
MedëdeeliBsen van liet 0,3. dex L.O. no. 28, dd. S/IM5. 

1. >Yesteli.1ke Tonverjtaderin^. 

Tot groot genoegen van het C.B, en tot volle tevredenheid van 
de vertegenwoordigers van de Westelijke provincies hebben we een 

vergadehg genad, waar de verschillende belang- 

^ f'e ^i^T0]£exx werden. Het bleek inderdaad, dat sonriftelijk contact alléén tussohsn C.E. en de overige topleden niet 

13' maa? dat r?öelmatige bespreking van alle belangrijke kwesties een eerste vereiscnte is. Zeer te betreuren is, dtrtde Noor- 

gel^ike -Sr ?t0™-ea aiet de mogelijkheden bezitten, der- 
Ink'net 01^ e wüllei1^ il0ewel er gegronde hoop is, dat 

' ?ïik is We ^ater hï-r-p ^ 903ten binnenkort mondeling contact, moge- 
'die beaoroker ^ 111 Traa^eEPrek de verschillende kwesties 
wpïkeïJ J rfme passé eren, vertrouwende, dat alle mede- werkers hiermede hun voordeel kunnen doen, 

1* ïïa!' iB éit moment de belangrijkste L.O.-taak? 

■hei ;aanvfinkelijk, dat de N.B.S, de meeste aandacht vroeg, 
+ .-!„ •hol"1 de voedselkwestie, vooral voor het Wes- 
wi^er ^ff-Lerbeiaiigrijfete vraagstuk is, waaraan de L.O. zich moet 

" * • • b toch bestrijkt zuiver., het oude terrein van' ons-werk. 

i,e.rfe oategor moet eerst geholpen, worden? 
„Ml ^deaai p: voedsel voor de geheele burgerbevolking. Maar dit 

gevoerde o Plaat3ea ©en vrome wensch blijven. Indien de aan- 
kan de f n 00 ivoor radon met voldoende zijn voor de distributie, 
medici en n; ^ sooxfal 7:7e;rk verrichten. Met behulp van 
zorgi DaaxTinaot~ L^v zliW:sa 921 ^ehoeftigen door ons worden ver- 
Sef'uit gezgS- 111 3taat-zi^ ««lf °P vangenen en zeevarenden. 

wa^iS ome 21811 terdeÊe 0P d3 Hoogte van de toestand 
d^or ons niet 

toestanden, waarin ingrijpen glboden is? ^ ^ lieerschen S0m3 

We-;;^'3 voedsel, legaal of illegaal.? 

Ie ' ihstanties^bi l^h ^ "aadpunt, dat we zooveel mogelijk de lega- 
rij Vereeni^ine bih^'vKhïm^ ^pEaaai iaoeten ziJ^* P© Centrale Rede- 

■we^erSe iï^aa^m?? Verd-eilt 0^e uiterste steun. Daarnaast 
is vóór L snpc??m wl? ^ ra11 9nn uitgebreid L.O.-net. Dit laatste P ale behoei,en van de oategorien in punt 2 geschetst. 

4' ISDi'e donta"t wax betreft, voedselwerving enz.? 
elke provincie door dé iiet eTS ?oeiliJk is' Het beste is, in 
voorraden wér.ft/bf YOox^AeTL^tS te be?oeaie^ <lie 

dit al en werkt r-h- r ^ ekt' In ©Hkele provincies bestaat 
niet ve?der Sf win vS' &VedeGen Tan ^oiügHeid kunnen we hier S j AfeT1 ^ormeere bij de districtleiders, 

lucht?^ de ■po":Ll'ifc ''ran d© provinciaal leider tegenwoordig niet in de 

lende vraagstukken ^ 2ooals voorheen wekelijks over de versohil- 
prov. leiders hebber tt~ «nt 9Vrdoe^' worden ge discuseer d, maar de 

f™- W"1 t. teSenk kgefL fa4e™jaSSf' "ed^- 

' H8DeSsc.l-i1n l3" ts autoritair? 
de moèilïjke^trerbfnfifm^m^t^' in wezen betreurd het C.B. steeds 
dige toestand ^ de' 'ïi h' -n? i t?'e+aGde:r& Popleden. Daar in de tegenwoor- 

■van groot bel-ih - Vh ~ —^©galitext binnen zeer korte tijd vraagstukken 
dan ^ Sorte l?n ï? • gelost, kan het soms niet anders, 
lej.ders te hebben'gehoor dl00' nemen, zonder vooraf de prov. 

&tAlL"ieï1bff?PïersrrPmaeal£- ™12U"CT P^oipiSale aard, is 
Indien het ao^Iilk ^ oren van de ©verige topleden? 

sal het C.B. dit zekei doen' if • t?pVerë&der:Lng te Houden, 
de positie van het C ? in^évk<=-n té •""1 3 ^er» blaar men moet zich 
galé vraagstukken. ^d^k©u xe miaden ven de m.aalstroom der ille- 



  •  ■■ 
ixgaxx. ::a:^ïoimnJifSd^ds-e^d^gesotJjsdeiiJSS-.^nr-tiet C.B.? ' f 

'Noen. Het C.B. vaardigt één der leden af, om dé beapre&uigen bij - 
te wonen, men .zon kunnen zeggen, aio waan^emer voor de L.0. De leden va^ 
het C.B. immers Tolgen ven dag tot. dag de vele besprekingen. Later kan v 

de top diverse benoemingen in da ondersoheiöen commissies doen. 

9. Is uitbreiding van her C.B. 1300dsokelijk? 
Het _ i atr a;:. ief pereonoei 00;:. heeft de laatste maanden e enige 

uitbreiding ondergaan, m ar het C^B,drietal kan. liet werk wel af, hoewel 
de leden het zeer gewenscht zouden vinden, een vierde toegevoegd te zien 
uit de noordelijke provincies. ' 

10. Hóe is over het argemeen de waardoering van do genomen besluiten? 
_ In^'t algemeen gaat vrijwel de geheele L.0. actoord met de genomen 

beslissingen en waardeert ze do activiteit van het G.B., hoewel men een 
„beter contact tusschen C.B. en de prov .leiders gewenscht aóht. "■ 

11. Waar blijven de r.iob.tlijnon van het H.E.C.?, . 
De regeeriugsgevolmachtigde is na lange "besprekingen .eindelijk over- 

gegaan tot het lust allee,ren van een hoofdbestuur,, waarin een L.0.man zit- 
ting heeft, We ge-v,;n toe, dat de..zakonnveel te traag gaan., maar men moet 
er rekening mee houden, dat, de materie zeer ingewikkeld is. 

13. Moeten we doorgaan met het oprichten van plaatselijke afdeelingen? 
Inderdaad, want het-blijkt uit de praktijk, dat in enkele plaatsen 

een Goimrsso^ gevoimid -is .-onder oen■ L.0.vertegenwoordiger.' Als van ons 
het initiatief uitgaat ,„ yoorkomt.fin botsingen met de legaliteit. 

14. Is net berend, dat het K,o , ■ rreneens-bezig is? 

_ •Dl1r A!! bekend, en in onkels ilstrioten werkte dit verwarrend, We 
mueten in deze met het ijf.ö.F. samenwerken, temeer daar de verhouding 
met deze organisatie uitstekend- is. 

13* Is het niet te bet,rem en, dat de L.O. overgegaan is tot het doen van 
een beginselverklaring? - 

. , lader daad., v/ant het is mogelijk, dat. hierdoor enkele gewaardeerde 
mcaewerzier8 kopocnuw worden van. de .L.C., hoewel ten onrechte. De L.O. 

. tt jicn^aioijd rjp zuiver nationaal standpunt gesteld en zich geens- zins bemoeid met eenig uohitiek streven. - 0 0 

16..Konndit nlex gehandhaafd blijven? 

' ^.0p . f pP-Jb niet;me:a .heeft ons gedwongen positie t-e kiezen. (<e meenaen, nat ^dc^L.t.i, als grootste organisatie, niet achter kon blij- 
ven, -oen^n.M, de iJ,.!.egalitei.t uitnoodigde, invloed uit te oefenen op 

e samenso&ixing ven een commissie, die haar advies zou geven over regee- 
r ings aangelegenheden. 0 6 

riöhting?5^86^'0'"^101'duö -ir-- een bepaalde politieke 

kraohten^S^0.ae;r° -cdewerker zal in zijn eigen politieke partij zijn 
hing voor ^ o-v-en, maar als n.O. staan, we geen enkele politieke mee- 

18. Waarom verbindt de L.O. zich dan met Trouw? 

-Seae3"f'd? beginselverklaring uit, tesamen met K.P., School- 
'hpo-i-reöi ." -ien -^^f-hheert wel eens. dat Trouw de auteur is van de 
Trnnw o-** vv'&s ©ohter da K.P.leidkg, die zulkd voorstelde, 
ds+v-nift tr-- r 

eiiaitri orgaan een eigen commentaar, 'een commentaar, 
nS^Sschen de L.O,. Er is dus geen spreke van verbinte- 
Dit irK fn L.-Üv ho^1 4u eamenwerking «eer hartelijk is. Dit is ze achter ook met de «ndere persorganen.. , . 

bij'sóSige^menöchen?^13' ^ word positief Christelijk eehig wantrouwen 

C.H. «eMbedo°xenT'^ieekfónt ëeen. n.k.,,, .ook geen U.K., evenmin 
ding' aan eenïve ^02J- x'eIj-ê:i-euox..st^nd;pxuit, evenmin; bin- 
•_rrf aj.rr' ^-UA^e poxatieKe partij. We a* a-* j- grondtoon 
kunnen 
nale 
•vsn 
mst 
peeringen .1.11 
^0. De begluseiverklv 

ons.hun vijand vinden. 

ideeën?-"0—is dus niet een-steunen van de conservatieve 
,peeriSg., g-ndeel, de --L.O'. bestaat uit vooruitotrevonden van aD.lerléi groie^- 

-V.' ' ' ' ' ' 
- '• - • • 1... . . ■ 
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EeiLJStröZ)^' dooide voerde-; saneering van "bes tuur 3 org anen en een uiterst 
strenge bestraffing van collaborateura heeft onze volledige instemming. 
Een slappe regeering in deze zal in ons haar tegenstander vinden. 

21. Hoe is de verhouding H.B.S. - rest van de illegaliteit? 
Men wake voor de veronderstelling, dat de H.B.S, een overkoepeling 

is yande illegaliteit. De H.B.S. is zuiver militair en bemoeie zich met 
militaire zaken en daarmede annex. Het komt wel voor, dat de plaatselij- 
ke commandant zich met allerlei illegale zaken bemoeit. Dat kan tot moei- 
lijkheden leiden. Men wake voor te veel macht in een enkele hand, temeer, 
daar meerdere P.C.'s illegale werkers zijn van n^. September, 

22. Hoe is de verhouding van L.0. - O.D.? 
Dit is eep. moeilijke kwestie. Het liefst ware ons, overal een pret- 

tige samenwerking mey O.D., Il.V.V. en K.P., liever gezegd, met het ver- 
zetsleger te hebben. Maar tooh moet het ons van het hart, dat sommige 
O.D.leiders niet altijd de juiste tact bezitten, verstandig op te treden, 
en te veel de nadruk leggen op rang en anciënniteit. Voor ons illegale 
werkers geldt net woord: Karakter!! 

23» We werken dus nu overal weer 'samen met de K.P.? 

, , heeft de liefde van ons hart en de historische , 
rechcen. Bovenaxen o.i. de meeste prestaties. Een nauwe samenwerking is 
wel zeer gewenscht, vandaar onze gemeenschappelijke me de de el ing en. 

24. Is de C.I.Doambtenaren—enqué~•: riet overbodig, daar toch ook andere 
instanties hun lijsten hebben in aid? 

Overbodig nooit, daar we, .laaien de L.0. de lijsten verzorgt, nu 
reeds weten dat dit gebeurt door zuiver illegalen. Invulling en toezen- 
ding is dus zeer geboden, 

25. Hoe reageert het Nederlandsehe Volk op de beruchte bekendmaking? 
Dat is verschillend. Er zijn inderdaad voorbeelden van grenzen- s- 

looze ausweisaauvragen. Haiüen en instanties noteeren! ! Er zijn eveneens 
voorDeeiden van prachtige beantwoording, van de bekendmaking. In deze 
zijn we niet utilitair, maar-principieel. 

26. Worden de mededeelingen overal verspreid? 

. „^r^fn en ^et 0031:611 blijkt regelmatige verspreiding plaats 

nosal 88M Te^^d 

2. Nieuwe Aistrlbut ieregel i-ng 

terrei^3ewISÜ5eefi^ ons weer gedeeltelijk terug op ons oude 
echt* haaf aP0r611 heeft verdiend. Dit alles stelt ons 
gen dal ?oo?he4 Veïh^i^ da^ de verhoudingen anders lig- 
make tS of U ^ en C03ltacte^ ^er moeilijk, but we'11 ; 

n vkS ko;rt volgt hieronder het plan van actie: 
Te- -erkr^in1- nieYwe aoodkaaJ:'te^ nieuv inlegvel uitgereikt. 

lÉs'oï ^ 28 DSK' 0Ude inleSTCl » 
^I^enomea wordt door den ambtenaar de'bon S.n. 401 Tan het oude inleg- 

lï p?SvS™es0endh?8 de TO^toelsohaaraohte in de WesteXlJ- 

te2?f Subbhe'bohaarteS100^ 05 ^ 
'Tegenaox j.e: 

het oude ISLrf d68lf ?-0?-TSn de,uoodhaart en én 4ol ran , 
tal valsche -inl dij de plaatselijke leiders nog een groot aan- i 
in hIt Wes?oi ^?Vel-^L-, A- die dus gebruikt kunnen worden. Er zijn 1 

kaarten on d 9V0 ë^'aalcte kaarten verspreid, waar dus nood- 
de^ 100 000Oiriïf"'J-v1Dnj lLe Iliet Êedekt door een inlegvel. Voor 
en inleveren ü^e^^oaten we dus een valsche Ga 401 laten drukken 
kers de bonnen^ ®Cet aen met Sïoote spoed van alle onderdui- 
tles de tS??adJn onderduikorganisa- 
L.0. contact, f men contact per d.k. is voldoende en wel het 

i 

h 



Er zijn diverse mogelijkheden om aan nieuwe papieren te komen: r. 
a. Valsche 401 ,inleveren hij het d.k.-contact, vergezeld van evenzoö-* 
veel bonnen 268. 
b, Is het d.k. in verkeerde handen, dan noodkaarten uit naastbi jliggende'' 
plaatsen verkrijgen en ter omruiling aanbieden, hetgeen toegestaan moet 
worden. 
o■ het d.k. is verplicht aan personen, die door oorlogshandelingen be- 
scheiden vermissen, tegen teekening van een ontvangstbewijs een nieuw in- 
legvel en noodkaart te verstrekken, de L.0.leider kan hiervan dus voor 
diverse onderduiker gebruik maken. 
d. Met behulp van goede bevolkingsambtenaren een nieuwe Td klaarmaken en 
daarmee annex de nieuwe bescheiden. 

Het is wel gewenscht, dat alle L.0.leiders ten spoedigste oontact 
opnemen met de DK.ambtenaren; we moeten in dit alles de vlugste aijn. De 
gezamenlijke illegale organisaties hebben de L.0. opgedragen dit werk 
ter hand te nemen. Aan ons de eer, maar ook aan ons. de plicht. 

Wat moet er dus gedaan worden? 
a. Van alle onderduikers en v rzorgingsgroepen bonnen 268 of B.09 opvragen. 
b. Opgeven aan prov.leider of districtsleider het aantal benoodigde OA. 
401 of GE 401. 
c. Kauw contact met DK. • . 
cL Zich laten voorlichten omtrent mogelijkheden door vermissing, omrui- 
ling en Td-werving. 

En nu... aan den slag voor hwl oude, beproefde L.0.werk. En, is er 
door tegenwerking van betreffende ambtenaren in het geheel geen resultaten 
te bereiken... dan is er nog een oud, beproefd middel...De Kraak! Maar dan 
in uiterste noodzaak en met mate, daar alleen in het DK. de bonnen slechts 
geldig zijn. 

E.B., 'Deze regeling geldt het Westen. Van de overige deelen van het land is 
ons nog niets bekend. 

3. Voedsel. 

De eerste vergadering van de voedselcoramlssBrlssen van de L.0. voof 
het Westen des lands heeft plaatsgehad. Enkele belangrijke principleele 
richtlijnen werden vastgelegd. Die komen, afgezien vahï details, overeen 
met de behandeling in no. 27 gegeven. 

1^ Nast elkaar worden gesteld de legale (Centrale Voedselrederij en dis- 
tributie) en de illegale weg. De eerste moet door ons van harte gesteund 
worden, de tweede moet door ons met kracht ter hand worden genomen en is 

ïe.5?so^ouwen als een e2:t;ra, een mogelijkheid, die de legale weg niet heert. Dit betreft zoowel de werving als het verroer en de distributie. 
Boeren, die zwart-zouden willen verkoopen, dwingen om te leveren; 
schepen, die niet voor eenuofficieele instantie willen varen, inschake-- 
len; bevolkingsgroepen bereiken, aan wie speciale aandacht besteed moet 
worden. ■ , 
2^ De illegale werving enz, geschiedt via L.0.wegen. Iedere individueele 
actie moet geweerd worden. Het holen van voedsel vanwege een fabriek voor 
haar personeel moet geweigerd worden. Geen normale bevolkingsgroepen be- 
voordeelen. De auto's moeren tot onze bsschikking komen. Het halen van 
voedsel door groepen_die bevolkingsgroepen in nood t/illen steunen, moet 
opgevangen worden. Zij moeten (voor iedere reis opnieuw) met een L.O. 
toezegging cp reis gaan, zoodat op de wervingsplaats de zekerheid bestaat 
dat dit een gecontroleerde voedselwerving is. 

. "Van- een dictatuur der L.O. mag hier niet gesproken worden. De of- 
0r§aa®11 willerL illegale werving steunen, mits ze geregeld ge-' 

sohiedt en de L.0, heeft een apparaat ter beschikking, dat orde waarborgt. 

iJI' .Yefloop^ deze contróie uitstekend. In Friesland roept men om 
x nm ? zaken. Daar moeten wij in het Westen zorg voor dragen, ■ Mm Om bet belang van de illegale distributie van voedsel (via doktoren, 

yrouwenoomitd's en oommissies die maaltijden verzorgen) kan '' 

S ? nat de ille6ai:e werving, de twee wegen te kruisen, door - te werven uit legale voorraden. ' 

d* S^lenS. 

van ae illegaliteit), die den geheeién dëg bezig zijn en dus zelf niet 



voor iiun gezin kunnen zorgen, K/ij liebben de plicht te controle er en. of 

nS6h«dft^LVr0ep 1
Ulet te Teel bevoür<ieel<i wordt. Discipline en zelftucht 

: k illegale werkers moet op dit punt nog veelal gekweekt worden. 
13 00^ n?0J-:LS voor net geval men op eenvoudige wijze een 

geschied voorraad kan ontdoen. Hier is al veel onrecht 
nee? h-t r—rffé ^ erJl\-r0ê:t tot inbeslagname overgaan. Wan- . neer het nv.-odia is^ moeten deze kranen met orde geschieden d w V >1^+ 

dragenm0^er^8n--deVt:!n ^ koiie^ van -11611' die de verantwoordelijkheid moeten 
6^; 2? hw? ' V at" f0e f naam van de illegaliteit hoog te houden. 

J0 > J3,5a ^ spoed overgeschakeld worden van het Westen 
den Ille^ï dP S-?0f a&nWea:Lge voorraden in H.H. zullen gereserveerd wor- 
tïïda^ ^o? L f? !?nerü?Ö+ 2 VOOr de Sroote nood in Den Haag en Hot- 
te?? Slaat?? ?? '4siaan; Het reserveeren van de voorraden kan 
mlssïhiSn' aaSLvPlfcr- 'Ud'?15 3cede11 gesciiieden. Het laatste verdient 
7' vio? de Ïlï?S me? ^erkelioH reserveeren kan en het ook doet. 
^aal naar vide????? ^eiving aal de voorzitter van het voedselcomitë ander- 
land voS? dSeiSf/wii^en!0r het 00ntaCt tuSSchen het ^sten en JTries- 

4. irbeidsir.iz ot^ 

tevoren?'"^e ..5r. 13 één' antwoord: "Peller dan ooit 
Verzet'! Verzet' Vm si? •?1J Hedenandsche volk erin hameren; Verzet! 
ven actie: " ' r3e P-antsen bereikten ons frappante voorbeelden 

ferandfLsji;kIÏLTbr0Tar°eii **■ £'Sn "-Gnt K-r-erS 05 7 ^óltmssresis- 

i.keriïteÏÏtS!'1 m*nl aMBt ie een felle pro- 

&nfge2 dringende waarsehn- 

ït02
,rS"r3Lik2kdrfh'r-,l^ ■'ü ««StUuflas Tan de Nederlandsohe regee- 

gemerkt zal worden •• is ooliabor^d?0r ?V3rn?ld fn werkSevers> aan- 
. een duidelijke taal. Daarom L 0 z wo;rden bestraft. Dit spreei 
Plak aan! 0 ' 
Verspreids 
Bewerk werkgevers! 
Zie, waar men zich melden moet en overval' 

SenolïfSfJ^P000-000 ^ ^ Ze zullen ons niet hebben! 

Ij. De weg naar bet guiderm 

hierop^eerkom?r^^iv?fT?
e.vfrdtbo?t?k^C 0X18 .efn schriJven, welks inhoud 

T^iii^r12ioii naar het bevxijde ^ied 

p' "ili^-xden, ace li en er weiv--or-i jy or 
£ SS?,** ,eal Pfdvcndtanrn o,; " '"o^/n 'okr .p • ^0 GHK'.h-l.C-" O V0 ~f' C"Y-j fs VI n , • 
en vertraging"overkoment ^ ' oesec- dat koeriers enz. met moeite 

f- Men kön 3i;ju plicht doen op eigen post. 
6, w e rkc omn Is 5 j e .q „ 

gend noodig in IJde?? gPootJ,11?2?lö oröanisaties blijkt het drin- 

dieiien,c en tea adiizien 

gende afspraak gemaaktt'402,1-^ 0811 plaatselijke...w.exkoomissie' is de vol- 

••r5- ^eeat steunregeling, or- zich. 
i_£. ko ueworBt werkgevers. 
c, nO zoekt^ ondexduiirplaatson, 

—• S ^:?r00l^ati0B aa-- 
"*, ■'20"' •n'JOd;,-6 strenge maatregelen nemen, 

xt _ Son '/oorceeld, meerdere zijn voor het grijpen. Ter navolging! 

CB. der L.0. 



BIJLAGE 1* KSHOESM) BIJ_MED"gDSLING-EF No. 28 d,d. 8 JANUARI _V^3* 

AAN DE DISTRICT-EIT FLiu.TSELirKE LEIDERS VaN EET LO EN NSF.  

Op de kernvergadering is besloten,dat de controle op de a.s. uit- 
reiking der noodkaarten ten behoeve vm onderduikers door de LO 
en het NSF in nauwe sanenwerkingz al geschieden. 
Aangezien het inderdaad in verband met de benarde voedselpositie 
absoluut noodzakelijk is, dat de uitgifte van dubbele noodkaarten en 
misbruik voortvloeiende uit de as. falsificaties on overvallen tot 
een minimum worden beperkt,zouden vrij de volgends methodes tot ver- 
krijging van noodkaarten ten behoeve van de onderduikers willen ad- 
viseren t 

1. Hoewel niet gepubliceerd ,is door hst CDK de bepaling gemaakt(per 
circulaire medegedeeld aan de DL's),dat de DE's ,mensen die geen TD 
en inlegvel meer hebbenCbv. gevlucht uit streken waar oorlogshande- 
lingen plaats vinden of op staande voet,met achterlating van alles 
hun huis moesten verlaten;na invulling van een verklaring van vermis- 
sing,tegen inlevering van een bon van ae nooclkaart en ondertekening 
van een ontvangstbewijs een nieuw inElegvel en noodkaart 3e serie 
moeten verstrekken. Bedoelde verklaring is geen politie-procesverbaal 
dus intern door olk DK afzonderlijk op te maken,waaruit volgt,dat op- 
making hiervan door de plaatselijke vertegenwoordiger van de behande- 
lende illegale organisatie in overleg met den leider van het DK moet 
worden opgemaakt(Opgave van de geboortedatum is bv. al ongewenst), 
.aangezien betrokkenen persoonlijk moeten verschijnen en de verklaring 
van vermissing vals dient te worden afgelegd,is een nauw contact 
tussen de plaatselijke vertgenwoordigers van de behenaelende illegale 
organisatie en het DK ons inziens wel gewenst. 

2. Iedere onderduiker,die nog geen ÏD heeft,er aén te verstrekken- 
hetgeen mogelijk is,mits het contact op het gemeentehuis goed is- 
geschledt als volgtjDe vertrouwde gemeente ambtenaar vraagt op hot 
DK een aantal blanco1 s TD's aan en schrijft deze uit aan ie hand ven 
de opgave van onderduikers der verzorgende illegale organisaties. 
Ook buiten medewerking van gemeentehuis on kan dit geschieden, dat oalc 
het vertrouwde DK voor de uitschrijving van de TD's kan zorgen,doch 
dan dient men valse zegeltjes te gebruiken,aangezien deze >p het 
gemeentehuis berust en, terwijl de TD^ op het DK worden bewaard. Voor 
controle behoeft men o.i. niet bang te zijn,aangezien de TD-verant- 
woording naar Zwolle gaat en die der zegels naar den Haag,terwijl dit 
onderling contact volkomen verbroken is. 
Deze methode is naar onze mening de beste,aangezien men,mits het be- 
volkingsregister nog aanwezig is,hiermede aan de hand der FK's waarop 
staat of dek betrokkene al dan niet reeds een TD is uitgereikt,hier- 
dede dubbele uitgifte van noodkaarten tot een minimum beperkt. 

3«De oude beproefde plaatsing van valse inlegvellen,waarbij men de 
plaatsen ,waar dit gezien de gozindheid van het DK,niet mogelijk is, 
noodkaarten uit de naastbij liggende plaatsen,waar zich wel een medewer- 
kend DK bevindt ter omruiling aanbiedt en waaraan elk DK. volgens de 
bepalingen moet voldoen . 

Het is zaak, dat LO,NSF en andere illegale groeperingen zich zo 
spoedig mogelijk verstaan om gezamenlijk te trachten iedere onderduiker 
van distributie-bescheiden te voorzien,lic-fst door middel van een TD. 

Hs. 
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^Ipqigeniio. 28/ 4. Januari I945. 

j Waarom sabotage? / ■ 

ifeïi, kan. vaii iae<j.uiijg YersöMll,en omtrent de geveóhtawaarde van het 
• Bederlandsche vólk, edrmeer - speciaal "van'het gedeelte ^ dat vqor actief 
•;Verbet.,in'a-nnaerkiBg'kost, daar 'zélfs de meest optimistische scSiirtlcg 
f"kan,dé3e seveè]itswaa£de Slecht s; rel at ief gering achteaj zoolang Mét öm 

^'■■öewapenipg Öplgtoofe schaal'heeft plaatsgevonden. Jjie groepen, di;e-''bew.a- 
de verzetsgroepen, zijn kwantitatief zwak. Sis men "bovendien 

nederart, dat .de natuurlijkge gesteldheid van ons" land, zijn prachtige ver- 
; ^K^^M^^^Védadht.-wegéhhè^ en^groote bevolkingsdichtheid, het effect van 

''I, 'S^hp^hd .^kset,tegen, den* vijand problematisch maakt,, móet men zich af+* 
vyragen hoe de.^ijand wél bestreden kan worden. ' ■' 

• Men dient, e-r;dus rekening mede te houden, dat Met relatief zwakke 
krachteh het gunstigste resultaat bereikt moet worden# zoo mógelijk zonder 
de kracht hl té. zeer of te snel uit te putten. De oonolhsie ligt voor de 

: ; hand; sabotage!•••■••• . -- -i" 

lü- veiband_ .metrhet bovenstaande, en mét verwijzing na^ hnzjö:vooraf- 
gaande artikelen,, waarin'.het ontstaan, en de ontwikkeling der K-P» werd 

- geschetst, zal het; nu zonder meer.'wel duidelijk zijn, waarom de k.P,, zich 
speoici.al^0? sgbotagewerk heeft, toegelegd. Onze struotxiur,;(de ;k.P. "ié niet 

■ topzwaaf j heeft; dit zeer veel. vergemakkelijkt,. Bovendien was het door een 
' ;betrekkelijk: gérin^è wijziging, in werkmethode en beyelvoering-mogelijk van 

.net Zyg', i^aaiwerk"; ock.deen vorm van sabotage, over. té; gann tot de ao- 
, -^tieve,. specifieke ■ sabotage van thans. De ervaring, diè'wij voor de "dolle 

■ Dansdag hadden■ opgedaan kwam ons hierbij uitstekend van pas, en was een 
voldoende waaroorg voor de komende actie, mits we de grondbeginselen die 

- VQOrhe.en bij. ons werk volgden, maar bleven handhaven. Men vergete 
nret, dat- deze oorlog een.totale.oorlog is en dus op elk gebied gesabo- 

- teerd kan wordenmoesten dus nagaan, welke sabotage, door de K.P. 
efl"eGlief zou zijn. Aangezien de geallieerde le- 

t"0 Mcnting, Virr ciize. landsgrenzen oprukten, was dit betrekkelijk 
t ■ .hestaat n«l. bij de gratie van zijn aanvoerlijhen. 

:t...^h^n5h'ter,ieedTOQrlogen, vari 'een omvang als deze geldt dit uit er aard, hog i 

' nr rrf0"^ annvoe.y-- hetzij te land, te water of'door de luCjht; - geen | 
"f'oör ons was de vraag of bestrijdihg'.Vah'hen aanj 

onT)prbPVP?P7?oKDe^^5-:'ljk Vms ■' wel dttidelijkf temeer daar het geallieerd 
>-pn +oW{-n ^ i m^d(i®Xö eev oirculaire over dit onderwerp had uitgespro- n, terwijl ook de^ xrembestrijding" een door niemand verkeerd ,te be- 
gr jpen aanwijzing in die richting was. Dus: spborwegsabotage! 

oni3-oVof^if duid®diJh, _datde waarde en de kwetsbaarheid der aanvoerlijnen 
ZXiIi de lenêtevin-a*w- naarmate het front op- 

sabotfle-pnl nn i?ne;a ^elaagrijker eh kwetsbaarder. Het spoorweg- 
land tfn nitvop-r door de K.P. in het Zuiden en Oosten van ons 
sSekend vol-de? hfpJnSe5raGnJ^Wa3 Werkelijh niet onbelangrijk. Vanzelf- 
foor de DuitspViP-rP ? door he^ geheele land verschillende'acties tegen hel 
volg hiervan is men'npp- ^re^aP?^raat dvr Nederlandsohe Spoorwegen .•"Als ge- 
te water. aandacht, gaan bededen aan het vervoer per as en 

mogelijk omdat\p^ted^ee:^h }i^' zic:i:i ;Eliet onbetuigd gelaten. Dit. was 
ter en te land -vT r,r,«ö? LLXXSekfeid spoorwegnet ook de verbindingen te wa- 
dders voor het'ik^t^ o? t^nitengewoon belangrijk zijn. het zijn de slag- 
sabótagé heeft de 1°? pp

1
(''rart ln :het "asten. Op.het gebied van 

deze groenen bpspVimiw* "V"'1 0 lüajrL oP meer gespecialiseerd.. Men kan 
altijd feilloné mo p1". - 6611 soor:' "oommando's", die weliswaar niet 
hun doelen vp-tvi "00+ nauwgezetheid en vasthoudendheid zich aan 
wil hij het ^nnnta?1 ket sn • -3 was verzekerd. Elke commandant moet, 

zelfsiLdShSd e^e'0- iclmnen bereiken, een zekere mate van 
Juis? Mt^Jr4

moS LQZe- d00* 0pname in de ^ niet ingeboet, 
worden doorgezet On? a:ade;re activiteit ,die wordt ontwikkeld, 
werk moet meer gp-o—^ xS daXL0°k geenszins gewijzigd. Het sabotage- 
dit gebied kan hiprht^6"^" .en.fePerPectioneerd worden en onze ervaring op 

werk^^e^^l^S^n^ ^ Zi^- Het dillé^^ 
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door landsvorrad^rj_i j,.to ^ie^-Un opgemerkt dat we in 
uiterste opgevöetd-kvn^^raeii. : activiteit van de ge- 

deze '«rustyauze^^ .waarmeae ^xo^be^oe^n t dezig moeten konden., naast 
allieerden1 "binnen-önte iTi!v<lsgrénzena ons tka om bepaalde objecten 

de diverse acties, met..net onowerpen van j^eni-' Dit vereisckt 
dan aan te pfducen,varneer dit noodz^el 0 ^ /• ' ^g-t tot in de finesse 
gds ' regel wel--eenige: VDorbereiding. We kau ^ . ecilter steeds de 
bescnrijven, koe dit 2al -oete^'Sesc^®S^ dè inwerizige band in de 
noodige •a8ndankt^bfate^n_^ de verstevig wijzigingen zijn geko- 
KoPi zelf. Vflj geven orniddeU-ijk toe^ dat er^ dir8Gt onze instemming 
men gedurende •$.&: "laatste maanden en li^eid ten opzickte van ket 
wegdraagt, deck daarmee is onze ^^^^^J^I^Wtxeden door ket 
geheel niet minder geworden.. Pe ^ese, dxe tka^ aa^idillë, 
uitbli jven van de ë^dleerde . xegers, ^ Pgg ^ piyerse werkzanm- 
ziin tot verslapping 'of vermindenrio ian 0

1 „ , waaj nog tot onze 
Sfen imimea.wij- tSoala-«oéger een dit wij dit 
taak rekenen, nis oude ,g.P.-ers ^en.dk wel te mogen * en ^ 
nog a^iToelea. zaotó:;h:iero7er ^et ^ details b8!1oef te treden, 
met liet oog, ap de xU^^+to^t, .Ato-roTe^a p t<3&-September bij on-- 
•Als wij ^.^dö^.de^gxkk^SS^kwel^n van . ^ ook de kroon op ket sa- 
ae isariwijze volgste dan x. er nx. v- , dohtbasr aijn. Als jonge 

m« 
dat 

L.S.C. K.P. 
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1. ARBEIDSINZET. V S? x, y J 

Do grootste en gevaarlijkste aanslag op ons volksbest^n 

terociit overal in het land de illegaliteit als een geweldigf^Kok 
gereed tot activering van het verzet. Sn we mogen zeggen,dat de 
activiteit van de "ondergrondse" vele Nederlanders bereid maakt tot 
het doen van hun plicht. Sr zijn helaas ook uitsonderingen,vele 
zelfs,maar dit kan ons slechts opwekken tot verhoogde inspanning. 

Toen de oerste bekendmakingen verschenen waren,ontstond er 
ondor de toppen van de illegale organisaties grote behoefte tot ge- 
zamenlijk optreden.Slechts een uniform verzet kon hier het beste 
haar doel bereiken. De kern vaardigde een commissie afjdie^op dage- 
lijkse beeprekineon ,middelen en wegen zou zoeken om tot coördinering 
en activering te komen van de activiteit der illegale groepen. 

In de oommissie hadden zitting NSP,Trouw,N3S,NO en LO,terwijl 
VN.aou woraen uitgenodigd tot deze commissie toe te treden. 

Inmiddels heeft d© OC(Ket dagelijks bestuur van de Grote Raad 
der Illegaliteit) het werk der commissie bekrachtigd en 2 leden er 
aan toegevoegd,nl.de secretaris van de CC. en een lid van de 
"Waarheid". 

Dit achttal topleden van div. schakering sullen dagolijks hun 
ervaringen ©n adviezen uitwisselen en verzenden. 

Dagelijks wórdt een communiqué uitgegeven,bestemd voor alle 
groeptringên,ter kennisname en verspreiding. 

Als bijlage 3 vindt U de communiqué1 s bij de mededelingen.Het k»n 
nl. zijn, dat niet alle medewerkers de communiqué's ontvangen. 

Bij d© Regering is aangedrongen ,op een strenge berisping ven de 
weifelend© houding der werkgevers,die na herhaalde samenspreking 
met vertegenwoordigers van de illegaliteit niet van zins bleken de 
Regeringsverklaring op te volgen.Inmiddels heeft Prof.Gerbrandy 
in scherpe bewoordingen zich uitgelaten over deze kwestie,hetgeen 
v/e van hartè toejuichen. Regering en illegaliteit trekken in deze 
één ijjs. 

ADVIEZEN. 
aT~71i ÜID cf H.B.S. communiqué1s opvragen en verspreiden. 
b. Via C.I.D. of N.B.S. alle inlichtingen opzenden,die betrekking 

hebben op deze materie,voor het verkrijgen van een totaaloverzicht. 
c. Bijlag© 4. verspreiden of eigen namfletten verspreiden in massa- 

oplaag. 
d. Bijalage 5 verzenden aan alle werkgevers, 
e» Plakken,iedere nacht weer. 
f» Geen onkel bevolkingsregister onaangeroerd laten. 
g. Geen onkel arbeidsbureau onbeschadigd laten. 
h. Niet meer praten,maar de daad I 

Do Landelijke Werk Commissie dringt aan op het spoedig instal- 
leren (zo niet reeds bestaande)van een soortgelijk comité in elke 
glaats,om gezamenlijk actie te voeren.Deze aanslag nag niet gelukken, 
et gaat om het behoud van ons volk. Sik politiek of illegaal menings 

verschil zal moeten wijken voor de ernst van het ogenblik. 

eendracht maast macht. «aaca a: ■itaraBacacsssnsïsc rr ssscssstscmssstc 

2.NBQ. - FINANGlggU 

Uit enkele plaatsen bereiken ons steeds vragen over de uitkering 
van gezinssteun en kostwinnersvergoedingen bij de N.B.S. 
Ben communiqué van de Commandant K3S. geeft hierover opheldering. 
Alle gelden dienen voortaan aangevraagd te worden bij de Gewestelijke 
Commandanten van de KBS.Dezs ontvangt van het N.S.F. zijn gelden en 
zal zich bij het verstrekken van gezinssteun laten voorlichten door 
geroutineerde krachten van bat NSF. 
In sommige plaatsen worden deze gelden nu nog door de LO verstrekt. 
Dit moet dus worden overgeschakeld op het NSP. 

3. N3S.- bevoegdheden. 

Schreven we in de vorige mede Gedingen over het feit, dat wo niet - 
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mogen accepteren,dat NBS functionarissen de scepter zwaaien over de 

gehele illegaliteit,onze mening wordt ten volle gedeeld door den 
Commandant HBS. 
In Bijlage-1 vindt ü een artikel over de structuur van de HBS,waarin 
duidelijk een taakverdeling naar voren komt. 

4. PERSOVSRZICHT. 
Er komen hij ons plaatselijke bladen binnen,waarin ons persover- 

zicht in zijn geheel wordt overgenomen.Het blijkt nl. dat lang niet 
overal regelkatig de verschillende bladen verschijnen. 
Vandaar bijlage 2. 

5.^QGMa^-DE_ARBBIDSIHZET1 

Als vervolg op punt 1 van deze mededelingen kunnen we tot onze 
grote vreugde vaststellen,dat tengevolge van het voortdurend contact 
tussen Regering en illegaliteit en tengevolge van de zllr ondubbel- 
zinnige redevoeringen van Min.Gerbrandij en Min. van Heuven Goedhart 
de weifelende houding van de werkgevers gewijzigd is. Voor 't over- 
grote deel stelt men zich achter de Regeringsverklaring. Dit ver- 
heugt ons,we zien daarin resultaten van onze actie's. 

Het is de bedoeling dat de communiqul'Sjdie dagelijks door de 
Landelijke Werk Oommissie worden uitgegeven,op zo ruim mogelijke schaal 
worden verspreid. Het is daarom nodig,dat elk plaatselijk leider zo 
snel mogelijk via districtsleider «ran het C.I.D. kantoor die berich- 
ten krijgt. 

Onze gezamenlijke actie gaat voort. 
Men bestudere de communiqué's,die in bijaclage 3- zijn afgedrukt, 

voor het verkrijgen van een totaaloverzicht. 
De districtsleider en de plaatselijke leiders,die dus via de 

CID de communiqué's binnen krijgen, moe ten die zo snel mogelijk aan 
hun contacten doorgeven. 

6. DE DISTRIBUTIEREGELING(voor het Westen^ 
We maken de plaatselijke leiders er dringend op attent,met alle 

mogelijke middelen het ophalen der benodigde nummers van de noockaart 
te animeren. 
Tallozen,die voorheen verzorgd werden door groepen uit andere 

plaatsen zijn,door de slechte verbindingen hun contacten kwijt. We 
moeten dus zorgen,deze mensen op te vangen,hoe moeilijk het ook is. 
De L.0. blijkt nu achteraf gezien,het enige juiste standpunt inge- 
nomen te hebben,dat alle onderduikers ter plaatse van levensmidde- 
len-kaarten moeten worden voorzien.Daar hebben we altijd voor ge- 
ijverd en de nieuwe omstandigheden stellen ons in gelijk. Door een 
eigenaardig misverstand zijn in de provincies Z.H. en Utrecht de 
puntjes te laat gearriveerd. We hopen,dat alsnog een ieder vlot 
doorgeeft. Ook deze slag moeten we winnen,en wel met vlag en wimpel. 
De onderduikersverzorging is de laatste maanden door de loop der 
omstandigheden enigszins overbodig geworden.Het is ml de tijd,dit 
met alle energie weer ter hand te nemen. 

Moet er eventueel gekraakt worden peen zorge voor plaatselijke 
hulp van de K.P. 

C.B» 
L.0. 

* 

. 
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h.et grootste respect "bestaan,waar juist zij het openlijk verzet ver- 
tegenwoordigen. 

Militair optreden in samenwerking met geallieerde legers op het 

üangaande deze actio kreog U reods een aantal richtlijnen en "beve- 
len door,terwijl U bovendien binnen afzienbare tijd hieromtrent nog 
nader zult vernemen. 

Het lijkt mij onnodig en overbodig op dit punt in deze brief 
nog verder in to gaan. 

Bewakings-en ordehandhavingsdiensten tijdens en na de bevrijding, en het 

2üï!§25®ï;®S_ï§S-§Sê£ï22£-iS-.S§5Sê£^i5£_^252S§2_2i§S2S!Ë®SA  

Deze diensten zullen worden verricht door het VMSG der HBS, 
alsmede door politionele instanties.Hoe doze taken zijn vordeeld ,is 
momenteel van minder belang,doch ik hoop hier,bij een volgende gelegen- 
heid nader op terug te komen. 

DO 
++++++ 

Bijlage 2 

Uit de Pers enz. 

Wie vrijstelling vraagt.laat een ander slachtoffer worden. 
Wij dienen ons als eén man tegen deze deportatie te verzetten.Er is 
hier thans geen schipperen meer mogelijk.Het gaat ook niet om ons per- 
soonlijk belang.Het gaat pm de kracht van ons gehele volk. 

(Trouw) 

Wat is ons recht en gerechtigheid waard ? Willen wij deze laatste vuur- 
proef doorstaan,dan zullen wij opnieuw de zin van ons leven en onze 
bestemming buiten ons zelf moeten zoeken. 
Het is de enige mogelijkheid om alles te verliezen en toch fie overwin- 
naar te zijn.Hoeveel helden voor het vuurpeleton hebben dit begrepen, 
ieder op zijn eigen onnaspeurlijke wijze. 

(Vrij Nederland) 

Het is een plicht,ons van Godswege opgelegd,onze medemensen,onze mede 
landgenoten,die honger lijden,te hulp te komen, een ieder naar de mate 
van zijn krachten.Want dit gebod hebben wij ontvangen:Wie God bemint, 
moet ook zijn broeder beminnen. 

(Uit de boodschap,voorgelezen in de Katholieke Kerken) 

Alle werkgevers ,die directe of indirecte medewerking verlenen aan de 
nieuwe Duitse maatregel,stellen zich bloot aan latere vervolging we- 
gens collaboratie met den vijand. 

(Ned. Regering) 

Alle krachten moeten ingespannen worden om het verder wegslepen van 
onze jonge mannen tegen te gaan en te verhinderen.Dat is de gróte en 
belangrijke taak,waarvoor geheel Nederland in de komende weken gesteld 
wordt. 

(Het Parool) 

Het werk van onze werkende en zorgende vrouw verlichten is een ore- 
plicht en een nationale taak. Het is geen schande de vloer te vegen 
en de vaten te wassen.Ook dat is frontdienst nu de oorlog tot in de 
huiskamers is doorgedrongen. 

Door het leven in de huiskamers te verdedigen,bewaren wij een 
der sterkste bastions van ons volk tegen den vijand. 

(Vrij Nederland) 
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Communiqué Nr. 1 

Ï2£.5§ï2i5iSSm 

Te iunsterdam op de eerste dag vari aanmeldingsplicht.^ Januari,is 
des avonds het geheele aarme1dingskantoor in de Spieghelechool aan de 
Marnixstraat af gebrand, nlle 10 san vrijwillig Nederlands Personeel zijn 
op weg naar huis neergeschoten door Verzetsbeweging. 

Te nasterdan tevens voortdurende aanplakacties van de Regeringsver- 
klaring, welke ook elders dringend gewenst blijken.Doeltreffende voorbe- 
reidingen noeten genomen worden om de afvoer van mannen te verhinderen. 
Laat U niet terughouden of afschrikken door de weifelende houding van 
overheidsinstanties en werkgevers. 

Wij blijven ten volle staan achter de Regeringsverklaring,dus géén 
ixusweise aanvragen.Blijft trachten iedere tegenwerking van deze actie net 
alle middelen te bestrijden. 

Verzoeke ons het ontwikkelingsbeeld van de actie bij ïï ter plaatse 
dagelijks toe te sturen. 

Communiqué Nr.2_ 3-1-'45 

Twede aanmeldingskantoor te Amsterdam is door een tijdbom tijdelijk bui- 
ten werking gesteld. In de Zaanstreek, grote aanplakactie met succes. 
Eerste 2 dagen slechts ca. 60 aannelaingen te Zaandam. 

In Noord en Zuid Holland zijn reeds meerdere bevolkingsregisters in 
veiligheid gebracht. _ 

De Duitsers gaan nu trachten ons hiermeoe voor te zijn ,dus laten 
ambtenaren bijtijds onderduiken met de gegevens. 

In Kennemerland kwam ae vijand om de registers weg te halen en za- 
gen de zaak juist in vlaamen opgaan. 

Sr bestaat gegronde hoop, dat een groot aantal der voornaamste 
werkgevers gesteund door leidinggevends personen uit de arbeidersbewe- 
ging hun plicht zullen begrijpen, zodat mst verdubbelde kracht gewerkt 
moet worden om de wijfelmoedigen ook op hun plicht van gehoorzaamheid aan 
het regeringsbevel te wijzen. Een voorbeeld van een schrijden aan werk- 
gevers wordt U toegostuura. 

In het Gooi en Utrecht ontvangen aanmelders,welke zgn.recht op een 
nusweis hebben,aanzegging; hebben enige dagen later bepakt on bezakt 
gereed te staan. 

Co]maunique_Nr. 3 9-1- * 4-5 

Ook in Utrecht no vele bevolkingsregisters in veiligheid gebracht.Vooral 
in kleinere steden on dorpen vrijwel geen aanmelding. 
In verband mot onze actie merken wii op,dat verschillende collaborateurs 
het in het geheel niet eens zijn met deze mens en-roof .Dit mag echter 
nimmer reden zijn om in onze actie met hen samen te werken. 
Het is dringend noodzakelijk,dat ook elders plaatselijke actiecomité's 
worden opgericht uit de gezamenlijke,aldaar werkende organisatie's. 
Verzoeke dringend de gegevens betreffende het verloop der acties en de 
totaalcijfers van de aanmeldingen bij U(acresseren aan bureau Luci.)/ 

BERICHT UIT ROTTERlkdi N.V. 

Uit officiële betrouwbare bron vernemen wij het volgende en verzoeken wij 

^ met de meeste spoed te verspreiden; 

Vrijdag 12 Jan, of één der volgende dagen,zal door de SD huiszoekingen 
gedaan worden naar die personen,welke bij razzia's of arbeiasoproepen naa 
kampen zijn vervoerd en vandaar gedrost zijn.De P.B.'s van die personen 
zijn in de kampen achtergebleven;hierdoor is men op de hoogte van hun 
adressen.Verder behoort het niet tot een onmogelijkheid,dat naastgelegen 
percelen onderzocht worden en rerloops aanhoudingen op straat zullen 
plaats vinden. 
Zegt het voort !! i 11 ï 



®i}^§5e l_5eil0r§n<iS ^'i 

De Regering heeft gesproken. 

, Het uur der "beslissing is daar 

.aan het Nederlandse Volk. 

Landgenoten. 
Sedert lo Mei 1940 is ons volk in een oorlog betrokken,die naar wij 

konden weten steeds in hevigheid en barbaarsheid zou toenemen.Wij zouden 
gelukkiger zijn geweest wanneer wij buiten dit gevecrht op leven en dood ge- 
bleven waren.Dat is niet gebeuru. Wij zijn partij en tegenover ons hebben 
wij de wreedsten eh meest omnenselijken tegenstander die sinds eeuwen in 
Europa is opgestaan. HitIer en het gespuis,dat zich rondom hem heeft ge- 
schaard, schromen niet eigen land en volk aan de volledige vernietiging 
prijs te geven,hoeveel te meer zullen zij er volken,die zij nog in hun 
klauwen hebben opofferen aan hun krankzinnige en satanische doeleinden. 

Dit lot bedreigt thans het Nederlandse Volk. 
Het gaat niet om iets meer of minder vrijheid,het gaat om ons leven.Niet 
de armoede,maar d© dood bedreigt ons i Niet een deel van ons volk,maar wij 
allen zullen aan d© varnietiging zijn prijsgegeven als Hitier's plannen 
worden uitgevoerd.Ons bestaan als natie, de toekomst van ons volk staat 
op het spel. 

Een ieder late dez© waarheid goed tot zich doordringen,aleer hij zijn hou- 
ding tegenover ae nieuw afgekondigde Arbeidsdienstplicht voor alle man- 
nen van 16 t/m 40 bepaald. 
Indien wij ons niet verzetten hiertegen, zullen .binnen zeer korte tijd te- 
samen met degenen dl© reeds weggevoerd zijn,veel meer dan een millioen 
Nederlandse mannin in Duitse handen zijn. En de Duitsers zullen niet rus- 
ten alvorens zij ook d© 50-jarigen en 60 jarigen in hun klauwen hebben. 

Deze mensen zullen niat alleen sterven aan ziekten en ontberingen,zullen 
naarmate de oorlog voor Duitsland slechter verloopt,steeds dichter achter 
het front worden ^ingezet en tenslotte,zoals reeds thans tendele gebeurt, 
voor Hitier Duitsland moeten vechten,dat betekent sterven. 
Een Geallieerd© overwinning zal ons aan niet meer baten.Onze rijkdommen 
zullen vsrwoiÊt zijn,we kunnen ze weer opbouwen.Onze landen staan onder 
water,we kunnen z© weer droog maken.Maar het verlies van zoveel,meest 
jonge mannen,zal onze volkskracht voor vele komende jaren grondig ver- 
zwakken; het merg zal uit ons volksleven zijn weggesneden; wij zullen niet 
alleen arm en berooid,maar dodelijk gekwetst,geschonden,verworpen en ont- 
eerd onze *'overwinning' kunnen "vieren". 
De ondergrondse verzetsbewegingen,die U, in overeenstemming met en op 
grond van de door onze wettige regering afgelegde verklaring thans op- 
roepen tot verzet,weten wet zij doen en kennen uit exgen ervaring de moei- 
lijkheden van a© strijd en de offers,aie gebracht moeten worden. Zij hadden 
het volk,waaruit zij zijn voortgekomen,waarvan zij deel uitmaken, in welks 
midden zii leven,het volk dat hen boven allen lief is,deze zware gang 
liever bespaard. Zij zijn bereid eigen veiligheid en vrijheid en leven ten 
offer te brengenCgelijk zovelen van hen roods deden) om ons volk te redden. 
Maar hun activiteit is voor ditmaal niet genoeg.Niet alleen de leden van 
de verzetsbewegingen,alle manlijke Nederlanders van 16 t/m 40 jaar zijn 
vogelvrij verklaard,en straks zullen de 50 jarigen en ouderen volgen. 
Hitier en zijn horden willen het gehele Nederlandse volk meeslepen in hun 
Germaande wereldmacht. 
De offers dio het verzet vraagt,mogen zwaar zijn en de strijd moeilijk-Wij 
hebben geen keus meer.Wij zijn in de uiterste beslissing gedreven. Geen 
¥«Pzet betekent de ondergang ! Verzet kan ook ernstige gevolgen hebben 
aaar is de enige mogelijkheic. tot reading. 
Teneinde zichzelf tegenover het wereldgeweten te verontschuldigen,tenein- 
de zich tegen de gevolgen van hun eigen misdaden te beschermen, met de 
bedoeling tweedracht ys zaaien onder het Nederlandse Volk en door de hulp 
ia te roepen van alle lafaards en egoïsten,de twijfelmoedigen en de slim- 
m«rikken,willen de Duitsers door middel van 'huswej-se " scheiding maken 
tussen vrijgestelden en niet-vrijgestelaen.Deze Duitse opzet moet mislukken. 
Onze wettige Regering heeft het personeel in overheidsdienst en de werk- 
gevers ten strengste verboden,direct cf indirect medewerking te verlenen 
aan de nieuwe Duitse maatregel tot mensenroof. 



Wie personeelslasten opmaakt,wie als tussenpersoon optreedt tussen de 
Duitse instanties en de werknemers,wie,zij het de geringste administratie 
uitvoert in het verband met de Duitse maatregelen,ook als zil zogenaamd 
uitgevoerd worden ten behoeve van het personeel,die werkt mede l 

Onze Regering zal dezulken later wegens collaboratie met den vijand 
vervolgen en straffen. 
Onze Regering doet voorts een dringend beroep op iederen Nederlander oa 
eensgezind en als volk, in onderlinge solidariteit zich tegen deze nieuw 
aanslag te verzetten. 
Wie een ^nisweis aanvraagt of aanvaardt verbreekt de eensgezindhstd en 
deserteert uit dc frontlinie van het Nederlandse Volk. 

Met deze krachtige verklaring en dit ondubbelzinnige bevel heeft onfï 
Regering de Duitse poging tweedracht te zaaien in ons volk verijdeld.Sr 
is geen scheiding meer mogelijk op grond van verschillend inzicht,de 
enige breukjdia nog bestaanbaar is, is die tussen loyale onderdanen en 
saboteurs van ©en overheidsbevel,tussen gehoorzamen en ongehoorzamen, 
tussen getrouwen en deserteurs,tussen vaderlanders en collaborateurs. 
Wij hebben het in onze geschiedenis onsterfelijke voorbeeld van de spoor- 
wegarbeiders om te zien wat trouw en gehoorzaamheid vermogen.Wij hebben 
het voorbeeld van d© Deense staking om te leren wat een eensgezind volk 
vermag. Wij hebben de voorbeelden van onze matrozen,piloten,soldaten en 
koopvaarders om te weten,hoe men als getrouw vaderlander de bevelen van 
zijn wettige overheid diént op te volgen. Wij zijn omringd door ce voor- 
beelden van heldenmoed en trouw, in eigon land, in elke stad, aan de 
fronten,in alle landen van Europa, waar de bloedige klauw van Hitier 
vreedzame mensen tot dezp uiterste beslissing dwong. Wij kunnen ons niet 
meer vergissen.Wij kunnen'nog slechts laf zijn en moedwillig blind. 
De gezamenlijke ondergrondse verzetsbewegingen kennen de ernst van dit 
uur.Zij hebben oog voor de tragische beslissing,die ons volk door een 
barbaarsen tyran wordt opgedrongen.Geslachten zijn in deze lage laadsn 
voorbijgegaan, zonder dat hun een beslissing op leven en dood werd opga- 
drongen. Zij mogen er God voor danken. Ons echter is een ander lot bascho— 
ren. Van ons wordt gevraagd alles wat wij als volk zijn en verzameld hebben 
aan geestelijk en materieel bezit,alles wat onze vaderen hebben geloofd 
en gehoopt en alles waarop onze kinderen eenmaal een nieuw en vrij Neder- 
land zullen grondvest en, waarheid, gerechtigheid, vrijheid, onze volkskracht 
en onze eer,te bevestigen. Op ons trekken de tijden zich samen. 
Ootmoedig tegenover de ontzaggelijke opdracht,waarvoor wij zijn gestold, 
maar vastberaden en trouw aan de bevelen van de Regering van onze grijze 
Koningin,die ons in moed en onverzettelijkheid is voorgegaan. 

Mijn schild ende betrouwen,zijt Gij,o God,mijn Heerï 
Op U zo wil ik bouwen,verlaat mij nimmermeer... 
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Enkele practische wenken. Blijft rustig,Wacht de komende dingen kalm af- 
Laat U niet van de vrijs brengen door Duitse bedreigingen,noch aoor alarm- 
erende gerucht en. Ge en samenscholingen op straat.Niet voortijdig onderdui- 
ken,maar wachten tot het juiste ogenblik.Eerst zien hoe de toestand 
zich ontwikkelt.Werkgevers,betaalt tenminste een maand loon vooruit. 
Regelt Uw contacten voor het geval U zelf niet op straat kunt.Weest 
wakker en houdt goede moed. 

-o-o-o- 

% 



Bijlage behorende bij Mede^29 

Dezer dFigen hebben de Duitsers de arbeidsdienstplicht voor alle manne- 
lijke Nederlanders van 16 t/m ^-0 jaar afgekondigd. Voor de provincie 
Gelderland is de leeftijdsgrens op 50 jaar gesteld en in sommige streken 
van ons vaderland zelfs tot 60 jaar. De veronderstelling is gewettigd, 
dat men ook hier in het Westen bij de ^-O-jarigen geen halt houden zal. 
In de Regeringsverklaring van 2 Januari j.1. via Radio Oranje afgelegd, 
wordt als uiteindelijke bedoeling van onzen vijand genoemd: "'Het grondig 
verzwakken der Nidcrlandse wolkskracht voor vele komende jaren-1' 
Inderdaad zullen, wanneer deze Duitse opzet slaagt,meer dan een millioen 
Nederlandse mannen aan de willekeur van onze vijanden zijn overgeleverd. 
Zij zullen,gelet d® vreselijke ontberingen waaraan zij zijn blootgesteld, 
omkomen door ziekte en gebrek,zij zullen het slachtoffer worden van de 
geallieerde bombardiminten en de verliezen,die ons volk zo te lijden 
krijgt,gevoegd bij de andere slachtoffers van de Duitse terreur,van de 
oorlogvoering,de ondervoeding en de TBC,zullen zwaarder zijn,dan op de 
bloedigste slagvelden. 
Door voor den vijand te werken versterkt men bovendien het Duitse oorlogs- 
potentieel , verschaf t don vijand sterke verdedigingslinies,die de oorlog- 
voering van de geallieerden zullen bemoeilijken,de overwinning uitstellen 
en zodoende niet alleen oen groter aantal mensenlevens van onze bondge* 
noten opeisen,maar tevens het lijden van ons volk onnoemelijk bezwaren-r 
Tenslotte zullen de morele gevolgen voor ons volk zeor ernstig zijn.Men 
kan niet aan de onmenselijke eisen van een barbaarsen vijand blijven toe- 
geven zonder daarbij schade te lijden aan zijn ziel. De omstandigheden 
waaronder de slachtoffers ver van huis tewerk gesteld worden en de toe- 
stand waarin het gezin achterblijft, zullen de verwildering in de hand 
werken en ons volk zal zijn eer als natie voor het oog van de ganse we- 
reld hebben verspeeld. 
Deze overwegingen tesamen hebben ongetwijfeld onze wettige Regering ertoe 
genoopt,elke directe en indirecte medewerking aan deze Duitse maatregel 
ten strengste te verbisden. 
Dit verbod geldt het gehele personeel in overheidsdienst en de werkge- 
vers . 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland zijn na rijp beraad begon- 
nen een gemeenschappelijke actie tegen deze Duitse terreur te voeren 
0.m. hebben zij door het aanplakken van de Regeringsverklaring en door 
het op grote schaal verspreiden van pamfletten ^et Nederlandse volk 
opgeroepen zich niet te melden,geen vrijstellingen te vragen, noch zijn 
bemiddeling daartoe te verlenen, in overeenstemming met het bevel en het 
dringend beroep van onze Regering.andere scherper maatregelen worden 
voorbereid en zij zullen, zodra dit nodig mocht blijken,worden uitgevoerd. 

—o— 
Het is ons bekend voor welke grote moeilijkheden, ja welk een gewetens- 
conflict, gij geplaatst zijt. Enerzijds is er de zorg voor Uw bedrijf,het 
nut van het blijven functionneren Van de publieke diensten,de verant- 
woordelijkheid voor het onder Uw leiding werkende personeel,waarvan U 
waarschijnlijk een ged eelte door het aanvragen van vrijstellingen redden 
kunt. U weegt de moeilijkheden,die het gevolg kunnen zijn van een massale 
verzetsactie in een tijd,waarin onsvolk door de zeer précaire voedsel- 
toestand reeds zo zwaar getroffen is. 
Het is wel verre van ons het verzet als een sportieve onderneming te 
beschouwen} wij weten van de ernst door 4 jaren harde ervaring en ook de 
mogelijke gevolgen zijn door ons in rekening gebracht, alvorens wij onze 
beslissing namen.Twee overwegingen echter zijn voor ons van doorslagge- 
vende betekenis. 

1. Zonder verzet is ons volk zeker verloren. In de aanhef van deze 
brief hebben wij geppogd dit uiteen te zerten en het is tevens de mening 
van de Regering.De enig mogelijke verrassing,die is weggelegd is voor een 
«trijdbaar man- 7 
2. Onze wettige Regering heeft een duidelijk bevel gegeven.Nederland is 
in oorlog en zeker nu dienen wv: de bevelen van onze overheid stipt en 
in volladige overgave aan den gestelde opdracht uit te voeren. 



Voor een goed vad rlancler en getrouw ondcraa n van onze Koningin Wilfaêl 
mina kan en mag na dit bevel het geen vraag meer zrn, welke houding 
dient te worden aangenomen, aan de frnnten in West-en Oost- en Zuid 
Uuropa,Birma en in de Paciiic,op..2eé en in.de lucht,staan aillioenea 

solddten voor wie slechts een gebod geldt:Gehoorzaamheid.Niet wij,de 
Duitsers hebben dit front tot in onze kantoren,fabrieken,werkpl&atsen 
en scholen gelegd. Onder minder moeilijke omstandigheden dan onze solda- 
ten, zullen wij tenminste dezelfde gehoorzaamheid moeten tonen. 

Maar voor d, werkgevers, geldt nog een bi} zona ere reden. Gij waart hot mede, 
die voor df oorlog vaak terecht waarschuwde tegen gezagsondermijning,en 
die opkwaamt voor tucht en gehoorzaamheid. Straks,als het vrosanure 
onweer van cis oorlog is overgedreven en lichter luchten boven ons vader 
land openbreken,zult gij opnieuw in een chaotische wereld oproepen tot 
orde,discipline en trouw. Uw stem zal vals klinken en Uw ernst en waar- 
achtigheid zal tercht in twijfel worden getrokken,wanneer U thans nu de 
gehoorzaamheid aan onze Hegering strijd en moeite en wellicht schade 
voor U betekent,tracht dit bevel krachteloos te maken door er een ver- 
keerde uitleg aan te geven of erger nog,indien U botweg zou weigeren er 
gevolg aan te geven. Meent niet,dat Uw handelwijze onbekend zal blijven. 
U staat reeds door Uw positie in het brandpunt van het maat schappelijke 
leven en zij,die z.ich opmaken om ten bats van ons volk ,leven en'goed 
op het spel zetten,zuil en Uw desertie en tegenwerking niet vergeten en 
zich te gelegener tijd Uw daden weten te herinneren.Onze Regering stelde 
bovendien vervolging wegens collaboratie met den vijand in het vooruit- 
zicht . 

De gezamenlijke verzetsbewegingen in 'Nederland hebben dit schrijven tot 
,U gericht,om U overeenkomstig het Regeringsbevel te wijzen op Uw plicht, 
den Duitsen aanslag op ons bestaan als natie in onderlinge solidariteit 
het hoofd tek bieden. 
Dit betekent,dat U op geen enkele wijze medewerkt aan de administratieve 
voorbereiding of de tenuitvoerlegging.De Duitsers zullen U ongetwijfeld 
allerlei middelen aan de hand. doen om deze medewerking te caaovflsren- 
Wie echter personeelslij sten invult,als tussenpersoon optreedt tussen 
Duitse mensenjagers en Nederlandse arbe ■ ders,vrijstellingen aanvraagt, 
(ook wanneer dit op verzoek van den betrokkene geschiedt), die 
w e r k t m s d o en erkent in wezen de barbaarse,alle recht en nense- 
lijkhsid tartende maatregel als rechtsgeldig. 

Meer nog l U zult U niet alleen van medewerking hebben te onthouden, 
maar U zult gevolg geven aan de oproeping van onze Regering, in, onder- 
linge solidariteit"mede het hoofd' te moeten bieden aan deze aanslag. 
Dit betekent, dat U het verzetswerk met alle mogelijke middelen zult 
moeten steuren en'speciaal dat U ervoor zult moeten zorgdragen,ce ge- 
volgen van een weigering van Ujw personeel op te vangen. U ku vt dit does 
door tenminste één maand loon nu reecis vooruit te betalen en voorts 
alle financiële maatregelen te treffen,die daartoe nodig zijn.levens 
doet U verstandig op een veilige plaats,lijsten met namen en aaressen 
(liefst van elkaar gescheiden) van Uw personeel te bewaren,opdat bij een 
eventuele 'hulpactie de gezinnen gevonden kunnen worden en net werk ver- 
gemakkelijkt. 

Onze vijand heeft ons in deze uiterste beslissing gedreven .Wij hebben 
haar niet gewild en bidden God,dat het gevaar van ons afgewend moge 
Worden. Maar indien niet,dan zullen wij de gehoorzaamheid en de dapper- 
heid moeten tonen, zonder welke in dit tijdsgewricht geen volk zijn toe- 
komst en vrijheid redt . 

8 Januari 1945 De gezamenlijke verzersbewegingen in Nederland. 



20 n 

g Mededelingen Nr.^-'' ? 

Topvergaderlng, 
Tot onze grote vreugde waren alle prov, vertegenwoordigd, zij het 
gedeeltelijk door hun interprovinciale leider. Hulde aan hen, die 
ondanks alle gevaren hun plicht hieven vervullen. Zelfs uit het 
harre Zuiden kwam de interprovinciale leider op houten handen 
aangerateld. We hehhen een vermoeden, dat de eerstvolgende verg. 
in een Vrij Nederland zal plaats vinden. 

De gang van zaken. Met voldoening mogen we constateren, dat vrijwel overal de 
L.0. haar hrede taak voortzet, een taak, die zelfs verbreed is 
door de deelname van de L.0. aan Het Binnenlands Leger. Men moge 
echter door dit laatste de oorspronkelijke taak niet vergeten. 
We dringen er nogmaals op aan , alle gegevens ten spoedigste aan 
alle districts- ®n plaatselijke leiders door te geven. Het is van 
het hoogste belang , in deze spannende tijden één lijn te trekken 

De opdracht van Prins Berüard. . J- 
Het is zeer te betreuren, dat een oproep tot eenheid , uitgezon- 

jjien door de radio, noodzakelijk was. Het is Inderdaad niet tegen 
/ te spreken, dat er een grote chaos heerète, toen we meenden, dat 

het uur der bevrijding geslagen was. 
^ooral onder de z.g.n. gewapende groepen, heerste de .grootste 
concurentie, Sen eenstemmige leiding ontbrak. 
Alle grote org. waren het erover eens, dat op die manier een 
binnenlands leger alleeen maar een poging tot zelfmoord zou zijn. 
De illegale koppen heeft men bijeengestoken, de eenheid is er, 
tenminste in de toppen. Aan ons, medewerkers van de L.0, de op- 
dracht overal te bouwen aan de eenheid beneden, opdat we bij 

. . de glorierijke intocht der Irenebrlgade, als een hecht manuis— 
front ons kunnen vertoBan, 

o» delta. Daartoe zijn nodig z.g.n. delta1s, in het vorige versLag drie- 
hoeken genoemd, 
Sen delta bestaat uit een raad van drie, n.1, leider K.P., leider 
O.D. en leider R.V.V, Alle andere groepenl, dus ook de L.0. scha- 
ren zich onder één van deze drie, de L.O, dus onder de K.P, 
Deze drie org, zijn erkend door de Regering en hebben dus bevoegd 
heid. 
Sr is san centrale Delta, die de orders uitgeeft voor het gehele 
land. Zo moet iedere streek of plaats zijn Delta hebben. 
Diverse leiders van de L.O. nemen reeds vooraanstaande plaatsen 
in in de Deltabureau's, om de eenvoudige reden, dat we reeds 
jaren dit werk onder do knie hebben. 
Alle groepen, die los van do Delta werken, stellen zich bulten 
de orde, men bedenke dit wel. 
Sr is dus een Centorale leiding, er is eenheid. Men geve dit door 
de rede van Z.K.H. kan dus worden herroepen. 
Hier ligt voor L.O.leiders een prachtig» taak, indien de Delta 
ontbreekt, te proberen er een te stichten. We hebben, immers onze 
contacten overal. 

Financien, Daar het contact van do K.P, onderling soms zeer moeilijk is, 
wordt geadviseerd, plaatselijke K.P.*3, die financieole moeilijk- 
heden hebben, uit de districtskas of plaatseljike kas te betalen. 
Bij geldgebrek, gelieve men het G.B, te waarschuwen en toezending 
volgt omgaand. Sr is plotseling iets uit de lucht komen vallen, 
in de letterlijke zin van het woord. 
Anderzijds adviseren we wel, de inkomsten niet te laten dalen, 
wok in de toekomst blijft een behoprlijke kas een aangenaam ding. 

Bonkaarten en rantsoenen. 



Met het oog op de moeilijke verbindingen en het feit, dat er zeet vee'1 
kaatren gekraakt zijn, kan ieder prov. leider zijn b.k. der provincie 
verdelen. Bij een tekort dient de buurman of het C.3. te worden gewaar- 
schuwd. Eveneens de rantsoenen. 
Men bedenke echter wel, dat we zeer zuinig om moeten gaan met de versprei- 
ding, In de eerste plaats moet men zö snel mogelijk overal plaatselijk da 
b.k.brengen, maar de duikers mogen ze nog niet ontvangen. Dat mag alleen 
vlak voor de afloop van de lopende periode. In de tweede plaats mug absoli 
geen dubbele worden uitgereikt, want er bestaat de kans, dat we plotselin; 
door de bevrijding, w er legaal worden. Dan zijn we geen knoeiers meer. 

Qe i.v's. Lever ze allen in. Laat de d.k's niet durven weigeren. 
Houdt het oog op de i.v. 's . Die moeten na de ommekeer onverwijld 
naar het C.B, Van iedere druk staat het aantak genoteerd. Na de bevrlj- 

. ding is iedere valse i.v, een misdaad tegen de staat. 

De noodkaart. 
Adviseer iedre duiker, op het bonnetje van zijn oude kaart een zgn. 
noodkaart te halen. Dat kan overal, desnoods achterom. 

Na de oorlog. 
Er zijn verschillende problemen, die aan een nauwgezet onderzoek wor- 
den onderworpen. Daar zijn het voortbestaan van onze organisatie, 
het organiseren van een grote L.0. samenkomst, onze opname in de 
Stichting, het te boek stellen van de historie van de L.0. met haar 
K.P.'s, het verzamelen van gegevens van onze gevallen vrienden, dit al- 
les heeft .onze vchlle aandacht. 
Gaarne ontvangen we nuttige wenken over een en ander. 
Daar andere en momenteel dringender zaken onze aandacht vragen, kunnen 
we hierover nog geen volledig schema geven. 

De stichting. 
Bijgaand vindt U de Stichtingsbrief, waaronder ook de L.O. haar naam 
heeft geplaatst, We menen, de- hulp en steun voor gevallenen en gedupeer- 
den in de ruimste zin das woords, alleen in volle harmonie met de gehele 
illegaliteit te kunnen doen 

De k.p-.-'s 
- • De k.p.^s, thans door de Regering als -een volwaardige verzetsgroep er- 

kend, zijn en blijven onze vrienden. We menen ons te moeten beschouwen 
als Siameesehe tweelingen. Se zijn niet te scheidon. 

Onze diukers, 
Menmoet alle duikers, die van ond de b.k, krgon, dringend adviseren, bij 
vertrek naar huls, adressen acheter te laten bij de plaatselijk leider. 
Via radio en pers zal dit ten spoedigste aan den volke worden bekend 
gemaakt. 
Daar onze bevolkingsadministratie volkomen gedesorganiseerd is,moet de 
L.O. op deze manier help n om weer orde in de chaos te krijgen. 
Nadre richtlijnen volgen. 

Benoemingen, 
Daar niet alle provinciale leiders aanwezig waren, was het niet mogelijk 
definitieve benoemingen te doen in de Adviescommissie en in het Beöfiuur 
der Stichtihg,Voorlopige loden zijn door de verg. aangewezen. 

Adviezen van de Delta, 
a. Reken op een volledig reisverbod. Organiseer daarom estafettediensten 
b. Betracht eenheid in do banden voor het leger der Maquis, Sr zijn 

slechts drie soorten, wij nomen dus die der K.P. 
o. Houdt geen banden in do zak. Dit kostte reeds doden, 
d. Blijf voorzichtig. 
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niegaal. 
Dit woord willen we nogmaals beufein in do harten van alle medewerker 
Nog deze week werden weer een districtsleider en een prov. leider 
gepakt» De S.D, , die aanvankelijk, het hazenpad koos, is dit pad 
weer teruggewahdeld. 
Dagelijks vallen de slachtoffers. Laat U de laatste uren niet pakken 
Wees paraat, maar niet desparaat. 

Wat moot ik doen? 
a. G-oef de berichten door en wel direct» 
b. Bouw aan de Delta's en zorg voor Invloed, 
g. Verspreid de b.k. voor het te laat is 
d. Verbied de uitgifte nog aan duikers. 
e. Houd de i.v. 's in het oog. 
f. Denk na en zend in, Uw idee over de L.0, na de oorlog, 
g. Houd contact met de K,P, 
h. Organiseer estafettediensten, 
i. Blijf voorzichtig. 

Wat moet ik niet doen? 
a. Met groéè revovers zwaaien. 
b. Ruzie maken met andere org. vooral niet met de Delta. 
c. Voorraden aanleggen van b.k. die over zijn. Dat wordt nu inderdaad 

onttrokken aan de medeburgers. 

/T/Ye hopexf, dat dit het laatste topverslag is in het bezet gebied. Moge het vol- 
gende verslag in de Nederlandse Pers, vla de P.T.T. in Uw brievenbus fladderen. 
Dit zij zo, geve, dat onze plaats in het Binnenlandse leger niet vergeefs is. 
Voor een Vrij Nederland, Oranje Boven. 

Het C.B. 
( heden nog op een illegaal zoldertjof 
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l'Cf ! j vOiiilrri ilhtiy. piy "}■- \ü jfXA .if-jL,; 

JtL 1945, bij me^e-dx^lin^jen no. 30. 

waarom crlbiek ot) onze 

Het is werkelijk een genoegen, de critiek te lezen, die gegeven is 
door een gedeelte der illegale pers op de BeginselverKlaring, welke door 
de LKP, LO, Trouw en Schoolverzet is afgelegd. Men Krijgt den inoruk, 
dat zij in die persorganen stof tot nadenken heeft gegeven,. Dit is voor , 
ons hoogstend een reden tot denkbaarheid, omdat men er zich kennelijk 
nog steeds niet van bewust is, dat de knokploegen hun verzet zijn be- 
gonnen, niet uit persoonlijke, doch uit pr ine in i_eele overwegingen. 

Dat de Duitsofeers bij iedere overval, die door de KP. werd gepleegd, 
een vet gedrukt bericht in de kranten plaatsten, dat communistische ele- 
menten (bandieten) trachtten de rust te verstoren en onze voedselvoorzie- 
ning in gevaar te brengen, is begrijpelijk. Zij moesten hun houding te- 
genover het Nederlandsche volk rechtvaardigen, nog afgezien van het propa- 
gandamateriaal, dat zij hierdoor poogden te gebruiken. Zij wisten wel 
beter, want de eerste vraag, die veelal bij een arrestatie door de SD. 
werd gesteld, was: Ir het een k.P.er? 

Dat echter het Parool en Vrij 1'edrtrland eerst thans tot de ontdek- 
king komen, dat onze strijd gevoerd xsuit geloofsovertuiging, is wel het 
beste bewijs, dat zij de kP nog steels niet naar waarde weten te scnat- 
ten. Uit hun critiek blijkt, dat zij geen begrip hebben gehad van het doel 
en de werkwijze van de kP, laat staan dat men hierover met een rasechte 
EP'er heeft gesproken. Typeerend is nok in dit verband, zooals een be- 
rucht SD-officier het als volgt eens uitdrukte: Het communisme met haat 
als drijfveer is voor 'ons van minder gevaar dan de kP, LO, enz. , daar 
deze organisaties hun verzet hebben gebaseerd op hun^christelijke levens- 
overtuiging, die niet te breken is. ueze uitspraak is afKomstig van een 
persoon, hoe laag zijn praktijken nok mogen zijn, die kan oordeelen aan 
de hand van de verhooren, dat de bezielende geloofskracht, niet in den 
Puhrer, maar in den levenden God, voor ons de drijfveer was, deze strijd 
tot de laatste druppel bloed voort te zetten. 

Ik heb het een en ander reeds geschetst in mijn eerste artikel over 
het ontstaan'en de ontwikkeling der KP, zoodat ik hierover niet in den 
breede behoef uit te wijden. Men tracht het voorts voor te stellen, 
alsof ^Thouw"'de"auteur" van deze verklaring is. Het is integendeel de, 
EP-leiding geweest, die hierop heeft aangedrongen. • ■ 

De schakeerin^en, zooals die in ons land bestaan, waren van dien 
aard, dat het noodzakelijk werd om onze KP'ers weer eens helder voor 
oogen te stellen, waarbm en waarvóór onze strijd wordt gevoerd. Ik ben 
het met de critici eens, als men beweert, dat wij conservatief zijn, 
doch dan in zooverre, dat wij vechten voor onze godsdienstvrijheden, 
waarin wij geen enkele staat inmenging zullen dulden. Onze christelijke 
beginselen zijn oer-conservatief, doch blijvend. Wij zijn echter ook 
radicaal, vandaar onze strijd tegen de slappe figuren, die niet waard 
zijn eenige verantwoordelijkheid te dragen. Ook wij willen niets lie- 
ver zien, dan een krachtige regeering, waarbij wij alsvoorbeeld hoe het 
niet moet, de periode van vóór 1940 kunnen stellen. Dientengevolge wil- 
len wij een kraentige overheid, die door ons wordt beschouwd als .te 
xijn dienaresse Gods. Als zoodanig binden wij reeds thans den strijd 
aan tegen de slappe elementen, die nu reeds belangrijke functies be- 
kleden, in welke lichamen danook. 

Het is hierbij van belang op te merken, dat in de eerste plaats 
de houding van hen, die uit hoofde van het feit dat zij de voorreoh'tën 
van een hoogere opleiding hadden genoten, leidende functies vervulden, 

,7®. 8evallou heeft getoond, dat zij voor het vervullen van een der- 
gelijke functie de allereerst noodzauelijke karaktereigenschappen mis- 
en. Deze eigenschappen zouden hun eerst het recht verschaffen door hun 

overwicht leiding te geven; niet slechts gaven zij vaak niet een voor- 
Deeld. aan hun ondergeschikten, doch dikwijls volgden zij het door de 
omer hen gestelden gegeven voorbeeld nog niet eens op. Hierbij doel ik ; 
evens op die personen, die z.ich sinds ^ September geroepen achten in 

■v; -^fssale wereld een hoofdrol te veivullen, zonder daarvoor over de oenoodigde capaciteiten te beschikken. 



in/ij wensoaen^ .aUaoevel wij o::s tans reeds uitgesproken hebben voor 
rechts, waeroxj wij m nex, geheel geen bepaalde politieke groepeeringen 
voorstaan, ons eontsr ook te onderwerpen aan een kabinet, dat gedeelte- 
lijk links dan we-, g die el links Mj een eventueele vorming daarvan in 
deze geest zou uit.-v aller.. 

Hebben wij voor niets al L-,ae ' ::.'f ers gebracht.- door de strijd te 
voeren tegen een heioensche notalitairo staatsgedachte?. zooals zich 
deze^laatsts jaren getracht heoft aan ons op te dringen? Zullen wij wel 
het btaatsabs-r.i.utisme aan*/aarnen. in een andere vorm, met misschien ver- 
dergaande anarchistisohe iaeeon? vvij bohoe'/en toch niet te verzwijgen, 

ou,de..,i:?r1?^n l'o0,0 ^ afkomstig zijn uit Protestant sohe of Roomsen katholieko Kiingeij.. die steeds in het verzet de richting aan- 

faIenu ge v®?jioor zuiver religicr.se overwegingen, wijl zij de eere G-ods hooger aoneen den menschsn eer. Ook dit verklaart, waarom deze 
vechters voor onzeprincipicele vrijheden veelal uit de kringen van de 
gewone luiden axkomstig zijn en waarom ons Christelijk volksdeel KP en 

iSnto0dr,aa^»^ytij hadden het recht aan.onze zijde,Het is voor de RP dernalve ..'OK nooit als een behoefte gevoel'" om zich uit te 

dcS at;0"ia iat tllms seiazni3.&De dxljfreeren en het 
dele ioneenq l tl ^ Z1 iri--" ^e^ waarbij nog komt de structuur due al deze jongens lag,, waren n.vrzaak dat zij zioh in de KP-sfeer thuis voel den 

dSlnTCenSl"O «-«lijhs en tersStglS SïS hefon-' 
cipieele gesprekken" ^hs^q4"f Veelal harde' maar tooh ook prin- 
als offer ^eval'heii vi ^ ^ ^ ^ ■liet Srootste gedeelte van die kern oxier gevallen yo-^x ons v»erk en juist voor diegenen die hun riien 
aanvulden. „ het thans „el neolig ronduit te teggfn, Sk ene SaSpSt is. 

s^.srsi s s: 

oS SdTdeeïtfvL 

ken. d^M^alfef jaïstitfdelVCdr'nfh1?11 de «and van ha- 
handen ineen to slaan, zich in deze v i'^-n Vo m®er dan ooit ncodig is de 
zichzelf zoo vreemd, als in de -llega1itetf0^ i U1 |Sp? ^■Is dit Gp 

maakt wordt in linker en rechter ieo^ f^ 00k reed? de sP-L^sing ge- 
regeering van advies -no-i; die^emv''ai c, a xrn een 9omm;i3sleJ <^le straks de 
zith dan rechts laat ye^aSo^fi! de *5' §*Zien h&ajc doelstelling, 
onze plicht om te zeg;-n^üf-en 611 de 1:Lllk3" is het danAiét 
stukken van straks, onz- houding d« wellicht groote vraag- 
1 out er en alleen ais gevol? va^nn^n^t ide Politieke Partijen, 
alleen de leiding, ook de RP-j"tie^ h? ^lpiee striJd, zal zijn? Wiet 
zien van deze vrat|s?S>en ille^ ™ zelfstandigheid ten aan- 
dit weten. Het is voor her --oen'telu Üt ^ien beknot, mogen en moeten 
uitspraak. Zij weten hWmedi ^t 5 een bevredigende 
derd is gebleven en v.; ^ ruin' "Lr der ^ n0g 

Wat.Soc. geen ander istaatsahs^ViSe ^ — Jaar strijd tegen het 
raad zijn tegenover r'ie-'eneu Ü" vp'h " f11^0-1116 verlangt. Het zou ver- 
sobers gevallen zi "n t thans voor de loepen der Duit- 
openstellen voor deze ge dicht eng ang. n éL,tale onze Poorten zouden 

Het doet ons gsnor-r^n ^^<70 
te vernemen, en het 'is"voer- ï -reed3 genoemde bladen 
delen, nu men van buitenaf ^ ^ daiy de juiste weg bewen- 
en de KP, , die speoib^l ienhenr" ■ k;9rvan kennis draagt, In de LO 
vindt men het begr ijneJh ikt 11 ^ran.de andere twee organisaties 
hebben van het j!tederltndqc>e'-r .%'~'10

de ,9r£f*18a:tie8* die de sympthatie 
op de borst te slaan) c-ck JVlat.en W1J e^voor waken, ons 
nen presteeren in het belang '^n on^i - 111 ^ eenvoud iets te kun- 
men van deze hechte vriendshaonsbar* ii"n\en.ons Tolk- Kennelijk schrikt 
zelfstandig, el/aar me^ be:Lde organisaties,,die, hoewel 
vullen, en daarïoon ok ^ WaaIieeri** aem- 

I 

- -  - - M 
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Het; Z&.I niet onDekend zijn. datiaet b.lad Tpouvï' de Bep'in^l «Tinrr 
heeft ge^bU^ Het wil mij'voorkomen, dat TcSt^^e geS^ 
is hoofdzakelijk he^fc op het artikel dat door Trouw hier- 

wiizen3 dat wp1Sh ^ hetzej hlad. In meen er goed aan te doen erop te 
a™ n' de negir.ceivfcmui-s^,,; uoo,n niet de beschouwing, daarvan oor irouw gegeven, door da La? is aodaitaekend. Hiervoor treft de KP 

pSso?|Ln Verwi:jtj ffi0et 7jich ten oyzidite daan-an wenden tot dit 

'ïtij hebben het vertrouwen in onze ploegleiders, die niet door bizon- 
aere voorrechten deze plaats hebben veroverd, doch door hun prestaties 
en hun inzicht. Wij wille.!,i ookiatraks O-üö vertrouwtm geven aan gezagdra- 
gers en rn de staat én in de maatschappij, alsmede in een leger, dat nu 

e bouwen staat, doch dan moeten de betreffende personen ons respect af- 
wingen omdat zij hun plaats verdienen.. Pretenties heeft de KP verder 

Sndracbtafr«SeJfPende striJcl duurt t';t dat tijdstip, waarop de wapens in 
teldtke atT^-n refeerinS a^-Len moeten worden ingeleverd,, doch haar gees- 
reoht meeru ^ voort, ook al he-efl de KP straks geen enkel bestaans- 

seleeid^PPn^IÏ^ • ^d"iV;LdUeel ï160" in de^e Periode die achter ons ligt 
feer zeker ziin ^ïhth10^1" ook

1
rec]'L-TafirdiSe strijd te voeren, hetgeen zezier zijn vruchtbare gevolgen zal hebben. 

L, S. G . K. P. 

■'.iY' 

■brd- 
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Mededeelinden van het CB der LO d.d, 22-1-'45 Ko.30. 

1• MededeellnAea. 
Op verzoek van enkele distriotsleiders zullen we probeeren de 
nededeelinden zooveel mogelijk te bekorten, Tivij begrijpen vol- 
komen de mseilijkheden van vermenigvuldiging. Willen alle plaat 
seii^ke leiders er nogmaals om denken, ook de KP een exemplaar 
te overhandigen? 

2. Arbeidsinzet, 
Ars bijl. 1 weer de communiqué's van het Landelijk Werk Comi- 
té, opgericht door de illegale organisaties tot stimuleeren 
van het verzet tegen de maatregelen.het is de bedoeling, dat 
alle or0anisaties deze berichten direct via het CIL ontvangen. 
Tevens, dat in alle plaatsen de gezamenlijke illegaliteit de 
noedige stappen doet, om de acties uit te voeren.Daar wij ech- 
ter weten, dat helaas nog lang niet alle plaatsen via het CID 
bereikt worden, publiceren wij nogmaals alle communiqué's voor 
het verkrijgen van een overzicht. 

De eerste ronde is gewonnen 
De tweede fase is begonnen. " 

Doordat de Duitsohers geneigd zijn, voorlopige Ausweise te er- 
kennen, rast op ons de plicht deze als onbetrouwbaar te ken- 
merken. De werkgevers hebben voor het merendeel hun weifelen- 
ae houding laten varen. De illegaliteit heeft inderdaad in 
aar gezamenlijke actie succes gehad. Dit moge ons stimuleren 

tot grotere activiteit. We raden alle oomité's aan, de commu- 
niqu.. s verledig op te volgen. De Duitsers moeten weten, dat 
een groot hecht front, gereed staat om hun maatregelen te sa- 
boteren. Voorbeelden van eigen acties worden gaarne ingewacht. 

3. De C.I.D. 
.. fraar de CID een steeds, belangrijker plaats gaat innemen, 

wlJz®n v'e onze plaatselijke leiders erop, dit apparaat in te 
schaxelen voor ons werk. Tevens wijzen wij erop, dat nog lang 
niet alxe lijsten voor het Durgerlijk-hestuurs-apparaat binnen 
zijn. wij menen toch, dat alle illegale werkers er belang bij 
nebben, dat collaborateurs niet gehandhaafd blijven op bnn 
posuen. Daartoe is reeds nu een overzicht noodzakelijk. 

4. De Stichting. 
Vaxi enkele zij den ontvangen we plannen, die in wezen het werk- 
oerrein van de Stichting, die door de gezamenlijke illegali- 
teit is^opgericht, doorkruisen. Wij dringen met klem &an op 
he^. waonten op een schematisch overzicht van de taak, die de 

^nfing zich toedacht. Deze taak wordt belijnd door de top- 
pen der grote organisaties en toegejuicht door de Eegering. 
btatutenbouw en organisatieplan zijn practisch gereed. 

het geheel is echter zeer geremd, door de arrestaties van 
drie der c bestuursleden. Maar het wepk gaat door. De steun 
aan slachtoffers van de,illegaliteit kan slechts gedragen wor- 
den door de gezamenlijke actie van alle organisaties. Men 
dient daarmee rekening te houden. 

5. heveiligin/j;. 
De laatste dagen ^aat er weer een golf van arrestaties door 

Vn waa;rdoor helaas ook meerdere LO medewerkers het slachtoffer zijn geworden. Al deze voorbeelden wekken op tot 
grote voorzientikheid. 

het komt ook veelvuldig voor, dat personen op brieven en 
pakjes gefouilleerd worden. Een order van de SD, gedateerd 15 
Jan. geeft de instructie op kruispunten van wegen verdachte 
personen aan den lijve te onderzoeken. Deze dienst gaat in.-.op, 

f'/l' en ëisldt ook voor vrouwen. Men zij gewaarschuwd 1 De mees- e arrestaties zijn geschied in verdachte huizen. Ook enxele 
gevallen van schaduwen komen voor. Men neme zijn maatregelen 

• -De nordkaart, 
In enkele plaatsen blijkt, de verspreiding niet zo vlot ta 

gaan dxS ncodig- is. Men moet wel alles op alles zetten om zóo"- 
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snel mogelijk de onderduikers te "bedienen. In de huidige periode 
van voedselschaarste betekent het niet bezitten van een bonkaart 
een onoverkomelijk bezwaar onderduikers te herbergen.Het uitrei- 
ken van dubbele bonkaarten raag slechts in enkele speciale geval- 
len plaats vinden. Le voedselpositie is te slecht dan dat we 
royaal met 4e bonkaarten mogen omspringen. Bovendien blijkt, dat 
vele onderduikers in het bezit zijn van een T_.D. en dus^op twee 
manieren nun bonkaarten kunnen krijgen, n.1. en legaal en ille- 
gaal, uien lette streng op dergelijke uitwassen. 

Cumulatie. 
Het zijn slechts zeer sterke figuren, die_ zich de weelde kunnen 
veroorloven dubbele functies in de illegaliteit waar te nemen. 
Menumoet er voor zorgen flinke kerels tot zich te trekken en ze 
in te werken in de illegale materie.. Bij sommige L-O.mensen (die 
overigens schitterend werk leveren) heerst wel eens de mening, 
dat men alles zelf" moet doen. Een goede directeur laat voor zich 
wepken, maar voert zelf overal en altijd het oppertoezicht.Taak- 
verdeling is zeer noodzakelijk, ook met het oog op eventueel weg- 
vallen. 

Spoorwegstaking. 
Door de voedselnood begint er in sommige kringen van spoorwegman- 
nen een zekere moeheid in te treden en een lichte neiging om van 
een misschien komende amnestie gebruik te maken. Le gezamenlijke 
verzetsorganisaties hebben zich dringend tot de. regering gewend, 
nogmaals door de radio tot volhouden te manen.Het spreekt vanzelf, 
dat wij dit ten volle onderschrijven. 

C.B. L.0. / 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Bijlage nr. I bij mededelingen Br.30. 
Communiqué Ho. 5 d.d. 11-1-45- 

Verspreiding op grote schaal van de letterlijke tekst der rede- 
voeringen van lerbraady en van Heuven Goedhart moet overal ter 
hand worden genomen. Ha twede redevoering van idin.Presidenf blij- 
ken de werkgevers meer befeid gehoor te geven aan het bevel der 
kegering_"géén Ausweis" aan te vragen. Opgave wordt verzocht van 
die bedrijven en overheidsinstellingen die Ausweise (ook "voor- 
lopige'') aangevraagd hebben. Bepaalde werkgevers gaan ertoe sver, ' 
jeugdige arbeiders te ontslaan, om zodoende de Ausweismoailijkhe- 
den te ontgaan. Opgave van deze werkgevèrs wordt verzocht. 

Communinué Hr.1 12-1-45 
(Bit communiqué sluit aan op communiqué no.5 van de berkcommissie 

der Kern.) 
In verband met de actie tegen afgekondigde arbeidsdienstplicht 
hebben de gezamenlijke verzetsbewegingen in Uederland een Lande- 
lijk T/erk Comité gevormd (kortweg L.W.C.) 
De Yr e rkcsmmi s s i e van de "Kern" houdt hiermede op te bestaan. 
Het L.YsjC., dankt de commissie en alle groepen, die tot dusver ih_ 
deze verzetsactie leiding gegeven hebbep, voor de verrichte arbeid. 
Het L.W.C. verzoekt alle commissies, die reeds op dit gebied.werk- ^ 
zaam zijn geweest, hm arbeid met die van het L.'*.C. te coordlné- 

■ / ':'i: 

ren. In alle belangrijke centra, waar zulks nog niet is geschied, " -' 
dienen plaatselijke comité's te worden gevormd, klein van omvang . ^ 
en+gevormd in overleg met de plaatselijke vepzet5organisaties. •• 1 
xieu D.ïv.c. verzoekt alle .berichten, haar werkgebied Detretlende, ■■ . 

ten spoedigste door te zenden, via de bestaande' wegen en met veh- 
aelding_"Voor L.W.C." Dit bericht is'bestemd voor alle verzetsor- r 
ganisaties ,en ,mag niet worden gepubliceerd. 

• * •.'.Xjf'rïffi 
Communiqué Hr.2 15-1-45 «, ^ 

1. In den Haag handgranaten geworpen in Adviesbureau voor Arbeid vy 
in het buitenland. , ) 'S 

a, oteeds meer berichten komen binnen van gunstige uitwerking varv-a 
plakacties. . ' 
Voortgezette veiligstelling bevolkingsregisters; momenteel oc 

- ■ ca. 150.' ; . ' 'v.A'ooïikiiS 
r . * ■'-••• In.-het Gooi"' en verschillende plaatsen in N. en Z.Hollana v-Vu 

' . momenteel razzia's plaats. IJ och leeftijdsgrens van 40 jaap oil4 

voorlopige Ausweise gaven steeds waarborg. 

_ ■ ■ j-v--, ■ ■■■ » f. 

« 



a, 
b. 
e, 

Verrol^- bijl. 1 beherende bi.i mededelingen 

c r*,-> . ij- . , . . , , vervclK Gommuniqu^ Mr.2 p* be aunüielding blijft bijna overal voor de Duitsers een misliik> 
iung te zijn. 

b. De afvoer der melders1per trein werdt'veelal een chaps. In 
plaats van vervoer in le en 2e klas wagons waren dikwijls geen 
treinen aanwezig en moesten bepaalde groepen zelfs te voet zich 
in de richting Duitsland begeven. 

/. In Utrecht werden bij aanmelding (o.a.van PTT-personeel) de 
voorlopige Ausweise ingenomen 

t , -u , ... Cnmmunioué Mr.3 14^1-45. 
in een belangrijk industriecentrum in het 'westen des lands be- 
slo^en de werkgevers unaniem geen Ausweise aan te vragen. 

r.. nr is een toenemende geneigdheid bij hogere ambtelijke instan- 
ties om ae reeds ontvangen "voorlopige" Ausweise niet aan het 
personeel uit te reiken. 

fr^eS^a^ «iad de Duitsers de "vovrlopige" Ausweise als ae mi„lef gaan erkennen. Positieve berichten hieromtrent wor- 
den verzocht. 

4' nadere.f-ankoniiging zelfstandig geen valse "voorlopige" 
i)Tr„

We^Se ■U1^':ieven * ^erzoeke wel uitgebreide voorbeelden van voorlopige" Ausweise in te zenden. 

i u,>+ n . . . . _ Comniuniqué Pr.4 15-1-45 i. Het Uew Arbeidsbureau Zaandam door tijdbom vernield. 1 

' kier w iaar onleesbaar maken nummerbordjes boer- derijen door verz!ets0roepeni 

feevallen erkennen der voorlópige Ausweise door 

weordr erS 13 0011 tefc'enzet Taa onze actie. Hierop is ons ant- 
Wijs ieder voorlupig Ausweis principieel af. 
Zaai wantrouwen tegen deze voorlopige Ausweise; 
Propageer het onderduiken bij razzia's; dreiging zowel van 
hen die •Ausweise of voorlopige Ausweise hebben., als van hen. 
die niets aanvroegen. 
Üadere richtlijnen volgen spoedig. 

-1 r .u . . Communiqué Pr. 5 16-1-45 
' 7^ Amsterdam vond nieuwe plak-actie plaats van-de volgende slagzinnen: a. Al is de nood hier nog zo groot^ 

In Duitsland ga je eerder dood. 

b. Melders, weest straks niet verwonderd 

n . da't Mof je heeft bedonderd. 
yernemmg van deze actie wordt aanbevolen; geef bericht van 

el-eri .öövonden slagzinnen. 

2' bianco "Rankstellungsantrage11 aan; vul deze in met ge- 
dautur namen enz' en dlön de 11Jsten in bij den Ortskomman- 

3. Mededelingen .worden verzocht van het lot der weggevoerde mel- 

nen alSmede ^an de (financiële) toestand der achtergebleve- 

Communiqué I^r.ó , 17-1-45 
Heslotea is dat te.öen terzake van Arbeitseinsatz collaboreren- 
de ambtenaren en werkgevers geen lijfstraffelijke maatregelen 
mogen worden toegepast. ' ' 
Wij adviseren algemeen landelijk actie te voeren. 
a. door_zending^van waarschuwingsbrief met tekst Hegeringsver- 

klarmg van 2 Januari '45. & & 
b. het kentekenen van hun woningen door het met verf schilde- 

ren van een . open strop op of naast de voordeur. V' /. 

Verzoeke voorbeelden in te zenden van plak-affiches enz. via 
de organisaties aan L.ÏÏ.C. -ifis 
Plaatselijke organisaties, welke de ccmm. via de weg van hun 
or^an. ontvangen, wordt aangeraden voor een snelle beriobi^c 
ving ook contact met CID op te nemen. „ . " ' 
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De leiding van de LO meent aan de officiële instanties In hot bevrij- 
de gebied en in Engeland, een over^ichtte moeten geven vande illega- 
le werkzaatalaeden van haar .irganiaatio, temeer, daar door de gewijzigde 
omstandigheden tevens haar taak aanzienlek veranderd ia. 
Voor September was de Lü zuiver een organiiatie tot hulp aan onder- 
duikers. Door middel van feaar vertegenwoordigers in practiach alle 
plaatsen zijn tienduizenden onderduikers van duikadressen en bonkaar- 
ten voorzien. Tevens verzorgde zede falcificaüea. 
Alleen al in maand Augustus werden er bijna 200.000 bonkaarten op il- 
legale wijze verkregen en uitgedeeld. Sen aantal van 130.000 was ge- 
kraakt door de KP, terwijl de rest verkregen was door middel van val- 
se inlegvellen. 
Het zalU duidelijk zijn, dat een d© gelijk groot aantal niet zonder risi- 
co verkregen en verdeeld kon worden. De slachtoffers, die onze organi- 
satie in de loop de jaren heeft geteld, lopen in de homderden, ter- 
wijl helaas ook delaatcte weken weer velen ons ontvallen. Dit neemt ech- 
ter niet weg, dat alle medewerkers met moed en volharding voortgaan 
op de weg, door hen zelf vrijwillig gekozen, hopende op en biddende 
voor een spoedige herrijzenis van oen vrij Nederland. 

1. Organisat iebouw. 

De bouw van de LO is zuiver democratisch, in dien zin, dat elke 
functionaris gelijke rechten, maar ook gelijke plichten hoeft. 
Voor September bestond deleiding uit 12 prévinciale leiders (Noord- 
Brabant was gesplitst in Brabant—Oost en Brabant—West ). Op de weke- 
lijkse topvergode ingai, die meestal in de nacht gehouden warden, was 
het echter onmogelijk alle provinciale leiders te verzamelen, met het 
oog op de gevaren. Daarom is ingevoerd het systeem van interprovinci- 
aal leider? deze vertegdnwoordigde een aantal provincies. Tevens be- 
zocht en lid der EP-top de vergadering. 
Elke provincie was onderverdeeld in districten, welker leiders even- 
eens wekelijks een vergadering belegden. De districtsleiders op huh 
beurt leidden iedere week de vergadering van de plaatse1jke leiders, 
ledre plaats telde vele medewerkers, o.a. wijkhoofdan, contacten met 
bevolkingsbureau, met het distributiekantoor, de politie, drukkerijen 
enz. 
Als onderdeel van deLO is de KP ontstaan, oorsprorkelijk geheel onder- 
geschikt aan de LO, m ar spoedig gewassen tot een grote eigen organi- 
satie, met eigen leiding en eigen organisatievorm. 
Eveneens ontstond ilt de LO de CID ( Céntrale Inlichtingen Dienst ), 
oorspronkelijk opgsricht als anti-Gestapo wapen. Ook deze organisatie 
is inmiddeks geheel zelfstandig geworden, en heeft ook ander terrei- 
nen betroden. 
De hechte samenwerking tusaen LO, KP en GXD is echter gebleven en 
heeft geleid tot goede resultaten. 
Voor het onderdeel persoonsbewijzen heoft de LO gesticht de PB3 ( Per« 
soonsbewijssoctie ), die duizenden persoonsbewijzen heeft vervalst en 
veranderd. 
Voor het onderdeel valse papieren, stempels enz. zorgde de PC ( Palci- 
ficatieclub ), die oorspronkelijk haar centrum had in Nijmegen, maar 
nu in andere deleh van het land haar arbeid voortzet. 
De kracht van de LO heeft altijd gelegen in de veelheid van haar con- 
tacten. Zodoende werd iedere opengevallen plaats terstond weer inge- 
nomen door eind eren. 



If» de bevrijding van de Zuidelijke provÉnciee is het totaalbeeld van 
het LOwerk zeer gewijzigd door degebrekkige ooaummicatie. Daar komt 
nog bij, dat de noodkaarten niet meer illegaal verknegan behoefden 
te worden. Iedere onaerdui.vQr ^on middels het distributiekantoor 
zelf zijn kaart halen. Men meende, dat de 10 had afgedaan. Daaren- 
boven vroeg de ÏÏBS aller aandacht • 
Door het uitblijven echter van de algehele bevrijding kwam er langza- 
merhand op onderscheiden terreinann veel werk voor de 10 medewerkers 
te doen. Hoewel die terreinen zeer verschillend waren, is de onder- 
linge band tudaen de 10 loden niet slapper geworden, integendeel, 
zeer verstevigd. Middels de mededelingen, die wekelijks door een uit- 
gebreid koerieranat aan alle plaatselijkele leiders worden toegezonden, 
blijft een ieder op de hoogte van de vraagstukken der illegaliteit. 
Het spreekt vanzelf dat niet iedere week de provinciale of interpro- 
vinciale leiders bij elkaar kunnen komen. Daarom heeft de leiding van 

_^ Qei1. drietal illegaal goed geschooide personen benoemd tot een 
dadelijks bestuur , Deze bezoeken regelmatig alle vergaderingen en 
voeren de nodige besprekingen. Tesamen met administratief personeel 
en koeriersters ia zodoendehet 03 ( Centraal Bureau ) der 10 gevomd. 
Middels deggh&e&Ée mededelingen krijgen de provinciale leiders bericht 
van de werkzaamheden van hot GB. 
Voor we overgaan tot het vermelden van de verschillende arbeidster- 
reinen*, willen we er op wijzen, dat do geest van hartelijke oamenwo»- 
king en kameraadachagji gelèid heeft tot een wyfl vertakt, hecht ille- 
gaal verband , waarin mensen van allerlei politieke an godadlenatÉge 
overtuiging hun beate krachten geven. 

2, Overzicht van de L 0 taken. 

a. De oude 10 taak, 
b, Spoorwegtaak, 
o, HBS taak, 
d, Voodseltaak, 
e, CXD taak, 
f, Taak der bestuursenqufites. 
g, NHC taak, 
h, Stichtingstaak, 

a. De oude 10 taak. 

Het spreekt vanzelf, dat de onderduikers, die aan de LO zor en zijn 
toevertrouwd een voortdurende bron zijn van werkzaamheden. Verplaat- 
singen, voorzieningen op voedaelterrein, veranderen van p.b,,s en 
verschaffingen var. paleren bl ven een constante taak. 

! J^ist in de^e maand bleek het nodig door de gewijzigde distributie— 
maatregelens waarbij net weer als van ouds voor degemiudelde onder — 
duiker onmoogelijk was ijn kaarten te halen, uitgebrMe maatregelen 
te nemen om deze catastrophe op te vange:: , Daaryoe zijn voor het 
Westen des lands (waar deze maatregel gold) ongeveer 100,000 valse 
inlegvellen gedr kt en omgezet bij bevriende relaties op ue diotri- 
butiekantoren tot bonkaarten , zodat ditmaal niet behoefde gekraakt 
te worden. 
Tevens worden aan speciale onderd .ikgevallen voedseIpai-ketten be- 
zorgd, hoewel de mogelijkheden daartoe steeds mlhder worden, 

, Financieel worden do onderduikers door de LO verzorgd. De gezins- 

L echter in handen van kot NSF./G-elden vctstrekt de LO uit 
eigen mid elen. Ook het onderhuod der vele medewerkers is voor re- 
kening der LO. Tot ööpte ber werd ook de KP gefinancierd door de 10, 

b. De Spoorwegtaak. 

De spoorwegstaking stelde de illegalteit voor grote zorgen. Gelukkig 
is dit door de sublieme samenwerking tussen li SF en 10 op redelijke 
wijze opgelost. Het H3F zorgde voor de financien, terwijl een oomité, 
bestaande uit een KdF man , een LO raan kol en een Spoorv/egraan de 
uitbetaling regelde, We kunnen geredelijk aannemen, dat welhaast 
geen enkele spoorwegman verstoken is van zijn salaris. 



O* De K B 3. 
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De in de dagen van Septet er opgeriuhto NB3 werd in d© aanvang met 
enthousiaarae door de LO-medewericers begroet» Zij namen zlttinc In 
dsbureaux der delta's, ofwel in de delta's zelf, wanneer de KF 
ontbrak, welke laatste de LO in die gevallen als haar plaat«vervang* 
ster aanzocht. Ten slotte traden velen toe tot gewapende verzets- 
groopen ol vonaden die zelf. 2o trmft men nog tkhna overal in de 
HB3 LO mannen aan in allerlei functies» 

voorrmcht goiiad een kalmerende invloed in de NB3 
''0 oe;fen®a» terwijl ze bovendien, dank zij haar ervaring op or— 

ganiaatoriach gebied, een steun voor do bouw van de NBS kon zijn» 
Ten slotte kon zij haar gewicht in de eogaal leggen om de reaotio* 
nalre of do revolutionaire elementen in do NB3 te compenseren» 
De vorwachting, dat wij spoedig na Septe ber bevrijd zouden zijn . is 
niet uitgekomen, zodat langzamerhand de LO medewerker weer door ziir 
oorspronkelijke werk en ook door allerlei nieuwe werkzaamheden in 
toeslag genomen wera. Slechts zij, die door hun toelangrijke functie's. 
ssode in de NBS gemAst konden worden, bleven er in achter» 

orgaaidatie kon ook haar medewerking verlenen om tehelpon de 
FBS ( door haar vyording en samenstelling het mooll-Jksto elomfait in 
da illegaliteit ; op do juiste wijze in te voegen in do illegale 
structuur. Met name werd er v or gezorgd, dat de NBS nergens ovar- 
koepelend orgaan dor illegaliteit zou worden, wat hier en daar 
dreigde » 
Jo moeilijkheden, die de NBS intern bezig houden , liggen ^oomamellüc 
hierin, dat de NBS noch een zuiver militair appraat is, noch een 
zuiver illegaal apparaat. De tegenstelling wordt duidol k, als men 
de democratisohó bouw der illegaliteit in het oog houdt» Bevelen 
moeten er zijnj in zo ver iade NBS militair, maar de bevelen woeden 

i^fVoer^ ^or ^•^-efóa^e groepen, die gewend zijn oo kameraadsohap- peüjke wyze te werken» 
Het dunkt ons goed er op te wijzen, dat In deze nerlode van het verzet 
het illegale werk en niet het militaire versets type het meeste succes 
zal hebtoon» 
Met de G NBS heeft de leiding dor LO de meest hartek ijke ver tandhou— 
ding» 
Er zy nog opgemerkt, dut de KP leiding, inziende dat door het uit- 
vallen van de oude garde en het „anwerven van nieuwe leden, de gees- 
telijke structuur der KP ondermjnd dreigde te wo den, met de LO^sa* 
men een actie is begonnen om haar medewerkers weer to doordringen 
van de geestelijke achtergrond van het verzet, Sij handelt daarbik 
evenals de LO, in de overtuiging, dat verzet slechts waarachtig kan 
zyn en uitoindelyk alochta kracht zal kunnen ontplooien, zo het ge- 
boren wordt uiteen levensbeschouwing en niet uit zucht tot avontu- 
ren, Door achriftelijke voorlichting en mondelinge discussie wordt 

?0 baois gelegd van eon geestesiiouding, die ook, en vooral na de 
bevrijding, eon integrerend element van de gezonde herbouw van ons 
nationaal loven zal moeten zijn» 

d» Voedseltaak» 

Op 6 November 1944 kreeg de LO hot verzoek van de C HBS, de beharti- 
ging van de voedselvoorziening voor de HBS op zich te nemen» De C NBS 
vroeg dit naar aanleiding van de resultaten, die in Amsterdam door 
de LO op dit gebièd bereikt w- ren. De Voedseltooetroid was op dat 
tijdstip reeds precair, en het word dringend nodig het willekeuttg 
vorderen van voedsel door NB. leden in organisatoriac.. verband te 
brengen» De LO mot haarr contacten in iedere plaats des lands leondc 
zich daar het beste voor» 
Intussen vatte de 10 doze taak in ruimere zin op» Alle illegale wer- 
kers, die bijvoeding nodig hadden, gezinnen van gevangenen en zeelie- 
den en die onderdoikors, uiu door de voedselechaarate hun gastheren 
in moeilijkheden brachten, werden genolgaa , Dn tenslotte wist de LO 
via kerkelijke instanties en medici dié hongerenden te bereiken, die 
het allereerst in aanmerkingkwamon voor bijvoeding. Daar intuo en ook 



de Centrale Rederij Voedaelvo rziening opgericht wae, waren er dus 
twee wegen van voedsolwerving» Men is overeengekomen, eikaars werk 
zoveel mogelijk ts stimuleren en te steunen, Pe legale werving 
verscahft de grote hoeveilhsdeoi. 
De 10 werft bij boeren, doe nog steeds huiverig blijven voor leve- 
ring aan officiale instanties of die met hun product zwarte handel 
drijven en dit product nu desnoods onder bedreiging van wapenge- 
weld ai moeten staan. De strijd tegen de zwarte ha&del wordt mot 
felheid gevoerd. Het schan blok verscheen hier en daar alweer ten 
tonele. 
Het vervoer geschiedt met scheoen en auto^s die niet legaal wil- 
len veren. 
De istributie geschiedt aan die bevolkingsgroepen die door de nor- 
male distributie niet extra levwoxfdeeld kunnen worden • Sr zijn in- 
derdaad verrassende resultaten bereikt, kerstmaaltijden voor armen, 
kerstpakketten voor behéeftlgen en illegale werkers, wekelijkse uit- 
reikingen enz. Soms zelfs werden degaarkeake-us bedachtmet aardap— 
pexen * 

De gebieden, waaruit ge, ut werd, waren het Koordelijk deel van Hoord- 
Hoiland, de Haarle, miermeer en enkele klelnre ge oioden in de Weste- 
lijke provincies. Se eerste leveringen it Drieèland hebben reeds 
plaats . «vi ■■Am gehad. De voorraad in et es ten is thans practisch 
op. Op xriealand is nu de hoop gevestigd, maar de v»pst belemmert 
het werk ernstig, 

•i;e jaoo<^ is zeer hoog gespogen, lat gedaan werd, is een fractie van 
wat gedaan moet worden. 

e, C I D taak. 

Uit de relatie met de OID vloeit een werkzaamheid van de LO voort, 
die niet ven belang ontbloot is, 
Voor de opbouw van het inlichtingenapparaat, datx de GXD zich voor- 
stelt te zijn, is het dringend nodig iedere beschikbare illegale 
kracht als inlichtingenbron in te schakelen. De lo medewerker is 
daartoe in het kader van zijn organisatie bij uitstek geschikt. Om- 
gekeerd prfcfiteelrt de LO dankbaar van het geheel der verkregen ia- 
lichtingen, Daarnaast maakt de 10 ook met vrucht gebruik van de ve» - 
bindingamogelJjkheden der CID, nu andere ijögen van verbinding lang- 
zamerhand afgesneden dreigen te worden, Vorder werkt do LO met de 
CID samen in het werk onder f beschrevenè 

f, Statuursenquftte a» 

In de boezem Van ehkele organisaties, waaronder de LO, is het plan 
gerijpt een objectief onderzoek in te atollen n-ar de gedragingen 
van oinnenlandse bestruuüers, dat wil zeggen : burgemeesters, amb- 
tenaren en politieautorito.-ten. Vooral dé 10 leent zich hiervoor 
uitstekend, daar ze in iedere plaats beschikt over leden, die uit 
de aard der zaak actief zijn en bovendien ma-stal zeer in aanzien 
zijn in hun woonplaats. Het onderzoek betreft de houdi g der ambte- 
naren ten aanzien van do verschillende duitse maatregelen, hun 
eigen activiteit enz. De waardo der enqu6testaten wordt verhoogd 
door iedere subjectieve beoordeling buiten te sluiten. liet onder#» 
zoek wordt uitgevoerd door de bereikbare illegale werkers in de 
verschillende plaatsen, terwijl toezicht op de invulling wordt ge- 
houden door rondreizende leden* van de 1153, een afdeling van de LO, 
die voornamelijk gevormd wordt door ondergedoken ambtenaren. Alle 
enqufestatea w0rden door de CID geordend en doorgegeven. 
De bedoeling der enquête is het dapartemetn waardevolle inlichtin- 
gen te verachkiien uit een geheel ^nverdaohte bron , waardoor te- 
vens voorkomen wordt, dat twijfelachtige figuren, bij gebrek aan in- 
lichtingen over hen, zich in het bevr'jde Nederland weer even veilig 
op hun plaats zullen voelen, als ze het voelden in do beze tinga— 
tijd. Belangrijk; is bovendien, dat het rechtsgevoel der ille, ale wer- 
kers door de enquêtes bevredig wordt. 



De voorlopige »®8ultatQin van liet onderzoek zyn met zeer veel "belaag 
stelling en enthousiasme door de departementale leiders in ontvangst 
genomen» 

g» W H G taak» 

Het HH0 ( Nationaal Herstel Comitd ), dat opgericht is door,samen- 
werking van illegaliteit en legaliteit heeft een zeer hrede taak t 
Het opduiken der onderduikers, het Jodenprobleem, do repatriëring 
der krijgsgevangenen en arbeiders uit duitsland, de verzorging van 
hun gezinnen enz. enz. 
Daaryoe hebben dekerken, de particuliere liefdadigheidsinstellingen 
gemeentelijke instanties en de illegale groepen elkaar gevonden, em 
gezamenlijk deze hulp in de ruimste zin des woords op zich te nemen» 
Voor het legaal maken van de onderduikers kan het niet anders dan 
de hulp van de groepen, die geruimen tijd deze ^ersonene verzorgden, 
in te schakelen. Deze verzorgers immers weten precies, welke papie- 
ren in de loop der tyd door de illegaliteit zyn veracahft. Zij alleen 
kunnen controleren, welke onderduikers inderdaad hun distributie- 
bescheiden missen. 
Da elk plaatselpk bestuur van het NHO, dat direct na de bevrijding 
zijn arbeid begint, zal een LO man aanwezig zijn. De illegaliteit ia 
namelijk Iran mening, dat de afwikkelingstaak van het onderduikersev 
vraagstuk geheel aan haar noet worden overgelaten. 
Daarom is haar plan in iedere plaats eon bureua voor onderduikers 
te stichten, dat zich bezig houdt met het legaliseren van de onder- 
duiker. Dit alles moet in nauw contact gebeuren met de gemeenteijjke 
instantie»» 

De Stichtingstaak . 

De Stichting 1040 - 1945, die op ericht is met inttemming van de ge- 
zamenlijke illegaliteit, zal zich bezig houden met de verzorging van 
allen, die door hun illegaal werk schade hebben geleden. Oek hierin 
zullen de LO medewerkers een grote taak hebben. In LO kringen zyn 
namelijk veel slachtoffers geva_len. Hun gezinnen dienen door de 
Stichting te worden onderhouden. Velen zyn door de SD van al hun 
have beroofd» 
Het spreekt vanzelf, dat dexe taak, evenals de NHC taak, geheel van 
kraakt wordt na de bevrjjdlng. De voorbereidende werkzaamheden ech- 
ter vinden voort du end plaats. 

Be L 0 in het totaal der Illegaliteit, 

Het dacht ons goed een overzicht te geven van de plaats die de LO in- 
neemt in het illegale toploven • 
We end rochelden een aantal commissies die ieder ep haar eigen ter- 
rein een geheel eigen taak vervallen. 
a» De G A 0 ( Grote Advies Cemmissie), ook wel gekoemd Grote Raad 

der Illegaliteit, geeft adviezen, vooral in algemene beleidskwen- 
tles. Hierin heeft elke der grote geheime organisaties oen stem, 
terwjjl de LO, wegens haar uitgebreiheid, 2 zetols Inneemt. Als 
dagelijks bestuur fungeert de CC (Contact Cemmissie ), die weke- 
ihks vergadert. Bij belangrijke beslissingen vergadert de dubbele 
00, waarbij o ;k een lid der LO aanwezig is, 

k» De Kern is een speciaal technisch aoparaat, waarin de zuiver 
practisch illegale vraagstukken besproken worden, b.v. de tech- 
niscke uitvoering van versehillendetegenmaatregilen van dultse 
verordeningen, uitreiking van bonkaarten, drukkersproblemen enz. 
In deze Kern heeft de LO 2 vertegenwoordigers. 



o» De L ff C (Landelijke Werk Comniissie ) ig een contactorgaan tussen 
de verschillende organisaties, om eenheid te scheppen in het af- 

vweerfront tegende Arbeidsinzet, Deze commissie stimuleert de ac- 
tiviteit. Ben dagelijks communiqué wordt door de LWC uitgegeven. 
Ook in dit Comité heeft een LO man zitting, 

d» Het N H C bestuur, dat de plannen ontwerpt voor de na-oorlogse 
werkzaamheden van het FHC wordt mede gevormd door een LO verte- 
genwoordiger. 

o. Het Stichtingsbestuur, dat de schema's ontwerpt voor de na-oor- 
logse zorg voor de dlachtoffers der illegaliteit, telt onder haar 
leden een LO man. 

4» Belatie met andere organisaties. 

do behandeling van de verschillende LO taken, kwam het contact met 
verschillende nevenorganidaties reeds ter sprake. 
De LO leeft in goede verstandhouding met alle organidaties. Met enke- 

<i5a:rvarL "bestaat oen nauwer contact, doordat men elkaar in de 
uitoefening der wederzigdse taak herhaaldelijk nodig heeft; met an- 
deren door een geestelijke band. 
Het oontaüt mot het NSF kwam tot stand in het najaar van 1943, 
Sindsdien is door voortduwende uitwisseling van steun- en onder- 
duikgevallon en door hot schouder aan schouder staan als burger- 
lijke verzetsgroepen, oen hartelijke samenwerking gegroeid. Hier en 
uBivr \ in }?yiQ®land| in h-Ql# Zuidsn ) zyn cl6 organisa'feiös vslksmen 
dooreengeweven. 
Met do PBC ( Persoonsbewijs Centrale ) werd samengewerkt op het ge- 
bied van persoonsbewijzenvervalsing. De LO was degrootste afnemer 
van de PBO. Oek in dit geval was de samenwerking uitstekend. 
De samenwerking met KP en GID werd reeds besproken. Uit den aard 
der zaak staan deze organisaties ons het meest na en is het con- 
tact hiermee het meest intiem. 
Met de illegale psrs was slechts weinig cohtact. Eet beperkte zich 
tst levering van bonkaarten enz. Sinds September is het contact in- 
niger geworden en is mot name met Trouw een hartelijke gedaohtonuit- 
wissning tot stand gokomon. 
Hot kan niet ontkend worden en het moet ook niet mis verstaan wor» 
den, dat naamtlre de buvrijding nadert en met name nade woelige da- 
gen na September, de principiële tegenstellingen openbaar worden. 
Dit is niet verontrustend; het is inhaerent aan ons volkskarakter 
Maar nu de rust enigermate is weergekeerd, is het verbliidend te 
constateren, dat dwars door de tegenstellingen heen, de"door vier 
jaren stryd gegroeide waardering en samenwerking niet verloren is 
gegaan. 
Deze winst uit de gezamenlijke strijd zal een krachtig cement ziln 
voor de wederopbouw van ons Yaderland, 

5. BEGlNSELVBRKLAHINGr 

zag haar taak stseds in het verlenen van steun in de meest 
uitgebreide zin aan de onderduikers. Het ging hierby echter niet 
em do ondorduiker zonder meer, hoezeer die ons ook ter harte ging. 
De steun werd verleend als een uiting van het principiële verzet 
tegen de geweldjlegiag van den vijand, als oen daad tot herkrijging 
vaa onze ware constitutionele vvrijhedein. De LO zag in, dat haar 
werk zinloos zeu worden, zo ze niet tevens op post zou staan bij de 
verwerkelijking der vrijheid. Zij voelde het aïd haar verainjrwoordelijk— 
heid er voor te waken, dat de vrijheid niet bevochten wordt voor 
revolutie, noch voor restauratie van wat niet gerestaureerd ma« 
worden, 



Deze taakverdieping voltrekt zich siads September geleidelijk aan in 
de LO gelederen» Men wordt zich bewust van de achtergrond van het i 
verzet# 
Het is duidelijk, dat de LO zo bezien, niet een zuiver technisch ap- 
paraat is# Er moet echter tevens de nadruk op gelegd worden, dat de 
bewustwording \an de diepere grond van het verzet, de L0 niet ep het 
politieke pad krengt# De LO blijft zich zien als een verzetsorganisa- 
tie met een nationale taak. Zij wil deze taak echter volvoeren, uit 
een deer haar fersprong en historie gegeven principiële levenshouding* 

B* 
ïïat de L© zich deze taalverdieping bewust is gewerden, is veroorzaakt 
door verschillende na September ppgetreden gebeurtenissen*. 
Tem eerste de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Griekenland en 
Belgi», die ens hier met zorg vervullen. Tot elke prjjs wil de LO 
medewerker trachten, enerzyds treebelen en anderzijds een gang van 
zaken, waarin een streep door vier jaren intensieve ©ntwikkelindf 
gehaald wordt, te voorkomen. 
Vervolgens stelde de Regering in Enggli-nd, naar kleek uit telegram- 
men, er prijs op door de illegaliteit over na-oorlogse preblemen te 
worden voorgelicht# 
Tenslotte kan de LO haar ogen er hiet voor sluiten, dat ook hier in 
het "bezette gebied stromingen zij4, die door hun activiteit de tee— 
stand rijp zouden kunnen haken voor de bevrijding begeleidende ver- 
schijnselen, zoals die in BelgiB en Griekenland optraden# 

0 « 
Fe LO diende, met het oog ep deze problemen, stelling te kienen bin* 
non de illegaliteit,zonder daarmee schade te doen aan de hartelijk» 
samenwerking, die er steeds met de andere organisaties was* En daar- 
toe moest ze In een verklwring tot uitdrukking brengen, wat in de 
beezem van haar organisatie leefde en wat bij de overige organisaties 
als bekend mocht worden verondersteld. Zij tekende de Beginselverkla- 
ring met die organisaties, die , op de zelfde grondslag staande, 
haar inzichten ever de na te streven doeleinden deelden# 
Dene Beginselverklaring luidde als volgt j 
* Dd endergetekense organisaties achten riet, gezien de ontwikkeling 

in de illegaliteit, thans gewenst de navelgende gemeenschappelijke 
verklaring van hun grondslag en werkzaamheid vast ÉmÊi te leggen» 

Zij zien hun ondergrondse activiteit als een uiting van een positief— 
Christelijk» leven solver tuiging. Dientengevolge meet hun activiteit 
worden beschouwd als een bijdrage - ieder voor haar deel — tot de 
strftd om het behoud en de versterking van de Christelijke grondsla- 
gen van ons volksleven, als onmisbare voorwaarde* voor een Neder- 
landse lochtsstaat. Dit houdt in, dat zij afwijzaa elk streven naar 
een orde van zaken, waarbij door verabsolutering van de ataatsge- 
dachte, het typiosh - Nederlandse cultuurbezit van de geestelijke 
vrijheid en de zelfstandige waarde van de menselijke persoonlijkheid 
in het gedrang komt. 
Vanuit dit gezichtspunt wordt thans de strijd tegen het Nationaal— 
Socialisme geveerd en zal eveneens het Cemmunisme moeten worden 
afgewezen» * 

Wogo 

De Landelijke Organisatie voor hulp aan 
onderduikers# 

De L K P. 
Het Protestants - Christelijk Schoolverzet,, 
"Trouw"# 



E- 

Met deze verklaring is ook Iedere twijfel over het standpuütder 
LO weggenomen* De LO moeit daarna met de medeendertekemaaro 
da overige illega3.iteit trachten te winnen voer haar opvatting 
ever dé bouw van de illegaliteit na de oorlog in verband met 
de taken, haar dan ftp te dragen* 
Daarbij stelde ze met nadruk vast, teneinde zowel een revoltfctie 
als een vervallen in restauratie te voorkomen, dat g 

de kleef tussen illegaliteit en legaliteit meet worden over- 
brugd* 
de Grote Raad der Illegaliteit zich ver moet houden van de 
zuivere politiek, daar de meeste organisaties zich hierin 
niet kunnen vinden, en ook de grootte der organisatie» in 
politiek opzicht niet tet zijn recht kan komen in de Grote 
Raad der Illegaliteit* 
de illegaliteit de met haar structuur overeenkomende rol 
inzake de zuiveringsproblemen zal moeten vervullea* 

Het stemt tet bljjdschap, dat de overgrote meerderheid der 
illegale organifiaties zich met dit schema, als grondslag voor 
de structuur van de Grote Haad der Illegaliteit, hebben kunnen 
verenigen» 

W.go 
TOP DSH L 0 

in het bezette gebied* 



1 MEDEDELIÏTGEïI VAlf HET Gb DER LO - Er. 31 - d.d. 29 JMUARï 1945 

1, MOEHEID IE DE ILLEGALITEIT 

Het is niet te ontkennen, dat door het uitblijven van de' bevrijding ee 
zekere moeheid bij de illegale werkers optreedt. Hoewel ook wij daar 
niet-aan ontkomen, willen -wij daar ernstig tegen waarschuwen. Die moe- 
heid demonstreert zich in het laten verslappen van de organisatieband, 
i-n het niet meer nakomen van zijn illegale plichten, in een zeker ge- 
prikkelde sfeer, waarin kleins verschillen tot grote tegenstellingen 
worden opgeblazen. Dat kan zo niet, we moeten ons vergewissen, dat wij 
de laatsten zijn. Een illegaal dichter zong: 

Wij zijn de laatsten en wij moeten 't keren, 
pog een kleine wijle, nog eenmaal de tanden op elkaar, gedenk onze 
vrienden, die voor hun ideaal gestorven zijn. Dit ideaal is nog niet 
bereikt. 
Aa n ons ds_ 'qltvogring van die erfenislll 

2 * TEKORT ÜE KRACETEE 
Door het uitvallen van vele gewaardeerde werkers dreigt er een tekort 
te ontstaan aan goed ingewerkte illegale strijders. Dit tekort moet te 
spoedigste worden aangevuld. Er zijn mensen voldoende beschikbaar, het 
is eigenlijk een kwestie van opleiding. 
Maar, wees bovenal zeer serieus In het maken van een keus. 
Maar, in alle gevel, doe een keus voor het te laat is. 

3. SPC0RWSGSTAKIi'G- 

Uit een brief van een illegaal werker: "Is het nog wel nodig langer de 
snoorwe •-staking te animeren???" 
Toer. hebben, we ons evon de ogen uitgewreven en hebben we gezucht: Ge ei 
ons de oude werkers van vroeger weer terugi! 

1 een . gedeelte van Jan. Public 
dat met een hongerend lichaam door de koude straten dwaaltj maar ons 
duikt: wij weten beter. 
Slechts ijzeren wil tot uiterst verzot, slechts een totale sabotage 
van de totale oorlogsinspanning van den verdrukker, slecnts dat kan oi 
leiden! 

Er is een comité gevormd uit de spoorwegmensen, die de st'axcing willen 
breken. Deze lieden dus zouden da slaven, door de duitser?■ buitgemaakt 
willen vervoeren, zouden dus het bloed '.villen helpen aftappen van eige 
land en volk. 
Onnodig te zeggen, dat dit comité verklaard wordt tot onze doodsvijand 
Het optreden van dit edele gezelschap zal ons animeren tot grotere 

• waakzaamheid. 

4. DB GID 

In enkele streken des lands klagen de CID-mensen over een slechte saiae 
werking met dé LO. Het lijkt ons, dat men daar niet goed doordrongen 3 
van de"grote waarde, die het GID-apparaat heeft voor de goeds verbin- 
dingen tussen de provincies en de districten. Vooral in het Koorden is 
de CID nog in wording, maar wanneer men daar de hulp van de- LO zal in- 
roepen, is het zeer gewenst,hen In alles behulpzaam te zijn. Het Veste 
kan getuigen van hst grote nut van dit apparaat, 

5. DE KOOPKAART 

In hoeverre Is het geoorloofd onze medewerkers een extra kaart te geve 
vraagt men ons. In een der grote steden des lands geldt het volgende: 
Illegale werkers ontvangen een dubbele kaart, wanneer zij niet In stag 
zijn op andere, wijze hun voedsel te verkrijgen, Maar dit moeten de uil 
zonderingen blijven. Bovendien wórden or erkela kaarten beschikbaar ge 
steld voor de plaatsen, waar do werkers zich centraliseren, b.v, de bu 
roaux, waar de*maaltijden gebruikt worden, de koerierscentra enz. 
Dit moge als voorbeeld dienen. 



O. VOSPSBLSOQD , . ' 2 
rogrnaals doen we -eer ernstig beroep op onze contacten In het Oosten 
en Koorden des lande. De voedseïnood berélht een stadiicn, dat veler 
werk bijna amogelij.k maakt . We kennen koeriersters, die niet meer in 
staat zijlij, .hun werk te dóen, We kenner, prima illegale werkers, -.Ier 

■ kinderen-hongsr en" gebrek lijden,, omck.t vader niet "in staat was door 
illegale werkzaamheden op voedsel uit te gaan. Deze voorbeelden 

' mogen dienen,om de ernst van de toestand te besefren. Het moet toch 
mogelijk zijn in de bevoorrechte ge bi oden. eer district voedsel te ver- 
zamelen sn adressen met wachtwoord door tc geven. We garanderen, dat 
het gehaald wordt, hoe dan ook. 
We hopen dat dit dringend: beroep op onze vrienden uit het Ouzsten en 
het Koorden gehoord wordt, .Biet alleen gehoord, maar ook opgevolgd. 
We wachten met spanning do resultaten af. 
En aan nog het volgende voor alle wervingsgebieden.' Er zijn nog veel 
te veel individuele acties om voedsel te verkrijgen. Hoe goed ook be- 
doeld, er worden toch speciale bevolkingsgroepen-mee bevoorrecht, of 
er wordt^ op een verkeerde plaats geworven (pcctaardappelen). Men stoot 
daar tij bijna altijd het hoofd, omdat de- boeren en ambtenaren alleen 
met goedkeuring'Van LO mee willen werken. Ondersteun iedere actie, 
maar hou de teugels Strak in handen. Geen werving dan met goedkeuring 
van de LC vcedselman van de noodlijdende streek on van de streek waar 
geworven wordt. 
Organiseer ook in het Hoorden alleen op basis van strikte LO controle. 
In het Westen werkt dit schitterend. 

7. SP HETHOPMS 
Er zijn nu reeds twee pamfletten in omloop, die zogenaamd door do RW 
ondertekend, een felle aanklacht togen OP, de Regering, prins Bernhnrd 
etc. inhouden. Kon verzekert ons,' dat zo niet door de RW geschreven 
zijn, en hst is reeds duidelijk, dat do SP or do hahi ' üeeft'fSiïfï "" 
er. inhoud sta.-.n dan ook ver van: d wat wo gewend zijn in illegale 
kringen. 
Loop niet in de val. Mo mosten gezamerf-ljk eerst de mof verslaan, en 
zullen dan zo nodig op kameraadschappelijke wij zó onze verschilpunten 
bespreken. De 3D moet geer kans hebben sen splijtzwam in de illegali- 
teit te hebban. Ontdek aan ieder do herkomst ch-zer suaadechriften, 

8. ARE3IP S11IZE1 
tf£T de provincies krijgen we herhaaldelijk de klacht, dat men wol is 
waar geen "Auswaise" aanvraagt, maar met weet, waarom niet. Zo zal 
men licht in iedere nieuwe val lopen, door de duitsera gesteld. 
Weet dan, dot we mots mogen doen, HELEMAAL KISTS: niet melden, niet 
bedelen om "iuswoise" bij werkgevers. Ook riet c: : voorlopige, geen go- 
bedel van werkgevers bij de duitsers om "Auswsise", geen uitroike;n v_n 
papiertjes, waar de duitsers geen waarde aan hechten, ar.ar waarvan mei 
denkt, dat ze misschien toch helpen. Zelfs " Vaswcise", die illegalen 
dekken, zijn uit den boso'j se verslappen het moreol verzet van do niet 
- illegalen. 
En we doen niets, omdat we zo, en slechts zo, deze strijd kuvror winr m. 
Po eerste slag is gewonnen. Laat ü niet' ir. s'iaap sussen. De tweede aan- 
val is al bogonnen mot de voorlopige "Aus'./oise. Dus ook de. e niet ac- 
cepteren of .aanvragen (ze helper ■ ovondisn niets, als het or op aan- 
komt ) . 
Bij iedere greep die de duitsers doen, moet - -i ze wanorde verwekken. Pa" 
is onze kracht en de mof weet het. Hij wil tot goon prijs eer.h-.ongen?':- 
volutle, Slechts do REGIS-TRAflS door het aanvrager var "AÏÏS'TZLSS11 er 
het gebruik van VOORLOPIGE kan hem redden. Sn slechts do totole weige- 
ring 'van modowerkinn, kan 0113 VCAK redden. DAT 13 PK3 C'GE '"/EG. 

9. GEHEIME TOPMSPEPELIK'GEi'. Ir verband met bijzondere omst. ,ndi, heden 2 'Z 
de zo wéék ge o n geneïmc 'topmededoling uktkouon. 

10.Als bijlage- I de K? bijlage. • Kot vriondelijko 'roe-ten, * 
"■ ' CB der LO "' . / 



BIJLAGE I, behorend bij mededelingen Nr, 51 

K P 3 IJ L A. G E 

Onze t a a 'k in d e \ LLB.S v 

Men kan van mening vSTschillen omtrent'- de 'venietsmentaliteit van de leden 
van de KBS, meer speciaal van het gedeelte / dat 'thans ^actief optreedt, 
doch het valt niet te ontkennen, dat zl-i, die reeds voor den dollen Dins- 
dag actief verzet gepleegd hebben, een typische ver zetsmentalitelt bezit te: 
De drijfveren van hen, die vóór S September reeds actief werkzaam waren, 
warer dan ook geheel anders dan van hen, die toen de ge alliaarde legers 
op onze grenzen aanrukten, min of meer ©sn rol in het verzetswerk zijn 
gaan spelen. 
Hst is opvalleid hoe diverse actieve verzetsleden hun capaciteiten geduren- 
de de meest ingewikkelde en soms onoverzichtelijke situaties weten uit te 
buiten en de acties tot een goed einde te-brengen. Bijzondere karakterei- 
genschappen komen veelal sterk naar voren, welke hun, indien zij de li- 
chamelijke en geestelijke capaciteiten bezitten zonder meer tot leiders 

.. op het gevechtsterrein zouden stempelen. 
Wilskrachtige figuren, die vrees gemakkelijk 'weten te overwinnen, begin- 
selvast zijn en door hun voorbeeld hun manschappen door de hoogte- en 

.dieptepunten van het gevecht heen weten te brengen, waardoor hst vertrou- 
wen in hen bijzonder verstevigd wordt. Zonder dit vertrouwen is het uitge- 
sloten de troep, in welke toestand zij ook verkeert, in de hand te houden. 
Reeds in Mei 1940 hebben wij wel terdege kunnen constateren, dat een hoge- 
re militaire opleiding niet de waarborg is voor een juiste houding op het 
gevechtsterrein. Velen dachten, dat men door autoritair optreden het" ge- 
zag konden handhaven en niet door het respect, dat men door'zijn houding 
moest afdwingen. 
"jieT 'Spï^hëT^111 'Vanzelfy'-^tiartrwiri^ -verwachten, dat irr-de--PBS-voor de verant- 
woordelijke pesten personen worden aangewezen, die of hier te lande in de 

... Meidagen van 1940 of elders hun waarde op het gevechtsterrein hebben 'be- 
wezen, die in de afgelopen jaren, zo ze al niet aar. gewapende verzetsac- 
ties hebben deelgsnomun, toch risico's hcboon durven lopen, door het ple- 
gen van actief verzet tegen de bezetter, en die in het algemeen ge- 
sproker. enige illegale - ervaring bezitten. 
De gevechtswaarde van het Nederlands© Volk is thans betrekkelijk gering 
be achten, bovendien komen hierbij nog diverse factoren, die dit ten zeer- 
ste beïnvloeden: de wegvoering van de kern van onze bevolking; de licha- 
melijke- sn geestelijke uitputting van ons volk; de geringe, zo niet ontbro- 

■ kende- gsvechtsorvaring; de betrekkelijk geringe illegale scholing; de 
uitermate moeilijke verbindingen en de kwetsbaarheid var. het grote appa- 
raat.' ' ' 
Men kan derhalve, hoewel wij samengekoppeld zijn met een apparaat, dat 
krachtens zijn opzet er op gericht schijnt te' zijn militaire operaties in 
groter verband te verwachten, rustig aannemen, dat operaties op grote 
schaal practisch onder de-ze omstandigheden tot de onmogelijkheden behoren. 
Weliswaar is de gevechtswaarde van hot duitse leger sinds 1940 ook aan- 
merkelijk teruggelopen, bovendien zal een eventuele terugtocht wellicht 
wanordelijk zijn, doch dit brengt mee, dat juist optreden in kleine 
groepjes gowenist Is, Speciaal het uitgangspunt bataljon en compagnie, 
waarmede nog maar al te vaak wordt geschermd, is m.i. onjuist te achten. 
Hiermede wil ik in het geheel niet zeggen, dat op een gegeven moment het 
aantal manschappen, dat in een gevocht gewikkeld is, niet do sterkte kan 
vertegenwoordigen van een bataljon dan wel een compagnie, doch dan be- 
staat tussen deze ploegen niet een bepaald verband, waarvan mc-n is uitge- 
gaan. 
Het - is ©en verheugend VcBPSchi jnspl, 'dat de structuur van de KP de toets 
van de practijk wel degelijk heeft kunnen doorstaan. Dit is voor ons het 
bewijs dat de bouw va'n de KP goed is. Waaraan in niot geringe mate de 
hecht© onderlinge band heeft medegewerkt. 

% * # 



Met vervrijsing naar een onzer vorige artikelen merken wij Msr aopiaels 
op, dat het systeem, dat het boste bij onze structuur past, liet ofcract 
het meeat verzekert, de ploegen hot minst uitput en bovenalen het minst 
kwetsbacr maakt, hot sabotage-systeem is. Voor ons pre rk is het tIcsköh- 
stelsel altijd het meost geschikt gebleken. 
Van grote eenheden zijn wij over het algemeen vrij huiverig, oMat 
niet op elkaar is ingesteld. Hierbij komt nog, dat kleine olcoKsn ssar 
gemakkelijk verplaatsbaar zijn, en dus overal op kunnen treden, hesreen 
zeer vele voordelen biedt bij het prachtige v/ark. 
In het sabotagewerk zelf kunnen wij nog enig onderscheid naken, nl. 

a. specifiek technische sabotage. 
b. het gewone kraakwerk (ons oude Kp werk), waarbij momenteel nog tost 

het veiligstellen van de voedselvoorraden. 
c.' het overvallen van hoofdkwartieren, kleine de t a c home run n, enz. 

Het spreekt vanzelf, dat dit werk moet komen te staan onder commandant:r, 
die over practxsche ervaring-beschikker., on deze zijn er ongstwijfeia. 
De ploeger, moeten gewestelijk, distrlctsgcij se en plaatselijk rochtssrc.-a 
onder bevel komen te staan van de gewestelijke, dan wol districts-s&bo- 

" tage commandant. 
Dit vermindert het aantal contacten voor do ploegen aanmerkelijk. De oe- 
netratie van de 3D in deze explosief naar buiten op tredende ploegen wordt 
geringer, terwijl voorts de publicatie zoveel mogelijk v/erdt" beperkt, 
omdat de go trapte bevelvoering hiermede in zekeren zin de pas wordt af- 
gesneden. 
Het contact met do novonploegen, dan wel met do saiotagecoiimandanten zal 

- als regel, in verbond net het verstrekken van speciale opdrachten, 
rechtstreeks plaats vinden, hetgeen het vertrouwen in de' leiding sasr 
zeker zal versterken. 
Fe, situatie per gewest wordt hierdoor overzichtelijker, t^ruijl boven- 

-* dien een go ode taakverdeling - voor do ploegen mogelijk lëh Cp dé--, vihk'n ""*1 
- kan worden voorkomen> dat elementen hun wapens, welke zij jarenlang ver- 
"'/borgen hebben gehouden, weer te voorschijn halen om hiervan ter eigen 

bate misbruik te maken door afpersing, overvallen, roof- on olundortoch- 
'ten.' Tegen deze elementen zullen wij uiterst streng moeten optraden, 
omdat het herhaalde malen voorkomt, dat do naam van do 10? misbruikt wordt 
om deze gangstor-practijkor te dekken. 
Slechts na overleg met dan SC 3G- of dar. DC SC* kan men er toe overgaan 

"een boparldo actie uit te voeren, terwijl voor het gewone kraakwerk m% 
het ocg op de voedselvoorraden zeer nauw contact moet bestaan met de 
leiders van de LC. 
Vergeet niet dat de K? zich cp dit gebied een zekere naam had verworven, 
door dit vertrouwenswerk. Dezo naam raag niet in discrediot gebracht wer- 
den door eigenmachtig optreden. 

Orde en tucht zal er moeten zijn In eigen gelederen, waardoor het wellicnt 
mogelijk aal "blijken uit do ze ondergrondse strijders,die reeds getoond 
hebben, wat ze waard zijn, een kern te verwon voer het 3e gsr. 
Onze Regering kan straks op ons een beroep door; om onze acties steun te 
verlener, in het raar; van de NES, cm erde en rust ■ voorlopig te handheven, 
waardoor het mogelijk zal zijn oen aanvang te maken met de herbouw var 
datgene, wat door de duitsers materieel ©n geestelijk afgebroken is ge- 

•• worden. Juist uit stadium en deze ovorgangsperiode zal voor do toekomst 
var. ons vol beslissend zijn, 

L S 0. 11 ?. 



Mededelingen van het CB der LQ dd. 3 Februari 194-51_ 

Nr1^2_ 

1. Illegale Praktijk- 
De laatste weken hebben zich overal in de leiding der organisa- 

ties en daarbuiten,gebeurtenissen afgespeeld,die kortweg rampspoedig te 
noemen zijn,waar we op willen wijzen is,dat er ditmaal kapitale fouten 
door illegale werkers gemaakt worden. 

Hoe is het mogelijk,dat er thans nog werkers rondlopen,die thuis 
open en bloot adressen en namen van medewerkers hebben rondzwerven,waar- 
door al deze medewerkers,zelfs door een onschuldige inval in zo'n huis, 
voortdurend in levensgevaar verkeren.Dat men roekeloos is met eigen 
veiligheid, is voor eigen verantwoording,hoewel door uitpersen van de ge- 
arresteerde, niet zelden anderen in gevaar komen.Maar dat men roekeloos 
is met zijn eigen vrienden,door met hun adressen slordig om te springen, 
is bijna misdadig te noemen. 

Wij ziin er niet geheel zeker van,maar het is wel waarschijnlijk, 
dat de zware klappen,die ons in de laatste weken treffen, in verband" 
staan met namen als hierboven omschreven. 

Effectief en snel werken,is dikwijls in strijd met veilig werken. 
Men bedenke echter steeds,dat veilig werken een noodzakelijke voorwaarde 
is, om op de duur resultaat van het werk te krijgen.Dus op de basis van 
een zo veilig mogelijk werkend systeem,de grootste snelheid betrachten. 
Voor die veiligheid is iedere medewerker verantwoordelijk. Als hij een te- 
lefoonnummer of een adres op krijgt om er mede te werken,moet hij bedenken, 
dat hij daarmede de vrijheid en misschien het leven van een vriend in pan- 
den heeft.Hij moet dus de moeite nemen, deze gegevens te camoufleren en 
goed op te bergen. Dat kost tijd,maar dit tijdverlies is uiteindelijk winst. 
Laat niemand van dnze medewerkers na dezo oorlog om zo'n reden van na- 
la tighëTdToöit misdadig  genoemd"behbeven te worden. 

Afgezien van enkele werkelijk schitterende successen,op het gebied 
van voedselwerving en distributie ,die hier en daar bereikt zijn," moet in 
doorsnede voor onze organisatie geconstateerd worden,dat wij in gebreke 
blijven te doen wat mogelijk is.Wat is hiervan de schuld ?????????? 

Wil men een zo moeilijk hanteerbaar onderwerp als de voedselwerving 
vervoer en distributie werkelijk enigermate bevredigend behandelen, dan 
is de eerste eis, dat iedereen,die hierin ook maar de geringste taak 
heeft, eenvoudigweg zijn plicht doet met snëTheid"'en'nauwkeurigheid. 

Wij kunnen gerust constateren,dat zeer velen in dit opzicht in ge- 
breke blijven. 

Het is te verklaren,dat men hier of daar somber gestemd is over de 
mogelijkheid van resultaat.Zo zal een medewerker in staat zijn,voedsel te 
werven,maar geen'vertrouwen hebben in een mogelijkheid van vervoer naar 
de nodige centra.Dat is zijn zorg niet.Hij moet zijn plicht doen. 
Bovenal rust hier een zware verantwoordelijkheid op de organisatoren, op 
de mannen,die de verbindingen tot stand brengen en moeten zorgen, dat van 
werving tot distributie,het aoparaat gesmeerd loopt.Zij mogen niet rusten, 
voordat de verbindingen afdoende zijn en zij moeten enthousiasme kweken, 
waar dit niet is,en in 't algemeen 't kleine zetje geven,dat de wagen over 
de brug helpt. Nog is veel mogelijk.Lees de oude mededelingen na,wij kunnen 
niet alles herhalen. 
Als de bevoorrechten eenmaal de hongertochten in de steden zagen,eenmaal 
de rijen voor de winkels,de radeloosheid en kou en honger,dan zouden zij 
zich geen rust meer gunnen,als het deze arbeid betreft.Pak aam vrienden, 
en kanker niet.Wees niet de kapotte schakel in de ketting,die haar on- 
bruikbaar maakt. 



vervol^: mededelingen no.32 pag.2. 

3» Waarvoor strijden wij ? 
Dat was voor September eenvoudig:De Duitser eruit en Oranje erla.Een 

vrij volk met oen vrije geest op vrije grond.Maar dan komt dolle Dinsdag.Be 
bevrijding in zicht. Ban duikt de S.D. op.De N.B.S. treedt aan. Allerlei 
zwakke broeders worden dan "sterk" oftewel illegaal.De organisaties 
trrden allerwege in een samenwerking,die zeer intiem is. De G.A.C. wordt 
actief.Naast de oude L.O. taak tal van nieuwe taken. De beginselverkla- 
ring wordt publiek. Wat een verwarring in de illegaliteit heeft dit alles 
ontketend.Gelukkig is ook in deze nieuwe situatie rust en betrekkelijke 
overeenstemming gekomen. 

't Wordt nu tijd om de balans op te maken. Waarvoor strijden wij ? Voor 
eon vrij volk,dat met zijn vrije geest op vriie grond wil wonen. Dat is punt 
oén en blijft punt één.Laat U daaromniot van de kook brengen door tegen- 
stellingen in de illegaliteit. De Duitser moet er eerst uit. 

Maar er^is een punt twee,dat blijkt wêT"in Belgie en Griekenland.Als te 
Mof eruit is,moeten we het samen nog eens worden over do inrichting van 
onze vrijheid. En daar zit nu juist de kneep. 
Hoeveel medewerkers zullen de laatste tijd gezucht hebben?Riskeerde ik daar 
alles voor? Hielp ik daarvoor onderduikers ten koste,misschien van mijn 
vrijheid en leven,dat we rechtstreeks naar de revolutie rennen, of dat de 
oude soep weer opgezet wordt,alsof er niets gebeurd is? Hij zal zich af- 
vragen of de leiding der organisatie er ernstig mee bezig"is,revol±utie 
en restauratie te voorkomen. 

Het is onze plicht daar antwoord op te geven,opdat de medewerker 
met vertrouwen in de toekomst zijn werk zal kunnen voortzetten. In enke- 
le korte stukjes zullen we iets mededelen over do na-ooAogse inrichting 
van de illegaliteit,zoals wij die hopen te verwezenlijken.En dat wel,omdat 
nu juist de geest der illegaliteit ervoor rijp gemaakt moet worden( in- 
richting dor na-oorlogse illegaliteit wil niet zeggen,voortzetting van 
de illegaliteit,maar inrichting van het afwikkelingswerk.) 
Bedenk dus twee dingen bij het lezen van deze stukjes. 
1. Dat de mof eruit moet 
2. Dat onze duur gekochte vrijheid een werkelijke vrijheid moet zijn en geen 

springplank voor revolutie of restauratie. 
En voor beiden moet ons illegale front rijp gemaakt worden. 

4. De Vrouwen. 
In bijna alle plaatsen van Nederland is het de illegale werkers prac% 

tisch onmogelijk geworden ,om zich op straat te bewegen.Overal worden raz- 
zia's gehouden en patrouilleren Duitsers in burger of in uniform om onze 
jongens in slavernij te voeren.Nu doen wij een beroep op de vrouv/en van 
Nederland,waarvan er al zovelen ons front versterkten.Onze mannen zullen 
no^ hard nodig zijn om en nabij de bevrijding.Toch moet ook nu het werk ge- 
beuren, bonkaarten verspreiden,berichten overbrengen,enz. Laat dit nu niet 
meer aan de mannen over,desnoods eon gedwongen rust voor hen. Schakel 
nieuwe illegaal vertrouwde vrouwelijke krachten in on zorg,dat de verbin- 
dingen tot elke prijs in stand blijven. Wij weten wat wij vragen; ondanks 
sneeuw,regen en storm. De verbindingen zijn hot zenuwstelsel vana ons werk 
en het verzet moet paraat blijven. 

5' Legitimaties. 
Een' L.O. legitimatie viel in handen der S.D. Woest op Uw hoede J 



Mededeelingen yan het C.B. der L.O., dd. 12 Fehruari 1945. 

no. 55. 

1. finquétestaten. . ' - 

Van één provincie zijn pracriscii alle staten binnengekomen,. De ande- 
re provincies zullen misschien al veel verzameld hebben, maar er werd nog 
niets ingezonden. Spoed, mijne heeren!! Ha inzage der staten worden ze 
ter plaatse nog door'de deskundigen mét ü èn anderen doorgenomen. Dat 
kost tijd. De resultaten van de ingediende staten zijn zeer bevredigend. 
De meesten waren direct bruikbaar. Staten, waarin de antwoorden zich uit- 
sluitend tot ja en neen beperken zign niet bruikbaar. Bedoeld wordt niet 
een uitbreiding met een subjectieve beoordeeling van "goed" of "fout", 
maar met een nadere uitleg, waardoor de noo.dige teekening verkregen 
wordt in de begrippen "ja" en "neen". 

2. "Zwarte handel. 

Er zijn nog zooveel zwarte handelaren in Hederland, dat geen L0- 
medewerker zich voorloopig over gebrek aan werk behoeft te klagen. Deze 
smet vair ons volk moeten we tezamen met de C.C.D, en desnoods met de 
plaatselijke politie probeeren weg te neraen, 

Ben belangrijke opmerking hierover kregen we uit Utrecht, Slagers 
kan men zoo niet aanpakken. Zij komen dan nl. in handen van de SD. Dat 
moeten we dus zelf opKnappen, De opbrengst komt ten bate van de algemee- 
ns LO-voedselwerving, 

3» Wie niet hooren wil, moet voelen. 

Ergens in Hederland hebben enkeleverantwoordelijke Heeren van een 
G.A.B, om htm symphatiën voor de arbeidsinzet een flink pak slaag van 
onze vrienden gekregen. Bei frissche en onschadelijke methode. Mits met 
mate en mei; wijsheid toegepast is dit een voorbeeld ter navolging, 

4. Voedsel. 

Men klaagt erover, dat het C.B. geen concrete mededeelingen doet, 
sfooral over de voedselproblemen. Die zijn van het C.B. ook niet te ver- 
wachten, maar van de voedselvergadering, die de methoden om te werven 
moet voorbereiden, vervoeren en distribueeren. Door contact met Uw voed- 
selcommissaris LO kunt ü op de hoogte raken. Bovendien zouden we ieder, 
trucje onmogelijk maken, als we het openlijk in de mededeelingen beschre- 
ven, want deze papieren bereiken helaas meer dan de LO. 

f r Tenslotte moet U zelf ook wégen openen en daarover als het slaagt 
.de./v.aedselyergadering inlichten. Zoo wordt de oplossing steeds geboren» 

3« Bonkaarten. J 

De uitreiking 4e noodkaart zul waarschijnlijk deze maand geschieden. 
We vermoeden, dat de uitreiking op dezelfde wijzezal geschieden als de 
vorige keer. Hoe deze precies zal plaatsvinden is nog niet met zeker- 
neid te zeggen, mciar wel adviseert men ons van bevoegde-zijde reeds nu 
de inwisselbon, welke, op de 3e noodkaart voorkomt, in te nemen. 
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6. Waarvoor strijden wi^? 

Zooals gesegd moet ons volk na de bevrijding door wijze stuurmans- 
kunst langs de klip der revolutie en de zandbank der restauratie geleid 
worden. Op de eerste zou bet ernstige, blijvende schade opdoen, en ge- 
loopen op de tweede zou het ook letterlijk verzanden in zijn ontwikke- 
ling. 

Wie dit probleem geheel aan de regeering ter oplossing wil overT 
laten verbist zich, Zelfs^ de beste regeering. kan zonder de medewerking 
van een ^lok niet Suren, Het volk draagt medeverantwoordelijkheid. Daar 

dat ie regeer ing door vier jaren verblijf in het buitenlied vreemd staat tegenover de ontwikkeling hier. Ze moet dus naar middelen 
omsuen om opnieuw contact te krijgen met ons volk. En als de'tijd daar is, 

yV-.26 zelfs aftreden ten behoeve van een regeering, die beter on de hoog- 
te is van de toestand in ons land. o -s, ^ & 

Hoezeer dit ook toe te juichen is als een streven om troebelen, die 
in andere bevrijde gebieden voorkwamen,'te omzeilen, juist hier schuilt 
voor ons de moeilijkheid. De kroon wendde zich n.1, ook, en vooral tot 
de illegaliteit om politieke voorlichting.(We móeten opmerken, dat de 
kroon buiten de illegaliteit bijna nergens in Nederland aanknoopingspun- 
ten he^ft om_ in contact te komen met ons volk). En toch: wij willen als 

r * Seen politiek in de illegaliteit. In Juni,,toen het eerste verzoek 
kwam, stonden we zelfs op het standpunt, een volstrekt afwijzend antwoord 
te moeten laten hooren. 

nid ]:1®bl3en ye door de dikwijls droevige bevrijdingsgeschiede- 
landen geleerd, en zien we thans in, dat we de regeering 

onze ve?zetshm1wiiS verlegenheid mogen laten, dat het de consequentie van 
Ons 13' waar eenigszins mogelijk aan de wederopbow van ons vaderland mee te werken (N.H.C,, bestuupsenquétes)" .1: ^ 

wepkelijk om^gaat^is^0^0^6^ GQh*ev noZ m6^c ^andprpbièmeii, Waa^ het ' 

rftnet-.fem«^SêeStèla]:iei^ iUegale werkers, te beginnen in de 1.0. 
Van illegalitpT?01, eeni omschakeling yah bezetting naar bevrijding, 

ring de^hoLnoia^ <iaJ:i ^.Sflet moeten worden, dat niet alleen de regee- 
(voor zoove?^ ^ê? voorlichting krijgt, maar dat de illegale organisaties zoover ze,dat willen) vrij blijven van de politieke sfeer. 

zullen^we 0ll0ssinê van dit buitengewoon moeilijke probleem 
dingssnarminfpn ^ven» yf0? eerst de volgende maal iets over de bevrij- ain^sspanningen en hun ontlading in andere bevrijde landen. 

C.B. der L.O, 

E.H. 
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Mededeelingen van. het G, B. der Lo0. dd. 19 Februari 19^5. 

no. 34. 

1. Waarvoor stri .1 d en wi,1 ? 

Voor de bevrijding van Wede land, en vervolgens, om de gewonden vrijheid 
te verdedigen tegen revolutie en restauratie. Dat stellen we eerst vast. 

Daarnaast bleek de regeering aan te dringen op steun uit de illegaliteit 
voor de^ wederopbouw en moet het onze taak zijn, de illegaliteit daartoe 
de gescnikte vorm te geven. In de afgeloopen maanden hebben we leeren 

ësvaarlijke spanningen zich ontladen in bevrijde landen. 
Jan diu is naast het verzoek der regeering een dringende reden voor 
ons om, ons geest el.ij r, voor te bereiden op de bevrijding. 

men voltc, . dat jarenlang onder druk leefde, moet zich in de herwonnen 
vrijheid ontspannen. Dat is te begrijpen. Erger is, dat men daarin al 
zijn grieven wil uitleven,, Men wil in het kort een ideaalstaat en dat 

wel onmiddeiiijk,, Voedsel, levensgerief, opruiming van alles wat niet 
schikt, orde, werk, een ideale afvloeing der illegaliteit. Dat alles 
moet direct m orde komen. Sn daarnaast verlangt men (niet van zich- 
zelf, maar^van de anderen) dat het uit is met het kankeren, de baan- 
tjesjagerij, het geknoei, de verdeeling, enz. Dit alles is onzin- hoe 
begrijpelijk het verlangen naar iets beters ook is» 

We hebben^bijv.- in Nederland te doen met de realiteit van een volk, 
3181 al zijn goede en verkeerde eigenschanpen, en dat bovendien op ieder 
gehiedr—irvneEr^rerrschrikkelijke toestand verkeert. Wie dit niet scherp 
inziet, loopt gevaar meegesleept te worden door goedkoope revolutio- 
naire leuzen. ^ jr 

In België was het volk politiek matig geïnteresseerd en ontwikkeld, 
oo de i-.legaltelt vormde geen hecht front, zelfs niet als weerstand 

■tigen de restauratie. Het gevolg was, dat de oude politieke kaste de 
leiding weer m hanaen kreeg en .de restauratie zich a n het voltrekken 
-LS* 

In Griekenland,maakte een deel der illegaliteit zich politiek en mili- 
?n. ?telde zich gewapend te weer feegen de restauratie. Een 

bloedige revolutie was het gevolg. 

:ATe ^ hood in ons vlk zien, moeten we zeg- 
fDTv,:? s we aari 'de toekomst van ons volk denken, dan is er 
TtlS ® eön

1!!es: ;'/e ons9 kans maken. Nederland mag zijn geeste- 
, ?Vt ur?e^e ^aarden, zie al zoo zwaar getroffen zijn, in de be- 

ttingstijd, niet verder in de weegschaal stellen door een revolutie. 

m0Gt yerder dea vertrouwen winnen in het buitenland, dat 
VOOr

1 
het geven van crediet voor onze wederopbouw. Daarom moet 

a? voorkomen worden, en tevens restauratie. Het is n.1. zoo, 
qtronmTn?S=a!faJve -i s^jOeren van _ de zuivering) de revolutionaire 
bp k-ï Pm aanwakkert,en omgekeerd schuilt in een overwonnen revolutie de kiem voor een restauratie. De uitersten roepen elkaar op. 

f?oS%anS^p0^ Ö'n fl0nt 9er ï^alitjit komen, maar wel een 
van ons voflf^ v8n a 13 ^sschien nog wel de helft 
ze n Sj Sho. \da ff0nt er 13' zullen de ^Iven en meeloopers 
lord f?11 Ü nestaureeren, wat in wezen verraad aan ons vader- 
tflanupn ..^ de geen kans krijgen de illegaliteit ue -pannen voor de wagen dor revolutie. 
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2. Topvergadering. 

De afgeloopen week werd _ een tcpvergadenng gehouden, waar nog vele top— 
eden aanwezig waren,. Hieronder volgt een verslag van enkele belangriike 

zaken: D u 

a0 C.,B. 
nen accoord werd gevonden voor de bezetting van bet C,B. Naast de twee 
PVÖ^klievende leden zal een derde uit bet Noorden gevraagd worden toe te 
reden. De werkzaambeden van her C. B, zijn door de laatste gebeurtenissen 

belangrijk ingekronrpen, 

b. N, H. C. 

Nog steeds kunnen geen richtlijnen gegeven worden daar de N.H.C.leiding 
ze ons nier Verschaft. Plaatselijk verloopt de oprichting bevredigend, 
ue illegaliteit is goed vertegenwoordigd. In het N.H.G,zelf bestaat de 
neiging ae invloed der illegaliteit te weren, waardoor het N.H.C. een 
bureaucratisch Karakter dreigt te krijgen. Niettemin eischen wij invloed, 

varL d-e principieele onderduiker, die al zooveel offerde voor zijn ovextui^ing en die na de oevrijding het eerst aan bod moet komen. En alleen 
He lj-legale werkers kunnen uitmaken of een onderduiker uit gemakzucht of 
uit-plichtsbesef onderdook. 

c? Stichting. 

De werkzaamheden van de stichting zuil en voorloopig gestaakt worden. De 
organisatie is in groote lijnen in orae. De regeering erkent de stichting 
door de ilxegaliteit opgericht. Men werke niet op eigen glegen—beid en 
os van deze stichting verder aan de organisatie van steun in verband 

met gevallen illegale werkers. 

d. Voedsel. 

De toestand in het Westen wordt nog steeds slechter. De mogelijkheden 
voor werving er vervoer in het kleine verband der illegaliteit zijn iets 
De.,cr geworden. ^Inlichtingen hierover via de districtsleiders en voedsel- 
commissarissen_der L.0, Nogmaals werd erop gewezen, dat men vooral aan- 
dacht moet blijven besteden aan de werving in de onmiddellijke omgeving. 

e. Bestuursenquêtes. 

Dien de ingevulde enquêtestaten met spoed in. Dit moet het middel worden 
om het geparlement in de gelegenheid te stellen juist te beslissen over 
oenoemingen. ^n een juiste beslissing is de voorwaarde voor een gezonde 
zuiverxng. -en gezonde zuivering neemt de wind uit de zeilen vanxevolu- 
.j^onairen, voorkomt restauratie ensc:-ept; de mogelijkheid voor een goede 
opbouw van ons nationale leven. 

Roofovervallen. 

Het is wel zeker, dat roofovervallen in vele gevallen door NBS'ers uit— 
gevoerd worden. ^Allerwege zijn hierover klachten. Met name beweegt men 
zich dan graag in een ander district, Nochndoor honger, noch door ver- 
ontwaardiging over de zwarte hendel mag de illegale werker zich laten 
vtrneiaen eigen rechter te zijn. Inbeslagname mag alleen geschieden op 
order van noogerhand, ^ o x- 

De Her illegaliteit; staat op het spel. En nog erger, het vertrouwen 
willende deel van ons volk. En dit vertrouwen is onherroepe- 

iijn noodig na de bevrijding, wil de illegaliteit niet geïsoleerd worden. 
Deze isolatie zou funest zijn, want op onszelf gesteld hebben we geen 

verweer tegen de restauratie en wordt de illegale werker licht een prooi 
van het streven der extremisteru Toont U daarom de naam van illegale wer- 
ker waardig. 
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4, Uit de pers. 

Gij zijt in de grond vaü de zaak geen "illegale" strijders, maar met het 
volste recht "legale", "wettige" strijders» 

De Meerbode, 
* 

Twee richtingen staan tegenover elkaar, Sén, die de maatschappij wil op- 
bouwen op christelijken grondslag, en één, die haar heil zoekt in het com- 
munisme. Dit is de strijd die voor de deur staat; hierin is geen compromis 
mogelijk. 

Je Maintiendraii 

Weet gij geen raad meer?, aldus lokt de Mof het hongerende Nederland. Ja, 
wdj weten raadl Wij weten een raad, die alle Moffen straks zal doen sidde- 
ren en ze voor vele generaties lang den lust om oorlog te vo„ren zal ont- 
nemen, De overwinning van de vereenigde volkenl Tot zoolang houd U haaks! 
Neerlands volk, hongerend volk, maar strijdens volkj 

Vrij Nederland. 

Straks, als de Geallieerde legers zijn gehaat land in grooten vloedgolf, 
zullen overstroomen, zal hij voor zijn misdaden ter verantwoording worden 
geroepen. Sn die dag is nabij! 

Het Parool. 

Hartelijke groeten, 

C. B, der L. O, 
e/h. 



I ! 

i'iKi"' HiV?! ^H . I ■■•'■■ *.' V/.jj' ) . { ^ .y «» A*A.* ^6 Fsbrvsmrl 1945, 

no. 35. 

1.«. _-De_laatst.e_lood^j9s« ? 

piS^U iioeveel fflacatoïfers er sinds September 1944 in onze L O t en daarbuiten, m de illcgele we re 3 d ar^v^l 'l ^rT * i „ JT 
zucht door onze LO varen?'■I.art hrt gü neno^tj^SatZ0^!r-??frJ

eéa 

d^vellen^t8 de 3^. "3 «» onnoemSlij k^zwaar,'Onze best» vrien-' 
onL vri 1 hedi '0 PcStïff cf T811 ons v0-lk moet^ het leven laten voor 
maar laten weto^ LnacL^Ë^lfnfSriffl?! f" Hun plaats innemen, 
tpr pr f c- p„pm tr.-,'7 — ~ n n Dlijtt; ecn gezin onverzorgd ach— 

... rekenen, het _ zijn onze "vrienden,' dïe€vielen .-^het^in' ^ getallen 

^ nen. De bevrijdj.ng zal ons nooit een onverdeelde vreugde kunaen^wen?"' 

' t^voor-Ldnr ^0^Saan,• -e-n^hoeiang moet dat dan nog duren? Ja, we moe- 
• nog zal aanhoudend aXleea weötv lang de marteling van den bezetter 

'nen^moet^wrirflfr8 =e arbeidsinzet is, zoolang er nog een onderduiker gehol- ,pen moer ftorden, een spuorwegrcan; onze steun noodig heeft om zijn plicht- 

het kort ÏSSJÏ Sel3< en warat' »&*** « »«« !»>&» aaboteeren? ?a"ïn 
tf zeKkl d K^hen fll er 008 «•nJDaitseh.r Mer in ons xSni iets 

k re';benv zooxang moet ae strijdbijl .onbegraven bliiven en moeten wij het verzet mobiel houden ïïl.kaar a^spored de moed niet te 
'■verliezen en eenvoudig onze plicht te, doen. " ' e te 

- JiTenrSnfr?o+n0eten Wi^ hiTrV8n GOe neggen: ons verzet'.tegen den, Duitscher en onz„ inzet voor oen onderduiker moet uit ons hart komen. Laten we 

-den^lan6?! Sre?aH0H een in onü werk« Laten we levend besef hou- gewelddaden van onze overweldiger en de nood van onze mede- 

'' UBZ in:se-3^e fa druk erop, dat men juist'nu de 
Letrachteno- Als we nagaan, hoe onze vrien—Uét-- 

' I -l.en aan moeren we zonder voorbehoud opmerken dat het niet de t .slimheid van. de SUD0 was (ze -zijn verschrikkelijk stom^ maar dat het 'ter 
greGzel?oze '-^^^^icLtigheld was, waardoor onze vrienden uitvielen 

• fgf* €een nxeuwe .relaties aan. Als er,in Uw kring een arrestatïe vooÜ 
..vieijSnij dan alle relaties met het verleden, die U in gevaar kunnen bren- 

'symptoon v^Xla? S ' V*n*iM ^igheid, verwaarloos geen . 

wOTt oE2e - 
.7 • 

2, 7oor en '1^:.September . . 

?r.fs, ^ de 0Yer,^in,-iu6sroes van September een stroom volks de illeKali- 

heg^t^lnnen®e :a®en' die onze 1133:11 en ünG werk niat veel goeds gedaan 

' SatsteW?omJnteilin^ 'f ardeeriGS..voor, dat velen, al was het op het laauste moment, inzagen, dat ze ons ir-ont moesten komen versterken 

s?aanle zucht oaar avontoeh 

verleden schoon ae illegaliteit hun slag te slaan ofwel om hun verlenen schoon te wasschen met een illegaal heden, in onze linies drongen.^ 

■'•St' 
& 

■A 
f . 
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Het-e^CÊrte—saojit„ia van liaJcte wel^ :ii3 van beir;,laatste soort heb1 en we 
onze bekomst.. Zij zijn o, a. de grenzelooze naïven, gespeend van iedere 
illegale praktijk, die het leven van hun medewerkers met hun bluf en 
branie voortdurend in gevaar brengen.. Zij zijn de menschen, .die voor- 
namelijk de politieke verwarring in de illegaliteit brachten. Zij zijn ook 
de menschen, die zich niet in organisatorisch verband willen vóegen en 
wanorde stichten. Zij zijn tenslotte ook de moderne roofridders die' plun- 
deren wat ze noodig hehbens omdat ze nitt besefeen, waarom het gaat. Zij 
rekenen op een goed leven en vergaten, dat noch een goed, noch een slecht 
leven van eenig belang is als de vrijheid van ons Vaderland op het spel 
.staat, 

' 3 .> Best uursenquête st at ene 

a. De vragen moeten zoo uitvoerig mogelijk beantwoord worden. Er wordt^ te- 
veel met "Ja" en "neen" geantwoord» Beschikt men persoonlijkover onvoldoen- 
de gegevens5 laat men dan noch vooral infoimeeren hij een vertrouwd gemeen- 
te-ambtenaar of bij andere personen, die inlichtingen kunnen verstrekken. 
Men moet vooral niet van het standpunt uitgaan, alles zelf, en wél af te 
kunnen» 

•b» Van veel belang is te weten, det tijdstip, waarop de inlichtingen zijn 
vérstrekt» Op elke lijst moet dus de datum van invulling worden vermeld. 
c. Voor de invulling moet de officieele lijst worden gebruikt, waarbij de 
antwoorden naast de vragen worden gepxaatst» Dus niet alleen antwoorden, 
daar dit moeilijkheden bij de doorzending veroorzaakt. 
do Er moeten geen gegevens betreffende deze materie bij de illegale wer- 
ké'rs achterblijven, noch origineelc lijsten, noch afschriften. Dit levert 
teveel é'evaarop.f'Nièmahd kag inzage worden verleend van de verst ré kt è ge- 

gevens. De lijsten zijn bestemd voor de of ricieele instantie ën voor nier- 
mand anders» 
fV Kutmen meer gegevens worden verstrekt dan op de lijsten woi^ën'gevraagd,, 
dan dient dit te geschieden in een bijgevoegd rapport. 
tg-. .Voor de'prov, ütrecht enkele gemeente-ambtenaren opgeven, die in staat 
■zijn ter plaatse te controle eren. Deze mogen niet te Jong zijn, hfin 
h. Inlichtingen over D.So B»-burgemeesters of secretarissen behoeven .niet 
'té worden ingediend. Is in de gemeente een N0S«B.-burgemeester of: secreta- 
ris, dan worden de inlichtingen verstrekt over de voorgangers. 

Als in een gemeente meer dan één niet-IhrS.B»-burgmeester in de bezet- 
tingstijd-geweest, dab; dient voor ieder een afzonderlijke lijst te. worden 
ingevuld» 
J. Men dient zoo nauwkeurig mogelijk de datum van benoeming en ontslag, wan- 
neer deze in de bezettingstijd is gelegen, op te geven. 

Van belang is ook te 'weten, wie de burgemeester benoemd heeft in de be- 
zettingstij d» 
1° De grootste spoed is gewenscht. De bevoegde instantie dringt hier met de 
meeste klem op aan. Laat dus de lijst niet liggen, maar werk haar af en 
zend ze door» . 
nu Verleen de personen, die de lijsten na de toezending controleeren en even 
tuesl aanvullen, zooveel mogelijk medewerking. 
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4. Waenro-QT- striri den wi.j. .. . . _ f 

Wat is het toe" 5 dat ons zoo ongerust siaakt over de uitkomst van'onze 
strijd, dat ohs met zorg doet constateereru dat er nog wel meer te doen is ^ 

• ..-dan. alleen de- mof er uit te gooien. • c - 

We zien naar een nieuwe tijd met nieuwe ideeen en frissche geesten uit en 
we vrezen, dat er krachten aan het werk zijn, die alleen maar terug willen 
zien, die bang zijn voor de. illegaliteit, omdat de illegalitéit hun géweten 
is. En we beginnen ons bewust te worden, dat die krachten steik zijn en dat 
er kans is, dat ze de vernieuwing van ons volksleven zullen verhinderen. 
Maar nu is ér al direct een vaag woord gebruikt: Veraieuwing., Dstar zeggen 
we niets en alles mee. Bijna niemand weet precies, wat er bedoeld wordt. 

De illegale werker is-zich dat ook wel bewust. Hij wil niet een bepaalde ^ 
omschreven vernieuwing. Wat hij wil is* dat mannén naar voren komen aan wie 
hij de formuleering en de uitwerking kan toevertrouwen van datV wat ver- 
nieuwing moet worden. Het liefst ziet hij daarvoor mannen aangewezen, die 
in de bezettingstijd karakter en beginselvastheid getoond hedben* En de 
anderen zullen dan hun plaats moeten inruimen* . * 

Is dat zuivering? Neenj het kan niet met vóldoende nadruk gezegd, wérden; 
neen! Verjonging van het korps van Leiders in ons volk is iets anders <^aI1 

zuivering Van collaborateurs. Wie deze begrippen verwart (^n er zijn er*; 

die dat bewust doen) en wie de illegn.itéxt wil: spannen voor dé verjongings- 
kuur is op een verkeerd spöor. Willen' we betere leidersj dan zullen we ons 
die democratisch moeten verschaffen. Willen we verkeerde, collaboireerende 
leiders wippen, dan hebben we als illegaliteit het recht, hun verdwijnen 
te eischen. Het eerste■betreft politiek, het twéedè betreft landverraad* 

Vergeet dit ook na de oorlog nóóit, want men zal próbéeren ook de reaötie 
. politiek in de zuivering tè betrekken. Hoezeer we ook tegéh de^e reactie . 
' gekant zijn? ze mag alleen met• demócratiscbg middelen bestredén worde^■ 

r nu de zuivering zelf. tVie zal haar vin handg.n hebben? Het testupj-s*?. 
t zetf; -i-n actmI itelt- dan? Ob arond van-hhaïS: 

lijk zijn voor een scheldpartij op één van zijn^ondergeschxkten..^ -Maar hij 
zal moeten zwichten voor de onomstootelijke bewijslast der feiten. De eer- 
ste stap in die richting is de bestuursenquête. Zie het gewicht ervan goed 
in, en ook het verband met de geheele ontwikkeling. ' 

Slaagt deze actie, dan verliest de reactie'terrein, want dezé wil niet zui- 
veren, en tevèns verliest de revolutie terrein, want die floreert alleen 
in de reactiebodem. 

De tweede stap zal zijn da contröle der..zuivering via de G-.A.C. 4aar.hiér^ 
over een volgende keer» Zal de uitkomst der zuivering. bgvredigénd zgn.^Mén 
moet zich ervan bewust zijn^ dat bij, een consequente zuivering geen Neder- 
lander gésp-aard zal blijven, misschien zelfs geen illegale werker, we 
zullen moeten roeien met de riemen én de menschen, die we hebben, nr zal 
veel door de vingers gezien moeten worden. . ;. .. vi. 

Laten we dankbaar zijn als we bevrijd worden van de slechté le^ders van 
ohs volk. De zuivering zal ook de eerste stap tot een.noodzakelijke voör- 
waarde van de vernieuwing' van ons leiderkorps. zijn, waar onze kringen zoo . 
naar uitzien. Ze zal niet voldoende zijn, maar,_ zooals gezegd, dezé ver— 

■ ■ nieuwing mofet dsmocratiscH, dpq|^evoerd wordeh, ■ . , ' r ... .. 1 ' 
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3>' Voedsel» . ' 

De toestand wordt in de groote steden met de week slechter. Zelfs het" 
volgens de bonnen beloofde brood is niet te krijgen.:Het spook der, 
honger waart over bet Westen» Het moet ons tot de uiterste k^achtsinspan- 

,ping. aanzetten. - , , '■ 

Sn toch zullen we nog voor de toekomst moeten zorgen oofci De Duit sobers 
plunderen ons tbans leeg ter voorbereiding van zijn vertrek. Bij dat ver- 
tr^k moet de^ hongersnood volslagen worden- ok een revolutie te werwekk^iu 
Daarom moet 'iedere voorraad» die ook maar eenigszins gespaard kan blijven, 
gereed gehouden worden voor "de dag der bevrijding". 

De revolutie moét in de kiem gesmoord worden door e en snelle aanvoer 
van wat de provincie nog bij een'kan s chrapen. Onze. voedseldistricten moei- 
ten .zich de noodzakelijkheid van snelle actie in het belang van ons heele 
volk, zeifs ten koste van de voedselpositie in de provincie zelf» goed 
bewust' zijn, ' ■ _ ■ 'll ,rw 1-' '' : 

6» Uit de persr " ■>V- . ■ 

In bezet Nederland geeft de bevolking aan de wèreld een schitterend voorbeeld 
'van stoïcijns.ch uithoudingsvermogen. - . 

(overgenomen'uit 'Sunday Express") 

G. B. der L.0. 
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