,en wij illegale werkers,wij 
•-aren aangeland in het zo lang verwachte paradijs.'"'.'Ij konden doen en 
laten wat wli wilden. Stapten in auto's en reden als nooit tevoren, 
aiösof niemand meer naar ons zocht en dat was ook zo- Wij vervoerden 
ailes wat ons goeddacht,hielden grote en kleine besprekingen zender 
de nodig- voorzichtigheidsmaatrcgelen ,die we zo gewend varen to 
treffen,want er kon ons niets meer overkomen. 
Za waren weg,onze belagers en ze zouden niet meer terugkomen. 
Ze zouden niet meer terug komen,maar hoe geheel anders kwam het uit. 
Onze bevrijding liet op zich wachten,we -werden niet bevrijd en we zullen 
misschien voorlopig ook niet bevxijd worden. De pest kwam weer over 
ons. De SD keerde naar haar standplaatsen terug.Enkele handlangers en 
verraders kwamen terug,doch de grote groop Duitsers en NSBers was 
weg en bleef weg. Maar we dachten nog niet aan onze veiligheid en 
geloofden het niet,dat we weer op moesten letten. 
Het werken voor de SD was veel moeilijker geworden.De halfslachtige 
Nederlanders bleven voorlopig goed en de SD had veel minder medewer- 
king en had moeilijk contact te vinden, 



Helaas,De illegaliteit nam te grote afmetingen aan.Inplaats van weer 
in onze illegale schulp terug te kruipen,wilden we eerst ons hoofd sto- 
ten , omdat we maar zo niet weer aan de macht der SD geloven konden na 
die aftocht ,en we stootten ons hoofd.De grote fout bleef bestaan. 
Grote groepen,die zich voor die tijd nimmer met illegaliteit hadden be- 
moeid,bleven zich er toch mee bemoeien,zonder scholing te bebben opge- 
daan en handelden nog op een wijze,die spot mét . elk illegaliteitsbegrip. 
Mijne heren,hier schuilt het gevaar. Op deze wijze kan niet verder worden 
gewerkt.langs deze weg sluipt de SD:in onze geledereh. Heus, het is 
niet alles speurzin,wat ons in handen der SD speelt.De heren hebben 
onze medewerking.We moeten terug tot ons wantrouwen tegenover een ieder 
We mogen geen contact meer opnemen met personen, die we niet of niet 
voldoende kennen.We moeten weer de opdrachten beperken.We moeten niet 
illegaal geschoolden op straat laten lopen,die van alles op de hoogte 
zijn,behalve van de veiligheidseisen,die gesteld moeten worden.We moeten 
alles weer even wantrouwend bekijken als voorheen en oö|ropbouwen alsof 
we nog in 1943 en zomer 1944 leefden.Dit kan zo niet verder.We moeten 
dit goed bedenken,wanneer we onze gelederen niet meer willen zien^ 
dunnen. ' ■ 1* ■ ■ ■ 
Daarom laten we de handen ineen slaan.Laten we nagaan of er gehandeld 
wordt op een wijze,dié gevaar voor ons allen doet ontstaan en laten we 
elkaar helpen,opdat we uit deze moeilijke periode geraken. Het ligt ih 
mijn bedoeling wekelijks in één of ander artikeltje een bepaald onderwerp 
te behandelen,betrekking hebbende op onze veiligheid. Gaarne ben ik 
ook bereid interne problemen te bekijk en. Men kan deze vragen via de 
diverse toppen naar voren brengen.' 
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KP- bijlage 2 

Het is al wekenlang als een leeate gevoeld,dat het doorgeven van be- 
richten voor alle KPers met zoveel moeilijkheden gepaard gaat. 

Immers,wel beschikt onze LSC over een apparaat om zo snel mogelijk zijn 
bevelen door te geven, doch dit alles betreft slechts een onderdeel- 
zij het een belangrijk- van ons werk. Te veel en te eenzijdig is aandacht 
aan dat onderdeel geschonken,terwijl te weinig werd beseft,dat het werk 
der KP nog andere aspecten heeft. 
We rekenen het tot onze taak,van tijd tot tijd iets door te geven,waarbij 
wij gaarne gebruik maken van het aanbod ons door de leiding van LO ge- 
daan, om aan haar Mededelingen een KP bijlage toe te voegen, een aanbod 
waardoor eens te meer werd gemanifesteerd de goede verstandhouding,die 
er altijd tussen heide organisaties heeft bestaan en die in deze maan- 
den in een vrijwel dagelijks contact nog is verstevigd. Hatuurlijk moet 
deze bijlage niet worden beschouwd als zijnde uitsluitend van belangvoor 
de K? zo goed als de LO steeds haar medewerkers heeft verzocht om de 
wekelijkse mededelingen door te geven aan de KP-leiders, zo dringen we 
bij de LO er opaan grondige kennis te nemen van de bijlage. Immers over- 
eengekomen is,dat alle Berichten het; Binnenlands verzet betreffende, 
waaraan in vrijwel ieder mededelingenblad ruimte werd gevrijd,voortaan 
niet meer door de LO,maar door de KP sullen worden doorgegeven. 

In een rustig ogenblikje,voor zoyer we thans nog van rustig kunnen 
spreken ,lijkt het ons niet ongewenst,onze gedachten eens terug te 
laten gaan naar oorsprong en verleden van KP. 
Als KPers zijn we sterk in physieken moed en in overtuigingskracht. 
Wij zijn maarkeen handvol mensen,die wat in ons vermogen lag ,tot een 
maximum hebben opgevoerd in de afgelopen maanden. Zwemmend hebben wij 
schepen tot zinken gebracht van 7000 ton en meer; de Duitsers hebben 
wij paf laten staan toen gevangenissen war Jen gekraakt goederentreinen 
ontspoorden door het werk van enkele mensen. Yzerstork zijn wij.Dit 
werk mannen,zetten wij voort i Vol zijn vele krachten,die wij van nabij 
kenden,ons ontvallen.Onze gelederen zijn gedund,doch wij strijden niet 
tevergeefs,wij zullen medewerken aan de geestelijke opbouw van ons land. 
Dit werk kan nnoit falen.Daarom zetten wij het leven er voor in.Wij zijn 
thans opgenomen,op last ven hogerhand,in een apparaat,dat men onlangs 
in het leven heeft geroepen en dat men de naam heeft gegeven van 
Nederlandse Birmenlnadse Strijdkrachten. Maar wij mogen niet verflau- 
wen en verdwijnen in c.c* massa. Vele vragen komen thans uit de diverse 
plaatsen naar voren,omdat van zelfstandige bevelvoering van de KP 
thans geen sprake meer is. 
We voelen ons overvleugeld door een geest,die de onze niet is,nl. 
afwachten,vergezeld van een stroom van papier,waardoor wij verslappen 
en afwachten,rond ons heen gaan kijken. Dit kan funest voor ons zijn; 
immers,wij gaan vragen stellen en onze aandacht concentreren op vrijwel 
onbelangrijke dingen terwijl we gewend waren steeds de dingen door on- 
derlinge besprekingen recht te zetten. Weliswaar üs de tijd,die wij 
thans beleven niet alleen drukkend,ma-ur ook van belang voor onze 
eigen nationale toestand. 
We mogen niet dérailleren,wij moeten onszelf blijven. 
De periode die straks komt,zal allicht meer van ons vragen,dan reeds 
nu het geval is. Bij onze KPers,die voor het grootste gedeelte uit 
geloofsovertuiging vochten ,is het vooral meer dan sooit noodzakelijk 
de geschiedenis van onze KP even voor onze ogen te laten voorbijtrek- 
ken, dit is altijd de stimulans geweest van onze gevechtskracht. 
Dan zien we de ontwikkeling,de groei,de hoogte-en dieptepunten van 
onze KP, die weliswaar een handjevol mensen omvatte,.jonge kerels, 
die bij elke harde klap even het hoofa bogen uit eerbied voor de 
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offers,die vielen in onze geleder en, doch die ook weer vooruit wisten 
te zien naar het doel,dat wij beoogden,te weten geestelijke opleving 
van ons volk. „ , 
Het Nationaal-Socialisme,met zijn totalitaire staatsgedachte heeft wel 
heel diep in onze levensovertuiging ingegrepen.Het is hier niet de 
plaats om alle verordeningen van de Duitsers op te rakelen,doch wel 
staat vast,dat wij heelal in het gareel meeliepen,omdat een Duitser wat 
al te hard commandeorde.Voor velen in ons Volk en dat ook in onze krin- 
gen was de weg van de minste weerstand de gemakkelijkste jslechts to#£t 
men aan den lijve ondervond, welke kant het Nazi-heidendom uit ging, begOn- 
men zich het een en ander te realiseren,speciaal toen de Duitsers 
trachtten hun oorlogspotentieel op te voeren door het wegslepen van de 
kern van onzs bevolking, begonnen de gemoederen ongerust te worden. 
Men begon te beseffen,dat herbergzaamheid een schriftuurlijke opdracht.-ï 
was;bewust of onbewust saboteerden,wij,door de jongs mannen in de gele-'* 
genheid te stollen zich aan het werk in Duitsland te onttrekken.Men 
hield ehhter als dwangmiddel de levensmiddelenkaarten van deze categorie 
menssn in. Bovendien waren financiële moeilijkheden dikwijls redenen om 
zich af te vragen,wat men doen moest.Hiervoor is langzamerhand een orga- 
nisatie gegroeid,die onbeschrth/elijk veel heeft gepresteerd,trotserend 
alle gevaren,die eraan verbonden waren» Dit is namelijk de Landelijke 
Organisatie- voor hulp aan Onderduikers .Het ■ •behoeft geen betoog, dat deze 
organisatie hierbii principieel te werk ging. Hierin ligt nl. de kracht 
van deze werkers,'waarvoor vdj het allergrootste respect hebben.Deze 
organisatie moest,om haar taak volledig te kunnen uitvoeren over zeer 
veel middelen beschikken.Het voornaamste hiervan is wel het voedsel- 
voorzieningsorohleem.Enigen van hen trachtten in deze behoefte te voor- 
zien door het kraken van^Distributiokontoren.Aanvankelijk lukraak, ging 
men er tos over deze in hst wilde weg opererende ploegen in een bepaald 
verband samen te voegen,waardoor.en tengevolge waarvan,een zelfstandige 
organisatie is gegroeid,net name „de KP. , 
Het was dan ook een dringende noódiaak; gev/orden,niet alleen^ regionaal 
maar ook landelijk tot ssnenwerking: over te gaan. De levensmiddelenkaar- 
ten werden overgedragen aan de LO.Iï&uw daarmee samenhangend moesten ook 
bevolkingsregisters worden opgeruimd,ölsmede Arbeidsbureaux. Terwijl 
voorts om in de gebrekkige materiaaltoestand te kunnen voorzien, zo nu 
en dan een politiebureau"moest worden gepikt. Het spreekt vanzelf,dat 
de hier te lande opererende "knockplosgen",kortheidshalve genoemd "EP* s " 
door hun explosief optreden naar huiten,zeer kwetsbaar worden.Een taak- 
verdeling was dan ook een gebiedende eis.Sabotage,kraakj8S,en het bevei- 
ligen naar buiten van de leden der KP werden dan ook aan speciale ploege 
opgedragen. Wij groeiden in dit werk,hetwelk verantwoordelijkheid met zich 
mee bracht en waarin vertrouwen een eerste vereiste was.Saamhorigheids- 
gevoel maakte ons sterk.Dag in dag uit bedreigde ons provocatie en de 
kogel,doch geloofskracht sterkte ons. W?j vochten uit besinsel en voor 
ons beginsel, fes3i,dat oer-conservatief,doch altijd blijvend is. Een vaste 
burcht is onze God. Gesterkt door deze levenskracht konden rij ons werk 
volhouden en zouden \vi' nooit moedeloos worden,al werden onze collega^ 
gemarteld in concentratiekampen en al stonden zij voor de lopen. _ 
De horizontale band,die ons bond wass sterk,omdat wij allen geleid werden 
door dezelfde overtuiging,hetzelfde principe. Men moet in zo'n ploeg 
werkzaam zijn, om dit te kunnen besfffen. Arrestaties bleven dan ook bij 
dit uiterst gevaarlijke werk niet uit. De gearresteerden waren evenwel 
geen schakels,016 uit ons werk verdwenen,veel meer dan dat. Zij waren 
personen, die de toekomst van ons land na aan het hart lag. Op zulke mo- 
menten stonden wij dan ook klaar met een gebed op de lippen, hen te ont- 
trekken aan de klauwen van den vijaad,wa]c.t wij waren op elkaar ingesteld, 
wij vertrouwden en bouwden op elkaar. 



Kwantitatief waren wij maar klein,boch zelfs zeer klein.Kwalitatief 
waren wij sterk. Als een nevenorganisatie de "bezielende verzetsgeest 
van ons "bezat,dan had ons land een machtig leger 1 In dit verband 
dringt temeer tot ons door en begrijpen wij des te beter de offers die 
onze topfiguren in ons werk hebben gebracht.Zij waren één met ons in 
strijd en beginsel. Mensen,die Nederland zagen in onze kracht,die Neder- 
land bezield zagen met onze principiële geest,welke geest doet leven. 
Wij zullen in dit verband geen namen noemen nog; gij begrijpt allen,wie 
wij hier bedoelen.Nooit moogt ge U hierdoor laten ontmoedigen, integen- 
deel, hun werk zetten wij voort. Met de werkers van LO,die wij hier alle 
hulde brengen voor het werk,dat zij gepresteerd hebben,zullen wij schou- 
der aan schouder moeten staan voor de taak die ons wacht. 

Het lijkt ons gewenst in dit schrijven nog niet het schema te geven.van 
de KP, waarin zij tot voor kora zelfstandig gewerkt heeft in het sabo- 
tageysteem van ons land% Dit kan o-i. een volgende keer wel gebeuren. 
Wel voelen wli het als een noodzaak,ons even te bepalen bij onzen groten 
saboteur uit het Zuiden,die de buitengewone gavo had,niet alleen te 
kunnen schrijven, spreken, organiseren,ma ar ook saboteren. Onverzettelijk 
was hij in zijn werk,veelal hard voor zijn medewerkers,die hem leerden 
kennen als een wwar vriend,die als principieel Katholiek strijdde en zijn 
land onschatbare diensten heeft bewezen.Hij zag Nederland met zijn slappe 
geest van afwachten thans, en daarmee samenhangend de gevaren voor 
straks. .Eecht door zee moest en ging hij,om een mentaliteit uit ons volk 
te krijgen,die de onze niet is. In zijn werk hebben de Duitsers hen gevel 
evenals vele anderen uit onze gelederen,gedurende de laatste weken. 
Maar KPersfons werk gaat door, gedreven door dezelfde ge est,naar de tijd 
dat Nederland onze principiële stuwkracht zal noclig hebben. Laten we 
elkaar sterken in dit werk en onze kracht putten uit de levensbron,die 
ons leven regeert. Dit zware werk valt ons dan licht. 

LSG. KP. 
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1. RECTIFICATIE. 
 In" 'ëe^der"vroegere mededelingen hebben we onder de ti^ 

vallen " een streng afkeurëh& woord geschreven over de 
bank in Almelo. Wij schreven daar,dat deze overval niet 
door de leidingen van de belanghebbende organisaties,dat zij 
waren,dat hier sprake was van een ongeorganiseerde overvali 
Wij ontvingen uit het Oosten hevige verontwaardigde brieven,die ons 
verzekerden,dat deze overval her normale karakter droeg van een echte 
kraak,uitgevoerd door een bonafide KP, in opdracht van bonafide groepen. 
Wij komen tot de conclusie,dat we jammer genoeg totaal verkeerd zijn 
ingelicht, daar vermoedelijk de verbindingen van de betreffende organi- 
saties te traag hebben gewerkt, om de juistheid van de kraak weer te 
geven. 
Gaarne bieden we ons excuus aan en verzekeren,dat we in dit geval be- 
reid zijn openlijk in de mededelingen onze woorden terug te nemen. 
Integendeel,we hebben voor de jongens, die deze overval uitvoerden, 
niets anders dan de grootste bewondering, een bewondering,die we 
voor onze KPers nooit onder stoelen of banken hebben gestoken. 
Het spijt ons zeer,dat dit misverstand heeft plaatsgevonden.Het blijkt 
alweer,dat we ons eigen LO inlichtingenapparaat bij alles moeten 
raadplegen.We hopen herhaling te voorkomen. 

2r_5KUKKERIJEiL 

De FC en de PBC,dus de beide Vervalsingsinstellingen,die zoveel werk 
voor de LO hebben geleverd, vragen even Uw aandacht.Beide drukkeryen 
werken op volle kracht,voor zover mogelijk. De verbindingen zijn echter 
zeer moeilijk, en daarvoor roepen zij de hulp in van de plaatselijke LO 
leiders,om hen zoveel mogelijk te voorzien van voorbeelden. 
VoorboeldeWyVan papieren van textiel vordering, voorbeelden van vrij- 
stellingen voor graafwerk e.d. 
Verzoeke langs bekende kanalen toezending. Tevens voorbeelden van 
PB's met Nederlander blauw gedrukt, van de grotere plaatsen. Een 
gebruikt exemplaar nl. Kijk allen eens,of ergens nog iets lifet. 

5- IK_piEiL 
Dezer dagen hadden we een bespreking met een der hoogste functiona- 
rissen van de NBS. 
We zullen enkele zinsneden uit zijn woorden uitdragen bij onze medeXs- 
werkers , omdat die woorden in duidelijke taal spreken over het doel 
van ons werk. " We kermen", zo zei hij," in ons werk slechts één 
geloofsregel,de zaak dienen, en wol naamloos. Een ieder,die comman- 
do's geeft,,moet eerst weten,wat dienen is, en dit ontbreekt vele 
leiders in de illegaliteit. 
Daarenboven lijden vele aan het euvel van te lange tenen. Men voelt 
zich soms te spoedig beledigd. 
Bovendien moeten we open kaart speleh. Open kaart spelen is vertrou- 
wen wekken. Deze drie regels: dienen,zichzelf op de achtergrond stel- 
len, eerlijk zijn, zijn de grondregels voor de illegale werkers. " 
Moge deze korte sobere woorden de stelregels zijn van al onze mede- 
werkers, ja van heel de illegaliteit. 
Ons land en ons volk zullen er de vhichten van plukken. 

A. CHAUVINISME OF DE NATIONALE TAAK 1 

Wat bezielt ons eigenlijk in ons werk ? Er was een tijd, dat deze vraag 
niet gesteld behoefdeX te worden. Toch was er geen sprake van LO 
chauvinisme. Er was maar êln perspectief,dat negatief was als H af- 
doen aan den vijand en positief als 4t werven van onze vrijheid.. 
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la dit nu anders ? In wezen;neent in verschijningsvorm: Ja. Nu "blijkt 
nl. welke vrijheid men wil verwerven. Wij willen geen anarchie, niet 
met de wapens onze rechten van de wettige regering afdwingen. Wij 
willen evenmin reactie; wij willen geen kussens vullen voor de heren 
die zich zo zorgvuldig geconserveerd hebben voor1 de bevrijding ; 
zij mogen mummies blijven. Wij vrezen,dat anderen 't een en ander wel 
willen. En onid8"fc wij het in het landsbelang achten,dat geen van beiden 
gebeurt,roepen we de LO op, waakzaam to zijn, zich bewust te zijn van 
haar verzetstaak en bevrijd inga taak. Moet dit niet aan de politieke 
partyen worden overgelaten ? Ja, en hoe vlugger zij die taak overne- 
men, hoe beter. Maar er is een overgangstijd, en in die tijd konden wel 
eens zeer belangrijke dingen geconsolideerd en verknoeid worden. 
België en Griekenland tonen ons het conflict van de uitersten,die 
wij noemden( waarmede we geen oordeel uit willen spreken). In die tijd 
moeten wii op onze post zijn. Daarom wordt in de mededelingen steeds' 
weer gewezen op het sterk maken van de band in de LO en wordt de 
ontwikkeling der illegaliteit met al haar facetten in den brede ge- 
schetst. Dit lijkt dan soms chauvinismeC en helaas heeft men zich-" 
zelf niet altijd zo onder contr61e,dat men vol do end esc maat weet te 
houden; daarin moeten we elkaar blijven waarschuwen,want de eenheid 
in het illegale front moet waar mogelijk bewaard worden.) Maar dit 
chauvinisme in de goede vorm, is het dienen van de nationale taak. 
Noot: In dit verbond blijft het een treurige nalatigheid van de LO 

man, als niet ieder van zijn medewerkers de mededelingen in 
handen krijgt. 

ÏÏÏ!UWE_ARB5ITS_EINSATZ. 

In bijlage I is de bekendmaking van de Duitsers gepubliceerd over de 
mannenvordering in de westelijke provincies. 
Het betreft hier een voortzetting der razzia's. Niemand zal meer 
veilig zijn op straat van de mannen tussen 16 en.-4-0 jaar.Wat staat 
ons te doen na de principiële afwijzing van de aanmelding voor de 
slavenvordering ? 
a.Iedere medewerker en ieder belangrijke geintresseerde moot een 

exemplaar van bijlage I hebben. 
b.Alle werkgevers en werknemers (maar vooral de eerste jWant zij zullen 

de verzoeken om Ausweise moeten indienen)moeten bewerkt worden in 
Uw rayon. 

c.Zoek rechtstreeks,of door middel van ons,conto.ct met FC of PBO, 
teneinde het vervaardigen van Ausweise voor te bereiden. Stuur' 
stempelafdrukken op. 

d. Houd ook ons voortdurend op de hoogte van de gebeurtenissen. 
e.Verschaf Ausweise aan illegale werkers en aan hen die ze dringend 

nodig hebben(het voedselapparaat moet blijven functlonneren) Alle 
;inderen moeten maar onderduiken.Geen uitreiking en masso. 

De opstelling der verklaring geschiedde eerst na rijp beraad. De 
toestand is zoveel veranderd sinds Mei 194-3,dat de " vraag gesteld 
moet worden of wo,#ons op dezelfde standpunten konden stellen als 
toen. De principiole zijde van hot vraagstuk heeft de doorslag ge- 
geven. Wij mogen het vorzejt niet moreel breken. 

Het is mogelijk ,dat de betaling gestopt zal worden van hen in de 
grote bedrijven en banken,die niet meer aan de arbeid zijn, door 
stilleggender bedrijven enz. Dit zou ons en vooral het NS F voor bijna 
onoverkomelijke moeilijkheden plaatsen. Een grote vlucht in de Ar- 
beitseinsatz zou er het gevolg van zijn 

FAIR_PLAY. 
Voor ons ligt het eerste nummer van de mededelingen van het Nederland- 
se Correspondentiebureau, een illegaal blad,tenminste,dat zal ver- 
moedelijk de bedoeling zijn. 



Wat inhoud betreft, wijkt het enigszins van de normaiojfl^iégal^/pexs 
af, door de wijze waarop ên het NSP èn de LO fel b ec r it eh ^ 
Dit is een illegaal novum. Tot nu toe werd alle critilllondejEliing j 3-jl 
besproken en niet voor het forum van het Nederlandse ,riu*éej^nin j&ejj 
ondergrondse binnenkamer. Dit komt voort uit de bogriptM^ vdn 
soen en kameraadschap, die de grote kenmerken waren va? 
menlijke strijd. 
Het Neder1. Correspondontiebureau meent hiermede te moeten breien» 
De namen van NSF en LO wil ze hier bezoedelen. In feite worpt het 
een smet op zijn eigen naam,een naam,die nog niet eens bekend is, 
Het is niet onze gewoonte,op alle kritiek,die op de LO geleverd 
wordt in te gaan,want juist door die kritiek, groeide onze organisa- 
tie en verwierf ze een goede naam onder onze collega's. Door enkele 
uitlatingen voelen wij ons echter gekwetst,niet persoonlijk, ma ar we 
denken aan de vele KPers en L0ers,die hun werk met de dood bezegelden 
Voor de eer van diegenen,die vielen komen we in 't geweer. 
Het blad schrijftC we lichten er enkele passages uit); 
a. Onderdui'ers hongeren in de Residentie door ae schuld van een 

groep, die de leiding heeft ener grote organisatie, 
h. Als niet andere maatregelen door de organisatie worden genomen, 

zullen vij ons genoopt zien, op de dag der bevrijding,deze voor de 
vierschaar der publieke opinie te dagen. 

c. De meeste arrestaties vonden plaats ond^r de LO. 
d. Vele agents-provocateurs wisten in haar vertakkingen binnen te 

sluipen. 
e. Verstrekt aan de kleine groepen distributievcllen. 
f. Mijne Heren, "Fair Pla/" 

Ziezo,daar staat de LO I Daar kunnen we het mee doen ! Misschien is 
het nuttig een klein verweer te richten hot deze redactieleden. 
Op elk der punten a tot en meo f een enkel woord: 
a. Inderdaad,onderduikers hongeren,maar ook illegale werkers, kortom 

het ganse Westen des lands. Is daarin misschien ook de LO de 
schuldige ?De laatste periode van de gewone bonkaarten zijn ong. 
180.000 door de LO verspreid. Iedere onderduiker kon dus op een 
nummertje zijn noodkaart afhalen» Daarmede is de LO taak ton op- 
zichte van dit punt beëindigd. Misschien weet d»- redactie, dat 
kraken heden ten dage nutteloos zijn, daar iedere gemeente apprte 
no's draagt op de noodkaart. Dat de schuld in de leiding zit van 
de LO is natuurlijk volkomen fout. De redactie weet zeker niet hoe 
de LO gebouwd is en is zeker niet op de hoogte van het feit dat 
in elke plaats de plaatselijke leider min of meer autonoom ie. 
Hij kan zelf zijn maatregelen nemen,naar de richtlijnen,die hem van 
hoven af worden toegezonden. Als dus op vele plaatsen,zoals men 
elders schrijft,de onderduikers hongeren,zijn al die plaatselijke 
leiders der LO bezield van eeh dermate sadistische geest, dat ze 
liever de bonkaarten zelf houden,dan ze uit te reiken. Gelooft 
de redactie dat ? 
Daagt U ons uit,Redactie ? We nemen de uitdaging volgaarne aan. 
Duizenden onderduikers zullen van ons getuigen en duizenden ooi* 
lega's uit do illegaliteit zullen aan onze zijde staan. 

c. Gelooft de redactie niet,dat voor de verspreiding van 130.000 
bonkaarten, enkele medewerkers nodig zijn? Er vielen inderaad vele 
slachtoffers in de LO. Was dat altijd onvoorzichtigheid ?We komen 
op voor hun eer,omdat we weten,dat ze dag en nacht werkten onder 
do hoogste spanning,met inzet van alles wat; hun lief is. Zegt 
die opoffering U niets ? 

d. Die agents-provocateurs, redact ie, die bij ons binnen drongen, is 
hun aantal U bekend ? Zou het niet mogelijk zijn, dat de SD in de 
LO een gevaar zag en daarom haar bekwaamste handlangers óp ons 
afstuurde. 
Waar gebouwd wordt wroet de SD. Waar 'gebroken wordt,juicht de SD 
axi Uw redactie zal niet veel last hebben van provocé&ie^ 
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e. Dat dPden we toch altijd.Kent de redactie het grote aantal groepen, 

die regelmatig van de LO haar bonkaarten betrokken? Maar, waar niet 
is in de laatste maanden,kan niet gegeven worden, 

f.Inderdaad "Pair Play".Geeft U hot goede voorbeeld en dan niet op 
deze manier,waarop U blijk geeft ,van de kameraadschappelijke sfeer 
in de illegaliteit totaal niets te begrijpen. 

We zijn hier even op ingegaan,omdat de laatste weken van enkele zijden 
geageerd wordt tegen de LO. Voorheen werkten we samen met alle aan- 
verwante organisaties op bonkaartgebied en menige moeilijkheid is na 
prettige samonspreking opgelost.Let wel,na samenspreking. 
De leiding van de LO weet,dat er geageerd wordt,maar helaas,zonder 
samenspreking, Welke grieven men heeft,weten we niet. Wêl weten we, 
dat onzerzijds nog steeds een hartelijk verlangen is naar goede samen- 
werking. 
Nog altijd werkt de LO in het belang van ons volk. Daarvoor vielen 
onze vrienden van KP en LO. Daarvoor zijn onze gevangenen weggevoerd. 
Daarvoor werkten nu nog duizenden van de LO. En daarom is de geest 
in de LO er één van overtuigde vriendschap en toegewijde kameraadschap. 

7• DE__KP. 

Wij willen gaarne een rectificatie van onze vorige mededelingen over 
dit onderwerp, op verzoek van de KP doorgeven. 
De BVG's zijn ongewapende groepen die voornl. in Z.-Holland en Utrecht 
georganiseerd werden. Zij ressorteren onder de KP en zijn dus niet het- 
zelfde als de door de LOmannon georganiseerde ploegen,die ter be- 
schikking der 'NBS staan.Deze laatste groepen zijn te beschouwen als 
middels de KP aangehaakte groepen in de NBS.Ook de LO mannen,die zich 
mot de gewapende verzetsgroepen bezighouden,staan als'zodanig onder 
do leiding van de KP(voor hun overige werk en ook na de bevrijding 
wanneer zij do NBS verlaten,staan ze in het verband der LO.) 
Voor al deze groepen, zij 't BVG's, zij 't gewapende verzetsgroepen, geldt 
betzelfde parool:geef ze geestelijke voorlichting en doe dit mondeling 
en regelmatig. Beleg wekelijkse besprekingen aan de hand van de mede- 
delingen, mot hen. Er hangt zeer veel van Uw initiatief af. In het ge- 
wapend verzetswerk(we wijzen er ten overvloede nog eens op) treedt de 
LO man als KPer op in de NBS(zulks met sanctie van de KP leiding) 
Van de LO wordt dus in dit werk in de NBS niet gesproken(voor de ty- 
pische LO zaken in de NBS geldt dit dus niet). 
En tenslotte:zijn er problemen het gewapend verzet betreffende, dan 
richte mor zich tot de KP leiding(meestal het snelst via de normale 
LO contacten) die voortaan deze vragen zal beantwoorden. 
Bijlage 2 is van do hand der KP. 

8. „VOEDSEL 
"Sf~ïê~nööd in de grote steden,die nood stijgt met de dag. En met die 
nood voor ogen, moeten we ons steeds opnieuw bezinnen over de vraag, 
wat gedaan en wat geadviseerd moet worden. Er is een centrale Redery 
voedselvoorziening gesticht (waarin natuurlijk allerlei dubieuze fi- 
guren zitting hebben).Deze Rederij wil het voedselvervoer per schip 
activeren. De CG der grote adviescommissie heeft besloten de schip- 
pers te adviseren voor deze Redery te varen% Er is inderdaad geen 
andere uitweg moer dan tedere gelegenheid voor voedselvoorziening 
aan te grijpen. 
Wel wijzen we de LO mannen erop,dat hun weg de betere is, dat zij langs 
die weg veiliger voedsel in de steden kunnen krijgen. 
Maar er is veel meer te doen cn daarom moet het advies van de CC 
doorgegeven worden. Laten do schippers boven water komen en varen. 

Met hartelijke groeten 
CB LO 
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Bijlage I (behorende bij Mededelingen Nr. 26 ) d.d. 23 Dec 

AAN_ALLE-ILLEGALE_GRgEPEN. 

Namens de Contact-commissie der illegale groeperingen wordt if 
volgende medegedeeld: 

Binnenkort zal door de Duitsers een bekendmaking worden gepubliceerd, 
waarvan U hierbij een afschrift ontvangt. 
Uit deze bekendmaking blijkt,dat alle mannen van 16 tot 40 jaar,die wo- 
nen in de provincies N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht opgeroepen zul- 
len worden voor den "Arbeitseinsatz". 
Bepaalde categori'ên van personen zullen kunnen worden vrijgesteld. 

r Het betreft hier een juridisch gecamoufleerde voortzetting der razzia's 
en mannendeportatie,waartegenover de illegaliteit een volstrekt af- 
wijzend standpunt in dient te nemen,dat tevens moet worden uitgedragen. 
Derhalve luidt het advies; 

1. 
2. 

5- 

4. 

NIET MELDEN I 
GEEN bewijzen van vrijstelling aanvragen,noch door werknemers, noch 
door werkgevers. Met name dienen z.g. "RÜckstellungsantrage" 
( vrijs teil ings lij sten) niet door werkgevers te worden ingediend. 
DE BEVOLKING dient gewezen te worden op haar plicht, op alle moge- 
lijke wijzen,steun en bijstand te verlenen aan degenen, die zich aan 
deze deportatie-actie trachten te onttrekken. 
DE ILLEGALE ORGANISATIES dienen zich met spoed voor te bereiden 
op contra.actie en massale sabotage der voorbereide dportatie. 

Overwogen zijn de grote moeilijkheden,waarvoor een radicale afwijzing 
en sabotage ons zullen plaatsen. 
Desalniettemin dient zo gehandeld te worden; 

1. OMDAT zowel het zich melden, als het aanvragen van vrijstellingen, 
medewerking betekent aan de mensenroof, de ze vergemakkelijkt, zo 
niet mogelijk maakt;medewerking daarenboven,door onze Regering 
uitdrukkelijk verboden. 

2. OMDAT het noodzakelijk is, dat het Nederlandse volk tegenover 
deze maatregelen zijn geweten zuiver houdt en zich niet laat 
splitsen; Indien een gedeelte der mannen vrijstellingsbewijzen 
aanvaardt,wordt de meerderheid juist daardoor het slachtoffer. 

De Contact - Commissie der GAC. 
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Op grond van art. i der verordening Nr. ^2/19^1 betreffende de verplich- 
ting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten 
aanzien van het veranderen van betrelcking,zoals gewijzigd en aangevuld 
door verordening Nr. 4-8/19^2, en op grond van eea bijzondere nacktlglng» 
wordt bepaald; 

Alle aannelijke Nederlanders en staatlozen,behorende tot de lichtingen 
1905 tot en met 1923,die thans hun woonplaats ®f vaste verblijfplaats 
hebben in de provincies Noord-Holland. Zuid-Hellaad en Utrecht, zijn 
verplicht te werken in het kader van de arbeidsinzet. De inschakeling 
in de arbeidsinzet geschiedt door een bijzondere oproep. 

Tot het tijdstip van de inschakeling in de arbeidsinzet zijn de boven- 
genoemde personen verplicht, met inachtneming van de bestaande voor- 
schriften betreffende het veranderen van betrekking, hun tegenwoordi- 
ge betrekking te blijven uitoefenen, en in hun woonplaats of vaste 
verblijfplaats te blijven. 

Alle arbeidskrachten,die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van 
het openbaar bestuur,alsmede voor het voortzetten van de werkzaamhe- 
den van inrichtingen,landbouw-,veeteelt-en tuinbouwbedrijven, en bedr"- 
ven waarin een tak van nijverheid wordt uitgeoefend,alsmede andere be- 
drijven, waarin een belangrijke taak wordt vervuld,dan wel voor de oor- 
log belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd,worden vrijgesteld, 
en worden niet opgeroepen voor de te werkstelling in het kader van 
de arbeidsinzet elders. 
Alle personen,die op grond hiervan moeten worden vrijgesteld,verkrijgen 
een bijzonder algemeen geldend bewijs van vrijstelling. 
Op het tijdstip van de invoering van dit bewijs van vrijs telling, word en 
alle bewijzen,welke tot dat tijdstip ter zake van vrijstellingen zijn af- 
gegeven, ongeldig. " , - 

In geval van inschakeling in de arbeidsinzet,wordt de verzorging van 
de te werk gestelde personen,alsmede van hun gezinsleden, in ruim 
voldoende mate gewaarborgd. 

Hij,die in strijd handelt met de bepalingen van deze bekendmaking of 
de ter uitvoering daarvan uit te vaardigen voorschriften,dan wel 
tracht deze te ontduiken,wordt gestraft met gevangenisstraf op grond 
van art. 1 der verordening 42/19^1,voor zover niet op grond van 
andere bepalingen een zwaardere straf zal worden opgelegd. 
Uitlokkers,medeplegers en medeplichtigen worden als daders gestraft. 

Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei 
blijgt onaangetast. Huizen of gronden,waarin of waarop zich een opge- 
roepen man verstopt,worden met inbegrip van meubilering verbeurd 
verklaard. 

De bepalingen van deze bekendmaking treden onmiddeligijk in werking. 

•s Gpavenhage, 14 Decoder 1944»^™™ ^ 

Seyss Inquart 
De Algemeen Gemachtigde voor de 
tale oorlogsinspanning 

Liese 
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KP_'byicige1 

HOE_noyi)^N_TO_ONZE_KOERS_? ^ 

In ons eerste artikel hebben we het ontstaan,de ontwikkeling geschetst 
van de KP,waarin het accent viel op het vertrouwen,dat in ons gesteld 
werd met het oog op onze werkzaamheden. Wij stonden sterk,doordat wij 
gesteund, werden door ons beginsel. Met een betrekkelijk kleine groep 
verspreid over het gehele land,was het ons mogelijk een geweldige 
activiteit te ontplooien,daar wij door onderling contact,onderlinge 
besprekingen er. samenwerking,elkaar steeds opvoedden,doch ook opvoer- 
den tot een peil,dot niet alleen respect afdwong van onze vijanden, 
doch ook van het "harde blok"^ dat gedeelte van ghs volk,dat geen_ 

enkel begrip toonde voor onze nationale belangen, Vanzelf sprekend ging 
er een schok door de gelederen van ons volk, toen de couranten be- 
richtten, dat "gewapende bandieten" een overval gepleegd hadden op het 
distributiekantoor tc P. H«-t is vanzelf sprekend, dat juist oningewijden 
hierop de moeste critiok uitoefenden. Wij moesten trachten het vertrou- 
wen te winnen van het .Nederlandse Volk. Ons volk meest namelijk bijge* 
bracht worden,dot dit werk een dringende noodzaak was om de sabotage 
van een enkeling te kunnen stimuleren. Wij moesten ons niet alleen 
verzekeren van de steun van de bevolking door een principieel verzet, 
doch ons volk moest ook g nari inzien,dat wij recht deden aan de inbreu- 
ken, die op onze volks vrijheden werden gemaakt. Vandaar 'dan ook, dat 
diegenen,die deze oorlog principieel doorworstelden, voor ons werk open 
oog hadden. LO mot zijn wijd vertakt hot over het gehele land, kon het 
hare hiertoe, by dragen, het geen zij dan ook op juiste wij zb gedaan heeft. 
Tevens ondervonden wij de krachtige steun van de pers,die ook ons volk 
trachtte wakker te schudden en de ogen te openen voor de gevaren die 
ons volksbestaan bedreigden. Ons volk moest weer gaan leven. Een 
reveil was hard nodig. In dit grote geheel had de KP een betrekkelijk 
kleine,maar voorname taak.Indien ons volk zich hewuet is van do onver- 
zettelijke geest,die hierin naar voren is gekomen,dah pas kunnen wij 
die kracht ontplooien die noodzakelijk is, om Nederland over de geeste- 
lijke on materiële afbraak van den Duitser heen te helpen. Na de "Dolle 
Dinsdag" trad de KP op als openlijke sabotagegroep. Sabotage,recht- 
streeks betrekking hebbende op die doelen, die voor de Duitse oorlogs- 
voering van direct belang waren.Dit was voor die tijd niet het geval. 
Wel traden wij explosief naar buiten op,dus ook groepssapotage,doch 
dit stond meer indirect in verband met de Duitse oorlogvoering.Over 
het begrip .sabotage zullen wij echter in een volgend artikel een nadere 
Uiteenzetting geven. Uit het vorenstaande blijkt dus, dat er als het 
ware een verschuiving heeft plaats gevonden van onze taak. Louter ge- 
zien in het schema van dc sabotage. Tevens kunnen wij constateren, dat 
ploegen,die in klein verband plaatselijk opereerden en illegaal geschool- 
de krachten met verzetsmentaliteit van de KP, onze organisatieac een 
uitbreiding gaven. In vergelijking met een andere organisatie is dit 
evenwel zeer gering,zodat wij betrekkelijk nog steeds kwantitatief klein 

- zijn. Een en ander heeft geen terugslag gebracht in de activiteit van 
de KP. Wel moeten wij ervoor weken,nu de verbindingsmogelijkheden veel 
■inder geworden zijn"en dus het onderling contact zeer gering is, dat 
de oude doelstelling van de KP en het vertro\iwen,dat ons volk in de 
KF heeft,niet verloren gaan. 
De gevaren hiervoor zijn in niet geringe mate aanwezig. De sabotage, 
•bjocten liggen practisch overal voor het grijpen,hetgeen tot gevolg 
heeft,dat als vrij het resultaat eu het nut van sabotage niet inzien 
óp onoordeelkundig:.' wijze tu werk zouden kunnen gaan. 
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Bovei-dien heeft de •'Dolle DinsdagM in de gemoedstoestand van de meeste 
Nederlanders veel veranderd. l)e bevrijding van ons land was, ook al 
bleek dit een ontgoocheling,voor hen nog slechts een kwestie van dagen. 
Dit is voor velen een reden geweest" om er nu ook eens wat aan te 
doen Het illegale toneel werd bevolkt met de z.g. " 6 Geptember 
ar tinten".Het illegale werk,waar de besten van onze KP jarenlang al 
Hün~krachten aan gegeven hebben,was mode geworden. Het totaal gemis 
aan verantwoordelijkheidsbesef, de publiciteit,waarmede gewerkt werd, 
kortom hot ontbreken van een illegale scholing heeft meer verknoeid 
dan goed gemaakt. Zelfstandig geknoei van kleine groepjes kwam zelfs 
zeer veelvuldig voor. Terecht heeft de Regerimg_ingezien,dat deze 
methode van werken voor het iiitvoeren van haar instructies een belem- 
mering was.Toch zijn en blijven er figuren,die op hun eigen houtje, dus 
los van iedere erkende instructie, buiten do grote lijn om,doorgaan 
met hot ontplooien van verzetsactiviteit. Hierbij wordt geen enkele 
verantwoording afgelegd. Hun daden doen de goede zaak meer kwaad dan 
goed. Het komt zelfs voor,dat deze heren de droeve moed hebben om 
onrechtmatig, do naam van. onze KP als dekmantel te gebruiken. Terwijl 
voorts hot publiek in vele gevallen nog onbekend met onze strijdwijze, 
hier de KP valselijk beschuldigt. . . 
Wij hebben zelfs kennis genomen van vela dreigbrieven ,cue onbevoegd 
getekend ziin met onze naam,voorts dat vele overvallen op postkantoren, 
zwarte handelaren enz. met als dool geldelijke buit, aan de KP worden 
toegeschreven. Het is goed er op te wijzen,dat onze organisatie iedere 
activiteit in deze richting aan haar leden onthoudt. Laten wij vooral 
niot vergeten,dat onze taak niet alleen is, de Duitsers uit het land 
te verdrijven,doch ook ons volk straks weer die stuwkracht te geven, 
die noodzakelijk is om ons land weer naar nationale zelfbewustzijn 
terug te geven. Daarbij zal het vertrouwen,dat in de_KP gesteld wordt 
en de waarde die men hecht aan de methode, waarop wij onze strijd ge- 
voerd hebben, oen niet onbelangrijke rol spelen. Door onze opname in de 
NBS is hot aantal contacten met voor óns veelal onbekende illegale 
krachten,dreigend groter geworden,en daarmede samenhangend,de gevaren 
voor illegaal onverantwoordelijke handelingen. Dit moeten wij ten^ allen 
tijde door onze illegale scholing voorkomen .De neiging bestaat misschien 
om hot contact,dat in de KP onderling altijd bestaan heeft, te laten 
verflauwen, en dit is juist,wat wij niet in de hand mogen werken. De 
bevelen van districts-on gewestelijke commandant en _ zullen wij moeten 
gehoorzamen,doch wij blijven KPer.Al zijn velen ons in de algelopen Pe- 
riode ontvallen,wij hebben eikaars steun in het werk nu meer dan coit 
nodig. IK zie het dan ook als een dringende noodzaak, dat wij deze 
on andere kwesties,speciaal onze taak straks, regelmatig bespreken 
met de leiders van LO en Trouw, om hiervoor gezamenlijk de juiste 
richtlijnen voor ons werk uit te stippelen. Laten wij dit evenwel niet 
doen op eigen kracht,v/ant dan valt het fundament van ons werk weg. 
Laten wij de hulp verwachten van God, Bie ons deze taak op de schou- 
ders legt,waardoor wij dit werk niet alleen- gemakkelijker uit kunnen 
voeren,maar ook dat gedeelte van ons volk aan ons kunnen binden, dat 
straks door dezelfde richtlijnon geleid zal moeten worden. Is het 
vorenstaande ons duidelijk, don zullen wij in de volgende artikelen een 
systematisch overzicht geven van het sabotagewerk,dat door ons ter 
hand genomen is, en waarbij wij dan tevens zullen begrijp en, waar om wij 
moeten saboteren,on hoe wij moeten saboteren. 

LSC. KP. 



HSDED-BLINOSN VAN HEI OB BSE LO . Deeeeber 1944% 

JAAROVERZICHT, 
E»n wti gtrundeard atatlatisoh j 

ft* 

ch ons niat rtrr- 
waohtftH, Daarroor ia oaaa boftkhoudia^ Mat oTi^fiioiyeéluk gaaoaff* 
Toch lijiet ons aan ogenblik atdl ta atalkC-ak Té orardaiacaa nat va dadaa 
an hoa wa warktan an da wUsaf waarop onk^waxk-wwnu^lkrd ia* niat oa» 
dlanatlg. T arana willan wijt aaar in hatHNgt* aeü^aagaan» wgt oaaa 
taak ia in da huidiga toestand van da illegatitritt» Borandian lijkt kat 
ona goed, onaa varkouding ta aobetsan nat da andara gryta arganiaatlaa. 

Voor da baroanda Saptambardagak* taan da bavrpdlng aanataaada aohaan, 
bewoog kat eigenlijke LO waak aiok ia apgaanda ispk* Sa XPara warden 
ataada aaar aaaatar van kat tarrain* dwa, da diatxibatlakantaran. Sa 
agn dubbele bonkaart ia gakankt tan gatkla van bijna 150 «OOO • Hat 

baw aantal valaa inl agvaüan» door da LO gaplaatat» bewoog aiok in op- 
gaando lyn. Hot aantal goplaatata ondordnikora wna naar groot* Zn kat 
kort goaagd» ep nlla fronten won/ ona LO woxk tarrain* ondanka mooi- 
1 ijkJ eden an aan folie Jaokt van SB ajjda* 
Teen kwam da Sola Dinsdag an nat dén slag was kat tota^baald vm ona 
LO woxk totaal voraadard* Toprargadazingen, provinalnla vargadexingan* 
aas. dit alias ward walkaaat onmogelijk. Hat aokaan* dat da noala ezga- 
niaatlavozn van da LO tat andargaag gadoaad was .Hat ia nu aanmaal ao* 
dat wannaar kat gamaanaokappaUJk werk ontbreekt* da bon* tuaaan da 
werkers onderling ataada loaaar wordt. 
Daarby kwak* dat da NSS ontstonden* aan arganiantiavasn* waarin da dna 
LO ar wél an da andara niat aan plnnts in van*, falukkig blaak da LO» 
band se kookt* dat, koawal da madawazkara varsakullaada takaa ap inx 
slok naman, took da onderlinge baad blaef bestaan* Jn* aalfs nawnar 
ward. Varaeklllanda tarrainan, dia va hlat voorxian hadden * aiatan 
onaa aandacht. Ve noemen da HBS* Voadaalaonaiaaia, NHO*OZS* Spoorweg^ 
staking ana* 
Sa HBS. 
mt *a verwarde toestand dia ar oorsprenkaljjk in daas argnniantda kaar- 
sta, ia langaanarkaad naar klnarkald gakoman. Vela LO nanaan babban 
kiaraan van hart# naegavafekt* Waar EP ontbrak* aan da LO aan balaagr^lka 
plaata ia. Zk varaahillanda plantaan vervult da LO thema aag da KR 
taak en aldara werkt sa valladig ander da EP leiding naa* 
Ba O ZB. 
Sana organisatie nathaar gaad funotianarand apparaat* ia avanaana 
na da Saptanbardagan gagroald. Oak hierin naman tnl van LQnannan aam 
▼ooraanabannda plaats in. Zowol war nilitaira ala bugarlijka barioktan 
worden aan aokat van gagavana varsanald. 
Taadaalaanniasia* 
Baas tak van diaast begiat sa langeamarhand wal da vaornaaadtata woxv 
dan. Br kaarat hlar nok aanigaalna varwarring naar allaa^i baginnan da 
grote IHnaa aiok af ta takanan. Zavel voor lllakalo ala buxfarlawlking 
wil da LO aptradan. Op sonmlga plaaatan agn raads «nda raaultaton be- 
reikt. 
Hat NHO. 
Oak dasa aoakisaiaa sjja in apbauw. Op ankala plaat aan ia raada kat 
iniatütvan da LO nadawarkars uitgagaani ap andara plaataan kaalt ba- 
raida aan LO nan sitting gxnonan in kat eonitd. 
Spoorwegstaking. 
Zn aamawarking nat kat N3F la alen in kat laad da finanoiaring aan. 
ter hand ganoaan. 

Za aaandan wa lm kat kart ankala aakan*iinnxman wa oaaa kraakten gaven* 
Daarnaast blyft natuurlijk da sarg voer da onderduik ara* aan aarg* dia 
wa niat nogan verga tan. 
Verder afin ar vaal plaanaa voor da toekomst* plannan dia wa kolaaa 
nag ataada niat konnan verweaenlijken. We koanan legitimaties, gedenk- 
boek, gedenkplaat* grote vergadering* aas* 
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Ztt h«t illegale toplevtn neemt de LO een werkzaam aandeel. 

2* ?ACn( afote Advies Oommleeie ), de Stichting, de Semvergadering, de 

?ïfJ! ! 'nW?ï?tn^f4001 d* 10 ▼•rtegenwoordigere bezocht. Zelfs de PO ( Faloifioatie Club ) van de LO werkt weer, en oe verschil- 
lende plaatsen is de PBS ( Persoons Bewijs Sectie ) herrezen. 
De verhouding met de andere organisaties is subliem. Het de EP en de CIB 

üü fL®11* *«*•* **3»* dagelijks bespreken. Met het N3P is 
rri!! %,v**n

i
h^rtelïk oontaot: ïrouw is de meest prettige samenwer* 

harfil^e voet an®®r* oreani8ati«» leeft de LO vaa top tot Saokp top op 
Smkele kleine groepen beginnen helaas tekenen van onrust te tonen, een 
onrust, die we niet hebben gewekt en seker niet hebben gewenst. 
Naast de hechtheid vaa de band onderling, tussen onse medewerkers, dank- 

iï? 7? go*4# *ai1* rmA de verspreiding ven de wekelijkse me- 

Uit alle delen van het land bereikten ons brieven vmm instemming of ori— 

ïlÉkv?S*ail2:i*a geschetst la de mededelingearült dit al- les blijkt, tot overal in het laad de LO op haar post is en blijft* 

oude jaar, met ztya moeiten en zorgen van oma heen aal gaan, en 
het noeiwe jaar met grotere moeiten en meerdere zorgen ziek zal aandienen 
past het oms la alle stilte te gedenken, het vele werk, dat we in alle 
eenvoud gedaan hebben. We sullen er niet trots op wordeftu het 
oms opwekken tot grotere activiteit. * 
Twaalf slagen zullen galmen i Het oude jaar luidt uit, een nieuw begint. 
We gedenken met weemoed oase gevallen vrienden. «^a*» ♦ 
We gedenken met* eerbied oase gevangen kameraden. 
We gedenken met medegevoel kan verwanten. 
We -gedenken met saamhorigheidsgevoel alle medewerkers» 
Het seis je, dat uren fietst, em de berikktea weg te brengen) de man aoh- 
ter het bureaui de gastvrouw van de onderduikers) het meisje achter de 
telephooa) de chauffeur vaa de voedselaute. 
La het kort* een ieder, die ep s^n terrein ons XOwerfc dient! 
We gedenken ons gehele Hedertlndse Volk , dat lijdt en strijdt, het volk, 
dat ons lief is. ^ ^ » 
We gedehken de soldaten van de verbonden volkeren, dds met kan bloed oase 
vrijheid betalen. 
We gedenken dehelden vaa aas eigen verzetsleger. 
We gedenken ons Toratenhuis en onse legering. 

Bet nieuwe jaar gaat in. 
Bn ep dese ure, veelom wy oms verbonden met allen, die gedreven door die 

^l^de wan ons volk, een liefde, die van geen eempromis weet, 
een liefde, die leidt tét slechts ddn woord t TBRZMP I 
Laat die brandende Uefde ons dryven tet groter activiteit, tot meerdere 
saamhorigheid, tet groter offervaardigheid. 
ie vinden we ons vereend op de grens tussen 1944 en 1945, en ons 
gesameniyk gebed moge doordringen tot onsen Tader in den Hemel t 
Tader, wees net oma Land en oms Tolk. 
Tader, maak onse gevangenen vry. 
Tader, troost onse bedroefden. 
Tader, maak onse stervenden hun afscheid licht. 
Tader, maak ons sterk om voort te gaan ep ons moellyk pad • 
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mm*. 

Zo Xan^Bauorhand koaan resultaten binnen over de voedaelwerviag. Ier in» 
epiratie en voorllohtlng delen we hier enkele feiten nee. Borendien sijn 
er nog wat mlererstanden, die opgehelderd moeten werden* 

Zn Frleiland sljn kaas, tarwe en aardappelen in grote hoeveelheden te 
krijgen. Ook vlees Is er voldoende. Boter kan niet geleverd werden. 
Het vervoer per schip was reeds ter hand genomen en leverde reeds be- 
langrijke resultaten op. De ingetreden vorst belemeert dit werk seer 
ernstig. Het vervoer per auto hoewel veel minder effectief, zal na 
geintenaifeerd moeten worden. Aan brandstof voor sohspsn is dringsad 
behoefts. Men geve ons door, waar nog stookolie aanwssig is. Help mst 
dess opgave de honger bestrijden. Zodra de schepen weer vrije vaart 
hebben, mag er geen andere belemmering zijn. 
In een plaats van 80.000 inwoners werden seventien honderd peketten 
verdeeld onder de meest behoeftigen. 
In een kleine plaats wierf de LO man on zioh heen aan voedsel van aller- 
hande soort wat hij kon. HIJ stalde een naburige stad op de hoogte, die 
een en ander per auto afhaalde. In een andere plaats leefde de gaarkeuken 
door de LO aotie weer op. Sldera kon een extra boa gehonoreerd worden. 
In het Hoorden van Noord-Holland vindt everel illegale werving plaats. 
Het vervoer naar de steden geschiedt rsgslmatig. 

We moeten goed blijven onderscheid en tussen legale sa illsgals warring, 
vervoer en distributie. De eerste is die welks normaal altijd gssohiedde, 
de tweds is die van ds LO. Zij kan in varechillende vermen geschieden. 
Hu moet men in het oog houden, dat het functionneren van beiden goed 
meet geschieden. Legale en illegale instanties mesten sikaar overal ds 
hand reiken. Geen vlieden afvangen. Wie de beste kansen heeft, meet 
werven, vervoeren en dlatrlbuer^a.Qm voorbeelden te noemen» 
Er zijn boeren, die huiverig sijn voor legale werving . Baar moeten wij 
ingrijpen en met steun der legale instanties vervoeren. Er si jn bs- 
volkings^roepen, die wij veel beter kunnen bereiken dan ds distributie. 
Dat is dan ons terrein. Wij moeten andarsijds bevrptóhtingsoemmississ en 
agenten overtuigen van de goede samenwerking tussen de Oentrale Voedsel— 
rederij en het O.V.O# enerzijds, en de illegaliteit, net mms de LO, 
anderzijds, zodat het legale vervoer geen strubbeling ondervindt. 
Men houde overigens in het oog, dat wat do 10 doet een druppel in de 
emaer ie en dat de legale diatribatie hst leeuwenaandeel heeft in het 
werk. Maar die druppel moet dan tan speciale zijn. Wat geworven wordt 
moet niet andere te werven sijn* de vervo ar egels genheid moet er een zijn, 
waarover wij speciaal beeohikkm en in de distributie meet met die 
druopel iets speciaals gedaan worden. 
Welke eisen stelt dit aan de LO msn? 
a. dat hij in de LO over uitstekende verbindingen besohikt. Zijn se 
aiecht herstel se Aan. Ken swakke oi ontbrekende schakel in de keten 
moet de gehele onbruikbaar of anders hst wexk waardeloos maken, ledereen 
draagt hierin een grote verontwoorde 11 jkhsid♦ „ .. WJ 

b. ds plaatsslijke LO man werve in zijn (te-p, waar hij kan. Heeft hij 
voldoende voor een autovraoht, dan stelle hij den distrietsleider ep 
de hoogte, die voor vervoer naar eeh stad in nood most zorgsn. 
o. ds distributielsider most >ij grotere hssvselhsdem ef voor hst 
geval zijn gehele district redelijk van voedsel is voorsisn ds LO 
mannen voor voedsel In ds provinois op ds hoogte houden van ds werving. 
Wij beogen ten wekelijks overleg van dess mannen per provincis, waar- 
door hst werk beter zal verlopen en het voedsel beter verdeeld wordt, 
d. is het voedsel in de bedreigde streek aangekomen, dan zijn sr vsr- 
ioEillende wijzen van distributie. Oorspronkelijk was enss taak voor 
de HBS te sorgen. Br is naast de HBS veel neer erende en honger. 
Onze zorg moet daarnaar uitgaam. Via artsen en dlaoenien zijn de ge- 
zinnen waar honger geleden wordt te vinden. Baar moet eerot voer ge- 
zorgd worden. Ban zijn er de geslnnen van oase gevangenen en van zee- 
lieden, waar de hulp der mennen zo sterk geniet wordt. 
Ook daar moeten wij helpen. 
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Vervolgena zi ja er de illegale werker» ea kun gezinnen, voor zover se 
voedselhulp dringend nodig hebben* Be mannen kunnen ook in die gezinnen 
niet meer helpen* Ban zijn er de ondarduikera» waaronder de Joden» die 
niet op straat mogen komen» zodat er voedselnood in het gezin ia* 
(Be laatste drie oategorien kunnen we meeetal zelf geheel helpen* Veel 
van dit werk wordt reeds . edaan naar we horen* maar er zijn districten 
die achter blijven)* 
Vervolgens kunnen we van hst restant aan de distributie leveren* 
tenslotte zal ar» het koste wat kost» enige voorraad gedeoentralieeerd 
en bewaakt opgeslagen moeten worden» want de nood la nog i»«g niet év 
het hoogst gestegen* 

• * de problemen van het vervoer zijn wel bekend* Men wervé overal 
aohepen en vrachtauto»* Sr is nog voedsel te krijgen* maar steeds stokt 
het werk op het vervoer. Laat geen transport zonder toezicht van den LO 
man gesohieden* 

3* BE BUIISS B^jraMAKlHg. 

it 'Jij zijn teleurgesteld, maar niet verwonderd over de wijze» waarop go- 
roageord wordt op de nieuwe Duitse slavenjnoht* Mén begint hier en daar 
alweer Ausweize aan te vragen, of beter men bedelt eron* 
Wordt dan thans nog niet begrepen, dat alle halfheid onzerzijds winst 
voor den bezetter betekent? Wordt dan nu» nu de nood se hoog ie» nog 
niot begrepen, dat ons land geplunderd zal worden, dat we uitgehongerd 

wordea» alle weerbare mannen «eg moeten* en dat dat onafhoake- 
lijk van onze medewerking aan dese nieuwe jaoht znf gesohieden) dat w» 
het de Buiteers dus gemakkelijk maken om zijn diensten te laten fuaetien- 
neren, ale we Ausveise aanvragen) on dat we het h«n moeilijk naken, als 

^ we niets aanvragen, want dat de besetter dan tij iedere greep die hij 
doet, wanorde bij ons en bij onszelf tsveeg brangt? 
Bit Auswelsegtbedel is geen oppportunisme meer) er is hij de ehaev die 
ia ons land toch ontstaat, geen fatsoenlijk motief moer voor* Hot is 
kortweg ogolsao, het zichzelf beveiligen ten koste van de mede-Hederlsadernv 
Heb de moed nu nog de weg te gaan, die honderd duizenden voor U gegaan zljnt 
duik onder, ook gij hoogwaardigheidsbekleders en laat de moffeuwagen vast 
lopen* 
b» Wat zal er gebeuren na deze bekendmaking? Er zullen oproepingen plaats 
rladen vla de bevolkingsbureaux, misschien via de arbeidsbureaux» 
dat is niet belangrijk* Het geheel is maar sen poging tot jurldlsehs en 
morel» rechtvaardiging van de roof* Iedere man tussen 16 en 40 jaar zal 
op straat voortaan onveilig zijn* We veronderstellen zelfs, dat huiszoe- 
kingen voor de heren niet van belang zullen zijn* Be buit op straat zal 
groot genoeg vezen* 
cu Sr zal daardoor een tijdelijke belemmering in ons wszk plaats vinden* 
Bereid 17 er daarom op voor, vanuit Uw huls het «erk te lelden* Breng de 
verbindingen nu ree s tot stand met meisjes, en laat de mannen hoven de 

L 40 jaar zioh gaan instellen op het werk in vergaderingen en langs ds straat* 

4. BF. IffiBSBSLUrGEK* 

Voor zover wij het kunnen overzien, krijgt thans iodore medowezkor (na vool 
strijd) onze mededelingen* Maar krijgt hij ze op tijd, en leest hij se 
goed? 
Een looptijd van 14 dagen tussen CB en plaateelljke medewerker is te lamg* 
Ha drie dagen ten hoogste zijn de in bezit van deirovinoiale leiders* 
Vermenigvuldigen en doorgeven naar de diatrietslelderz kan dan ia twee 
dagen gesohieden* Be verzorging van de plaatselijke medewerkers zal zo lm 
ruim een «ook kunnen plaatsvinden* We vrezen, dat er hier en daar wel een 
iets aan de snelheid ontbreekt* 
Bedenk mijne heren, dat er steeds dingen in staan van onmiddsllijk belang* 
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