HET GROTE GEBOD

"Gij zult den Heere, uwen God, liefhebben met ge/zeel uw
hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand.
Dit is het groote en eerste gebod. Een tweede, daaraan
gelijk, is: Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelve."
Mattheus 22: 37-39.
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TWEEDE DEEL
HET VERZETSWERK IN DE LO EN LKP
De opbouw van het Tweede Deel, waarin de systematische beschrijving van het verzets
werk in LO en LKP is beoogd, werd vooral bepaald door het feit, dat in dit verzetswerk
de hulp aan onderduikers de belangrijkste plaats innam. Het was zodoende nodig in
Hoofdstuk I allereerst deze onderduikers aan de orde te stellen: Welke categorieën van
onderduikers waren er, waarom moesten zij onderduiken en hoe leefden zij in hun onder
gedoken staat? Ziedaar de vraagstukken, die het hoof dstuk beheersen.
Alvorens de verzorging dier onderduikers aan de orde te stellen, was het vervolgens gewenst
de verzorgers - de illegale werkers - te bespreken. Dat is in Hoofdstuk II geschied. Be
handeld zijn de typen van illegale werkers, hun leef- en werkwijze en tenslotte ook hun
lotgevallen als zij gearresteerd waren.
In Hoofdstuk JIJ is dan de verzorging der onderduikers beschreven, ingeleid door een
historisch overzicht van de plannen en maatregelen van de vijand, waartegen de onder
duiker beschermd moest worden. Vervolgens is uitvoerig behandeld, wat ten behoeve van
de onderduikers aan verzetswerk werd verricht.
In Hoofdstuk IV is de verzorging en met name het transport van twee bijzondere categorieën
van onderduikers, de piloten en de gevluchte krijgsgevangenen van vreemde nationaliteit,
afzonderlijk behandeld. Het ging er daarbij uiteindelijk om, hen een veilig geleide over
de grens te verschaffen. In dit hoofstuk is bovendien een bijzondere grensoverschrijding
besproken en wel het crossen van het front, dat in het laatste jaar van de oorlog in Nederland
en vooral in de Biesbosch plaats vond.
Afzonderlijke behandeling verdiende eveneens het sabotageverzet, dat in het laatste jaar
van de oorlog door de LKP in BS-verband verricht werd, toen haar verzet ten behoeve
van de onderduikers op de achtergrond geraakte. In Hoofdstuk Vis dit semi-militair verzet
aan de orde gesteld, waarbij tevens aandacht is geschonken aan de ontvangst van wapens
door middel van droppings.

Hoofdstuk VI behandelt de verschillende problemen, die de LO en de LKP in het laatste
jaar van de oorlog bezig hielden, meestal in samenwerking met andere verzetsorganisaties,
en die, na de illegale voorbereiding van een oplossing daarvan, sedert de bevrijding de
verzetsbeweging korter of langer tijd in de daarvoor gevormde verbanden hebben bezig
gehouden.
De belangrijkste statistische gegevens, die uit de vele rapporten en documenten geput konden
worden, zijn afzonderlijk verzameld en in een enkel geval door graphieken geïllustreerd.
Grote verwachtingen mag men van deze gegevens niet koesteren. De illegaliteit hield er
geen administratie op na. Zodoende kon, naar verhouding van wat men aan inlichtingen
wel zou wensen, slechts weinig cijfermateriaal verschaft worden, terwijl bovendien in enkele
gevallen de waarde der weergegeven cijfers niet zo groot is. Van dit laatste is echter ter
plaatse rekenschap gegeven.
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Een uitvoerige necrologie van de gevallenen is aan het eind van dit Deel geplaatst. De gege
vens uit deze lijst zijn uiteraard met zeer veel zorg samengesteld en de lijst mag dan ook
op grote nauwkeurigheid bogen.
Opgenomen zijn tenslotte nog: Een chronologisch overzicht, vermeldende de belangrijkste
data van het verzetswerk, van de maatregelen door de vijand genomen en van algemene
en belangrijke gebeurtenissen uit de bezettingstijd; een lijst van afkortingen en verklaringen
van bijzondere begrippen, en een register voor de opgenomen graphieken, documenten en
landkaarten.

ERRATA
Pag. 171, regel 4. 10 gevangenen moet zijn: 8 gevangenen (volgens Algemeen Politieblad).
176, regel 3 v.o. 9 gevangenen moet zijn: 8 gevangenen (volgens Algemeen Politieblad).
330 Bijschrift document, regel 3 v.o.: Leistra vervalt.
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