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Geschiedenis is meer dan een verhaal van feiten. 
Bij het laatste kunnen wij alleen spreken van een aaneengeregen snoer van anecdoten, 
welker waarde eindigt bij de laatste kraal, terwijl geschiedenis gevoegd is in de tijden en 
gebeurtenissen, welke komen na het laatste feit en welke hierdoor met het heden, maar 
ook met het verleden en met de toekomst verbonden zijn en uit motieven verstaan moeten 
worden. Waar dan ook de redactie van dit gedenkboek vroeg om een beschrijving van de 
functie, welke de LO vervulde bij het tot stand komen van de Stichting Nederlands Volks
herstel, mag deze beschrijving zich niet beperken tot enige min of meer interessante bij
zonderheden, welke zich in '44-'45 hebben afgespeeld, maar zal tevens getracht moeten 
worden de betekenis dezer bijzonderheden van het verband en de achtergronden uit 
te belichten. 
Die bijzonderheden hebben dus vaak betrekking op verschil in opvatting, en het wil mij voor
komen, dat het goed is, reeds vooraf te trachten hiervoor een verklaring te vinden, waarbij het 
noodzakelijk is in te gaan op het karakter der hulpverlening, welke na de bevrijding aan diverse 
groepen der Nederlandse bevolking zou moeten worden verleend. En hiermede bedoel ik 
niet de vraag te stellen, of bv. hulp in geld of in natura de voorkeur verdient, maar vooral 
de vraag: wat is de ondergrond van deze hulpverlening en op welke terreinen mag en moet 
deze hulpverlening zich bewegen? Deze misschien theoretisch schijnende vragen, duiken 
telkens op wanneer sprake is van maatschappelijk werk, d.w.z. van het geconsolideerde 
hulpverleningswerk, bij de in de maatschappij steeds weerkerende noden. 
Een uitvoerige overlegging en bezinning over de aard van het maatschappelijk werk was 
niet aan de orde geweest bij het LO-werk en was daar ook niet wenselijk of nodig. Dit wil 
vanzelfsprekend niet zeggen, dat er geen principe geweest zou zijn bij de hulpverlening 
aan onderduikers, evenmin als dit ontkend zou kunnen en mogen worden bij de hulp
verlening aan de familieleden van gearresteerden enz. Maar naar het mij wil voorkomen, 
was hier een ander principe aanwezig, dan bij hetgeen wij voor en na de oorlog kenden 
als maatschappelijk werk. Door wie of waar zulk maatschappelijk werk wordt verricht, 
steeds is hier sprake van een bewogenheid, welke wordt opgewekt door de nood, geleden 
door de evenmens. Niet de persoon is in de eerste plaats aanleiding tot hulpverlening, 
niet het antwoord op de vraag wie en wat hij is, maar zijn hulpbehoevendheid. Via de 
nood komt de maatschappelijke werker eerst tot de mens, die nood lijdt. 
Bij de LO, bij het NSF, bij de vele hulp- en nevenorganisaties ten behoeve van hen, die het 
spel met de bezetter dreigden te verliezen of alreeds verloren hadden, was de eerste binding: 
solidariteit ten opzichte van deze en gene mens, en eerst via deze mens werd zijn eventuele 
noo.d bezien. Een toestand van nood was er bij helpers en geholpenen, want nood is niet 
alleen financiëel of lichamelijk. De verbondenheid gaf steun van allen aan allen. Het leger 
der ondergedokenen was door het feit van het onderduiken zelf een morele steun voor hen, 
die de rijen der ondergrondse verzetsstrijders vormden. Maar dat leger van onderduikers 
behoefde weer financiële steun omwille van het levensonderhoud, en bonkaarten en schuil
plaatsen en dit complex van behoeften werd min of meer bevredigd door de anderen. Deze 
wederkerigheid, een niet te ontwarren net van onderlinge hulp, werd slechts gezien als 
vanzelfsprekend. De lotsgemeenschap was hier bepalend. Een solidariteit, bij welke auto
matisch het gehele Nederlandse volk- voor zover goed - werd betrokken. Het onderling 
dienstbetoon werd zonder meer als uitgangspunt aanvaard, zonder dat de diensten naar 
gelijkheid met elkander werden vergeleken. Ieder moest doen wat in zijn vermogen was, 

565 



geld geven of arbeid weigeren, koeriersdiensten vervullen of wapens vervoeren, of wat dan 
ook. Staande in deze mentaliteit zagen nu de groepen, die met deze verzorging belast 
waren, vooruit om, nadat de algemene noodtoestand - de bezetting - zou geëindigd 
zijn, de nog voor sommigen voortdurende materiële moeilijkheden zo spoedig mogelijk te 
liquideren. Een werk, waaraan men geen lange duur zou mogen en behoeven toe te kennen; 
in de "Mededelingen" aan de LO-medewerkers van 23 October '44 wordt de tijdsduur 
dezer taak geschat op drie à vier maanden, gedurende welke de solidariteit een opstap zou 
verlenen, opdat ieder weer zo spoedig mogelijk zijn eigen plaats in de vrije maatschappij 
zou innemen. 
Slechts indien een andersoortige hulp dan een opstap zou moeten worden geboden, wan
neer bv. de verzetsman of de onderduiker door zijn verzet de vrijheid invalide zou betreden, 
zou de solidariteit tot in verre jaren de hulp moeten opbrengen, welke noodzakelijk 
(wenselijk) zou blijken. Maar voor de realisering van deze solidariteit zou de hulp van de 
gehele gemeenschap, en ook die van de staat der Nederlanden, wiens herrijzenis tijdens de 
voorbereiding van het toekomstige hulpverleningswerk met de dag nader kwam, onont
beerlijk zijn; hierbij zo nodig geleid door hen, die door tijdens de voorbereidingstijd op
gedane kennis, goede diensten zouden kunnen bewijzen. Deze arbeid werd in de Stichting 
'40-'45 gebundeld. 
Naast dit streven van verzetsgroepen, die op grond van solidariteit een steunverlening in de 
overgangstijd wilden organiseren, ontwikkelden zich ook elders opvattingen over de naaste 
toekomst van het maatschappelijk werk, zij 't in veel bredere zin. Vooral zij, die uit hoofde 
van hun beroep of door activiteit in organisaties voor maatschappelijke zorg reeds eerder 
een min of meer belangrijke rol hadden gespeeld bij het verlenen van hulp aan mede
mensen, waren daarvoor geïnteresseerd. Vanzelfsprekend hebben velen van hen zich ook 
in het verzet begeven, hebben zich daar met solidariteitshulpverlening beziggehouden, 
maar van die complicatie zien wij hier af. 
Bij hen, die zich reeds voor de oorlog in groter verband met de leniging van noden hadden 
beziggehouden, was over het algemeen de overtuiging levendig, dat er ondanks de krachtens 
onze volksovertuiging noodzakelijke differentiatie op basis van levensbeschouwing, na de 
oorlog veel bij het maatschappelijk werk anders zou moeten worden dan voorheen. Het 
rigoreus opheffen van allerlei maatschappelijke organisaties en een beter begrip van elkan
ders inzichten, verdieping van het hulpverleningswerk en belangstelling voor verbreding, 
dit alles zou het inslaan van een nieuwe koers, een noodzakelijke vernieuwing kunnen be
tekenen. 
Een belangrijke winst zou volgens hen derhalve mogelijk zijn, maar zeker was deze niet. 
De vernieuwing moest immers de kroon der oorlogszege - de vrijheid - dragen, vrij in 
haar verscheidenheid, vrij ook in haar financieel aspect. En door deze noodzakelijke vrij
heidseisen, kwam de winst (samenwerking en vernieuwing) zelf in gevaar, tenzij men er 
van het eerste ogenblik af in zou slagen de eerste na-oorlogse hulpverlening te koppelen 
aan dit tweede doel. Kon men onmiddellijk starten met het verwezenlijken van de nieuwe 
inzichten, dan was er kans, dat men ze zou kunnen doorvoeren en bestendigen. 
Maar dit streven moest noodzakelijkerwijze een conflict opleveren met hen, die slechts de 
opstap-uit-solidariteit voor ogen hadden. 
Een tweede verschil kwam eveneens voort uit de andere achtergrond. Steunde de groep 
uit verzetskringen bij haar straffe solidariteitsopvatting principieel op de idee van de plicht, 
de andere groep kende in hoofdzaak slechts de voor-oorlogse inzamelingsmethoden, 
waarbij enerzijds een beroep werd gedaan op het goede hart, en anderzijds iedere inzame
lingsmethode, welke gunstige resultaten zou kunnen opleveren, in principe acceptabel was. 
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat bv. de LO meermalen uitdrukkelijk stelde, dat de 

566 



onmiddellijke na-oorlogse hulpverlening zich alleen materieel zou mogen uiten en zich 
nimmer op het terrein der geestelijke hulp zou mogen bewegen. De mannen van professie 
stelden zich in deze niet op zulk een afgesloten standpunt, hetgeen te verklaren was, 
aangezien zij die onmiddellijke hulp zagen als een onderdeel van de maatschappelijke 
hulpverlening in het algemeen, waar het niet steeds mogelijk en ook niet juist is de zuiver 
materiële hulp geheel te scheiden van de geestelijke hulp. Hoe deze laatste verleend zou 
moeten worden, was nog een open vraag en, waar aan de ene kant het samenwerken op 
materieel en nationaal terrein velen wellicht in de verleiding zou kunnen brengen om ook 
deze vorm van hulpverlening mogelijk te achten vanuit dit niet-levensbeschouwelijk 
contactpunt, was vrees hiervoor aan de andere kant oorzaak dat geestelijke hulpverlening 
toch werd uitgesloten. Dit alles, ondanks het feit dat geestelijke hulp wellicht dringender 
nodig was, dan welke materiële hulpverlening ook, en ondanks het feit dat zij heel goed 
mogelijk zou kunnen zijn op ieders levensbeschouwelijke grondslag. Deze hulpverlening 
zou daarbij gebruik hebben kunnen maken van de materiële steun, geput uit de onderlinge 
samenwerking, en daarnaast morele steun ondervinden van het feit, dat tezelfder tijd ook 
anders-gerichte levensbeschouwingen haar activiteit in deze op de tot haar behorende 
individuen en gezinnen zou richten. 
Houdt men deze verschillen in het oog, dan is veel van hetgeen bij de voorbereiding 
betreurenswaardig lijkt en het misschien ook is, verklaarbaar, terwijl daarnaast wederkerige 
beïnvloeding gunstig heeft gewerkt en ook voor nu nog zijn vruchten afwerpt. Hieruit 
blijkt dan tevens, dat de onmiddellijke na-oorlogse hulpverlening geen sluitstuk in het 
totaalbeeld der hulpverlening is geweest, maar een periode, zij het een met bijzondere 
accenten. 
In deze episode, welke begint in het najaar '44 en voortduurt zolang de hulpverlening aan 
noodlijdenden nog financieel of moreel steunt op de eerste na-oorlogse werkzaamheid, 
speelde ook de LO haar rol. Deze rol werd eensdeels kwaJitatief bepaald door de hierboven 
geschetste inzichten omtrent solidariteit en tijdelijkheid der hulpverlening, en andersdeels 
kwantitatief door het feit, dat de LO haar zorg speciaal uitstrekte over een bepaalde groep 
van oorlogsslachtoffers, te weten de principiële onderduikers. 
Dat de LO er in slaagde deze kenmerken in het met andere organisaties gecombineerde 
hulpverleningswerk te handhaven, is voor een groot gedeelte te danken aan het feit, dat 
reeds in de zomer '44 in eigen kring een plan werd opgezet om de hulpverlening aan hen, 
die op dat ogenblik door de LO geholpen werden, ook na de bevrijding nog voort te zetten, 
zolang dit nodig en verantwoord was. Het plan was derhalve gericht op de specifieke 
onderduikers-moeilijkheden, maar moest daarnaast ook voorzien in moeilijkheden, welke 
ook andere oorlogsslachtoffers zouden ondervinden. Van de eerste categorie was wel het 
voornaamste het weer legaal maken van de man of de vrouw, die in de officiële kartotheek 
een geheel andere persoon geworden was. De eenzelvigheid, zoals onze Zuiderburen de 
identiteit noemen, was een tweezelvigheid geworden, en vooral met het oog op de distri
butie-perikelen was het dringend nodig, dat iedere onderduiker zo spoedig mogelijk weer 
de oude zou zijn. Daarnaast behoorde de onderduiker zo spoedig mogelijk te kunnen terug
keren naar zijn ouderlijk of echtelijk huis. 

Van de moeilijkheden der tweede categorie noem ik de materiële voorziening van kleding, 
schoeisel, dikwijls ook van huisraad, en de noodzakelijkheid om gedurende de tijd, dat de 
onderduiker nog niet in staat zou zijn in zijn onderhoud te voorzien, hiervoor gelden te 
verschaffen; daarnaast zou bemiddeld moeten worden, opdat hij weer bij zijn oude werk
gever in dienst zou kunnen treden of een andere werkgever zou kunnen vinden. Wilde deze 
hulpverlening goed ten uitvoering gelegd worden, dan moest de onderduiker een tweetal 
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steunpunten hebben, waarop de hulpverlening steunde. Dit was vooral ook hierom nood
zakelijk, omdat men de hulpverlening wilde beperken tot de principiële onderduiker. 
Het eerste steunpunt moest de onderduiker vinden in de gemeente waar hij als verstekeling 
verbleef, het tweede in de gemeente van terugkeer. Aangezien zich practisch in alle ge
meenten onderduikers ophielden, moest overal een steunpunt aanwezig zijn, hetgeen in 
de practijk betekende, dat overal een LO-bureau moest worden opgericht. Op 13 Septem
ber '44 richtte het Centraal Bureau der LO hierover een eerste advies tot de medewerkers 
via de wekelijkse "Mededelingen". Hoewel het plan reeds langer bestond, zal aan deze 
eerste uitvoering niet vreemd zijn het feit, dat de LO-leiding in de eerste dagen van Sep
tember geconfronteerd was met een reële bevrijdingsmogelijkheid, welke, indien zij werke
lijkheid was geworden, de organisatie wat dit punt betrof, nog niet gereed gevonden had. 
Aangezien de verpletterende klap, de hongerwinter, nog niet over Nederland gevallen was, 
de vervoersmogelijkheden nog normaal, de voedselsituatie nog niet dodelijk en de interne 
administratie nog niet geheel ontredderd was, zou een bevrijding in de Septemberdagen 
evenwel nog niet die moeilijkheden voor het onderduikersprobleem hebben opgeleverd, 
welke nadien zouden oprijzen. In het geheel der hulpverlening is het evenwel belangrijk, 
dat van de zijde der LO niet alleen reeds enige ideeën in het belang der opduikers beston
den, maar dat met de uitvoering reeds een begin was gemaakt. Niet slechts het belang der 
onderduikers, maar ook het belang van het Nederlandse administratieve apparaat, aan 
welker verwarring de LO en LKP duchtig hadden medegewerkt, kwam tot uiting in de 
richtlijnen van 13 September. Hierin stond bijvoorbeeld het advies om de onderduikers 
bij het vertrek naar huis - in die dagen schreef men dit nog zo gemakkelijk: je neemt een 
kaartje voor de trein en gaat - te bewegen hun adressen bij de plaatselijke LO-leider af 
te geven, ten behoeve van het weer in orde maken van de bevolkingsadministratie. Op 25 
September voerde het Centraal Bureau der LO een bespreking met de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandse Zaken om verschillende onderduikersproblemen 
nader te bezien. 
Mede als resultaat hiervan wordt op de Topvergadering van 11 October '44 besloten, een 
concreet hulpverleningsplan uit te werken, waarbij dus tevens de onderduiker zelf met zijn 
moeilijkheden in het middelpunt wordt geplaatst: hulp en steun aan allen, die onder de 
solidariteit van de LO vielen. 
De oprichting van een bureau in iedere plaats werd hierdoor noodzakelijk en vanzelf
sprekend betekende dit, dat overal een plaatselijke LO-functionaris met deze taak zou 
worden belast. Ook de arbeidsbemiddeling werd bij deze gelegenheid reeds in het werk 
betrokken. 
Eind October '44 is een rapport gereed voor de regering in Londen, waarin de oprichting 
der bureaux wordt aangekondigd en de omschrijving van de werkzaamheden, zoals deze 
· hierboven is aangeduid. Dat althans een gedeelte dezer werkzaamheden door de LO werd
beschouwd als overheidstaak, blijkt wel uit de aanduiding, dat de LO zich bij deze uit
voering kwalificeert als hulporgaan der overheid.
Inmiddels was het plan reeds enigszins in groter verband opgenomen. Op een vergadering
van de Kern, contactpunt van een aantal illegale organisaties, wordt besloten, dat het LO
plan door een groter comité zal worden overgenomen en aan de taak een uitbreiding zal
worden gegeven, zodat de op te richten plaatselijke bureaux ook met de zorg voor andere
oorlogsslachtoffers zullen worden belast en dat daarnaast de op te richten Stichting '40-'45
zich met de illegale werkers zal bemoeien. Dit laatste wordt begin November nader uit
gewerkt in deze zin, dat de Stichting '40-'45 in het geheel geen bemoeienis zal hebben met
de oplossing van het onderduikersprobleem.
Inmiddels zijn ook bij andere groepen ideeën groeiende, teneinde de eerste na-oorlogse
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hulpverlening te organiseren; de in het Interkerkelijk Overleg samenwerkende kerken, 
het Nationaal Steunfonds, het Nederlandse Rode Kruis, overheidsdienaren van de Departe
menten van Binnenlandse en Sociale Zaken enz.; een concreet plan ter financiering is reeds 
door enkele Amsterdamse bankiers opgemaakt. De tijd is zeker rijp om te komen tot 
samenwerking. 
Op 1 November '44 bespreekt de leider van het NSF, Van Tuyl (Walraven van Hall t), 
een algemeen plan voor hulpverlening, waarbij alle genoemde organisaties zich zullen 
aansluiten. Een vergadering van de Kern op 3 November roept reacties op, niet zozeer 
tegen het plan, dan wel tegen enkele personen, met wie in deze Dienst volgens het voorstel 
zal moeten worden samengewerkt. Er wordt evenwel tot samenwerking besloten in de 
Dienst Nationaal Herstel, waarin zitting nemen, behalve de LO en het NSF, de kerken, 
gemeentelijke diensten van Sociale Zaken en instellingen voor Maatschappelijk Hulp
betoon, Armenraden, het Rode Kruis en particuliere instellingen van weldadigheid. Hier 
is derhalve voor het eerst concreet overgegaan tot samenwerking met instellingen voor 
welke de hulpverlening op basis van wettelijkheid of liefdadigheid a.h.w. dagelijks werk is. 
De aanwezigheid der instellingen, welke zich ex professo met de problemen der maat
schappelijke zorg bezig hielden en voor welke deze vorm van hulpverlening een episode 
betekende, veroorzaakte dat de toekomstige moeilijkheden hiermede in de kiem aanwezig 
waren. Vanzelfsprekend was dit bij deze gelegenheid nog niet duidelijk merkbaar en was 
er geen sprake van kwade bedoelingen. De LO houdt bij deze besprekingen vast aan de 
reeds geprojecteerde en in vele gevallen reeds plaatselijk uitgewerkte LO-bureaux, en 
neemt op zich voor dit onderdeel contact op te nemen met kleinere onderduik-organisaties. 
Op 16 November wordt de samenwerking officieel bekrachtigd in een bespreking tussen 
Dijkstra van het Nationaal Comité, Van Tuyl van het NSF, Hugo, Fernhout en Henk van 
Raalte van het Centraal Bureau der LO. De door de Vertrouwensmannen voorgestelde 
Regeringscommissaris was tevens aanwezig. Hoewel de LO er bezwaar tegen had, dat zij, 
wat de leiding betrof, als het ware voor een voldongen feit werd gesteld, werd definitief 
tot samenwerking onder leiding van de Regeringscommissaris besloten. Het werk voor de 
onderduikers zou in het algemeen verband door de LO worden voorbereid en uitgeoefend. 
Als naam werd aangenomen: Nationaal Herstel Comité. 
Doordat Dijkstra lid van het College van Vertrouwensmannen was, was het contact met 
dit college van het begin af aanwezig. Op 17 November werd dan ook door de Vertrouwens
mannen het volgende telegram naar Londen geseind:,, Wega van 17 Nov. Vm Vm geven kennis 
van vorming organisatie algemene hulpverlening aan voor door oorlog getroffenen. Plaatselijke ont
wikkeling en geleideliJk centrale coördinatie onder M . ... herhaal M. als gemachtigde Vm Vm. 
Samenwerking overheid, kerkeliJk eu particulier initiatief en illegale organisaties. Vm Vm verzoeken 
M . .. als regeringsgemachtigde voor deze nationale organisatie aan te wijzen." Op 25 November 
werd het volgend Koninklijk Besluit uit Londen ontvangen: ,,Vier van 25 Nov.Regering wijst 
M . .. aan als Regeringsgemachtigde voor organisatie als bedoeld in Uw telegram van 17." 
Door de eerste medewerkers van dit comité werd een uitvoerig schema voor het werk opge
maakt; vier en twintig groepen van oorlogsslachtoffers werden onderscheiden. Hun voorstel 
beoogde de vorming van plaatselijke bureaux voor de algemene hulpverlening, met overal 
een afzonderlijke voor de onderduikers. Op 19 November deelde het Centraal Bureau der 
LO dit schema mede aan de medewerkers, met het advies plaatselijk contact op te nemen 
met het NSF, de kerken en de burgelijke autoriteiten om gezamenlijk een hulpverlenings
comité op te richten, of, indien dit er reeds mocht zijn, daarin zitting te nemen. Tegelijker
tijd werd er op gewezen, dat de medewerkers slechts deel behoorden uit te maken van de 
comité's, indien deze geheel uit goede vaderlanders bestonden. De samenstelling in de 
grote steden zou als volgt zijn: de drie grootste kerkgemeenschappen, een bevolkingsambte-
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naar, een distributie-ambtenaar, een vertegenwoordiger der LO en van het NSF, eventueel 
van een kleinere onderduik-organisatie, en vertegenwoordigers der bestaande sociale 
organisaties. In de kleine gemeenten kon worden volstaan met een LO-figuur, een ambte
naar en een of meer kerkelijke vertegenwoordigers. In sommige plaatsen werd getracht de 
illegale organisaties uit te sluiten, zodat het nodig bleek op 1 · December de medewerkers 
hiertegen te waarschuwen. Nog kort voor de bevrijding, op 2 April '45, kwam de LO aan
gaande de samenstelling der plaatselijke comité's in botsing met de Regeringsgevolmachtig
de, die aan de afdelingen de richtlijn wenste door te geven om overal de burgemeesters als 
erevoorzitters aan de plaatselijke comité's te verbinden. Door de LO werd er op gewezen, 
dat hierbij nauwkeurig behoorde te worden toegezien of de desbetreffende burgemeester 
,,goed" was geweest. 
Inmiddels was op 12 December door de Vertrouwensmannen een uitvoerig bericht naar 
Londen gezonden, waarin de naam Nationaal Herstel werd medegedeeld en tevens kennis 
werd gegeven van de oprichting van plaatselijke comité's. Het telegram luidde als volgt: 
"Een van 12 Dec. Vm. delen mede: ter coördinatie van alle initiatieven en organisaties op het gebied van 
opvanging van gerepatrieerden, herrijzing ondergedokenen, hulp aan alle gestranden, is hier de oprichting 
voorbereid van Nationaal Herstel, staande onder de door U erkende leiding en welke ter zijner tijd zal 
werken onder auspicien van Binnenlandse ,Zaken. Doel, geestelijk,physiek en materieel herstel van het 
Nederlandse volk door middel van alle bestaande lichamen, echter zonder enig charitatief karakter. In 
bestuur vertegenwoordigd alle kerken, Rode Kruis, meerdere ministeries en diensten, oorlogswerkers uit 
alle groeperingen, verdere instellingen op sociaal gebied. In alle grote steden analoge vertegenwoordiging. 
In bevrijd gebied ware dit streng vertrouwelijk bekend te maken aan kerkelijke en sociale instellingen 
benevens Rode Kruis, teneinde latere inschakeling voor te bereiden." De zin dat het Comité geen 
charitatief karakter zou hebben, kon zoals begrijpelijk is, onverkort door de illegale organi
saties worden overgenomen. In de practijk gaven de ontwerpen om gelden in te zamelen aan
leiding tot verzet.Naar de mening van de verzetsorganisaties waren deze ideeën, en met name 
het plan om een grootse, gecostumeerde voetbalwedstrijd te houden, teveel overgenomen van 
de werkwijzen van sommige voor-oorlogse, charitatieve instellingen; anderzijds school in deze 
plannen ook weer de neiging tot een veel te brede opzet. Met de omschrijving van het doel, 
zoals dit in het bericht was opgenomen, konden de illegale organisaties, althans de LO, 
zich niet verenigen. Vooreerst was de aldus geprojecteerde hulpverlening er een van zeer 
lange duur en vervolgens behoorde de geestelijke verzorging naar haar mening niet te ge
schieden onder auspiciën van een neutraal lichaam. Deze voorgenomen uitbreiding in 
tijdsduur en verbreding van het object brachten bovendien het gevaar mede, dat de directe 
hulpverlening in noodgevallen in het gedrang zouden komen. De LO meende, dat dit ge
vaar reeds zeer reëel was te noemen, nu door het ontwerpen en bespreken der grootse plan
nen, concrete richtlijnen voor deze directe hulpverlening in Januari nog niet gereed waren. 
In een vergadering van de Top in Februari '45 wordt dan ook het standpunt ingenomen, 
dat de belangen van de groep, waarvoor de LO zich verantwoordelijk weet - de prin
cipiële onderduikers - in ieder geval veilig moeten worden gesteld en dat dit onderdeel 
onvoorwaardelijk aan de illegaliteit moet worden toevertrouwd. 
Op een Topvergadering van 23 Februari werd dit standpunt nogmaals omschreven en 
wel als volgt: ,,De Top ziet met name in het weer legaal maken van en werk verschaffen 
aan de onderduiker, waar dit nodig is, een taak voor na de oorlog. Hij gaat daarbij uit 
van het standpunt, dat een Nederlander, die uit plichtsbesef tegenover het Vaderland 
weigerde naar Duitsland te gaan en daarvoor zijn vrijheid, zijn positie en zijn toekomst in 
de waagschaal zette, in ieder opzicht voorrang moet hebben bij de hulpverlening, één en 
ander liefst in het verband met het NVH." Aan de medewerkers werd tegelijkertijd nog
maals het consigne doorgegeven, dat het coördinerende lichaam, sinds kort Nederlands 
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Volksherstel geheten en destijds afgekort tot "het NVH", niet het werk der Stichting '40-' 45 
mocht overnemen en dat slechts het onmiddellijk materieel herstel de taak van Nederlands 
Volksherstel behoorde te zijn. 
Volgens verslagen uit die tijd werd er bij de gevolmachtigde van de regering bij herhaling 
op gewezen, dat aan de afdelingen concrete richtlijnen voor de hulpverlening moesten 
worden gezonden en dat de samenstelling van het Algemeen Bestuur, zoals dit onder 
leiding van de gevolmachtigde was gevormd, niet aan redelijke wensen tegemoet kwam. 
Op 8 Januari was reeds aan de medewerkers medegedeeld, dat de gevolmachtigde een 
bestuur had samengesteld, waarin ook het NSF en de LO zitting hadden. Uit de "Mede
delingen" van 19 Maart '45 blijkt evenwel, dat er op dit terrein nog vele wensen zijn: 
in de bestuurslijst worden op. de voorlaatste plaats vermeld "enige vertegenwoordigers 
van niet-officiële lichamen", terwijl op de eerste plaats genoemd zijn: zeven vertegen
woordigers van verschillende departementen. De "Mededelingen" vervolgen dan ook: 
"Deze toestand is onduldbaar en wij hebben hiertegen fel geprotesteerd". Voorts wilde de 
LO als voorwaarde hebben: ,,dat alle personen voldoen aan de eisen van een onkreukbaar
gedrag tijdens de bezetting, welke de toets der illegaliteit kan doorstaan.

" 

Met betrekking tot de behartiging der onderduikersbelangen zij vermeld, dat in een be
spreking tussen de Regeringsgevolmachtigde en de LO, waarbij ook - op verzoek der 
LO - vertegenwoordigers van de Contact Commissie der illegaliteit aanwezig waren, 
wordt besloten, dat de LO concept-richtlijnen voor het opduiken van onderduikers zal 
samenstellen. Op 17 Maart worden deze aan de Regeringsgevolmachtigde overhandigd 
en op 19 Maart, nog steeds als concept, doorgezonden aan de LO-medewerkers 
Bij deze gelegenheid worden voor de medewerkers tevens de andere moeilijkheden ge
schetst, welke gerezen waren tussen de LO en de Regeringsgevolmachtigde. 
In de "Mededelingen" van 16 April wordt bericht, dat reeds een groot aantal plaatselijke 
NVH-Comité's zijn opgericht. Zoals reeds aangegeven, bleven bindende instructies voor 
deze comité's uit. Slechts werden, in verband met de overal verschillende plaatselijke ge
aardheid, algemene richtlijnen omtrent de plaatselijke samenwerking gegeven. Na de 
bevrijding bleek, dat in sommige plaatsen deze richtlijnen goed waren doorgekomen, terwijl 
in andere plaatsen de berichten zeer onvolledig waren geweest. Uit een oogpunt van 
maatschappelijke zorg, waren deze algemene voorschriften voldoende, omdat deze zorg 
zoveel mogelijk volgens de plaatselijk heersende inzichten moest worden geleid. De 
uniformiteit der Winterhulpperiode was voorbij. De aandacht der LO ging evenwel niet 
zozeer uit naar deze maatschappelijke zorg, maar veeleer naar de technische kwesties van 
registratie, terugvoering, en zo nodig - maar dit zou incidenteel zijn - een financiële 
bijstand, zoals deze ook tijdens de duikperiode was verschaft. Voor deze technische kwesties 
was het inderdaad mogelijk zeer concrete instructies te geven, vandaar dat de vraag naar 
deze instructies van het standpunt der LO zeer redelijk was te noemen. 
De hierboven genoemde, door de LO begin Maart 1945 opgestelde richtlijnen, gaan geheel 
en al in de richting van zeer concrete zaken. Wij ga ven hiervoor cliché' s van het rapport, waar
in deze richtlijnen vervat waren. De laatste punten van deze richtlijnen volgen hieronder: 
14. Ook zal de onderduiker, indien het nodig is, door zijn bemiddeling herscholing krijgen.
15. Is de onderduiker reeds naar IJ teruggekeerd en meldt hij zich daar af, dan stelt IJ

X op de hoogte via het CB en doet X hetzelfde onderzoek, behoudens dat, betreffende
het verkrijgen van gegevens van de onderduiker zelf.

16. Zij, die uit Duitsland terugkeren, en in aanmerking komen voor een behandeling met
voorrang, worden door de afdeling, waar zij zich vervoegen, overgeheveld naar het
onderduik-bureau. De procedure is dan verder als hiervoor aangegeven.

17. Een bijzondere taak van de districtsleiders, provinciale leiders en CB-leden der LO,
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benevens van de overeenkomstige leiders van het NSF, is de regelmatige plaatselijke 
controle op de juiste uitvoering en de stimulering van het afwikkelingswerk voor de 
onderduikers. 

Het is begrijpelijk, dat zulk een diepgaand verschil van inzicht, zoals hierboven werd 
aangegeven, beide partijen bij het uitvoeren van de taak en het uitstippelen der werkwijzen, 
voortdurend parten moest spelen. 
Waar nu voortdurend bleek, dat een inniger contact tussen illegaliteit en hoofdleiding zeer 
noodzakelijk was, werd, blijkens de "Mededelingen" van 16 April, een Dagelijks Bestuur 
of Directorium gevormd, waarin voor de LO Ten Cate zitting nam. 
Toen de bevrijding kwam, bleek hoe uiterst nuttig het was, dat in honderden gemeenten 
de Volksherstel-gedachte bekend was. Hierdoor kon althans plaatselijk voorkomen worden, 
wat bij het centrale punt der organisatie geschiedde. Met de bevrijdingslegers kwamen nl. 
hulporganisaties uit het reeds eerder bevrijde gebied naar het Noorden. Het Militair 
Gezag bleek voornemens alles te regelen, een rijksdienst voor hulpverlening was eveneens 
gereed gemaa,ft, het particulier initiatief had voor de materiële hulpverlening de zgn. 
HARK (Hulp�actie Rode Kruis) opgericht. In de verwarring, welke hierdoor ontstond, 
duurde het geruime tijd, voordat op het centrale punt overeenstemming was bereikt, maar 
plaatselijk werd, zonodig in samenwerking met het Militair Gezag, gedaan wat gedaan 
moest worden. 
In sommige plaatsen werd reeds enkele dagen na de bevrijding op grootscheepse wijze 
aan de bevolking gelegenheid gegeven om zijn solidariteitsgevoel op financiële wijze te 
demonstreren. 
Plaatselijk ook gingen de bureaux functioneren; daar konden de opduikers en repatriëren
den zich melden, daar werden zij medisch onderzocht, gelegaliseerd, in het bezit gesteld 
van distributiebescheiden, en zo nodig financieel geholpen. Plaatselijk was ook overal de 
LO-man op dit bureau de vraagbaak voor de speciale opduikmoeilijkheden, zoals hij voor
heen het kompas was geweest bij het onderduiken. 
Volksherstel kreeg haar eigen ontwikkeling: een zeer uitgebreide bestuursraad en een 
beperkter Raad van Beheer. In beide hadden de LO, het NSF en de Stichting '40-'45 
zitting. Het accent der financiële hulpverlening van het centrale punt uit, werd gericht 
op het weder-op-gang-helpen van die algemene maatschappelijke organisaties, welke door 
de oorlog waren geruïneerd en zich thans probeerden te herstellen, alsook van het financieel 
stimuleren van de nieuwe maatschappelijke organisaties, welke n.a.v. het oorlogsgebeuren 
waren opgericht. 
Dezelfde tactiek werd plaatselijk over het algemeen eveneens gevolgd, daarnaast moest 
echter ook rechtstreeks financiële hulp worden verleend. Beide vormen van hulpverlening 
hebben op grootscheepse wijze plaats gevonden, zodat gezegd kari worden dat door Volks
herstel, waarvan de LO een der stootgevers was, niet alleen op niet te boekstaven wijze, 
overal in den lande aan oorlogsslachtoffers hulp werd verleend, maar ook de herleving en 
uitbloei van veel maatschappelijk werk werd mogelijk gemaakt. Toen de conjunctuur voor 
deze uitbouw uitermate gunstig was, heeft Volksherstel door financiële injecties, de reali
sering mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft het door de uitgifte van verdere richtlijnen, door 
het verstrekken van adviezen, door vele besprekingen, door coördinerende arbeid in het 
algemeen, ook moreel de gunstige conjunctuur uitgebuit en begrip gebracht voor de nieuwe 
ideeën op het terrein van het maatschappelijk werk. Het heeft tegenover iedereen de kracht 
van het particulier initiatief getoond. Dat het ook de zwakheden er van niet heeft onder
drukt of verbloemd, tekent het als een gezonde plant van de Nederlandse akker. Voor de 
geschiedenis zal de laatst-geschilderde functie, de werkzaamheid als geconcretiseerd par
ticulier initiatief bij uitstek en in al zijn mogelijkheden, ongetwijfeld van belang blijken. 
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