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Het lag reeds geruime tijd in onze bedoeling, je
van hieruit eens een beeld te geven van de omstandigheden waaronder het toekomstige vliegende personeel der Nederlandse Luchtmacht
getraind wordt en wat belangrijker is, van de
geest die onder ons heerst.
Bridgnorth is een Royal Air Force kamp, waar
de Aircrews der Luchtmacht O.V.W.'s hun theoretische vóóropleiding als vliegend personeel ontvangen door uitsluitend Engelse instructeurs.
Zonder uitzondering zijn de jongens hier vol ambitie voor hun training. Al is het enthousiasme
sinds de Japanse capitulatie tot op zekere hoogte
bij velen geluwd, is dit zeker niet te wijten aan
de omstandigheden hier.
De eerste zes weken in dit kamp geven ons de
gelegenheid ons aan te passen aan het militaire
leven, m.a.w. we worden van burger tot militair
gemaakt en het is opvallend hoe snel dit aanpassen geschiedt. Hoeveel tijd nam dit vóór 1940 in
het Nederlandse leger in beslag? Het tactvolle
optreden der Instructeurs, hetzij officieren of
onderofficieren der R.A.F., gepaard met' de goede wil van onze kant, maakt dit mogelijk.
Natuurlijk is er wel eens aanleiding voor een
instructeur ons erop te wijzen dat een en ander
nog beter en met nog meer zorg gedaan kan worden. Hoe hij -dit ook inkleedt, altijd blijft er de
kameraadschappelijke toon in aanwezig.
Gedurende deze 6 weken worden de psychotechnische tests voor selectie afgenomen en de
laatste vliegmedische keuring.
Na een paar dagen verlof in Engeland, begint
de eerste werkelijke stap in de richting- van de zo
vurig begeerde „Wings".
Een cursus van 3 maanden ligt voor ons; een algemene vliegtechnische opleiding: de schoolbanken. Na het behalen van het examen, wordt uitgemaakt welke plaats in een vliegtuig het meest
voor je geschikt geacht wordt.
Degenen die vlieger zullen worden, gaan na hun
7 daags verlof in Nederland, naar een vliegschool,
de navigator naar een navigatorschool, de radiotelegrafisten naar een radioschool, enz.
Na het behalen van hun brevet (dit neemt voor
een vlieger b.v. meer tijd in beslag dan voor een
luchtschutter), worden ze allen automatisch onderofficier. Eventuele toekomstige officieren hebben
hun benoeming uitsluitend te danken aan hun
prestaties (zowel practisch als theoretisch), karakter en psycho-technische tests.
Gedurende de gehele training is het opmerkelijk
te censtateren met hoeveel toewijding de instructeurs hun taak vervullen en geregeld hun grote
waardering uitspreken voor deze Nederlandse
jeugd, een goed bewijs hoe zeer zij het op prijs
stellen, deze Nederlandse Flights te mogen opleiden. De prestaties der Nederlandse jongens bij de
psycho-technische tests (die in de Engelse taal
gesteld zijn), zijn over het algemeen beter dan die
der Engelse jongens.
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Ook op sportgebied zijn we haantje de voorste,
ondanks de physieke achteruitgang gedurende de
bezettingsjaren. Al met al houdt dit een belofte
voor de toekomst in.
Wij van onze kant zijn er trots op, hier in de
Royal Air Force, die er aanspraak op mag maken,
de beste luchtmacht der wereld te heten, te worden opgeleid, ten einde in de toekomst een luchtmacht op te bouwen, die in staat zal zijn de Nederlandse naam hoog te houden, zoals het ondergronds verzet in Nederland en onze geregelde
strijdkrachten elders dit tijdens de oorlogsjaren
hebben gedaan.
Hoe is het nu met de reputatie der Nederlanders
in de R.A F. gesteld?
Gedurende ons verblijf in Engeland komen we
vanzelfsprekend met veel Engelsen in aanraking,
zowd in als buiten de dienst.
Uit alles blijkt, dat de r?iderlander hier een buitengiwoon goede naam heeft. Het feit, dat de

Tot nu toe hebben we gesproken over omstandigheden van training, houding en prestaties naar
buiten toe, njaar wat betekent dit alles, indien
niet een goede onderlinge geest bij ons allen aanwezig was? Die is er. Een geest van frisse, gezonde mentaliteit, van verdraagzaamheid en onderlinge waardering.
Vanzelfsprekend past de één zich daar moeilijker
'bij aan dan de ander, maar zonder overdrijven
mogen we zeggen, dat ieder zich van zijn beste
kant laat zien.
leder spant zich in in het geheel een zo goed mogelijk figuur te slaan, niet alleen ter ere van de
Flight, maar ter ere van het land dat we hier mogen vertegenwoordigen.
Deze gerechtvaardigde trots als Nederlander doet
ons allen met de Engelse Flights wedijveren, maar
ook onderling.
Dit is o.a. een bewijs dat er een nieuwe geest
heerst onder de Nederlandse cadetten.
Wij vragen ons echter af of deze geest zich in
Nederland ook openbaart. De berichten die we
regelmatig ontvangen wijzen niet erg in die richting en dat betreuren wij ten zeerste.
Het zal ons streven zijn, éénmaal terug in Nederland of in Nederlands-Indië, te trachten een
voorbeeld te zijn en als jeugH de toekomst te
accepteren, want het is bewezen dat die toekomst
aan de jeugd toekomt.
Wij hopen je hiermede een kort beeld te hebben
gegeven van ons leven hier, als toekomstige leden
der Nederlandse vliegtuigbemanningen.
Nederland kan op ons rekenen, zoals het in de
afgelopen jaren op zijn jeugd heeft kunnen rekenen.
Tot spoedig weerziens is de wens van twee K.P.ers in de Royal Air Force.
„BEN" ('t Gooi).
„ES" (Utrecht).

gereserveerde Engelsman zijn huis gaarne voor
ons open stelt, is een bewijs dat hij de houding
der Nederlanders op prijs stelt en zeer veel interesse toont voor ons land en volk. Wij laten dan
ook geen gelegenheid voorbij gaan hen daarover in
te lichten, speciaal over de toestanden van ons
werk gedurende de bezettingstijd. Meestal hebben zij hiervan totaal geen begrip en het is uiterst
moeilijk hen^ een begrijpelijk idee te. geven wat
zich in ons land afgespeeld heeft en nog minder
wat het woord „verzetswerk" betekent. Enorm is
het begrip van en de waardering voor het werk
wet de ontsnapte geallieerde vliegtuigbemanningen. Zij horen er hier veel over in de couranten
<n soms in de film en in dit opzicht blijkt het
dat ze inzien en begrijpen dat ons land een geweldige bijdrage geleverd heeft.
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DE KOP VAN
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De feesttooi van de boerderijen aan de Zomerdijk bestond uit
parachutes. Want niet alleen werden vandaar de voorraden
voedsel gedistribueerd, ook de wapens vonden vandaar hun weg
over geheel Noord-Holland. Niet minder dan 120 ton aan wapens,
munitie, zendapparaten, springstof etc. werd ontvangen, waarvan
alleen op de Zomerdijk 65 ton. In hst gbheel werden er voor gebruikt S afwerpterreinen, waarvan het centraal punt weer de
.,Dijk" was.
Juist in deze tak van dienst kwam bijzonder tot uiting wat er
door volledige samenwerking te bereiken viel.
Moest er een nieuw afwerpterrein gevonden worden en v/as de
plaats enigszins bepaald, (n.1. op méér dan 5 km. van de dichtstbijzijnde Duitse post), dan werden in die buurt opgegeven alle
illegale contacten van LO, KP, RVV, OD, BS enz. Was één dezer
contacten een boer met geschikt land, dan ging men praten.
Nooit volgde een weigering. Waren de contacten geen boeren,
dan kenden zij er toch wel één, die niet bang was en zeker mee
zou willen werken.
Was eenmaal het terrein bepaald, en volgde goedkeuring vanuit Engeland, dan overzag men de illegalen uit de omgeving. Deze
werden ingelicht en geïnstrueerd en zo nodig gecompleteerd met
andere KP-groepen, of nieuw gevormde Stoottroepen. Was de organisatie gereed, dan volgde al heel spoedig de eerste dropping
en ondergingen de werkers de vuurdoop. \
Het transport der wapens was het moeilijkste. In de gevaarlijkste tijd (van Sept. '44—Mei '45) moesten de wapens, de munitie
en de springstof verspreid worden vanuit de Kop van N.-H., tot
in het Gooi, Amsterdam en Haarlem. Daarom werd de volgende
methode uitgedacht. De Kop van N.-H. werd voorzien direct van
het dichtst bij zijnde afwerpterrein. Voor de verafgelegen gedeelten
in N.-H..werd een Centraal depot ingericht in de Wieringermeer
onder leiding van onzen onvergetelijken wapenofficier (A. C. de
Graaf (Adri). Elk afwerpterrein had een transportofficier die moest
zorgen dat de wapens van het terrein naar het depot werden
gebracht.
Zij waren mensen die elk illegaal contact in de „Kop" kenden
en aan hun durf en initiatief werd het overgelaten, hoe ze hun
opdracht zouden volbrengen. Zo kon men vaak van de Zomerdijk
een wagen, hoog opgeladen met turf, moeizaam en piepende in
de richting van de Wieringermeer zien verdwijnen. Alleen een
ingewijde zag in de onnooz'le boerenjongens die vóór en achter
de wagen op hun antiplof voortzeulen de KP-ers, bewakend de
kostbare last, waarvan de ingedeukte luchtbanden getuigden.
En de scheepjes met groente, varende vanuit West-Friesland naar
Medemblik, richting Wieringermeer lagen ook vaak te diep voor
die lichte last en de bemanning was ook vaak te groot. Nooit
werd één vervoer onderschept, hoewel aan alle kanten het qevaar dreigde, en de Duitsers, wetende, dat het gebeurde, alles
in het werk stelden om de daders te grijpen.
Vanuit de Wieringermeer, het centrale depot, werd alles verzonden met de normale voedseltransporten. Daarbij ook weer de
volledige samenwerking. Zo kreeg Amsterdam niet alleen het begeerde voedsel, maar ook de misschien nog meer begeerde wapens. Voor dit vervoer werden gebruikt schepen met dubbele
bodem. Ook deze transporten werden, ondanks de steekproeven,
die*de Duitsers vaak namen, nooit ontdekt. Hulde aan al die
werkers, die principieel en onbaatzuchtig alles hebben ingezet
om hun Land en Volk te dienen.
Maar en deze bittere opmerking moet me van het hart, waarom
zijn ze nu zo down en is hun wil om te vechten verslapt? Op
m'n tochten door Noord-Holland ontmoet ik er dagelijks. Hun illegale strijdkreet „Het gaat goed" is veranderd in: „Het gaat niet
goed!"
Er wordt geen recht gedaan, zegt men. Daarom mogen onze
mannen toch niet bij de pakken neerzitten.
KEES.
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angzaam, maar zeker is ons land bezig
zich te herstellen van de vele diepe wonden, welke het tijdens de bezettingsjaren en
speciaal in het laatste jaar, door de Duitse
vandalen werden toegebracht.
Vernielingen, die niets meer met militaire
noodzaak te maken hadden, werden met
duivelse geslepenheid uitgedacht en ten
uitvoer gebracht. Hier was het geen kwestie van den vijand op te houden of hem te
verhinderen van dit of dat gebruik te maken, neen, hier trachtte een regiem, dat zijn
einde zag naderen, andere volkeren in de
val mee te slepen. Laag en gemeen, zoals
onze vijand in al zijn handelingen was, zo
waren ook zijn daden tegen ons economisch
leven gericht.
Overal in ons land zijn de sporen van
deze vernielzucht zichtbaar. De spoor- en
verkeersbruggen over de grote rivieren,
werden niet alleen voor directe aanwending onbruikbaar gemaakt, neen, zij werden op een dusdanige wijze vernield, dat
de gehele handeling kennelijk erop gericht
was ons nog dieper in de ellende te drukken, dan wij al zaten en tevens ons herstel
voor de eerstvolgende jaren onmogelijk te
maken.
Onze beide grote havens Amsterdam en
Rotterdam, slagaders van ons economisch
leven, moesten het natuurlijk ook ontgelden
en zwaar beschadigd kwamen zij uit de
strijd, die geen strijd was, doch slechts een
zinloze vernieling.
Maar Holland zou Holland niet zijn als
het bij de pakken bleef zitten en waar gewerkt kon worden en materiaal voorradig
was of aangevoerd kon worden, werd spoedig de band aan de ploeg geslagen en alom
klonk het lied van de opbouw over ons
nijvere land.
De Stichting Wederopbouw Havengebied
Amsterdam — de Weham — stelde ons in
staat een overzicht te verkrijgen van de vernielingen welke in de havens hebben plaats
gevonden en daarnaast een overzicht van
hetgeen bij de wederopbouw reeds weer bereikt is.
Het onderdeel van de haven, dat wel het
meest onder d» Duitse woede-uitbarsting
heeft geleden, vormen de kranen. Niet alleen de meeste kadekranen, doch ook vele,
kleinere kranen van particuliere bedrijven,
zijn ten offer gevallen aan het „Sprengkommando" en grotendeels In het water

terecht gekomen. Van de ongeveer 200 voor
het havenbedrijf van belang zijnde kranen
zijn er nog ruim 40 voor het laden en lossen ter beschikking.
Wat de havenbekkens betreft, hebben de
vernielers hun lusten vrijwel uitsluitend
botgevierd op de Coenhaven. Dit meest moderne bekken van de Amsterdamse haven
werd grondig vernield, doordat op onderling korte afstand mijnen achter de kademuren tot ontploffing werden gebracht. Alleen een strook kademuur voor het bunkerstation van de Nederlandse Steenkolen
Handel Maatschappij, ter lengte van ca.
400 meter en enige gedeelten aan de Zuidkant van de pier, waarop o.a. de Amsterdamse Superfosfaatfabriek staat, ter lengte
van 200 meter, bleven gespaard. De overige
nuttige kadelerigte, in totaal ca. 2400 meter
voor zeeschepen en 1880 meter voor de binnenvaartschepen, is voorlopig niet te gebruiken. Onnodig is het te zeggen, dat ook
de havensporen door de vernielingen ernstig geleden hebben en dat in de beide
moderne loodsen geen deur en ruit meer
heel is gebleven.
Van de overige kademuren is alleen een
klein gedeelte langs de Sumatrdkade volledig vernield.
De loodsen en pakhuizen kregen tengevolge van het opblazen van de kranen vrijwel alle schade aan ramen en deuren, terwijl ook de vele, door de Duitsers hierbij
aangebrachte verbouwingen, de loodsen
minder geschikt voor hun oorspronkelijke
bestemming maakten. Geheel verloren ging
echter alleen loods E aan de Javakade, "
welke na een aanval met brandbommen tot'
de grond toe afbrandde.
Eén ernstige belemmering voor het gebruik van de haven vormden tenslotte de
vele door de Duitsers tot zinken gebrachte
schepen, drijvende bokken e.d. Hiervan
springen direct in het oog de casco's van
de twee zeeschepen van resp. 9000 en 3000
ton, welke tussen dé Petroleumhaven en het
zijkanaal G naar Zaandam, zodanig in het
Noordzeekanaal tot zinken waren gebracht, dat zij dit kanaal in de breedte volledig voor de zeescheepvaart afsloten en
daardoor met uitzondering van de Westhaven, het volledige havengebied afgrendelden. Het kleinste van beide schepen is
rechtstandig gezonken, terwijl het grootste is gekanteld.
,

Van de ongeveer 70 overige objecten, welke tot zinken werden gebracht, dienen nog
speciaal te worden gereleveerd het 25.000
ton grote drijvende dok van de Amsterdamse Droogdok Mij. met het daarin geplaatste
zeeschip en de twee grote drijvende bokken van de Nederlandse Scheepsbouw
Maatschappij en Werkspoor.
De vernielingen en versperringen, welke
buiten het Amsterdamse havengebied de
toegang beletten, zullen we hier buiten beschouwing laten. Dit zijn zo ongeveer de
resultaten welke de Duitsers vorig jaar met
hun, door geen enkele strategische noodzaak te excuseren vandalisme, in de Amsterdamse haven verkregen.
Een lichtpunt.
Bij al deze narigheid was er één lichtpunt
en wel dit,, dat de Amsterdamse Westhaven
intact was, zodat, zodra er schepen te
IJmuiden konden binnenlopen, deze ook in
een Amsterdamse haven konden worden behandeld. Het eerste werk na de bevrijding
was daarom het vergroten van het aantal
ligplaatsen in de Westhaven, door het bijplaatsen van enige meerpalen, zodat hier
ligplaats aan ca. vijf 10.000 fons of een groter aantal schepen van kleinere tonnage,
kon worden geboden.
Tegelijkertijd werd begonnen met het wegschuiven van de ,igrendel" in het Noordzeekanaal bij de Petroleumhaven. Dit gebeurde, teneinde zo spoedig mogelijk gereed te
zijn, door enerzijds het gedeelte van het
3000-tons schip, dat ten Noorden van het
9000-tons casco uitstak — de schepen „overlapten" elkaar — in stukken té laten springen, welke met een drijvende bok werden
weggeruimd, anderzijds door het Noordzeekanaal aan de Noordzijde zover, te verbreden, dat er, wanneer net uitstekende
gedeelte van de 3000 tonner zou zijn verwijderd, ten Noorden van de 9000 tonner
een vaargeul van voldoende breedte en
diepte zou zijn ontstaan, om alle scheepvaart, welke de Middensluis te IJmuiden
zou kunnen passeren, door te laten. Deze
werkzaamheden, begonnen op 28 Mei, waren binnen drie maanden voltooid, waarbij
o.a. 190.000 m3 grond werd weggebaggerd.
Wat bereikt werd.
Zodra de zeevaart de versperring in het
Noordzeekanaal kon passeren, moest er

voor voldoende ligplaatsen gezorgd worden
en met het voorhanden zijnde vrij lichte
bokkenmateriaal werd begonnen met het opruimen van de op en voor de- kade liggende kraanwrakken en van alle, in September 1944 tot zinken gebrachte meerboeien.
De intact gebleven kranen werden over
de verschillende etablissementen verdeeld,
zodat overal waar de kaden waren vrijgemaakt, zonodig ook kon worden geladen
en gelost. Om een beeld van de omvang
van dit werk te geven, kan vermeld worden, dat de aanvankelijk beschikbare kadelengte van ca. 4 Km. thans tot over de 10
Km. is uitgebreid. Hierbij werden ruim 150
kranen opgeruimd en een groot aantal loodsen en pakhuizen werden herstel. Geheel
ter beschikking zijn thans weer de Javakade, Oostelijke Handelskade, de Binnenhaven — voor zover voor de grote vaart
van betekenis — de Ertskade, de Panamakade, de Borneokade, het Nieuw Entrepotdok, de Zeeburgerkade, de Levantkade, de
Surinamekade en een gedeelte van de Sumatrakade. Voorts de ligplaatsen aan het
Stenenhoofd en in de Westelijke havenbekkens, met uitzondering van de Coenhaven.
Tevens werden in de afgelopen periode
een aantal gezonken schepen, welke hinderlijk voor de scheepvaart lagen, gelicht. Bij
al dit werk deed zich het gemis van een
bok met een groot hijschvermogen gevoelen, daar de grootste in bedrijf zijnde bok
maximum 80 ton kon hijschen. Het was
daarom van groot belang dat de Nederland. se Scheepsbouw Maatschappij direct na het
lichten van haar, door de Duitsers vernielde bok, met de reparatie begon, zodat sedert enige tijd het bokkenpark met een
125-tons bok kon worden uitgebreid.
De Hout- en Minervahaven hebben geen
schade opgelopen, zodat de behandeling
van houtschepen zonder stagnatie kan geschieden.
In de Petroleumhaven wordt hard gewerkt
aan het herstellen van een aantal tanks,
zodat thans alweer een opslagruimte van
ca. 22.700 m3 disponibel is.
Resumerende kan worden geconstateerd,
dat de haven wel meerdere flinke wonden
heeft opgelopen, doch dat de genezing daarvan vlot verloopt en een spoedig herstel
binnen een niet te lange tijd verwacht mag
worden.

Op een prachtige, na-zomersche
dag, in de maand September,
volgde een mooie, stille avond.
Een diepe rust lag er over ons t
dorpje, nog dieper en stiller dan
vroeger, want op moffenbevel
moesten alle inwoners om 9 uur
's avonds binnen zijn. Slechts nu
en dan klonk de ijzeren stap van
een Duitscher, die zijn kwartier
opzocht.
In een huis in het midden van
het dorp, zaten dien avond op
de eerste verdieping achter,
eenige K.P.-ers heerlijk in fauteuils weggedoken uit te rusten
van de vermoeienissen van de
dag, onder het genot van een
kopje surrogaat-thee en een
eigen teeltje.
Onze troost en toeverlaat, de
„Radio", zorgde voor muziek, af-,
gewisseld door de nieuwsberichten van de „overkant".
Onderwijl werden er enige revolvers schoongemaakt. Het geheel was knus-huiselijk, de stemmina gezellig en niemand van
ons vieren dacht dien avond aan
de vele gevaren, die ons steeds
bedreigden. Waarom zouden we
ook? Waren we niet veilig opgeborgen in een groot huis met
vele uitgangen en diverse goede bergplaatsen? Och, er waren,
wel FallschirmjSger enige weken geleden in het dorp gekomen, er werd 's avonds wel eens
geschoten, zelfs op deze mooie
avond klonken er enige roffels
door de lucht, maar, wat zou
dat?: een dronken mof, een al te
ijverige of angstige schildwacht.
Er was in ons dorp nog nooit
Iets gebeurd. Zelfs de K.P.-leiding van de grote stad in de
nabijheid had haar Hoofdkwartier hier, dus....
Het werd later en later, de stemming opgewekter, de problemen
zwaarder en de rook dikker, gedurfde plannen werden voorgesteld, zelfs de radio werd brutaal en mengde zich iets harder
In de gesprekken.
Vol spanning luisterden we naar
de laatste nieuwsberichten van
Radio-Oranje, toen opeens, midden in het gebruikelijke commentaar van: „Snap je nou, die
sufferds, dat moesten ze zus of
zoo doen", of, „waarom bombarderen ze nu dit of dat niet",
een geweerkolven-roffel op de
▼oordeur-beneden hol door het
huis galmde.
Als een flits gingen ons allerlei
gedachten door de geest: „Radio wegbergen, revolvers verstoppen, 3 mannen bij elkaar, de
kinderen, S.D., Hande hoch, grij'
pende vingers over je lichaam
tasten naar wapens (die er ook
waren), zware bewaking in over-valwagen, bunker Vught, vuurpeleton, wat moet er van de kin-

deren komen? Was alles verantwoord geweest tegenover hen?"
Snel volgden enige woorden:
„Zitten blijven, gewoon doen, radio wegl"
Radio weg? Waarheen? Te laat!
Gauw maar in de huiskamerkast
gezet. Enige kans. Weer gaan
zitten^ Toet schonk, om zich een
houding te geven, thee in. Wat
moet ze die ogenblikken in
angst gezeten hebben over man
en kinderen, maar wat hield ze
zich dapper. Om verdere maatregelen te nemen was geen tijd
meer. Cas knutselde nog gauw
zijn revolver tusschen leuning
en zitting van zijn fauteuil. Henk
bleef rustig zitten, revolver aan
zijn buikriem, je- zag de punt
van de kolf zwart glinsteren,
revolver in zijn zak; hand in dezelfde zak. Hij zou zijn leven
duur verkopen, maar de kansen waren te klein. Het gestommel kwam nader. Zware mannénstappen op de trappen. Dreigend hoorde je ze nader komen,
gekletter en gerinkel van patroonbanden om hun schouders.
In minder dan geen tijd stonden
er 4 tot aan de tanden gewapende, heel jonge edelgermanen In
onze kamer. Revolver in de
hand. FallschirmiSgerü!
Verhalen over hun wreedheid en
brute optreden waren ons wel
bekend. Alle hoop vervloog, alleen het idee er nog van te maken wat er van te maken was
gaf ons de moed om onze rol te.
snelen.
„Sind hier Partisane", het klonk
ruw en dreigend, als een kanonschot, in de intieme hulskamersfeer.
We herwonnen onze kalmte en
bedaard en rustig gaf de gastheer ten antwoord: „Ach was,
Partisane, hier in dem kleinen
Nest?" Een geanimeerd gesprek
volgde over de al of niet mogelijkheid hiervan. We werden al
weer brutaler, lachten ze rondweg in hun botte gezichten uit.
We hadden nog nooit Partisane
gezien, wel van gehoord en
vooral van gelezen in hun couranten, maar gezien?
Als ze
ons soms wantrouwden, dan was
de gastheer gaarne bereid hen
het huis roiid te leiden (als ze
deze kamer maar uit waren,'
dacht hij). Afleiden de boel.
Henk zat nog steeds met zijn
hand in zijn zak en dat kleine
zwarte puntje was weer te zien).
En jawel, ze gingen er op in.
„Kommen Sie mit", en daar gingen we. Op de gang werd de
Heren verzocht vooral stil te
zijn, want als de kinderen wakker werden, konden ze er zelf bij
gaan zitten om het op te knappen. Gelach volgde. De eerste
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ick en John, 2 KP'ers, zitten in hun onderduikerskosthuis rustig hun
rpistool te poetsen. Flesjes olie, een staartstukborstel en allerlei
pistoolonderdelen liggen over de tafel verspreid alsof er geen moffen bestaan, die aanstoot nemen aan dergelijke taferelen.
Plotseling scheurt het-snerpende geluid van een snel stoppende
auto door de lucht, portieren klappen en direct daarna een dringende bel. Roetsch, roetsch
een paar snelle graaien, een run
en Dick en John zitten boven oo hun kamer.
De kost juffrouw opent de voordeur.
„Wo sind die Manner?" klink het haar tegen.
„Hier zijn geen mannen" is het antwoord.
„Ach quatsch, wir wollen mal seh'n" en tegelijk stappen 2 man
Feldgendarmerie naar binnen. Vijf. collega's blijven buiten wachten. De twee lopen door naar de kamer, waar zoeven nog gepoetst
werd. 'n Snelle blik, welke blijft haken aan een klein voorwerp achtergebleven op de poetstafel
de staartstukborstel. Dat is voldoende. Pistool in de vuist, vliegen ze naar boven, gooien een deur
open en zien daar John en Dick staan.
HSnde hoch", klinkt hun bevel.
De handen van Dick gaan omhoog. Zijn pistool zit, in onderdelen,
in zijn zak. John zijn ene hand gaat ook omhoog, maar direct daar• op klinkt een schot. Nog één, en nog één. Een mof valt ruggelings
op het ledikant, 'n Licht gekreun
dood. De andere, getroffen,
slaat de deur dicht en waggelt de trap af. Dick, met bloedende pols,
vliegt ook naar beneden, de achterdeur uit, de kostjuffrouw met
zich meenemend, de tuin door en weg
hulp balen. John blijft alleen achter, zwaar gewond door een 4-tal schoten in buik en
borst. Hij kan niet meer en gaat op bed liggen, pistool in de vuist
en gericht op de deur, vastbesloten niemand door te laten.
Diezelfde middag zitten Tinus en Toon, leider en wnd. leider van
een EP-ploeg, in hun kosthuis, waar ze bezig zijn met het samenstellen van een sabotageploeg. Juist hebben ze vastgesteld, dat het
waperidepot veel te ver buiten het dorp ligt, als een deur wordt
opengesmeten, enkele snelle stappen worden gehoord en Dick
binnen komt rollen.
„Jongens, help, gauw, gauw, ze hebben John doodgeschoten. Die
vuile rot moffen. John is dood. Vooruit nou, schiet ze kapot, in
Godsnaam, schiet ze kapot."
De anders zo rustige Dick is een toonbeeld van angstaanjagende
woestheid en overspanning. Tinus en Toon begrijpen, 'n Paar vragen, 'n snel nazien van 2 sten-guns, die, hoewel tegen de geboden
in, voorhanden zijn en daar gaan ze. Dick blijft achter om "verbonden te worden door de koerierster Tilly, die ook is gearriveerd.
Onderweg worden Lex en Eddy nog opgepikt en van pistolen voor- ,
zien. Een korte verkenning van de situatie is voldoende^om een
aanvalsplan, even roekeloos als moedig, samen te stellen. Zes man
Feldgendarmerie liggen met het geweer in de aanslag en gericht
op de bovenramen van het huis, in dekking. Vier KP-ers tegen zes
geoefende soldaten op klaarlichte dag, midden in de bebouwde
kom. 't Lijkt hopeloos en toch gaan ze: Tinus, Toon, Lex en Eddy.
John, hun makker ligt daar, zwaar gewond, misschien dood, vermoord door die beesten daar. Dat is genoeg. Ze denken niet aan
gevaar. Ze voelen alleen de ijzeren plicht: John te redden en ais
het kan
wraak te nemen. Ze spreken niet meer, maar in hun
vogen gloeit een zinderend vuur. Door enkele tuinen naderen ze het
huis van de achterzijde. Ongezien weten ze op schotsafstand te
komen. Dan splitsen ze zich. Toon en Tinus rechts om het huis, Lex
en Eddy links. Lex zal het eerste schot lossen. Een moment van

brandende spanning.... dan een schot en plots staan daar 4 jonge
kerels midden op de weg, als razenden te schieten op de totaal
verraste moffen, die rennend een veiliger dekking zoeken.
„Lex naar boven," brult Tinus boven alles uit. „Wij dekken". Lex
gaat dwars door een ruit. Hij vliegt naar boven en gooit de deur
van John's kamer open. Rang, begroet 'm een kogel uit Jbhn's
pistool, gelukkig juist over het hoofd van Lex.
„John, ik ben het, Lex, we komen je halen".
Een gelukkige glimlach komt op John's gezicht. Er is weer hoop,
daar zijn z'n makkers.
„Die dooie mof heeft nog een pistool," weet hij met een laatste
krachtsinspanning nog te fluisteren. Lex kijkt nog, ziet geen pistool
en neemt, samen met Eddy, die inmiddels ook boven is gekomen,
John op, de trap af en het huis uit. Buiten woedt nog het vuurgevecht. Tinus en Toon schieten als wilden op alles waar een mof
wordt vermoed. Bloot geven doen de „hazen" zich niet. Ze schieten
van achter een auto, vanuit een huis of van achter een hoop stenen
vandaan, in het wilde weg, zonder dat ze in hun angst rustig durven
te richten. Geen stap wijken de KP-ers. Even later komt ook Eddy
weer terug en gedrieën dekken ze de aftocht van Lex, die met
behulp van een juist passerenden KP-er, John naar een dichtstbijzijnde boerderij vervoert.
Eèn mof geeft zich al over. „Nicht schieszen, nicht schieszen", komt
hij, met handen omhoog, achter de auto vandaan. Eddy richt zijn
sten op een ander doel. Dan weigert het wapen. De mof merkt het,
vliegt weer in dekking en schiet opnieuw. Traditionele moffentactiek! Maar, Goddank, daar roffelt de sten al weer en langzaam
trekt het drietal zich terug. Eenmaal achter de huizen op de dijk,
rennen ze, al vurend weg, een paar honderd meter ver en springen
dan in een daar liggerfde roeiboot, om de ringvaart over te komen,
de polder in. Juist zijn ze op het water of daar ratelt een machinegeweer. Versterking voor de moffen; 20 man van een vuurpeloton
dat diezelfde middag aan de andere kant van het dorp 10 gijzelaars
had gefusilleerd voor de spoorwegsabotage. De kogels spietsen om
de roeiers heen, maar ze schijnen ontrefbaar te zijn die middag.
Ongedeerd bereiken ze de overkant, rennen de dijk over en laten
zich er aan de andere kpnt af rollen. Tinus en Eddy gaan naar
links en Toon naar rechts, dwars door sloten en over weilanden.
Dan zet de achtervolging met auto's in. Even later suizen de auto's
door de polder. Maar de 3 KP'ers zijn verdwenen in een sloot, in
een kas. In de spoedig intredende donkerte zoeken ze later een
betere schuilplaats.
De moffen zijn elk spoor bijster. Naar John zoeken ze nog in de
tuin van het kosthuis, want ze kunnen niet geloven, dat hij ontvoerd is. Maar John werd 's avonds, in spertijd, hoewel de dokter
hem reeds opgegeven had, naar een ziekenhuis vervoerd, over een
uur afstand, door 2 KP'ers, Jan en Gijs, op een brancard achter hun
fiets. Alles verliep goed en John is thans sergeant-majoor O.V.W.'er.
Twee dagen later grote razzia. 385 mannen worden gegrepen en
naar Duitsland vervoerd. Tien politieke gevangen worden op de
plek, waar alles zich afspeelde, gefusilleerd.
Het offer is groot, maar het geweten van de KP Is zuiver. Ze hebben hun plicht gedaan, ze mochten niet anders doen en de betreurenswaardige gevolgen zijn voor rekening van de moffen. Ze wisten dat God hen op werkelijk wonderbaarlijke wijze heeft beschermd en daarmee als het ware hun daad heeft gesanctionneerd.
Uit die wetenschap putten ze de kracht om op waardige wijze de
eerste woede en vertwijfeling der bevolking te weerstaan.

kamer werd natuurlijk de kinderkamer. Op zijn tenen sloop de
vader er in, achterna geslopen
door de 4 huiszoekenden. Angstvallia hielden ze hun patroonbanden vast. Ze keken onder de
bedjes, er in, „Wie schön, entzückend", enz., enz., volgde.

RÜRE STREKEN OP JET KOMPAS"

Op 15 December komt Kompas ten tweede male met een
artikel, waarin een gróte plaats
is ingeruimd voor het werk van
Petertje van der Hengel. Op het
eerste hebben we geen commentaar geleverd, omdat daar
zulke enormiteiten in voorkwamen, dat we in eerste instantie
dachten: „Dit kwaad straft zichzelf wel."
Nu Kompas echter volhardt in
de boosheid klimmen we in onze vulpen om — eerlijk gezegd
een beetje nijdig, — de punten
op de i te zetten.
Over die naamsverwisseling
van de twee Directeuren van
het Huis van Bewaring zullen
we het niet meer hebben. Dat
heeft Kompas zelf al rechtgezet, hoewel het beter ware geweest, dat deze fout helemaal
niet gemaakt was. Dat zou' aan
den Heer Berkhout onaangename dagen bespaard hebben. Er
zijn echter nog een paar andere
„Raus", fluisterde de leider het
dingen, die er helemaal naast
stel toe en sluipend stonden we
zijn en wel de volgende:
weer op de gang. — Waf een
Waarom zet U Bob op de todwaze sentimentele stommelin- ren van de Walburgkerk om de
gen. — Op de gang kreeg er één operatie zowel met een wapen
opdracht de zolders te doorzoe- als met een camera te beheerken. Heel parmantig stoof hij de sen? Is dit gedaan om de zaak
wat sensationeler te maken of
trap op, kwam niet verder dan bent U verkeerd ingelicht? We
de 6e trede en kuierde weer te- nemen het laatste aan.
Een overval in het algemeen,
en deze in het bijzonder biedt
geen plaats voor sensatie. Het
is zonder dat al mooi genoeg.
Kort en goed dus: Bob zat
niet op die toren maar stond bij
de deur om eventuele binnenkomers op te vangen en om
zijn jongens binnen ervoor te
behoeden overrompeld te worden. Dat hij geen weerstand kon
bieden aan de verleiding om bij
■het scheiden van de markt een
paar foto's te maken en o.a.
Johannes te nemen, die als laatste hét Huis van Bewaring verlaat en op zijn fiets stapt, is heel
iets anders dan een operatie
met een camera beheersen.
Ook vragen wij ons af, waar
JTORMOS. b TMOtN OETKAl" ol">....
het Kompas die zeven ter dood
veroordeelden vandaan haalt.
Die waren er niet. Zeker er zarug op de gang. De zolders wa- ten een paar mensen zeer
ren donker en heel groot. De zwaar en wij waren bang voor
de uitslag,' maar ter dood verstakkerd was met al zijn wapens bang voor den denkbeel- oordeeld was er niet één.
Waarom het er zo dik opgedigen partisaan, die er vermoe- legd?
Het was al erg genoegl
delijk zat en je kon immers niet
Wij, die van de overval gronweten, maar zijn „Gretchen" dig op de hoogte zijn, hebben
had meer aan een levenden dan tot nu toe gewacht met het publiceren van een verslag erover,
aan een doden „August".
omdat we de zaak zo veelzijWe kwamen terug van de rondgang door het huis, waarbij 15 dig mogelijk willen belichten,
zonder franje.
kamers vluchtig doorzocht vierHet stemt ons niet prettig —
den en geen partisaan gevonden en Petertje is dat gloeiend met
werd en de zolderheid meldde, ons eens — dat van een
stram in de houding: „Oben alles overlevende- deelneemster een
foto wordt gepubliceerd. Wil
richtig''.
staan hier afwijzend tegenover.
Verontschuldigingen
volgden
Niemand van ons verlangt
voor de „Störung, und gute
dank, of hulde of een lintje. Het
Nacht", en het stel daalde de feit,
dat wij er het leven aftrappen af. Beneden in de gang brachten is voor ons een meer
was de rest van de manschap- dan voldoende beloning. Anders
pen: Eén officier onder aan de is het met onze gesneuvelde
trap, voor iedere deur een vrienden. Om hun nagedachtenis in ere te houden, is het gewacht.
„Abmarchieren", klonk het be- wenst, dat men weet, wat zij gepresteerd hebben. En daarom
vel en met een hart, dat jubelde ware
het ons liever geweest,
van dankbaarheid jegens God, indien het Kompas een juist
begeleidden Cas en de gastheer beeld had gegeven van de over„het geval" naar de voordeur, val op het Huis van Bewaring
waar ze met een vrolijk Bra- te Arnhem en met een sympathiek gebaar had gewezen op
bantsch: „Hou d'oe wonne" uitde deelnemers, die de bevrijgelaten werden.
De volgende morgen hoorden ding niet meer hebben mogen
beleven.
we de oojzaak van de huiszoeIn ons hart nemen zij de
king. Een zenuwachtige Duitgrootste plaats in en t.z.t. zulse wachtpost had op eigen ka- len we hun daden in het volle
meraden geschoten. Een vuur- licht plaatsen.
De wetenschap, dat Petertje
gevecht ontstond en twee mofvan der Hengel 't met ons eens
fen waren er weer minder.
„Die
Partisane"
kregen
de is en i ons standpunt toejuicht.
doet ons voor Kompas het be
schuld.
kende gezedge uit de pen vloeien:
Schoenmaker blijf bij je leest;
MARCEL.
J. .T. V.

HERDENKING
£eeuum'ideri
In December was het een jaar
geleden dat te Leeuwarden de
Gevangenis door de K.P. gekraakt werd. Zoals men- zich
herinneren zal werden bij deze
kraak SI personen, onder wie
vele ter dood veroordeelden, bevrijd.
De bevrijden hebben deze gelegenheid aangegrepen om in een
herdenkinasbijeenkomst hun bevrijders dank te brengen voor de
wijze waarop zij zich toen ingezet hadden.
Onder de ruim 300 personen die
aanwezig waren, merkten wij
verschillende autoriteiten op,
w.o. de nieuwe Commissaris der
Koninnin in Friesland, mr. Linthorst Homan.
Alle aanwezigen, die iets met de
kraak te maken hadden gehad,
waren op originele wijze kenbaar aan een teken dat zij op
hun revers droegen.
Dè bevrijders waren uitgerust
met een revolver, de bevrijden
met een vogeltje, de leden van
de afvoergroepen van de L.O.,
met een wiel en degenen die de
bevrijden onderdak verschaft
hadden, met een huisje.
De herdenkingsavond, welke onder auspiciën stond van de vereniging Friesland '40-'4S, werd
geopend door den heer R. Schootstra, die de aanwezigen verzocht
h°f Ie en het 6de couplet van het
Wilhelmus te zingen. Tussen de
beide coupletten in werd één
minuut stilte voor de gevallenen
in acht genomen.
De heer Leyénaar gaf daarop een
overzicht van de toestand in het
najaar 1944. Het had er veel van
dat, door de vele arrestaties welke hadden plaats gevonden, de
illegaliteit in Friesland tegen de
grond geslagen was. Weliswaar
hadden de gevangenen in de gevangenis door de goede houding
van de gevangenbewaarders
contact met hun vrienden er buiten, maar de verhoren werden
met de dag zwaarder, zodat uiteindelijk een beroep werd gedaan op de K.P. om hen te bevrijden. Dit beroep is niet tevergeefs geweest en spr. bracht
dank aan den commandant Piet
Kramer voor alles wat hij met z'n
jongens gedaan heeft. Namens de
bevrijden bood hij vervolgens
alle K.P.-ers een ets aan..
Piet Kramer dankte namens alle jongens voor dit huldeblijk.
Hij gaf vervolgens een over2icht hoe de kraak in z'n werk
was gegaan. Na een langdurige
voorbereiding door Eppie en
ampele besprekingen met den
Gew. Commandant werd besloten de kraak door te doen
gaan. Alles was prima geregeld
en Vrijdagmiddags vferd verzameld. Drie arrestanten met 2
politieagenten zouden de spits
afbijten en zich met een vals
insluitingsbevel toegang tot de
gevangenis verschaffen. Daar-,
na zou de rest volgen. Alles verliep naar wens, de celdeuren
wareri geopend, de bewakers
werden in bedwang gehouden,
de telefoon stond onder controle,
toen er
een kink in de kabel
kwam. Voor de poort stonden
een paar S.D.-ers die binnen gelaten wensten te worden. Snel
werd overlegd, alle gevangenen
gingen v/eer terug in de cellen

en de jongens werden opgesteld
in de gangen. „Laat maar binnen" en voor de S.D.-ers goed en
wel beseften wat er gebeurde,
waren zij reeds ontwapend en
van hun uniform ontdaan in een
cel geworpen.
Het programma werd opnieuw
afgewerkt en om 7 uur lag alles
in diepe rust en was er buiten
de gevangenis geen spoor van
de kraak te ontdekken.
Piet Kramer legde nog in het bijzonder de nadruk op de mentaliteit van de K.P.-ers, die wel eens
door buitenstaanders als avonturiers of wildemannen betiteld
worden. Voor de actie begon
werd er gezamenlijk gebeden,
want niemand geloofde dit werk
in eigen kracht te kunnen volbrengen. Eén dergenen die aan
de kraak meedeed was vader
van negen kinderen en dan kan
men toch moeilijk meer van
avonturiers spreken. Deze jongens werden gedreven door iets
anders dan romantiek. Door geloofsovertuiging en hun gevoel
voor recht waren zij in staat dit
te doen. Door dé onderlinge
trouw en kameraadschap, die
juist in de ure des gevaars pas
goed gevoeld werden, stonden
zij zo sterk tegenover die grote
overmacht.
Na deze uiteenzetting gaf Eppie
Bultsma nog een kort verslag
van de technische moeilijkheden
die zich bij het voorbereiden
van cleze kraak hadden voorgedaan. Schier onoverkomelijke
moeilijkheden en een voorbereiding welke dag en nacht in beslag nam, maar die dan ook met
een glorieus resultaat werden
bekroond.
De heer Schootstra legde er in
zijn toespraak de nadruk op dat
naast de dank aan de bevrijders,
bovenal God gedankt moet worden. Hij maakte het mogelijk dat
dit plan heeft mogen gelukken.
Namens de L.O.-N.C. en N.S.F,
bood de heer de Vries allen
K.P.'ers een zilveren lepel en
vork met inscriptie aan. Spr. memoreerde pok nog het feit dat
het den gevangenisdokter, dr.
Bearda Bakker is mogen gelukken door list 15 personeri uit de
gevangenis te krijgen. Hem werd
als aandenken een zilveren theepot met inscriptie aangeboden.
Van de Friese K.P. ontvingen de
jongens een herinneringsboek
dat het geheel verloop van de
kraak weergeeft. Dit werk is opgedragen aan „Jodocus", de
enige K.P.-er van de groep, die
de bevrijdinq niet heeft mogen
meemaken. Hij sneuvelde in een
gevecht tegen de S.D. op 29 Januari 1945.
De Commissaris der Koningin,
het woord voerend, bracht dank
aan de Friese vrouwen, die de
stuwkracht waren waardoor de
mannen hun gevaarlijk werk
konden volbrengen.
De aanweziqen zongen vervolgens het Wilhelmus, waarna een
driewerf hoera op H.M. de Koninqin en den commissaris uitgebracht werd.
Het tweede gedeelte van de
avond werd een film uit de
Friese
illegaliteit
vertoond,
waarna de herdenkingssamenkomst besloten werd met het
zingen van het Friese volkslied.
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HMeyaCe iPJUijdeA
Hij was er een in d'eindelooze rij,
van onbekende mannen zonder namen.
Men liep op straat hem argeloos voorbij,
of wist hem achter de gesloten ramen.
Hij wroette in het „Wehrmacht" ingewand,
met een verbeten en hardnekkig strijden.
Stond op de bres voor vrijheid van zijn land,
bij nacht ot dag op ongezette tijden.
Hij streed belangeloos en vond het plicht.
Maar toch, in droomen was hij aan het bouwen:
Een eigen ideaal van enkel licht;
hij sprak er van bij ^vrienden in vertrouwen.
't Is maanden vrede en nu loopt er een,
in d'eindelooze rij van hen die wachten.
Hij ziet de oude wereld om zich heen,
en mompelt „tevergeetsch" in zijn gedachten.

óeufeBods
Vrienden, vrienden nog levende LO-ers,
Is het enkele feit alleen, dat wij dit schrijven en lezen niet een wonder? Hoe velen
van ons zijn uit gevangenschap teruggekeerd, hoe velen ook zijn herhaalde malen, vaak ternauwernood, aan de Naziklauw ontglipt. Er is reden tot dankbaarheid, dankbaarheid voor het leven.
Er is ook weemoed, weemoed om de velen, ook uit onze rijen, die voor hun overtuiging met het offer van hun leven betaalden. Wij hoeven er niet speciaal op
te wijzen: „Wij vergeten hen niet".
Daarnaast is er trots in onze harten, trots
over de mannen en vrouwen, die taai en
onverzettelijk den vijand bestreden, waar
zij maar konden, die het leven zo onzegbaar liefhadden en daarom den bezetter
haatten, omdat ze het schrijnende onrecht zagen, hun naaste dag aan dag
aangedaan.
Zij vielen voor recht en Vaderland, door
willekeur en moordenaarshand.
Wij blijven hen gedenken.
In ons Gedenkboek zullen zij een grote
plaats innemen.
Van lederen gevallen medewerker zal een
foto met een korte beschrijving worden
opgenomen. Nu willen we vast aan de
verzameling van de foto's en de gegevens beginnen.
U heeft de plicht dit voor Uw vriend, die
naast U viel, in orde te maken.
Formulieren hiervoor kunt U aanvragen
bij de provinciale vertegenwoordigers,
of bij ons.
Wacht niet af tot een ander het zal doen.
Doe het zelf voor ieder geval, dat U bekend is.
GEDENKBOEKCOMMISSIE.

HANS FUYKSCHOT
CORNELIS PiETER VAN DER SANDE
(BURGERS)
Zaterdag 3 Maart 1945, een zwarte dag voor
het „Land van Altena", maar ook ver daar buiten, ja zelfs voor geheel ons Vaderland.'
Huiszoeking bij en mishandeling van onzen
Kees. Kees van der Sande, opgepakt met nog
27 anderen uit de dorpen Woudrichem, Rijswijk en Giessen. Daarenboven meer dan 100
personen weggevoerd voor arbeidsinzet naar
Duitsland. Een ware schrik en terreur was in
het „Land van Altena" losgebroken, onder
leiding van de sadisten uit Utrecht.
Op het Wolvenplein werden onze vrienden
ingesloten, mishandeld en uitgeperst.
Wat dit alles betekende, welk een slag dit,
was, wisten in die dagen maar weinigen. Later
is er meer uitgelekt, maar nu we^en het er
velen, dat Kees van der Sande een van de
beste, een van de felste strijders is geweest
in bezettingstijd voor het bestrijden van de
Moffen, wat tevens inhield, de vrijmaking van
ons Vaderland.
Op uitgebreid terrein heeft hij de maatregelen
van de Duitse barbaren gesaboteerd Hij streed
in het eerste gelid en was mede de ziel van
het verzet, zowel in het grote als in het
kleine werk.
Kees was steeds klaar en bereid om mede te
werken voor ieder doel, dat den vijand schade
kon berokkenen. Het is ons bekend, dat hij
in zijn gevangenschap heeft geleden, gestreden,
maar ook gezwegen. Vooral dit zwijgen betekende voor velen het leven Want wat had
onze Kees veel kunnen vertellen.
Zijn actief verzet is in hoofdzaak in de Meidagen van 1943 begonnen. Nadien heeft hij
vrijwel geen rust meer gekend. Zijn werk als
C.C.D.-ambtenaar was bijzaak geworden, het
verzet hoofdzaak Veel, zeer veel heeft hij gedaan voor de politieke of andere gevangenen
in de kampen, alsmede voor de verdrukten.
Zo heeft hij medegewerkt aan het voorbereiden
en het doen van overvallen. Bij de overval op
het Distributiekan'oor in Dassen—Hank is hij
een der leidende figuren geweest. Idem aan het
maken van krijgsgevangenen, het verkrijgen van
wapens, die weer nodig waren in de strijd. Hetregelmatig crossen door de linie voor het overbrengen van de geheime dienst alsmede van
personen die ernstig gezocht werden en in nood
verkeerden, stond mede onder zijn'leiding.
Kees van der Sande, bij ons werkers in bezettin<ïstiid, zult ge als held en mar'elaar steeds
in gedachten blijven Gij nabestaanden en vrienden van den gefusilleerde weet, dat de gevallene
was een arbeider in de Wijngaard van Christus en dat hij is gevallen als bestrijder van den
Satan, voor Koningin en Vaderland.
V. R.

Johannes Dirk Fuykschot werd 12 Februari
1919 geboren en werkte in de bezettingstijd te
Zaandijk op een clichéfabriek.
Actief en vrijheidslievend stelde hij zich al spoedig principieel te weer tegen de maatregelen
der Duitsers, in de allereerste filaats door middel van zijn vak, door het maken van stempels
en cliché's. Met hart en ziel wierp hij zich op
dat werk, dat hij voelde als zijn speciale plicht
als vakman.
Mede uit liefhebherij verboerde hij ook persoonsbewijzen, we'.ke werfcaamheid, naast de
steun aan een der eerste „kraakploegen", al
zijn vrije tijd en ook een flink deel van zijn
werktijd in beslag nam.
1 October 1943 werd Hans, tezamen met andere Zaanse verzorgers van drukwerk en stempels, door de S.D. gearresteerd en naar de Weteringschans overgebracht.
Eind Januari 1944 werd hij op transport gesteld naar Vught, waar hij in het Spoorwegcommando bij het afladen van vliegtuigwrakken naar hartelust saboteerde en alles wat nog
waarde had kapotsloeg.
Na veroordeling te Utrecht volgde op 20 Mei
1944 transport naar Siegburg, waar hij 26
April 1945 ruim 14 dagen na de bevrijding
aan vlektyphus stierf.
Hans gaf zijn jonge leven niet voor gewin, of
om het avontuur, maar voor zijn overtuiging,
voor God, Koningin en Vaderland.
De Zaanse L.O.^, de gehele verzetsbeweging
heeft aan de Zaanse pioniers op het gebied
van vervalsingen en drukwerk, ook aan Hans
Fuykschot, veel te danken.
Hier laat hij een onvervulbare plaats bij familie, verloofde en vrienden. Hierboven vervult
hij de hem bereide plaats.

v. d. S.

ROELOF KNOL
(WIM REINDERS)
Roelof Knol, ofwel Wim Reinders, werd 21 October 1922 te Meppel geboren. Sinds Maart
1943 was hij als L.O.-er werkzaam in Friesland, District IV.
De hoeveelheid werk, door Wim toen verzet,
is geweldig groot. We noemen slechts het plaatsen en verzorgen van onderduikers.
Het eigenlijke grote werk voor hem, begon in
Mei 1944, toen hij met enige anderen een K.P.
oprichtte. Het K.P.-werk was een kolfje naar
zijn hand, geboren leider als hij was.
Geen gevaar duchtte hij voor zichzelf, maar
angstvallig waakte hij, dat er niet te veel risico
voor cje jongens aan verbonden was. De gevaarlijkste karweitjes knapte hij zelf op. Bij het
eerste kraakje van een Distributiekantoor liet
Wim zich insluiten, bracht toen 7 uur aan een
stuk door in.een klein kamertje, om 's nachts om
1 uur met een gelukkige glimlach ons de deur
te ontsluiten.
Stonden we op een afwerpterrein, dan kwam
Wim langs om te informeren hoe of het ging,
of er eten moest komen, of we het ook koud
hadden, etc. Altijd voor ons in de bres springend.
Een zorgzame vader voor ons, ondanks zijn
jeugdige leeftijd. Een prachtkerel.
Wim was de leider van overvallen op Distributiekantoren, spoorwegsabotage, dorsmachinesabotage, „droppings".
Verder waren er nog verschillende werkzaamheden en operaties die hij persoonlijk ondernam,
maar waar nooit over gesproken werd.
2 Januari 1945 was de fatale dag. 's Nachts
hadden we nog een schip met rogge gelost voor
de mensen in Holland. We waren zodoende
Iaat te bed gekomen: circa 5 uur. De volgende
morgen om 10 uur was Wim net aan tafel met
zijn vriend Louis Molenaar en zijn kostbaas
Wiepke Hof, toen de S.D. totaal onverwachts
bij hen binnenstormde, hem gevangen nam en
naar Heerenveen vervoerde.
We waren totaal verslagen. Alles werd in het
werk gesteld om ze te verlossen, maar zonder
resultaat. We behielden contact met hem en
hadden nog enige hoop, dat we hem nog eens
terug zouden zien.
Maar het mocht niet zo zijn. Op 17 Maart
1945 werd hij met negen anderen lafhartig vermoord, als repressaille-maatregel te Doniaga
(Fr.).
Wederom was een held gevallen met het gezicht
in de loop van de mitrailleur, waar hij om gevraagd had, en het Wilhelmus op de lippen.
COR.

DE ONTDEKKING VAN MASSAGRAVEN

545 Gerrit Antonius Hiddink, geb.

23

Febr,

!
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1902, gewoond hebbende te Geesteren. Hij
is gearresteerd 8 Juni 1944 en is volgens
bericht van het afwikkelingsbureau Concentratiekampen op 27 Februari 1945 te
Neuengamme overleden. Familie verzoekt
om nadere bijzonderheden.
546 Frans Ludwig, oud 20 jaar, laatste woon-

plaats Rotterdam-Zuid, Frieschestraat Nr.
9. Lid van de K.P. Rotterdam-Zuid, was
werkzaam onder de naam Frank van
Duyn. Gearr. op 8 November 1944, via
het gebouw van de S D. Heeraraadsingel
te Rotterdam, op 9 November vervoerd
naar de strafgevangenis te Scheveningen.
Verder ontbreekt ieder spoor. Signalement: lang plm. 1.75 M., blond golvend
haar, blauwe ogen.
547 Nicolaas Johannes Vermeulen, geb. 10-5-20
te Medemblik, van beroep Distributieambtenaar. Gearr. 20 Aug. 1944 door de
Landwacht te Obdam (N.-H). Via Amsterdam naar Amersfoort vervoerd en van.
daar op 8 of 9 September 1944 naar Neuengamme getransporteerd. Is volgens officiële opgave op 24 December 1944, 7 uur
50, aldaar overleden.

Ex-politieke gevangenen

Ieder, die in eigen omgeving poolshoogte neemt
van de gevallen van nog vermiste gevangenen,
zal overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van
een zo uitgebreid mogelijke informatie door een
bevoegde instantie.
Het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen is
daartoe in staat. Genoemd Bureau is thans als
zelfstandig bureau opgenomen in het Rode
Kruisverband en werkt samen met het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis,
met dien verstande, dat alle kwesties betreffende ex-politieke gevangenen uitsluitend door het
Afwikkelingsbureau worden behandeld.
Voor het inwinnen van inlichtingen zijn formulieren beschikbaar bij alle afdelingen van het
Nederlandse Rode Kruis en bij de vertegenwoordigers van de Stichting 1940—'45. Tevens
ligt het in de bedoeling, binnenkort een informatieblad te laten verschijnen, dat aan gerepatrieerde ex-politieke gevangenen zal worden
toegezonden.
STICHTING L.Q.-L.K.P.

Onlangs maakten wij melding van de
opgravingen, welke in en om het voormalige concentratiekamp te Amersfoort,
gedaan werden en van het grote aantal slachtoffers dat daarbij gevonden
wordt.
Van zekere zijde werden wij opmerkzaam gemaakt op het feit, dat onze beschouwing in zoverre aanvulling behoeft,
dat het tot standkomen van de eerste
opgravingen te danken is aan de opmerkzaamheid van de boswachters J.
Herikhuizen en E. Jansen, gedurende de
bezettingsjaren.
Eerstgenoemde, die op de Hoge Klei,
nabij Amersfoort woonde, zwierf veel
door de bossen en kwam zodoende ook
meermalen op het terrein dat aan het
concentratiekamp grenst. Het was in de
koude winter 1941—'42, dat hij op één
van z'n tochten in het bos aan de zgn.
Koedriest, dicht achter het concentratiekamp, een vers gedolven kuil zag. Daar
zijn vermoedens in een bepaalde richting gingen, besloot hij zich de volgende morgen verdekt op te stellen om te
kijken wat er gebeurde. Hij behoefde
niet lang te wachten, want spoedig
hoorde hij stemmen en hij zag een
groepje gevangenen, die onder leiding
van enige S.D.-ers, een kar voortduwden
waarop zich een kist bevond. Bij het gat
gekomen werd de kist van de wagen
getild en de inhoud ervan in het gat
gekieperd, waarna de kist weer op de
kar geplaatst werd. Vervolgens werd
het gat dichtgeworpen.
Dit eenmaal gezien hebbende, hield hij
deze plek goed in het oog. En/er ging
geen dag voorbij of de kar, en toen er
sneeuw lag, een grote, lompe slee,,
bracht nu eens één, dan weer twee of
drie lijken in de vers gedolven graven.
Dit duurde ongeveer tot half April.
Begin April waren er op een nacht in
de omgeving van de Hoge Klei bommen
gevallen en Herikhuizen trok er die dag,
aangezien hij voor dienst naar Maartensdijk moest, 'S morgens als vroeg op
uit om te kijken of er op het aan zijn
toezicht toevertrouwde terrein, ook
schade was aangericht. Dicht in de nabijheid van zijn huis stuitte hij op verse
sporen var oen autü en deze volgend,
kwam hij in de nabijheid van het concentratiekamp uit. Het was nog schemerdonker en het was moeilijk iets te
onderscheiden. Na enige tijd hoorde hij
wel het geluid van stemmen. Hij ging
op dit geluid af en spoedig daarop zag
hij tussen het eikenhakhout een auto
staan. Hij naderde deze tot op ongeveer
40 meter en zag toen op een open plek
in het bos een groep van ongeveer 15
mannen in gevangeniskleren staan. Een
eind daarvan af, aan de andere zijde
van de open plek, stond een groepje
Duitsers, 8 è 10 man sterk.
Nog gedachticj aan de gevallen bommen, vermoedde hij, dat deze daar t*
recht gekomen waren. Doch terwijl h"
stond te kijken, hoorde hij één der Duitsers iets zeggen en direct daarop weerklonk een salvo. Hij achtte het raad-

zaam zich te verwijderen en weer naar
huis te gaan. Op weg naar huis hoorde
hij nog twee maal een salvo afvuren.
Door zijn tocht naar elders, was hij
eerst 's avonds in de gelegenheid om
naar de bewuste plaats terug te keren.
Men had er ondertussen een gat gegraven, dat ook weer dicht geworpen was.
Wel vond hij er nog een klomp en een
stuk van een puttee. Hij onthield goed
waar de plek zich in het bos bevond.
Dinsdag 21 April was hij weer van huis
geweest en toen hij terug kwam, vernam
hij van z'n vrouw dat er 's morgens, in
de nabijheid van het huis opnieuw geschoten was. Hij toog op, onaerzoek uit
en op een open plek in 't eikenhakhout,
daar waar in 1940 een batterij afweergeschut van de Hollandse artillerie gestaan had, vond hij sporen van een
vers dicht gemaakt gat. Tevens vond hij
er zeven palen en naar de toestand
waarin deze verkeerden, was het niet
moeilijk te concluderen, dat de slachtoffers hiertegen gestaan hadden toen zij
gefusilleerd werden. Hij informeerde hier
en daar en eindelijk kwam hij van een
Duitser uit het kamp te weten, dat er
zeven gevangenen doodgeschoten waren. Onder hen had zich ook Sneevliet
bevonden, want, dit was den Duitser
juist zo bij gebleven, toen de origelukkigen de geweren op zich gericht hadden gezien, had Sneevliet nog uitgeroepen: „Heil Moskou."
De Duitsers kregen evenwel in de gaten dat Herikhuizen hun gangen naging
en van een Oostenrijker, die in het kamp
werkte, kreeg hij de raad voorzichtig
te zijn.
Volgens beide boswachters gebeurde
er in de jaren 1943 en '44 weinig in de
bossen om het kamp, hetgeen wellicht
verband hield met de vele transporten,
welke naar Duitsland gingen. Moge'sik
's ook, dat zich in genoemde jaren alles
binnen 't kamp, dat inmiddels uitgebreid
was, heeft afgespeeld.
Direct na de bevrijding heeft boswachter Jansen rapport uitgebracht aan den
Engelsen commandant, die de leiding
van het kamp overgenomen had, over al
hetgeen zij gezamenlijk en ieder voor
zich, In de afgelopen jaren gezien hadden..
Met den kampcommandant Berg en
zijn satelieten Kotella, öberte en Westerveld, zijn zij beiden herhaalde malen
op zoek geweest naar de plaatsen waar
de graven zich moesten bevinden. In den
beginne wisten die beestmensen nergens
van en eerst wanneer er na graving iets
gevonden werd, konden zij enige gegevens verstrekken.
Het is en blijft bij hun nog steeds „Es
ist nicht wahr" en „Ich weisz es nicht,"
en wie weet hoeveel slachtoffers van
deze sadisten nog in en om het kamp
begraven liggen.
Dank zij de oplettendheid en de zorgen
van genoemde boswachters, heeft men
althans een begin kunnen maken met de
opgravingen en zijn er tot nu toe enige
honderden slachtoffers gevonden.

Rectificatie van nr. 95.
Adjudant, onder-officier, administrateur, gedurende de bezettingstijd leider van een ver.
zetsgroep en ex-politiek gevangene zoekt een
hem passende, liefst controlerende, inspecterende, organiserende of leidende betrekking.
Brieven onder nr. 95 van dit blad.

Verloofd op Zondag 30 December 1945:
ANNA LEUNTJE MOBACH
en
AART VAN OOSTRUM
(Aart, L.O..er en K.P.-er)
Westbroek, Kerkstraat 137.

Oud-B S.-er, met diploma M.T.S. (werkt, bouwkunde) biedt zich aan voor technische werkzaamheden. Hij is gehuwd, 29 jaar oud en heeft
één kind.
Brieven onder nr. 100 van dit blad.

Gehuwd op 29 December 1945:
A. L. VAN REENEN (Rensdorp)
en
A. L. RAHUSEN (Mej: Hooft)
Adres: Vondelstraat Ha.

Zuid'kamp, Havenstraat C 35
Groningen, Riouwstraat 38.

JOPIE OOSTERBAAN
en
WOUD SPIERENBURG
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking zal plaats vinden op
9 Januari 1946.
Rotterdam, Kralingseweg 338.
Toekomstig adres: Prinses Margrietlaan 83.
Hillegersberg.

Verloofd Ie Kerstdag 1945:
ALY TROMP
en
LAUWERENS ABERCROMBIE
(illegaal de Wind Wiet)

Code dankbaar geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon
HENDRIK LAMMERT
H. J. Tiegelaar (Rikus).
H. Tiegelaar—Klooster.
28 December 1945.
Mendelssohnstraat 13, Leeuwarden.

Verloofd op 2 Januari 1946:
ANNIE C. VISSER
en
BRON DIK
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Weekblad v. d. Stichting LO.-LKR
LANDILUKf ORGANISATIE VGDR
HULP -RRH- ONDERDUIKERS
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Nu we uit elkander gaan:
de politieke partijen in

S&eAiditfi: de. Q^Coafodaad
UeMafiuivXng, naak de
SMne&nAcAap.

De weg vooruit
De wecj achter ons zullen we eerst overzien nu we
de weg voor ons op moeten. Als we ons eerst bezinnen zien we, dat de strijd van ons volk in deze
tweede wereldoorlog aansluit bij dia van de 80jarige oorlog. Het ging er steeds om de tyrannie
te verdrijven. Vooral de KP.'s vertonen in hun
kleine bendeverband sterke overeenkomst met de
Geuzen. Door het geloof werd gestreden en gerechtigheid geoefend in de zin van Hebr. 11 : 33.
ledere KP.-er nam de beslissende stap het pistool
te hanteren in de strijd voor recht en vrijheid, hoe
onmogelijk het ook leek.
Deze houding getuigde bij velen van 'een profetische geloofsdaadr). Dat er onder de KP.-ers
naast christenen, socialisten en humanisten waren,
bewijst dat er nieuwe vormen in eendracht zijn
kracht toonde.
De profetische kracht van Christenen om te overtuigen, was vooral in het begin van de oorlog sterk
en velen trokken mee op.
Het priesterlijk karakter van de LO. is duidelijk.
De verdrukte landgenoot werd geholpen, niet in
neerbuigende barmhartigheid, maar wettelijk recht
en menselijke plicht gaven de doorslag.
Door dé oorlog zijn wij verdreven uit eigen groep
en eigen ik en gelukkig genoodzaakt weer midden
in ons volk te staan. Daardoor zijn we ons bewust geworden, dat we van dit volk houden: vanaf de snol, die Duitse geheimen vertelde tot en
met de gentleman, die zijn jachtslot afstond voor
weekends.
Voor velen is deze omstandigheid de gangmaker
geweest van de verschuiving naar de gemeenschap.
Alleen het fundament was een zandige ervaringsgrond. De gedwongen retraite in de gevangenis
gat tijd en gelegenheid voor bezinning op den
Bijbel en zo kwamen we van ervaring tot overtuiging. Veel jongeren werd het duidelijk, dat hun
ontevredenheid over het- vooroorlogse sociale beleid terecht was geweest. Toen zij zelf honger en
armoede leden, beseften zij hoeveel leed dit gaf
en zij begrepen ook in dit opzicht beneden de eis
van de Bijbel te zijn gebleven.
Want in de Bijbel zegt de Prediker (8 :5a) „het
voordeel des aardrijks is voor allen".

Ook hebben wij de wijsheid van God miskend, zoals die tot ons komt in het jubeljaar, in het „opdat we allen gelijk zijn" van Paulus en in het jaar
der vrijlating (Deut. 15).
De sociale betekenis van dit alles is: gelijkheid,
met behoud van particulier initiatief of korter gezegd: gelijke kansen, want die gaf God zelf jan
de Israëlieten. Afgedaan heeft dan de stelling: de
ongelijkheid is goed, want hij is in de schepping
gegrond. Wat de schepping ons laat zien is: ver'
scheidenheid met een sterke soortgelijkheid. Bij een
zozeer „afgeleid beginsel" is» het beter eerst te
vragen wat de Bijbel er van zegt. Afgedaan heeft
dan de verheerlijking van het liberaal getinte particulier initiatief, dat in de practijk heel vaak individueel-kapitalistisch initiatief werd. Dit beoogde niet het voordeel van allen, maar het voordeel
van den sterkste, den meest geleerde of den handigste. Deze mensen zullen het grootste voordeel
blijven behalen, maar zij hebben de hulp juist het
minst nodig.
Langzamerhand is het velen duidelijk geworden,
dat er een sociale verschuiving moet plaats vinden
naar de gemeenschap, die allen omvat. Dat we
leren moeten eerst te zien naar de verdrukten in
een volk en naar den kleinen man, dan naar eigen
groep en persoon. De maatschappelijke bovenbouw
moet de onderbouw gelijke kansen durven en willen geven, zij moeten meer op elkaar gaan gelijken. Dat brengt sociale vrede en welvaart voor
ieder; verderfelijke weelde, die gemakkelijk van
God afvoert, wordt voorkomen. Zo zien wij de
weg achter ons in zijn ontwikkeling? En wij hopen
die met alle kracht voort te zetten.
Zo geleid te zijn in alle strijd en leed, in alle
drukte en beslommeringen: wij geloven er dankbaar voor te moeten zijn.
Enkele dingen, die het belangrijkst zijn voor de
toekomst 'konden worden besproken. Hier ligt nog
een geweldig stuk werk voor dichters, schrijvers
en historici om hef verzet te beschrijven en
nader te beoordelen.
Zo spraken we niet over het sterk profetische karakter van onze strijd als het ging om „het recht
van de overval" of „doden uit noodweer". Ook

LAND€LÜKE
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spraken we niet over het koninklijk ambt van den
gelovige, zoals dat uitkwam bij rechtshandhaving.
Nu is de oorlog voorbij, de vrijheid duur gekocht
en deze tijd kostbaar. We gaan verder. De ver-.,
zetstaak eindigde toen de vrijheid begon. Maar
de roeping is gebleven. De illegaliteit is voorbij,
maar „de gedachtenis des rechtvaardigen" (steriologisch, maar ik meen ook nationaal) zal tot zegening zijn. Mede daarom keken we achterom. We
moeten niet onhistorisch worden. We kunnen er
tegen te gepaster tijd en wijze op onze fouten
gewezen te worden.
Maar men moet de grote lijnen van een groot
werk niet verbuigen met beschuldigingen van de
illegaliteit van „over het paard getild", „corruptie" en „inflatie". Het beneemt ons volk principieel perspectief .
Het beginsel wordt toch al te, vaak ten onrechte
getorpedeerd door argumenten van: slechte mensen die ze voorstaan en ergerlijke feiten, die ontstaan. Het beginsel voor, tijdens en na deze oorlog is hetzelfde gebleven. Er zijn mensen die gelijk bleven en ook mensen die in de oorlog anders
waren dan voor én na de oorlog. Het is van belang dat ons volk dat beseft. Dan recht weet te
handelen, zonder hoogmoed, om dan na de vergelding barmhartigheid te oefenen. Dit is trouw
aan het beginsel van de gevallenen en zal ;ot
zegening zijn.
De situatie van nu te verkennen is van meer belang voor taak en roeping, dan voor wat worden
zal. In de eerste plaats geloof ik, dat dit hele volk
en wij allen van soldaten en strijders voor deze
wereld weer meer soldaten van Jezus Christus
moeten worden. Wij zeggen dit niet als slaapmiddel tegen onrecht, dat op deze aarde is, integendeel. Wij hopen de winst van deze oorlog, die
zich manifesteert in geloof en gemeenschap te
mogen behouden. Wij worden verontrust door afkeer van God en wereldse zin, waaraan ieder
schuld heeft.
Je ex-koerierster werkt ' in een interneringskamp
en zij meldt: de leiding lacht om geestelijke verzorging voor de gevangenen. Veldpredikers en
geestelijken krijgen bij de regeringsorganen vaak
weinig medewerking. Bewogenheid met berooiden
betekende in Heiloo, dat van de 18 HARK.-overjassen er 16 aan gegoede mensen werden gegeven.
» Een inspecteur eiste ze terug.

ADMINISTRATIE
EN REDACTIE:
Wesiermarki 2, Amsterdam
TELEFOON

4 4 5 6 6

ABON NEMEN TSPRIJS :
f 1,25 per kwartaal
Losse nummers f 0.10
GIRONUMMER 370449
i. n. v. J. Heuvingh, A'dam

Bij honger en nazi-bewind mocht de kerk alom
priesterlijk getuigen door IKO.-hulp,- onze indruk
is, dat velen onder ons volk datzelfde getuigenis
nu niet meer van de kerk willen horen.
Regèringsorganen genieten geweldige faciliteiten
en emolumenten van de staat; t.b.c.-patiënten ontvangen daarentegen per week 5 liter-melk en een
paar ons boter en vlees.
Ieder Nederlander is in het democratisch land, dat
we weer zijn, mede verantwoordelijk voor alles
en we moeten dat ook zo zien en niet berusten.
Daarom zijn al deze symptonen van vandaag belangrijk voor ons.
De artsen kunnen geen auto's krijgen, de waarde
van zieken en zwakken voor de staat deed bij de
Nazi's opgeld en het rationele staatsmonster bergt
nog steeds grote gevaren in zich. De staat vertoont steeds weer neiging offers aan zichzelf te
laten brengen in plaats van zijn burgers te dienen.
De staatsorganen, MARVA, UW, NICA e.d. hebben meer aantrekkingskracht dan de charitas en
de sociale hulpdiensten van de kerken, waar geen
nationale eer en hoog salaris aan verbonden is. Het
verschrikkelijke is, dat we dit alles nauwelijks
meer zien, ja normaal gaan vinden.
Overal zien we oppervlakkigheid.
De discussie en het gesprek gelden als de hoogste vorm van politiek, terwijl toch een vaste mening, gegrond op overtuiging in de politiek veel
vruchtbaarder is. Eerst genoemde vorm heeft zin
voorzover eigen wijsheid, onwaarachtigheid en opportunisme er door ontmaskerd worden. De autonoom-humanistische Nederlandse modelmens, die
in wezen goed is, vindt steeds meer erkenning.
Het is de mens, die zegt het alleen te weten in een
indlvidualistisch-kapitalistische en (historisch)-materialistische wereld. Deze wereld vol wantoestanden is een gevolg van de zonde en van de miskenning van het priesterlijk ambt, waartoe ieder mens
geroepen is. Deze modelmens relativeert de Bijbelse waarheid eri onbelijnd opportunisme is het
gevolg. Bij al het gediscussieer durft men geen
beslissing te nemen. Een actieve en gezonde democratie met daadkracht blijft op deze wijze uit. De
bron van genade en kracht wordt steeds meer verlaten. Het is een oude en bekende waarheid, die
we moeten leren opnieuw te erkennen. Dan zijn
we een eind op de goede weg.
Volgens den minister-president zou de plaats van
de illegaliteit in ons staatsieven nog nader vastgesteld worden. Wij zullen moeten beginnen die
zelf te verwerven; wij vochten niet om .verdienste, maar om recht. Dat lukt niet altijd en dan
zal een goede overheid: de goeden weldoen en de
kwaden straffen. We hebben echter nog weinig gehoord van algemene instructies • aan alle diensten,
waardoor^stimulerend en bevorderend wordt opgetreden; om op die wijze de goede illegale werker
te helpen tot voordeel van ons land en volk en
ook van hemzelf. Wet is de taak van de staat om
dit particulier initiatief te stimuleren en te helpen.
En wat de kwaden betreft, die gestraft moeten
worden; we gaan erop vooruit; er wordt aa'ngepakt. We lazen van arrestatie wegens corruptie
bij de RVI. te Haarlem, Prov. Bur. voor Oorlogsslachtoffers in Alkmaar en Centr. Noodvoorziening van het MG te Leiden. En dit alles in luttele dagen. We weten, dat het Bureau Nationale
Veiligheid en de politie, graag alle corruptie zo
snel mogelijk uit willen roeien. Laten volk en regering de mogelijkheden vergroten.
En wat zullen we nog meer zeggen?
We zouden kunnen spreken over het gezin, het
kerkje in de kerk, waaraan we zelf en waaraan
de maatschappij zo weinig aandacht besteedt.
We zouden het kunnen hebben over de schuld van
ons allen, over onze ontrouw tegenover roeping
en verantwoordelijkheid, over het geweldige stuk
burgerlijkheid dat bij al het kerkvolk nog moet
verdwijnen eer we van harte, in kinderlijke eenvoud, deelnemen'aan de charitas en het kerkelijk
werk. En de kerk is de enige weg en het goede
begin van opgang voor een volk; daaruit ontluikt
het. Alles wordt ons om niet toegeworpen en dit
volk zal waarlijk groot heten bij God en de mensen.
De weg voor ons uit, wij weten het rijker en zekerder dan ooit: moet via de Bijbel lopen. En verder: gezien de publieke geest van de strijder voor
recht en vrijheid luidt ons advies: neem vooral
deel aan het politieke leven.
Overtuig dit volk van wat in U leeft, bewaar de
offerbereidheid en draag die uit. In Zaandam is
op een kiesvereniging al gebleken, dat de ex-illegalen door hun argumenten de mensen wisten te
winnen.
Niemand behoeft teleurgesteld te zijn om de gang
van zaken of de machten, die zich openbaarden
na de oorlog. Gedurende de strijd heeft dit volk
ons geholpen en ons zijn vertrouwen gegeven onder zeer moeilijke
omstandigheden; dat is een
goed teken!
Nu geen vertrouwen, otntiat andere kwaliteiten
nodig zijn?
Dat zeggen sommigen, omdat zij door schuilkelderpolitiek, na de oorlog een minder grote overgang dan de illegale werker hadden te maken en

zo heel snel weer in vorm waren. De mummies ,
werden weer ambitieus. En sommigen geschikt,
precidS zo als gedurende de bezetting. De kwaliteiten die het Nederlandse volk. vraagt van zijn
leiders bezitten vele illegalen ook. Vooral technisch-organisatorisch is er nog veel en belangrijk
werk te doen in de politieke partijen. We hebben
hoop en vertrouwen nu evengoed nuttig te kunnen
werken in publieke zin als gedurende de oorlog.
Want we mogen niet uit elkaar gaan en daarom
willen we samenwerken met de politieke leiders.
Het begrip zal groeien en de tegenstellingen zullen overbrugd worden!
Treedt vooral bescheiden, maar beslist op. Studeer
hard en zorg dat je de zaken waar je over spreekt
onder de knie hebt. De bezinning zal gelijke tred
moeten houden met de activiteit, anders zal ons
werk in de politieke partijen, samen met ons volk,
op niets uitlopen. Bovendien hebben velen van ons
een achterstand in te halen, omdat deze totale
oorlog onze gehele aandacht vroeg. Laat U niet
van de wijs brengen door opmerkingen dat ge te
ironisch of te ethisch of te veel gevoelsmens zijt.
In de politiek is ook nodig een ontplooiing van den
mens in al zijn kwaliteiten van hoofd en hart. Het
is van groot belang, dat er een intensiever verkeer komt tussen ons volk en de politieke partijen.
Hier ligt een belangrijke taak als gangmaker voor .
alle werkers.
Wij kunnen op zuiveringsbesprekingen wel bezwaren hebben tegen een burgemeester-kamerlid en
een oud-minister-kamerlid; 't is goed maar het
helpt niet. Veel beter is het als van onderen af de
politiek vernieuwd wordt.
In het algemeen geldt: na het beginsel, de persoon,
ook voor de politieke partijen. Dat zij niet krachtig oproepen tot zuiverings- en vernieuwingsactiviteit, is een aanklacht tegen henzelf. De tijd van
beproeving, die achter ons ligt met zijn gebroken
ruggen en verkrachte gewetens bewijst de noodzaak, dat sterk op den persoon gelet moet worden.
Bovendien is het onprincipieel de voordelen van een
juiste beoordeling, die deze oorlog in dit opzicht
biedt onbenut te laten en voormannen te handhaven, die, hoe bekwaam ze ook zijn, hun talenten gedurende de oorlog in de zweetdoek der angst
begroeven. De slappe houding van sommige partijen geeft de indruk, dat er een clique-geest
heerst. De stem van het volk horen we te weinig
in commissies en oproepen, daardoor krijgen we
soms de indruk dat men het onder elkaar wel afkan. Dat is niet goed, het is ongezond en vooral
ondemocratisch; het wekt niet ten leven maar ten
dode. De mensen gaan naar „ oog en oor" van de
regering in plaats van naar, het kamerlid van hun
partij. Maar dit alles mag voor niemand van ons
aanleiding zijn om terzijde te blijven staan. In de
oorlog zijt gij sterk geworden; hoe zwak, gering en
weinig bekwaam ook in het begin; gij hebt kracht
en wijsheid gekregen. Volhardt dan ook nu, omdat we dit volk kennende, ervan overtuigd zijn,
dat er een gezond en actief politiek leven zal
kunnen ontstaan, met een levendige band tussen
leden en leiding van de piltieke partijen.
Denk niet, dat wij willen moraliseren en prekerig
willen optreden. Dat is allemaal te menselijk van
aard en we moeten genoeg vechten tegen ontevredenheid, wrok en afgunst, dan dat we al dat klein;
menselijke zouden willen versterken. Maar actuele
verklaring van den Bijbel is nodiger^ dan ooit,
bovendien moet de nieuwste vertaling door ieder >
persoonlijk nog weer vertaald 'worden in de taal
en begrippen van vandaag. Dat is getuigen, waardoor geloof wordt gewekt en versterkt en opnieuw
zal zich het wonder van de Gideonsbende voltrekken, van de gelovig strijdbare mensen die er
op uittrekken.
D£ W£g VOOnWJ hebben we in grote lijnen
afgebakend; laten we recht op het doel, waarheen
we geroepen worden, afgaan; niet afwijkende noch
ter linker, ._noch ter rechter zijde.
De weduwen en wezen en de gewonden 'zijn verzorgd; nu gaan we uit elkaar-en dat is goed, want
we moeten gaan staan temidden van ons volk.
Van vrienden en kameraden in een beperkte gemeenschap moeten we weer op burgers worden van
de beide koninkrijken, met een grote en een kleine
K, 2> waarin we leven en waartoe we geroepen
zijn. We moeten geen aparte ontevreden groep
oud-strijders worden naast ons volk; maar helpen
de politiek, die het leven van een volk zo sterk
bepaalt, in constructieve banen te leiden.
Zo gaan we verder vol goede moed. En wat we in
moeilijke tijden baden, blijven we ook nu bidden:
doe Gij ons, o God in grote trouw aan U voortgaan.
*) Volgens de Bijbel is ieder gelovige in navolging van Christus geroepen tot een koninklijk (recht
en beheersing van de schepping), profetisch (getuigend, predikend) en priesterlijk (offer, liefde en
barmhartigheid) ambt.

*)k
Gods.

koninkrijk der Ned., K = Koningrijk

Boem ... boem ... 's Avonds voor onze
bevrijding grommen de tankkctnonnen
onzer bevrijders hun zangen.
In het aangrenzende dorp hebben ze
zich genesteld. Soms patrouilleren geallieerde soldaten en dan grommen de
kanonnen weer. Want er zit nog een
koppel moffen in een school, 's Anderendaags ... De een vertelt ons dit, de ander dat, en overtreft nog weer den vorige met sensatie en ... leugens.
De B.S.-leiding is paraat, doch waartegen? Wie weet iets met zekerheid? Iedereen
en in deze omstandigheden
dus niemand. Dan maar op verkenning.
En 2 koeriers die gereed staan voor patrouille naar het Westen, moeten nu
maar naar het Z.-Oosten. aOranjeband
bij de kous in, broodje mee ... kloppend
hart.
Onderweg opgewonden burgerij, hossend, aarzelend vlaggend, hoe verderop des te uitgelatener, borrelschenkend
aan iedereen, die slikken kan, zelfgemaakt bitter, of al te zoet. Plots een
auto vol moffen, ook op verkenning.
Weg vlaggen, weg volksoplopen, verschrikt achter de heggen en bomen.
Wij verder maar, worden door burgers
gewaarschuwd ... gevaarlijk, nog vee)
moffen in de buurt der tanks. Doch onze, B.S. moet toch weten, hoe of wat?
Verder.
De arbeidsdienst kapte gisteren bomen
om, liet ze dwars over de weg vallen,
om Duitsland de overwinning te bezorgen, ha, ha! Bi] een patrouille stoven
de tanks er over heen, waggelend als
grote ganzen. Ineens weer een schietpartij. - Burgers beginnen in drommen
het veld in te vluchten met kroost en
bagage. Verder nog maar.
Achter de huizen langs, nu de weg beschoten wordt.
En dan staan we na een korte ren voorbij een scherpe bocht, vlak tegenover
de tantfs, de monsters van staal, hun
draaibare geschuttorens steeds in beweging. De manschappen (het zijn Polen) rokend, lachend, zich verkledend....
Hoe? Is dat oorlog? Of spel? Neen! deze
mannen zijn gewend aan het gevaar, ze
komen al van Normandië, altijd vechtend, schietend, om ons te bevrijden.
We krijgen tranen in de ogen bij het
zien dezer soldaten. Bravo, onze bevrijders, hoera! Nu Information! Banden om, naar den commandant.
O schrik, daar lopen ook al een paar
(oud?) nazivriendjes. Ook Information?
De commandant jaagt ons allen terug,
beduidt in het Duits dat de vijand nadert. Dadelijk -gromt weer het kanongebulder links en rechts, om en over de
dekking, die we vonden. Huizen in
brand, glasgerinkel. De stens zenden
hun fluitende vuurstreepjes over en
weer. In een rustig ogenblikje wij weer
naar den commandant. Yes — eh
Jawohl, de bruggen naar ons dorp zijn
niet geladen en niet bezet. Jawohl, de
ondergrondse
staat
klaar.
Wanneer
denkt U de toegangsbrug tot ons dorp
te bereiken? Kaarten erbij... sigaretje
...
kameraadschappelijk,
klaar!
Nu
dadelijk terug naar onze O.D.-leiding,
ons verschuilende voor de pottenkijkende (oud?) nazivriendjes. Trappen maar,
vooruit, surrogaat] e, piep op de maat
van ons juichende hart.
's Middags... donderend, in grote stofwolken, razen de tanks ons dorp bin,
nenl Vrij! Vrij! Vrij! Leve de Koningin!
Leve Nederlandl De O.D. kon zijn taak
beginnen.
M.
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sloten, als goede politiemannen
In het stille dorpje Oosterwold?
(Gelderland) werd in de eerste hem te „arresteren". Nadat de
kleding van den piloot was verjaren van de bezetting geen
directe last van de Mofien on- wisseld voor de kleding van
dervonden. Dit werd evenwel „landarbeider" werd de „arresanders toen in September 1944 tant" gekleed 'in een bruine
overjas, per fiets meegenomen.
een stelletje K.K.-schurken bij
een arrestatie van Joden werd De Duitsers waren nog steeds
uiteengeslagen. Eén dode en actief en hadden juist de weg
afgezet die het drietal over
twee gewonden konden de overblijvende „kameraden" aan hun moest. De legitimatiepapieren
van eiken voorbijganger werchef melden als „gevallen bij
den nauwkeurig nagezien.
de uitoefening van hun plicht".
Maar nu was het dan ook of Maar de Duitsers achtten het
de hel op Oosterwolde werd los- niet nodig om de beide politiegelaten. Veertig jongemannen mannen met den „arrestant" te
werden weggevoerd naar het controleren op papieren. Die
concentratiekamp te Amersfoort. waren vanzelfsprekend in orMisschien hadden de Duitsers de!
gedacht hierdoor het verzet in De test laat zich gemakkelijk
dit, volgens de Duitsers „onher- raden. De Tommy werd door de
bergzame oord", te breken, verzetsmannen, die er dit keer
maar dit gelukte hun niet. Het wel heel gemakkelijk afkwavolgende is hiervan wel het be- men, overgenomen en met behulp van L.O.-werkers uit het
wijs.
Op een mooie dag in de maand naburige Oldebroek opgeborFebruari '45 moest een Engelse gen. Daar verbleef hij o.m. zes
Spitfire een noodlanding maken weken in het huis van een koein de polder van Oosterwolde. rierster. Vandaar werd hij via
De inzittende piloot maakte di- Arnhem door de Duitse linies
rect dat hij uit de voeten kwam. gebracht.
Een brief uit Engeland met een
Ondanks het feit, dat in de polfoto van onzen Tommy met zijn
der wel twee voet water stond,
wist hij een schuurtje te be- vrouw wordt door de koerierster als aandenken zorgvuldig
heiken, waar hij zich verborg.
bewaard.
Inmiddels waren moffen al bij
het vliegtuig verschenen. Deze Omdat de piloot onvindbaar
bleef werd iemand uit Oosterwaren natuurlijk woedend dat
wolde, die de parachute in huis
de piloot was verdwenen en zij
had, gearresteerd. Deze is bij
begonnen direct te zoeken. De
de „Woeste- Hoeve" te Apelverzetsbeweging was inmiddels
ook op de hoogte gekomen van doorn gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Raude verblijfplaats van onzen Tomter. Toch een slachtoffer, al was
my en men sprak af hem des
avonds te helpen, daar het het dan een onschuldige.
Doch over het kleine kerkhof
overdag door de moffen zou
van Oosterwolde steeg, bij zijn
worden bemerkt.
Toen een tweetal mannen er op begrafenis, omhoog het zegeuit ging om te proberen contact lied der tijdelijke en eeuwige
overwinning. Ook hij had kunmet den piloot te krijgen, kwamen ze de beide politiemannen ' nen spreken, maar hij zweeg,
van Oosterwolde tegen, met en gaf zijn leven voor zijn
den Tommy in hun midden. Ze vrienden.
maar ook droefsloten zich bij de politiemannen Blijdschap
heid. Doch beide kunnen ons
aan en begaven zich naar het
niet afbrengen van de wetenhuis van één hunner.
De beide wakkere politiemannen schap: „Wij moesten onze plicht
doen, voor God, voor Koningin,
was ter ore gekomen, dat de
voor ons Vaderland!"
piloot zich in het bovenbedoelde schuurtje bevond. Ze be-

Piet opende de vergadering met e^n uitenzetting over het Afwikkelingswerk
der L.K.P.
Daarna wees hij op de taak der L.K.P. t.o.v. onze gevallen vrienden, het
verzorgen van de nagelaten betrekkingen, het aan de kaak stellen van misstanden en het behartigen van de belangen van onze K.P.-ers. Vervolgens
gaf hij het woord aan den Prov. vertegenwoordiger, die een kort verslag gaf
van het afwikkelingswerk dat tot hiertoe is verricht. Hij merkte op dat er
nog niet veel animo was geweest en wekte alle leden op tot medewerking, o.a.
verstrekken van inlichtingen, het doorgeven van namen en adressen van onze
menschen, koeriersters, medewerkers enz.
' Hij wees er op dat alles in Groningen nog weinig overzichtelijk is, daar de
K.P. hier meestal los werkte en niet in een georganiseerd verband.
Njidat Piet enige vragen beantwoord had, kwam Bob binnen, -die door hem
verwelkomd werd.
Bob gaf een duidelijk beeld van de werkwijze van de L.K.P., die nu was
overgegaan in de Stichting L.O.—L.K.P. Hij haalde enige voorbeelden aan
van' verschillende dingen, waardoor hij aantoonde', dat ons werk niet voor
niets wordt gedaan t.o.v. het verzorgen van nagelaten betrekkingen, medewerking verlenen, als b.v. bij arbeidsbemiddeling enz., hij spoorde aan tot
het verzamelen van gegevens voor de te houden tentoonstelling in het buitenland.
Hierna kwam het onderwerp „onderscheidingen" ter sprake. Hieromtrent liepen
de meeningen nogal uiteen; besloten werd, allen voor te dragen voor een
onderscheiding en het verder aan de leden zelf over te laten.
De Bestuursverkiezing werd gehouden, waarbij Ben weer als Prov. vert. werd
gekozen, terwijl er een drietal werd gekozen voor het te vormen Bestuur.
Daar het reeds zeer laat was geworden ging men over tot de Rondvraag,
waarin werd voorgesteld het heffen van contributie. Dit zal nader door het
bestuur besproken worden.
Men vestigde er nogmaals de aandacht op, dat de band in de K.P. moet
blijven voortbestaan. Daarom ook zullen de vergaderingen, nog geregeld worden gehouden.
Opgemerkt, wordt, dat het Mededeelingenblad nog te weinig gelezen wordt.
Hierna wo^dt de vergadering gesloten.

BUREAUVERGADERING
VAN DE G.A.C. OP 2 JANUAR11946
De pleno-vergaderingen van de GAC vinden sinds het Bureau der GAC uitgebreide volmachten heeft gekregen, niet geregeld meer plaats; uit hoofde
van dien zullen wij voor zover mogelijk een 'kort verslag publiceren over
hetgeen besproken wordt op de bureauvergaderingen. J.l. Woensdag werd o.a.
op de vergadering medegedeeld, dat in de Ministerraad een beslissing zou
gevallen zijn over het uitreiken van onderscheidingen aan oud-illegale werkers.
Het is waarschijnlijk, dat men ertoe zal overgaan decoraties uit te reiken.
Voorts werd een plan van de Stichting 1940—'45 besproken, waarbij werd
voorgesteld, een Gedenkboek voor de gezamenlijke illegaliteit uit te geven.
De opbrengst hiervan zal ten bate komen van de Stichting 1940—'45. Overste
Claessens, verbonden aan het Directoraat-Generaal van Justitie bezocht voorts
de vergadering om zijn plan tot het vervaardigen van een film over het verzet uiteen te zetten.
Het is zijn bedoeling in deze film de geestelijke achtergrond f/an het verzet
te belichten. De film zon ook in het buitenland kunnen worden vertoond. De
opbrengst zal eveneens zijn voor de Stichting 1940—'45.
Overste Claessens werd verzocht zich met den Heer Lichtveld, die een dergelijk plan heeft geopperd in verbinding te stellen, om tot een gezamenlijk ontwerp te komen, waarover de GAC eventueel beslissing .zou kunnen nemen.
Van <fe aanwezigheid van Overste Claessens werd gebruik gemaakt om nog.
enige POD- en Vrijlatingsproblemen te bespreken. Daamq werd nog van
gedachten gewisseld over een eventuele wijziging van de statuten der GAC,
waarna ook het voorstel van de GOIW werd aanvaard, om de secretarissen
van GOIW en GAC de wederzijdse vergaderingen te laten bijwonen, zij hel
zonder stemrecht.
Ook de secretarissen van de werkgroepen der GOIW zullen in staat worden
gesteld de sectie-vergaderingen van de GAC bij te wonen.
Over eventuele radio-uitzendingen ten behoeve van de illegaliteit werd medegedeeld, dat een zendtijd van ongeveer tien minuten per week beschikbaar:
zal komen. Voorts kwam nog het Eregrafhof ter sprake, gezien het feit, dat^
dit een landelijke aangelegenheid is geworden achtte men het gewenst, datt
een nieuw meer landelijk comité werd gevormd, waaraan eventueel werkcomité's, verbonden zouden kunnen zijn.
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Het was Woensdagavond van de 8e November van
verleden jaar. De lijn Apeldoorn—Amersfoort moest
er uit, liefst ongeveer midden op de Veluwe. Een 7
tal jongens ging er 's avonds op af. De ladingen waren
kant en klaar, verpakt in een grote veekoekdoos met
een waterdicht zeiltje erom heen. De jongens knipoogden al eens tegen elkaar en vroegen zich af wie
dat vrachtje onder zijn hoede moest nemen. Het was
geen kleinigheid! Er zaten 5 ladingen in. Als er iets
gedaan moest worden, dan ook zo goed mogelijk! Om
ongeveer 6 uur 's avonds fietste het gezelschap
langs de bochtige, zandpaadjes van de Veluwe. Het
was ongeveer 10 km fietsen en heus geen pretje
in dat vieze druilerige weer, zoals het dien avond
was. Modder en water was het op de zandpaadjes.
Halverwege wachtten de jongens even in een kippenhok, om dan meteen de spullen nog even na te zien.
De twee stens werden vlug in elkaar gezet. De pistolen nog aan een laatste inspectie onderworpen en
voort ging het. Na ongeveer een goed half uur gefietst
te' hebben verborgen we onze karretjes netjes tussen
de struiken op een voor ons gemakkelijijk terug te
vinden plekje en te voet ging het nu verder.,Dwars
door het land, over prikkeldraadomheiningen zochten
we onze weg naar de spoorlijn. Het was niet ver van
Stroe. Zo nu en dan Weerklonk een gekraak, dat veroorzaakt werd, doordat een jas of broek „gekraakt"
werd, door de punten van het prikkeldraad.
Niet lang duurde het of de spoorlijn stak somber en
stil af tegen de kale achtergrond. Hij moest juist hier
genomen worden, want mocht een>rein blijven steken
op dit 'kale stuk, ^ian was het een gemakkelijk te
vinden prooi voor de vliegtuigen de andere dag.
Vlug namen de jongens de afgesproken plaatsen in.
Aan weerszijden twee man als bewaking, elk met een
sten. De drie anderen begonnen vlug de ladingen aan
te brengen op afstanden van ongeveer 100 meter.
Het waren er vier kleine en een grote. Alleen het
knerpen van het grint verstoorde zo nu en dan de
doodse stilte. Het was stikdonker. De regen druilde
nog altijd troosteloos neer. Ineengedoken zaten de
wachtposten aan de kant van de lijn. Na ongeveer
een half uur hoorde men in de verte een dof gerommel, dat langzaam aanzwol. Vlug plat op de grond
en daar daverde denderend een trein voorbij. Jammer
dat hij zo vroeg kwam. Een uurtje later had hij moeten komen.
Rustig werkten de drie op de lijn nu weer verder. Nog
5 minuten dan zou alles voor elkaar zijn. Nog twee
minuten
nu nog de tijdpotloden indrukken, de
wachten waarschuwen en
alles zou klaar zijn als,
ja als!
„Hoor ji'j niet iets," fluisterde Tom (een van de bewakers richting Amersfoort) tegen Ab.
„Ja, wat zou het wezen," antwoordde Ab.
„'k Hoor praten zeg!"
„Ik ook, Hollands? Kun je 't verstaan?"
Stilte
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„Nee, Duits zeg! Hoor 't gebonk van zware laarzen
eens! Een patrouille."
Een scherpe blik werd achterwaarts geworpen. Ze
moesten haast klaar zijn, naar de tijd te rekenen. Terug trekken? De Duitsers de ladingen onschadelijk
laten maken? Dat nooit!
„Ben je klaar?"
„Ja, 'k heb 'm op automatisch gezet, hoor!"
„Goed."
„Dichtbij laten komen, Tom."
„Ja, ik begin wel."
't Fluisteren hield op. Doodse stilte alom, die alleen
gestoord werd door het aanzwellend geluid van laarzen op zand en kiezelstenen. Nog even een geritsel
van een stenschutter, die een betere positie koos.
Daar -doemden donkere gestalten op. Twee, drie
vier
hoeveel precies was niet te onderscheiden.
Afstand ongeveer 20 Meter.
„Halt, oder es wird geschossen," schreeuwde Tom.
„Es wird gleich wiedergeschossen," klonk het van de
andere kant
Klikken van rustpallen
een scherpe knal, een vuurstraal in de donkere nacht
de parabellum van Tom
weigerde niet. Een tweede schot volgde, een derde
ondertussen ook tegenvuur van de moffen. ,
Maar de stenschutter? Hij haalde de trekker over,
maar
pats! De sten weigerde, bliksemsnel de
spangreep terug gehaald, weer de trekker overhalen
er
«
daar ratelde .het eerste salvo. Na het salvo
doodse stilte.' Nog twee salyo's werden gegeven vlak
over de spoordijk. Toen werd alles weer stil.
De terugtocht werd aanvaard. Gelukkig niemand gewond. De anderen hadden niets van de naderende
Duitsers gemerkt, ze waren volkomen verrast door
het vuren. Toch had Cor nog' kans gezien het tijdpotlood met zo'n mooi rood veiligheidspennetje van de
hoofdlading in te drukken. In de haast vergat hij
eerste nog de veiligheidsp'in te verwijderen en is toen
weer teruggegaan om die laatste belemmering weg te
nemen. Om de andere in te drukken was in de gegeven omstandigheden niet verantwoord, daar ze te
ver uit elkaar lagen
Vlug naar de fietsen en naar huis. Een van de jongens
stapte in de haast op een plekje, waar geen zand
maar
water was. Kopje onder. Een ander knotste
tegen een paal op. De reactie op de grote spanning
van zojuist openbaard zich in een zenuwachtigheid.
„'t Was ook zo'n hels lawaai in die doodse stilte,"
zei er een. Veilig kwamen we thuis.
Een half uur na het indrukken van het tijdpotlood,
verkondigde een luide explosie, dat er iets niet in orde
was met de lijn.
Bij nader onderzoek bleek, dat er een mof gewond
was en twee anderen gedood.
De K.P. kon tevreden zijn over lïet resultaat van
de actie op die druilerige Woensdagavond, in November.
P. A.
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MOER BELEID EN TROUW

Aanvankelijk in ons Kerst- en Nieuwjaarsnummer ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW.
geconstateerd, dat het vrij gemakkelijk is om de
Deze orde is ingesteld bij de wet van 29 Sept. 1815.
eerste gebeurtenissen in de geschiedenis van de
Zij strekt ter vererende onderscheiding van alle
Militaire Willemsorde op te sporen, is mij intussen
Nederlanders, die bewijzen g#en van beproefde
gebleken, dat dit toch niet zo heel eenvoudig is.
vaderlandsliefde, van bijzondere ijver en trouw in
De mij van bevriende zijde ten dienste gestelde
het volbrengen van hun burgerplichten, of van buigegevens vertoonen nogal enige verschillen.
tengewone bekwaamheid in wetenschappen en
Om een goed beeld te krijgen van de ridderorden,
kunsten.
die volgens de arft. 66 en 67 van de Grondwet
De orde van de Nederlandse Leeuw kan in bijzijn ingesteld, bepaal ik mij in dit artikel tot de
zondere gevallen ook aan vreemdelingen worden
vermelding — met enige omschrijvingen van de
gegeven.
bijzonderheden — van de bestaande ridderorden.
Evenals bij de M.W.O. is het grootmeesterschap
onafscheidelijk verbonden aan de Kroon der Nederlanden.
Bestaat de M.W.O. uit' vier, de orde van de Nederlandse Leeuw bestaat uit drie klassen: Grootkruisen, Commandeurs en Ridders.
Zij, die zich door nuttige daden, door zelfopoffering of door andere blijken van mensenliefde een
onderscheiding waardig maken, worden onder de
naam van BROEDERS aan de orde verbonden.
De broeders genieten een toelage van ƒ 200.— per
jaar, die voor de helft op de weduwe overgaat.
De zinspreuk dezer orde luidt: „Virtus Nobilitat",
waarvan de vertaling is: „De deugd adelt."
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Deze Eremedaille is — zoals hieruit blijkt —
van goud of zilver, ter middellijn van 50 millimeter, vertonende aan de voorzijde dé beeltenis
van H.M. de Koningin, aan de keerzijde het
wapenschild van Oranje, waarboven weer de
zinspreuk „Je maintiendrai" en waaronder de
woorden „Voor Kunst en Wetenschap".
De versierselen der Huisorde van Oranje, alsmede
de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap, worden
gedragen aan een oranje lint.
Ook aan dames kan deze orde worden verleend
doch in dit geval zonder aanduiding van klasse.
De titel van een dame is dan: Eredame in de Huisorde van Oranje".
Het versiersel voor dames is het kruis der Orde,
gelijk aan, doch een weinig kleiner dan dat der
ridders, gedragen aan een strik van het ordelint
op de linkerschouder.
De Huisorde van Oranje bevat ook nog diegenen, die door de(n) Grootmeester(es) worden begiftigd met:
1. HET (gouden of zilveren) KRUIS VAN
VERDIENSTE. Dit Kruis van verdienste is het
Ridderkruis, geheel van glimmend metaal, zonder émail, m^ de kenspreuk op een grond van
hetzelfde metaal, gedragen aan een lint.

ORDE VAN ORANJE NASSAU.
Zoals reeds hierboven opgemerkt, worden, volgens
2. DE EREMEDAILLE ter middellijn van 30
De orde van Oranje-Nassau is bij de wet van 4
de artt. 66 en 67 der Grondwet, „Ridderorden op
April 1891 ingesteld, welke is gewijzigd bij de wet
millimeter, in glimmend goud, zilver of brons,
voorstel des Xonings, door een wet ingesteld en
van 21 Maart 1923.
vertonende aan de voorzijde een hartschild,
mogen vreemde orden, waaraan geen verplichtinfriet het wapen van Oranje, waarboven de
Zij strekt tot vereerende onderscheiding van Negen zijn verbonden, worden aangenomen door den
kenspreuk
::Je Maintiendrai" en waaronder
derlanders
of
vreemdelingen,
die
zich
jegens
den
Koning en, met Zijne toestemming, door de Prinsen
Koning en de Staat of jegens de maatschappij op
twee gekruiste oranje-takken;
van Zijn Jiuis.
bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt.
aan de keerzijde een gekroonde W. waarboJit. geen geval mogen andere' Nederlanders of de
Ook bij deze orde is het grootmeesterschap onafven de woorden „Voor Verdienste" en waarvreemdelingen, die in "Nederlandse Staatsdienst zijn,
scheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbononder ter weerszijde een kleine oranjetak, gevreemde ordetekenen, titels, rangen of waardigheid
den.
dragen aan een lint als dat der ridders.
aannemen zonder bijzonder verlof van den 'Koning."
De orde van Oranje-Nassau bestaat uit vijf klassen
Met het kruis van verdienste kunnen ook daRidderorden worden door den Koning uitgedeeld,
en een ere-medaille. Grootkruisen, Groot-officieren,
mes begiftigd worden.
doch ingesteld bij éen wet, waarvan het initiatief
Commandeurs, Officieren en Ridders.
Uitvoering en wijze van dragen corresponuitsluitend bij den Koning behoort.
De eremedaille, welke in brons, zilver en goud kan
deren weer op die der eredames in de HuisHet dragen van een Nederlands orde-teken, zonder
worden uitgereikt, vertoont aan de keerzijde een
orde van Oranje.
\
daartoe gerechtigd te zijn, is strafbaar. Het draW. met het rondschrift: „God zij met ons".
gen van een vreemd ordeteken, zonder daartoe geDe zinspreuk dezer orde luidt: „Je Maintiendrai".
rechtigd te zijn is niet strafbaar gesteld.
ORDE VAN DE GOUDEN LEEUW
Wel het aanvaarden van het recht om zo'n ordeVAN NASSAU
„
teken te dragen zonder verlof van den Koning.
HUISORDE VAN ORANJE.
Als gemeenschappelijke Orde der beide takken van
het Huis van Nassau, is in het jaar 1858 door
Behalve de hierboven besproken orders kennen we
Z.M. Koning Willem IV en Z.K.H. den Grootnog de zgn. Huisorder van Oranje noemen. Deze
hertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, de
orde is in 1905 door H.M. de Koningin, als Hoofd
Orde van de Gouden Leeuw van Nassau ingesteld.
van het Huis van Oranje-Nassau ingesteld. Dit
In 1890 werd deze Orde uitsluitend Huisorde van
is echter een „Huisorde"; zij behoort dus niet tot de
Z.K.H, den Groothertog van Luxemburg, doch is
orden van de staat; de kosten zijn dan ook voor
in 1905 weer hersteld als Huisorde, welke door
rekening van de Koningin zelve.
de hoofden der beide liniën van het Huis van NasGrootmeesteres der Huisorde is H.M. de Koningin.
sau kan worden uitgereikt. Deze orde bestaat
Ook deze orde is — evenals de orde van Oranjeslechts uit één klasse.
Nassau — verdeeld in vijf klassen: Grootkruisen,
MILITAIRE WILLEMSORDE.
De M.W.O. is ingesteld bij de wet van 30 April
1815. Zij strekt tot beloning van uitstekende daden
van moed, beleid en trouw, bedreven door hen,
die ter zee of te land, (hier is nog geen sprake
van: „in de lucht"), in welke betrekking ook en
zonder onderscheid van stand of rang, den Koning
en het vaderland dienen.
In bijzondere gevallen kan de M.W.O. worden
gegeven aan vreemde krijgslieden, niet in Nederlandse dienst. Het grootmeesterschap der orde
Grootmeesteres der Nederlandse orden is H.M.
de Koningin is onafscheidelijk aan de Kroon der
Nederlanden verbonden.
De M.W.O. bestaat uit vier klassen:
Grootkruisen, Commandeurs, Ridders van de 3e en
4e klasse.
De krijgslieden te water en te land, die onder de
rang van officier tot ridder worden benoemd, ontvangen een extra soldij, het z.g. riddersoldij, overeenkomstig de bepalingen der wet van 22 April
1864.
De zinspreuk van de M.W.O. luidt: „Voor moed,
beleid en trouw".

Groot-officieren, Commandeurs, Officieren en Ridders.
Het verschil van de Huisorde van Oranje bestaat
in een glimmend Gouden Kruis, gebiesd met rood
émail; in het midden van het kruis een mat-gouden
hartschild, vertonende aan dè voorzijde het wapen
van Oranje in émail, aan de keerzijde in relief een
gekroonde W, tussen de armen, in een doorlopende
dubbel gouden ring, op wit émail, in gouden letters de zinspreuk: „Je maintiendrai".
Het matgouden hartschild, waarvan hier sprake is,
is het wapen van het oude Prinsdom Oranje; de
kleuren van het Kruis zijn die van het Huis Chalon,
dat het Prinsdom in het Huis Nassau overbracrt.
De zinspreuk „Je maintiendrai" is het oude devies
der Prinsen van Oranje, zowel uit het huis Chalon
als later uit het Huis Nassau.
Gelijk in rang met de tweede klasse, — die
der Groot-officieren van de Huisorde van
Oranje dus, — staan diegenen, wien de gow
den Eremedaille vopr Kunst en Wetenschap is
toegekend; terwijl gelijk in rang met de vierde klasse, die dus der officieren van de Huisorde van Oranje, diegenen staan, wien de zilveren Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
is toegekend.

Behalve de hierboven opgesSmde orden bestaan er
nog verscheidene eretekens, zoals medailles, voor
menslievend hulpbetoon, het metalen Kruis, het
ereteken van Waterloo e.a.
Het aannemen en dragen van vreemde ridderorden
is verboden voor Nederlanders, vreemdelingen in
Nederlandse staatsdienst en de Prinsen van het
Koninklijk Huis,.
tenzij door den Koning of de Koningin toestemming wordt verleend.
De Koning(in) zelf mag deze vreemde orden
slechts aannemen, indien er geen verplichtingen aan
zijn verbonden.

In een volgend artikel hoop ik enige aandacht te
schenken aan de met de Militaire Willems Orde
gedecoreerde vaandels, oorlogsbodem enz. aan de
vorm van deze ridderorde en aan nog enkele bijzonderheden uit haar geschiedenis.
„FRITS".
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INGEZONDEN
In uw blad hebt u verschillende principiële bezwaren geuit
tegen het verlenen van onderscheidingen aan oud-illegalen.
Ook uit gesprekken met enige
leidende figuren uit de verzetsbeweging vernam ik dezelfde
opvattingen.
Het komt mij voor, dat bij het
afwegen van het voor en het
tegen, één kant van deze kwes-,
tie niet voldoende is belicht, n.1.
de waarde, die in een decoratie
schuilt voor de familieleden van
den illegalen werker.
Het grootste gedeelte der verzetslieden komt voort uit kringen van eenvoudige mensen,
die met onderscheidingstekenen
weinig zijn bedeeld. Hoeveel
waarde wordt er echter juist in
deze groep van Nederlanders
niet gehecht aan de huldgblijken, die gegeven worden* bij
een 2S-jarig dienstverband, aan
het gouden horloge van den
werkgever, het cadeau van de
collega's, aan de medaille, die
verschillende afdelingen van de
Maatschappij van Handel en
Nijverheid bij zulke- gelegenheden plachten te geven? Deze
blijken van waardering krijgen
een ereplaats in de huiskamer
en het gehele gezin leeft mee
met de erkenning. Is dit nu te
kwalificeren als ijdelheid of als
gerechtvaardigde familie-trots?
Hoeveel te meer zal het in de
familie gewaardeerd worden, indien onderscheidingen verleend
worden op grond van verdiensten, tijdens de bezetting in de
weerstand tegen den overweldiger bewezen. Bijna alle illegale werkers hebben zich immers kunnen geven, dank zij de
steun of de houding van het gezin, waaruit zij zijn voortgekomen, omdat in hun naaste omgeving de bereidheid tot offeren
voor het Vaderland aanwezig
was.
Ik ben er van overtuigd, dat
een decoratie van een familielid, dat zich speciaal in het verzet heeft onderscheiden, met
voldoening mede zal worden
aanvaard door al die stille medewerkers, de bronnen van
kracht,
vaderlandsliefde
en
godsvertrouwen.
Die familiefrots zal voor ons
landsbestuur
van
blijvende
waarde zijn en ik kan me voorstellen, dat ons Koningshuis en
onze Regering de herinnering
aan de sterke daden van het
verzet in het gezins- en familieleven levendig wil houden.
Ik geloof, dat als de kinderen
van onze tegenwoordige oudillegalen zelf vader of moeder
zijn geworden, de decoratie van
den grootvader als familiebezit
zal worden beschouwd, waarover met eerbied zal worden
gesproken. Voor de naaste en
verdere toekomst schuilt in
zulk een familie-herinnering een
grote nationale waarde. Het
weten te behoren tot een familie, die bereid was, het beste te
geven, wat ip haar was om het
Vaderland te dienen, houdt het
plichtsgevoel en de bereidheid
wakker om, wanneer het Vaderland roept, te volgen; en wie
weet of in de onrustige tijden.

O Jezus, als ik U aanschouw.
Dan leeft weer, dat ik van u hou,
En dat ook Uw hart mij bemint.
Nog wel, als Uw bijzonder kind.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed.
Och, alle lijden is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk.
En dit de weg is naar Uw Rijk.

l

Ik ben gelukkig in mijn leed,
Omdat ik het geen leed meer weet.
Het is het uitverkoren lot.
Dat mij vereent aan U mijn God.

X
K
K
X
X
X
X
X

O laat mij hier maar stil alleen,
Het stil en koud zijn om mij heen.
En laat geen menschen bij mij toe,
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

X
X
X
X

Want Gij, o Jezus zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij,
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet.
Uw bijzijn maakt mij alles goed.
Prof. Dr. Titus Brandsma

die nog kunnen komen de ware
vaderlandsliefde nog eens weer
op de proef zal worden gesteld? Het „noblesse oblige" is
geen leeg woord en zeker niet
in de Vaderlandse zaak.
Gaat het bezwaar van vele illegalen niet hoofdzakelijk tegen
de technische moeilijkheden om
een rechtvaardige waardering
te vinden bij de beoordeling
van hetgeen werd gepresteerd,
gevoegd bij de vrees, dat de
werkers van bescheiden aard te
kort wordt gedaan, terwijl vele
zich zullen opdringen, die het
niet verdiend hebben, onderscheiden te worden?
Het zal een zeer moeilijke taak
zijn, de regering van voorlichting te dienen, doch ik meen,
dat in de illegaliteit voldoende
gevoelens van sympathie of
antipathie, gezamenlijk dit moeilijke werk kunnen volbrengen.
Deze taak zal veel moeite en
tijd kosten, doch het landsbe-

lang, dat ik er in zie, is dit werk
waard. Het op juiste wijze geven van onderscheidingen aan
degenen, die zich gedurende de
bezetting dit waardig hebben
getoond, beschouw ik als een
verankeren van vaderlandsliefde en trouw aan het Vorstenhuis in het beste' gedeelte van
ons volk.
D.
Dat wat de schrijver wenscht,
wordt althans voor L.O. en
L.K.P. ondervangen door het uitreiken der plaquettes.
Wij blijven van oordeel, dat het
uitreiken van onderscheidingen
aan alle illegale werkers, ook
aan de niet-georganiseerde, tot
groot onrecht zal leiden. Er is
eenvoudig geen grens te trekken tusschen hen, die een onderscheiding verdienen en hen die
er niet voor in aanmerking komen. De brutalen, vooral bij die

Het onderstaande, overgenomen
uit een brief d.d. 13 December
'45 van Weg uit Utrecht aan.
Frits:
Dan het artikeltje „De jeugd en
het eregraf".
Het heeft mij diep getroffen, dat
de jeugd er met zoveel eerbied
tegenover staat. Wat door onze
kameraden is gedaan, is ook
met geen pen te beschrijven,
wat al deze en anderen hebben
verricht, moeizaam en bijna alleen werkend, onder ons volk,
om de goede zaak te laten functioneren. Ja, als we hier of
daar komen op bijeenkomsten,
(niet-illegale) of als het gesprek
vanzelf'op het verzet komt, dan
blijkt mij, dat bijna iedereen
illegaal heeft gewerkt. Onze
mensen zeggen dan niets, maar
denken zoveel te meer.
Daarom vind ik het zo belangrijk, dat in dit artikel de vraag
naar voren komt om onze jeugd
te onderwijzen en te vertellen
over de verzetsmannen, onverschillig welk onderdeel uit alle
lagen der bevolking en met welk
een onwankelbare moed en hun
vertrouwen op God, zij hun
zware taak naar eer en geweten volbrachten en wat een onnoemlijk aantal offers dit kostte.
Laat schoolboekjes drukken, populair geschreven, waarin een
korte beschrijving, maar laat
na, over de Duitsers te schimpen, de nazi's zijn en waren het,
het Duitse volk was verblind.
De jeugd van 14 tot 16 jaar moet
nog zeer bijgeschaafd worden,
de Duitsers hebben ook hier
bijna grondig hun werk verricht. Is het niet mogelijk om de
Minister van Onderwijs, vla
diverse adviescommissies voor
dit doel te winnen, ik geloof wel
dat er belangstelling voor bestaat.
Niet alleen de opbouw maar ook
de jeugd moet in het middelpunt van de belangstelling
staan, want zij worden eens
weer de dragers van een (naar
wij hopen) welvarend en on-*
rechtvrij Nederland.
Laat als het mogelijk is voor onze jonge lezers korte populaire
artikeltjes verschijnen, want in
zeer veel gezinnen wordt het
blad door de jeugd, (werkelijk
waar) verslonden.
denkbeeldige grens en zelfs velen, die er hun kwaad verleden
mee willen dekken, zullen er
jacht op maken. De bescheidenen zullen er geen krijgen.
Wij voorzien een bron van ruzie
en onrecht, als men, wat we nog
steeds vreezen, de uitreiking
doorzet.
Tegen posthuum uitreiken is on-zerzijds natuurlijk geen bezwaar.
Mocht 't ooit gebeuren, dat we
de vlag moeten strijken, dan
geen onderscheid, maar allen
dezelfde onderscheiding!
Laten we hopen, dat 't nog voorkomen zal worden. Nederland
heeft in de geallieerde wereld
een prachtige naam op dit punt,
want men waardeert het, dat de
Nederlandsche verzetsbeweging
het hooge moreel toont, naamloos tè blijven, geen onderscheidingen te ontvangen, voor
dat wat men vrijwillig deed.
H. v. R.
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Na aanvankelijk als arbeider naar Duitsland
getransporteerd te zijn, bleek al spoedig dat
Piet niets voor de moftenmethoden voelde. Hij
belandde enige malen in concentratiekampen en
wist uiteindelijk weer in zijn woonplaats terecht te komen.
Uit den aard der zaak had hij geen zin meer
om naar Duitsland terug te keren en de enige
oplossing was onderduiken. Zo begon Piet s
illegale loopbaan in het Limburgse plaatsje
Vierlingsbeek, waar hij door bemiddeling van
een geestelijke uit Ede, een plaats had gevonden. Al spoedig zocht hij naar mogelijkheden
om zijn ondergedoken vrienden fe helpen.
Tesamen met een vriend, overviel hij, geheel
op eigen initiatief en zonder verdere leiding de
buitendiensten van de distributiekring Boxmeer.
Later kwam hij in contact met de LKP. Hij
werd belast met egn telefoonpost, genaamd
^LeY", en deze naam kreeg hij als bijnaam.
Gedurende de moeilijke jaren welke achter ons
liggen, vervulde hij trouw zijn plicht en door
zijn ontembare moed en geestkracht, was hij
voor velen een voorbeeld. Hij was ons aller
vriend, die steeds bereid was te helpen wqar
dit nodig was. Zijn rechtschapen karakter en
groot rechtvaardigheidsgevoel gaf hem de moed
om zich te verzetten tegen den verdrukker.
Met hetzelfde opgeruimde humeur, dat hij nooit
verloor, was hij steeds in de weer voor anderen.
Hij trotseerde het spervuur om in Ede zijn
ouders te gaan halen toen deze gevaAr liepen
door dé S D. opgepakt te worden. Na die tijd
was hij het die voor hen zorgde en hen van
eten voorzag.
Op één vandeze voedseltochten werden hij met
z'n vader te Hoorn door de landwacht gearresteerd. Ongeveer een maand heeft hij in de
Weteringschans gevangen gezeten en daar is
hij 12 Maart, als represaille voor de aanslag
op Rauter, gefusilleerd.
Op 30 Juli werd zijn stoffelijk overschot naar
Ede overgebracht en aldaar op de R.K. begraafplaats te ruste gelegd. LeY, steeds zal je
in onze gedachten blijven en we zullen je in
onze gebeden gedenken.
„PIET (N.-Br.)"

TEUKIS VAN DE BUNT

Het gevaar bestaat, dat we de kameraden, die
voor September 1944 gesneuveld zijn, vergeten. Tot deze kameraden behoorde ook Teunis van de Bunt. Een stroom van vluchtelingeri
verdrong zich tijdens de oorlogsdagen in Mei
1940 op de Gemeente-secretarie van Velsen.
Het waren Joodse mensen, die het aanrollend
monster probeerden te ontkomen. Maar voordat zij trachtten met trawlers en botters over
te.steken naar Albion, wilden zij toch nog een
paspoort hebben. Deze mensen vluchtten voor
hun leven en de bevolkingsambtenaren schreven paspoorten uit. Ook Teun van de Bunt. Hij
hielp zoveel mogelijk saboteren voor dat de moffen Velsen hadden bereikt. En toen ze er eenmaal waren, begon het pas goed. Er moest ge' holpen wórden en voor Teun was niets teveel.
Zijn actie werd aanmerkelijk uitgebreid, toen
hij in het begin van 1943 werd geplaatst bij
het Bevolkingsregister van Amsterdam.
Zijn werk bij de afdeling persoonsbewijzen, gecombineerd met zijn gave om ontduikingen te
bedenken, maakten uitgebreide hulp mogelijk.
Voorzover het met papieren was te redderen,
zorgde Teun wel, dat het in orde kwam. Avond
aan avond was hij in touw; aan vrouw en kind
slechts de allernodigste tijd gunnend. Grote
risico's moesten gelopen worden. Van lieverlee
kwamen ook de onderduikers, om hulp aan
kloppen.
■
'
De LO deed een beroep op hem, en het arbeidsveld werd weer vergroot.
Heel lang is het goed gegaan en veel is tot
stand gekomen. Toen kwam de grote krachtproef. De mof had wat nieuws bedacht. Er
moesten nieuwe stamkaarten komen en zegeltjes
op de persoonsbewijzen. Er doemde voor Teun
een donkere wolk op aan de horizon. Desondanks, geholpen moest er worden, en ook Teun
deed zijn plicht.
Als vrienden hem aanraadden: „Je hebt nu
toch genoeg gedaan, schei er uit, eer het te
laat is," dan antwoordde hij heel eenvoudig:
„En als je dan een Vader hebt. Die voor je
zorgt?" Zo groot was zijn vertrouwen, zijn gerustheid, zijn overgave aan Gods leiding, dat
hij durfde voortgaan op de ingeslagen weg,
daarmede het geluk van zichzelf en van zijn
vrouw en kind wagend.
Op 17 Juli 1944 deed de mof een inval in het
gebouw van het bevolkingsregister in de Plantage. Niemand kon ontkomen. Teun werd met
een aantal collega's weggesleept. Wat is er met
hen gebeurd? Hebben ze zich nog kunnen verdedigen? Enkele collega's kwamen terug. Zes
andere bleven. Totdat het onheilsbericht verplettering teweeg bracht: gefusilleerd. '
In het gebouw van het bevolkingsregister te
Amsterdam is een bronzen plaat aangebracht,
waarop o.a. de naam van Teunis van de Bunt
voorkomt.
God trooste zijn achtergebleven jonge vrouw
en kind en familie en make hen indachtig
Christus' woord:
Zalig zijn die hongeren'en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden.

HEIN SIETSMA
(HEIN, HENK DE JONG)
Medio Januari 1946, is het een jaar geleden,
dat Hein Sietsma in het concentratiekamp te
Dachau op 25-jarige leeftijd overleed.
Hein, de jonge blonde kerel, vol levensdurf en
idealisme.
Een van diegenen, wier namen geschreven zullen worden op de lijst van hen, die alles offerden voor de zaak des Vaderlands.
Hein de grondlegger en' eerste leider van
„Groep Hein", die steeds nauw met de LO
samenwerkte en zich later daarin oploste. Een
kerel, die niet uit zucht tot avontuur, maar uit
principe de strijd tegen den vijand aanbond.
Toen zijn Oom Dr. K. Sietsma uit Amsterdam
door de Duitsers omgebracht was, zeide hij
eens: „Dat is de uiterste consequentie van het
Nationaal-Socialisme, en ik zal hiertegen strijden desnoods met inzet van mijn leven." En dat
heeft hij dan ook gedaan.
Nimmer liet hij het zwaarste aan anderen over,
als hij het zelf doen kon. Steeds was hij vol
enthousiasme en onvermoeid zwierf hij het gehele land door, om contacten te leggen en
onderdak te zoeken voor zijn vervolgde landgenoten. Typerend voor hem was, dat elk geval steeds zijn bijzondere aandacht had. Nooit
dacht hij aan zich zelf, macy steeds aan anderen. Toen in April 1944 de SD hem in haar
klauwen kreeg, heeft hij het zwaar te verduren
gehad, doch als een held heeft hij gezwegen.
Zelfs na de zwaarste verhoren zag hij nog
kans uit het Huis van Bewaring te Leeuwarden, berichten naar buiten te smokkelen, om
vrienden, waarvan hij dacht dat zij gevaar liepen, te waarschuwen. Na enige tijd in Amersfoort te hebben doorgebracht werd hij naar
Duitsland gevoerd. Hier stierf hij na veel ontberingen, maar hij ging in het Geloof aan zijn
Heiland, wetende dat hij de goede strijd gestreden had en het geloof had behouden.
Ondanks zijn jeugd was hij een figuur die
leiding kon geven. Zijn voorbeeld drukte- een
stempel op hen, die zijn werk voortzetten.
Nog hoor ik zijn vrolijke lach, als hij de Moffen te glad was afgeweest en was hij na vele
teleurstellingen eens mismoedig, dan was het
zijn gebed, dat hem weer kracht schonk.
PIET.

ATTENTIE

548. R. Hartsuiker, geb. 21-ll-'22, bakker. Hij
is op 8 Sept. 1944 van Amersfoort naar
Neuengamme gevoerd, was daar werkzaam
in de metaalwerken. Wie heeft met hem
samengewerkt of heeft hem gekend?
549. Theo van Dieten (Kapper), geb. 8-11-11.
Gevangen genomen in April 1944 door de
S.D. en naar Huis van Bew. Weteringschans gebracht. Van Juni tot September
1944 in Amersfoort gezeten, waar hij»als
kapper moest werken bij de NSF-afdeling. In Sept. is hij vervoerd naar Duitsland naar Neuengamme, (geweest in het
buitencommando van Neuengamme Dalüm), waar hij tot April 1945 geweest is.
Sindsdien spoorloos.
550. John Bot, gevangennummer 11 Amersfoort,
werkte als onderduiker bij kapper in den
Ham., met een autotransport bij een beschieting v. d. Engelsen omgekomen.
551 Com. Vermeulen, gevangennummer 4512
' Amersfoort, wonende, te Amsterdam of
Amstelveen, met een autotransport bij een
beschieting van de Engelsen omgekomen.
(552. Comelis Visser, geb. 12-9-1905, Leeuwerikstraat 66, Hilversum, gearr. 1 Mei '44,
6 weken Amstelveenscheweg, half Juni
naar Vught, 6 September naar Sachsenhausen, half Februari 1945 met onbekende
bestemming vervoerd.
Ieder die inlichtingen kan verstrekken
over de liquidatie van den Utrechtsen
Politie-President,
Keilen,
wordt
verzocht zich ten spoedigste in verbinding
te stellen met de P.O.D. te Rotterdam,
in verband met de opsporing van den
verrader. (Telefoon 25371, toestel 25).

*

Bij een

AANPLAKBILJET
In verschillende plaatsen, o a. 's-GravenJiage
zijn de laatste tijd biljetten aangeplakt, met een
aantal vragen en opmerkingen over berechting,
zuivering enz.
Besluitend met: „Regering, Regeer!" onder
tekenen de schrijvers met
„Verontruste oud-illegale Nederlanders".
Daar de biljetten het opschrift dragen K.P.uitgave, moeten wij hierbij even opmerken, dat
bij ons over deze uitgave niets bekend is en wij
er dus geen verantwoording voor dragen.
RED.

RECTIFICATIE
In ons blad no. 73 van 15 Dec.
1945 is bij het artikel Spoorwegsabotage abusievelijk een foto
geplaatst, die niet hoorde bij
genoemd artikel.
De geplaatste foto is genomen
na een borbardement der R.A.F,
op de spoorlijn bij Baarn.

ADVER7EN77ES
In Amsterdam kan een pensionhoudster, geplaatst worden.
Brieven onder Nr. 101 a. d. blad.
Mevr. L, van Ekelenburg-Van der Mast, Wijkstraat 220 te Nieuw-Amsterdam (Drente) wil
gaarne in contact komen met een zekeren Verhoef uit Den Haag, die met haar overleden
man in Neuengamme is geweest en met hem
samen is geweest tot zijn dood in het ziekenhuis in Neustadt.

Zij, die tijdens de Duitse bezetting geallieerde piloten onderdak hebben verleend, getransporteerd of op andere wijze geholpen en hierover nog geen inlichtingen verschaften aan de
Engelse of Amerikaanse Inlichtingendienst, gelieven hiervan
schriftelijk melding te doen,
zonder uitvoerige inlichtingen
aan:
U.S. Military Intelligence Service
6801 M.I.S. -x detachment,
Bloemkamplaan 36,
WASSENAAR
Lezers, die van dergelijke gevallen op de hoogte zijn, kunnen of zelf het bericht doorgeven of den persoon in kwestie
hiertoe aansporen.
Op dit bericht ontvangt men
dan bezoek van een officier der
I.S. voor nadere informatie.
Wie kan in verband met dergelijke hulp inlichtingen verschaffen over:
Harry Anton Bal jet,
Juffr. Neuse (onderwijzeres),
Jackie Vojkkers,
den heer Heymans,
den heer Becker
en iemand, die onder de schuilnaam „Mink" werkte. Allen vermoedelijk te Amsterdam werkzaam geweest. Men geve zich
daartoe ook op aan bovenstaand adres.
REDACTIE

HISTORISCH
Een in Friesland ondergedoken student wilde
naar het Zuiden vertrekken. Hij liet daartoe
zijn PB veranderen door den dokter, de specialist op dat gebied.
De dokter bracht de verandering snel aan. Van
19 jaar werd de student 31 jaar.
„Maar iedere mof, die me aanhoudt, ziet toch,
dat ik niet zo oud ben?"
„Nou ja, het zou ook wel toevallig zijn, als
je aangehouden werd."

UJistUdcit..J
er in de bezettings-bezet een illegale organisatie ontstond uit ambtenaren, die zich de
T.D. club noemde,
deze club beloofde 60.000 bonkaarten iedere
maand te leveren,
ze niet verder kwam dan 3000 ex. met deze
het georganiseerde werk nog in de war stuurde,
de T.D. club overigens ook uit de toon viel
doordat ze andefe organisaties voortdurend
zwart maakte.
deze club nu ook al een boek over het verzet uitgegeven heeft,
de T.D. club daarin practisch de enige verzetsorganisatie blijkt te zijn,
de club met dit boek dus volkomen in haar
eigen stijl blijft,
een O.D. commandant in Waterland het een
hele risico vond, om drie jaar geleden zich
mondeling bereid te verklaren voor de Ordedienst na de bevrijding?
ergens in ons land een actie onder ex-illegale
werkers ondernomen wordt, om N S.B.-kinderen op te nemen,
't ook wel vanzelfsprekend is, dat we ook
hierin het spit zullen afbijten, daar de „toekijkers" noch voor verzet noch voor barmhartigheid open staan,
een burgemeester ergens in ons land een
avondje gaf aan hen, die hem bij het onderduiken geholpen hadden,
avondkleding gewenst was,
de boerinnen, die hem geholpen hebben
daarom wel voor de eer zullen moeten bedanken.

DOCUMENTATIE
VAN HET VERZET
Zeer talrijk zijn de personen en inst^ntie.s, die
zich met dit onderwerp bezig houden, personen
en instanties, min of meer uit de illegaliteit.
W^j kunnen daarvoor niet anders dan dankbaar
zijn. Het is van het grootste belang, dat er
over de periode 1940—1945 geschreven wordt.
De 5 jaren bezetting behoren door geen enkele
Nederlander te worden vergeten.
Een juist beeld van de Nazi-terreur en daartegenover de houding van Neerlands burgers
moeten vastgelegd worden.
Dat kan op velerlei manier plaats vinden en
heeft reeds tijdens de overheersing plaats gevonden.
Verzetspoëzie verscheen en verschijnt in vrij
grote mate. In beoordeling behoeft hier niet
te worden getreden.
Ook romans en novellen zijn reeds uitgekomen
of aangekondigd. Het is buiten elke twijfel, de
afgelopen jaren hébben stof te over geleverd.
Aankondigingen van documentaire werken hebben we eveneens in dag- en weekbladen, alsook
in circulaires gelezen. Ook hier stellen we
voorop dat we in dit verband niet willen beoordelen.
Maar — een grote maar — &\\ a\\es mag geen
enkelen illegalen werker ervan terughouden aan
de documentatie van het verzet van zijn organisatie, incasu £.0. of K.P. mee te helpen.
Wat staat nu eiken L,0,-er en eiken K.P.-er te
doen?

Kortweg meewerken aan de samenstelling van
het LO—LKP Gedenkboek. Hoe? Hij schrijft
zijn geschiedenis, zijn persoonlijke ervaringen
en zijn belevenissen met medewerkers. En hij
doet dat volledig. Dat wil zeggen, dat alle bijzonderheden moeten worden vermeld. Precies
als in de bezettingstijd behoort contact te worden onderhouden met collega's, „chefs".
Samen worden de zaken nog eens opgehaald en
men vult elkaar aan. Distributieleiders worden
in de arm genomen; ook de provinciale ^en
interprovinciale leiders.
En natuurlijk de mensen die speciaal voor
dit doel bezig zijn. Als de adressen onbekend
zijn, trachten wij daaraan tegemoet te komen
door publicatie van, in elk geval, één L.O.- en
K.P. adres in elke provincie en van de namen
der leden van de Gedenkboek Commissie.
Allen zijn graag bereid ieder de gewenste
inlichtingen te geven. En het vragen staat vrij:
'n Klein beetje activiteit van Uw kant en 't
komt voor elkaar.
In het volgende nummer hoopt de Commissie
een schema te geven ter verduidelijking van de
opzet van het boek. Aan de hand van dit
schema kan ieder van zijn plaats, zijn rayon,
zijn district of zijn provincie na overleg met
ander L.O.-ers en KP.-ers de historie beschrijven.
GEDENKBOEK-COM^IISSIE.'
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DE GROND
VAN HET VERZET
„
de illegaliteit
is......opgekomen uit haat
tegen het revolutionnaire beginsel."
Aldus JJrrts ie Zweruer in zijn artikel „We gaan
door", voorkomend in or.s blad van 18 Juli 1945,
nr. 52.
De schrijver raakt hiermede één der zijden van
den grond van het verzet. Het verzet kwam voort
uit liefde en haat beiden. Liefde tot het eigen
beginsel, hewelk zijn uitgangspunt vond in het
Evangelie; haat tegen het beginsel der revolutie.
Dit was — ook wij kunnen het niet anders zien —
de drijfveer voor allen, die, op welke wijze ook,
tot het verzet hun bijdrage hebben geleverd. Het
was de drijfveer bij Roomsch-katholieken en Protestanten. Ook — het is onze stellige overtuiging
— bij hen. die (we willed ons voorzichtig uitdrukken) tot het Christendom in den ruimeren zin des
woords behooreh, maar toch niet gerekend kunnen
worden tot de „trouwe kerkgangers".
Kan aen het er dus over eens zijn, dat de haat
tegen Oef revolutie-beginsel één der gronden vormde voor het verzet, te betwijfelen valt, of ieder, die
-tot di. verzet heeft bijgedragen, ?ich daarvan bewust geweest is; zich dit hewxisX heeft gerealiseerd.
Wij meenen dit, zooals we opmerkten, in twijfel te
mogen trekken. Hiermede is voorloopig nog geen
waardeeringsoordee! uitgesproken. De mensch is
een gecompliceerd wezen. Zijn daden spruiten veelal voort uit een bepaalden, niet steeds definieerbaren, impuls. De daad zelf is daardoor niet bij
voorbaat gedoemd slechter te zijn, minder effect
te sorteeren dan de daad van iemand, die weloverwogen tot een bepaalde handeling het besluit
neemt. Men kan, zonder zich het , waarom der
dingen" helder bewust te zijn, een bepaalde zaak
gezond beleven. Men kan een standpunt onbewust
beleven, zonder het bewust te belijden. En zóó nu
ziin er, naar het ons voorkomt, onder de illegale
werkers velen geweest, die, zij het uit een moeilijk
te omschrijven aandrift, toch de goede richting
kozen en de juiste koers behielden.
Doch naast hen zijn er óók geweest, die zich den
dieperen ondergrond van hun verzet terdege wisten te realiseeren. Die, indien dit var. hen verlangd werd, een welberedeneerd antwoord wisten te
geven op de vraag: „Wat is de grond van Uw
verzet?" Bij hen ging het belijden bewust aan het
beleven vooraf.
Bij beide der door ons bedoelde categorieën vloeide
de verzetsmentaliteit voort uit een en denzelfden
grond: den haat tegerj de revolutie en de liefde tot
het beginsel, gegrond op het Evangelie. De een was

Tegen de revolutie
het Evangelie

'^

door
JOH. VAN DER HAAR

v^.

J

zich dien grond bewust, de ander handelde impulsief. In beide gevallen kon het verzet doeltreffend zijn. En toch komt het ons voor. dat de man
die zich van den grond van zijn verzetsmentaliteit
een duidelijke en welom^dhreven voorstelling kon
maken, een sprong vóór was op zijn collega, die
slechts uit een weinig te defineeren drang handelde. Korter gezegd kunnen we ons ook zóó uitdrukken: Jlet belijden moet aan het beleven bewust
vooraf gaan.
Wanneer dus de grond van het verzet mede gelegen is in der. haat tegen het revolutiebeginsel, dan
is het van evident belang, dat we eerst vaststellen,
wat het revolutiebeginsel inhoudt, waarin het eigensoortige van het begrip „revolutie" gelegen is.
Daartoe een (bijdrage te leveren is het doel, hetwelk
ons bij het schrijven van deze schets voor oogen
stond.
Revolutie!
Bij velen wekt dit woord gedachtenassociaties op
aan bloedige tafereelen. Zij denken bij het lezen
van dit woord aan brandstapel en schavot, strop en
guillotine. En ongetwijfeld kan een revolutie met
bloed en tranen gepaard gaan. Toch is daarmede
niet het eigene, het eigensoortige karakter van hetgeen „de revolutie" heet, aangegeven.
Waarin ligt dan wèl het eigen karakter var. het
revolutiebeginsel ?
Om op deze vraag het antwoord te vinden, willen
wij in de leer gaan, zoowel bij Roomsch-katholieke als bij Protestantsche schrijvers van formaat.
Wij meenen hiermede te handelen in den geest van
de L.O. en de K.P.. waarin Roomsche en Protestantsche Christenen elkander ir. den strijd tegen
een vreemde overheerscher steeds zoo eendrachig
hebben gevonden. Bij ons onderzoek naar het kenmerkende van het revolutionnair beginsel zal tevens
blijken, dat in de gezamenlijke tournee van mannen als Jrits de Ziverver en wijlen Pater Eodewijk
méér ligt dar. een gewrongen samengaan en dat het
optreden van deze „moderne troubadours" een
symbool bevatte van een hoogere eenheid, die,
welke verschillen er overigens ook mogen zijn,
toch den Roomsch-katholiek en den belijdenden
Protestant uiteindelijk samenbindt.
Wat nu is „de revolutie"?
Wij geven allereerst het woord aan den Protestant bij uitnemendheid, Qroen van Prinsterer.
„Met kevolutie" — zoo zegt hij in zijn bekende
werk „Ongeloof en revolutie" — , bedoel ik, niet
eene der menigvuldige gebeurtenissen^ waardoor
verplaatsing van het openbaar gezag teweeggebracht wordt, niet enkel den ormVentelingsstorm
welke in Frankrijk gewoed heeft; maar de omkeering

van denkwijs en gezindheid in geheel dé Christenheid openbaar'.
Elders schrijft hij: „De oorsprong van die revolutie
ligt niet in ordonnantiën of grieven,
maar in den revolutie^eest". Een ander Protestantsch auteur — Chantepie de la Saussaye —
typeert het begrip „revolutie", als „den geest van
verwerping van elk gezag, die, ten allen tijde bestaande en menigwerf uitbrekende, in de fransche
revolutie
als een heerschend beginsel in de
wereldgeschiedenis is openbaar geworden."
Dat is revolutie: de geest van verwerping van
alle gezag. Dit heeft nog niets te maken met een
bloedige omwenteling. Immers — het kan Chantepie
de la Saussaye niet worden betwist —, die (Jeest
van verwerping van elk gezag heeft te allen tijde
bestaan. Var. het Paradijs af tot vandaag toe heeft
de mensch willen zijn als Qod_ van Wien alle
macht en elk gezag afdaalt. Deze geest ontstond
niet bij het uitbreken der Fransche revolutie. Deze
was slechts een' bepaalde verschijningsvorm van
den revolutiegeest. Die geest zelf heeft altijd bestaan en zal op deze aardsche bedeeling bestaan
blijven. Van het begin der schepping ^f is er een
strijd geweest tusschen Qod en den m^r.sch. Dit is
in beginsel niet anders dan revolutie!
En daartegen nu is in de achter ons liggende
vijf jaren het verzet gerezen. Alle door het nationaal-socialisme gevoerde terreur is terug te brengen tot den geest van opstand tegen Qod. Men
sprak over de Voorzienigheid, doch handelde rechtdraads tegen de door die Voorzienigheid gestelde
normen in. Men liep met het woord „Almachtige"
op de lippen, maar deed alsof men zelf almachtig
was. Men schetterde met den Allerhoogste, doch
stond daadwerkelijk vierkant tegenover Hem. Dit
was opstand tgen Qod, dit was niet anders dan
revolutie. Tegen die revolutie richtte zich het verzet. Uit haat tegen dezen geest van opstand tegen
Qod en de door Hem gestelde normen ont5tond
een organisatie als de L.O. en werd een instituut
als de L.K.P. geboren. En het is niet te verwonderen, dat Protestanten en Roomsch-katholieken
in deze verzetsorganisaties schouder aan schouder den strijd gevoerd hebben. Immers, het is niet
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alleen de Protestant, het is ook de Roomsch-katholiek, die met haat jegens het revolutionnaire
beginsel vervuld is. De van bepaalde zijde wel
eens geuite verdachtmaking, als zou de Roomschkatholieke kerk de revolutie kweeken, moet. als
overleefd worden beschouwd. Wie anders meent,
ga in de leer bij een doctrinair Calvinist als Prof.
"Mr. D. P. D. Tabius, die in zijn — naar onze
meening te weinig gelezen — „Voortvaren" (2e dr.,
D. Donner, Leiden, 1902) een eerbiedwaardigeii
stoet Roomsch-katholieke schrijvers de revue laat
passeeren, aan wie in der. strijd tegen den revolutiegeest een; eerepositie toekomt.
Als eerste vestigt Jabius de aandacht op De
Saint Martin (1743-1803), Met erkenning van de
volstrekte souvereiniteit Qod's neemt hij bewust
stelling tegen het grondbeginsel der revolutie.
Van grooter beteekenis nog in den strijd tegen de
revolutie dan De Saint Martin is de Roomsch-katholiek loseph de Maistre (1754-1821). Van hem is
de uitdrukking, dat de revolutie in haar wez^n
satanisch is. Zijn oordeel over Voltaire — den
man van het „NJi Dieu ni maïtre" — is één philippica tegen de door dien verkondigde revolutionnaire denkbeelden.
De schare van Roomsch-katholieke — in den letterlijken zin des woords — „anti-revolutionnairen"
is hiermede niet uitgeput. 'Jabius herinnert aan
Vicomte de Bonald (1754-1840), een beslist aanhanger van de leer van het Goddelijk gezag der
Overheid; aan létécité de la Mennais (17821854), wiens oorspronkelijke geschriften een arsenaal blijven om de revolutiebeeinselen te bestrijden; tenslotte aan mannen als Karl Zudwic) von
Jialler (1768-1854), Xarl Ernst Jarcke (1801-1852),
Xarl Wilhelm Triedrich von Schlegel (1772-1829)
en Adam' Jleinrich Muller (1779-1829). Van Qroen
van Prinsterer is het woord, dat, óók door den
Protestant, in de school van al deze Roomschkatholieken" zeer veel
kan worden geleerd".
Roomsch-katholieken en Protestanten, beiden hebben zij, getuige het bovenstaande, in vroeger eeuwen hun stemmen verheven tegen het revolutionnair beginsel. Uit haat tegen dat beginsel hebben
zij elkaar óók in de jaren 1940-1945 gevonden.
Uit haat werd het verzet geboren. Uit haat tegen
het revolutionnair beginsel. De stelling is onomstootelijk. En toch mogen wij hierbij niet blijven
stilstaan. Haat fe^en de revolutie is een negatief
begrip. En de Christen, of hij nu Roomsch-katholiek of Protestantsch is, zoekt uiteindelijk niet zijn
kracht in negativisme. Zijn belijdenis draagt een
uitgesproken positief karakter. Hij kan haten,
maar hij kan ook liefhebben. Zijn haat is het gevolg van liefde. Zijn haat tegen de revolutie spruit
voort uit liefde voor het Evangelie. In zijn strijd
tegen de revolutie kent hij slechts één wapen: het
Evangelie.
Het Evangelie, dat ons leert, dat Qod in den beginne den hlmel en de aarde geschapen heeft en
die door Zijn voorzienig bestel beschermt en onderhoudt. Het Evangelie, dat ons doet zien, hoe
Qod een Qod is niet alleen van den hemel, maar
ook van deze aarde. Dat ons Qod toont in Zijn
liefde tot hen, die Hem zoeken en in Zijn oordeel
over degenen, die zich van Hem afwenden. Het
Evangelie, waarin het Christendom de opdracht
krijgt om te zijn een lichtend licht en een zoutend
ïout. ,.Laat" — zoo leert ons dit Evangelie — „uw
licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe
goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in
de hemelen is, verheerlijken". Dat is de taak van
het Christendom om, brengende het licht des Evangelies, juist daarin Qods naam te verheerlijken en
Zijn eer groot te maken.
Zéér duidelijke taal spreekt het Evangelie, waar
het in het bijzonder ons onderwerp raakt. Wij
zagen het: revolutie is de geest van opstand tegen
elk door God boven den mensch geplaatst gezag.
Het revolutiebeginsel verlegt het accent van Qod
naar den mensch. Het ziet den mensch als oorsprong en, bron van het gezag. Anders leert ons het
Evangelie. „Alle ziel zij den machten, over haar
gesteld, onderworpen; want er is geene macht dan
van Qod, en de machten die er zijn, die zijn van
Qod geordineerd; alzoo, dat die zich tegen de
macht stelt, de ordinantie Qods wederstaat; en die
ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel
halen."
Dit is de taal van het Evangelie.
Het leert ons meer.
Het predikt ons liefde tot .God en den naaste,recht en gerechtigheid; Christelijke vrijheid; sociale rechtvaardigheid.
Het bevat, zooals Qroen van Prinsterer zich zoo
kernachtig heeft uitgedrukt, „de grondslagen van
recht en zedelijkheid, van gezag en vrijheid, ook
voor natiën en regeeringen".
Onvoorwaardelijke onderwerping aan dht Evangelie
was steeds, naar de woorden van (/roen van Prinsterer, „waarborg van plichtmatige gehoorzaamheid
en van plichtmatig verzet".
Gehoorzaamheid en verzet.
Liefde en haat.
Gehoorzaamheid aan en liefde tot het Evangelie.
Verzet en haat jegens de revolutie.
Daarin lag de grond van het verzet in het verleden.
Dèarin ligge onze kracht voor de toekomst!

RONDOM
De gemeente Staphorst heeft zijn steenjtje bijgedragen in de verzorging van
onderduikers. Tot drie keer toe werd het distributiekantoor ontlast vari zijn
bonkaarten. En drie keer ook door dezelfde groep, terwijl er tussendoor nog
een overval mislukte.
De eerste keer gebeurde het in het najaar van '43. De kassier had beloofd
's avonds de kluissleutel op een gemakkelijk bereikbare plaats te leggen, mits
hij hem na afloop van de overval ongemerkt terug kreeg. Voorwaar een staaltje
van 's man moed, als hij zich tenminste op de afgesproken avond niet ontijdig
bedacht had, zodat het geval noodzakelijk moest overgaan.
Edoch, uitstel was geen afstel. Een paar dagen later drongen drie gewapende
personen de woning van den kassier binnen en bonden hem en zijn vrouw op
een stoel. Na een korte conferentie bleek al gauw dat de zozeer begeerde kluissleutel doodgewoon op de schoorsteenmantel lag. Bij het geschrokken echtpaar werd een bewaker geplaatst en de indringers begaven zich naar het
gemeentehuis waar hun versterking wachtte. Gewapend met de kluissleutel
en een partijtje pistolen drongen ze gezamenlijk het gebouw binnen, overmeesterden de bewakers en roofden de bonkaarten uit de kluis. Zo gemakkelijk als.U het hier leest ging het echter ook weer niet. Niettemin over de
bewakers niets dar, lof. Ze waren zo bang, eh. ik bedoel natuurlijk bereidwillig, dat ze totaal geen moeilijkheden opleverden. Ook de kluis leverde
geen zwarigheden, daar er iemand bij was, die zelf op het kantoor gewerkt
had en hem dus gemakkelijk opende; behoudens een lekke band ging ook
de aftocht van een leien dakje.
*
De bonkaarten werden verdeeld over de verschillende afnemers van de
L.O., zodat ieder met de afloop tevreden was, behalve misschien de moffen, maar je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken.
Een tijdje later klonk er weer een noodkreet van de L.O. Een vast doel was
er nog niet. Totdat een van de jongens voorstelde Staphorst nog eens onder
handen te nemen. De voorwaarden waren wél gunstig, want "eert van de
agenten had aangeboden mee te werken als er weer eens wat gebeuren
moest. Aldus werd besloten en op de vastgestelde tijd waren allen weer
voor het reeds bekende gebouw verzameld.
De:,wachtmeester zou zorgen dat de deur openging; de bewakers kenden
hem wel aan zijn stem én manieren, meende hij, en de kluissleutels had hij
die nacht zelf ter bewaking. Nu, ze bleken zijn manieren heel goed te kennen, want toen na veel lawaai eindelijk de deur openging stonden ze inplaats
- van voor een onthutste bewaker plotseling voor een rijtje agenten, die al
lang door gehad hadden dat hun collega iets in zijn schild voerde.. Het was
de heren best aan te zien dat ze vrij wat liever bij moeder de vrouw achter
de kachel zaten. Maar ja, plicht is plicht, nietwaar? Ze hielden hun handen verdacht dicht bij hun pistolen, terwijl hun blikken schichtig heen en
weer vlogen tussen de wapens van de indringers en hun eigen.
Even een zwaar geladen stilte,- het pistool van de eerste aanvaller gaat even
naar boven, naar beneden en weer naar boven om tenslotte te blijven wijzen
naar de buik van de voorste agent.
Wat is hiervan de bedoeling, vraagt hij eindelijk. En als uit een lek ballonnetje loopt de geladen atmosfeer weg, een enkele waagt het al weer zich
te bewegen. Ja, ja zie je, het gaat nu eenmaal niet, hè, zegt degene, die
kennelijk de baas van het rijtje agenten is.
Dat zien we,is het droge antwoord. Bij het aftrekken wordt hun niets in
de weg gelegd. Onnodig te zeggen dat de goedwillende agent geen bepaald
liefdevolle gevoelens koestert tegenover zijn collega's.
Op een vraag of hij nu moet onderduiken zegt hij: Geen sprake van, als
ze mij erin zouden willen praten doe ik ze immers ook de das om. Ze
hadden jullie toch zeker niet maar ongemoeid mogen laten vertrekken.
Overigens zijn ze immers „goed", besluit hij sarcastisch.
Die maand moet er vanzelfsprekend naar een ander doel uitgekeken worden. Gelukkig wordt het dan ook nogal gauw gevonden.
De volgende maand echter kunnen ze het toch niet laten weer een poging
te wagen, al zou het ook alleen zijn om die agenten hun triomf te ontnemen. De wachtmeester wordt er weer bij gehaald en is direct bereid nog
een keer zijn best te doen. Hij neemt op, zich het inmiddels aangebrachte
alarmsignaal buiten werking te stellen. Bovendien zal hij boven een raam
openlaten zodat ze er met een ladder in kunnen klimmen. Daar hij tenslotte
nog de beschikking heeft over de kluissleutel hangt het succes grotendeels
van hem af.
Vanzelfsprekend zal hij met de overvallers moeten onderduiken.
En voor de derde maal zijn ze op weg naar het gemeentehuis van Stap- '
horst. Vanuit de polder gaat het over een binnenpaadje naar de grote weg.
Ze fietsen als chinezen achter elkaar. Vlak bij de grote weg horen ze echter
ineens een heidens kabaal. Meteen zijn ze allemaal van de fietsejf en duiken ze achter elkaar weg in de struiken.

STAPHORST

Sle TjuüJeMue/i
Ik ben officieel niet bij U als „De
Zwerver" aangediend. Ik stel mij
echter voor, dat alle lezers van
mij wel onmiddellijk zullen hebben begrepen, dat ik een voortzetting ben van het tot nog toe
verschenen Mededelingenblad.
Ik ben nu ongeveer 14 dagen in
het leven en ik moet zeer tot
mijn spijt een teleurstellende opmerking maken. Het is n.1. zoo,
dat ik verwacht had, dat vrijwel het geheele Nederlandsche
volk kennis wilde nemen en interesse zou toonen voor hetgeen
ik te vertellen heb. Zooals gezegd, ik ben in deze verwachtingen op een vreeselijke manier
teleurgesteld, want slechts een
betrekkelijk klein deel der Nederlanders, waaronder dan nog
een groot deel van ingewijden,
toonen belangstelling voor hetgeen ik naar voren breng.

Willy ligt vooraan, met de dekking heeft hij het niet zo erg best getroffen
want hij was de meeste struiken al voorbij. Hij heeft zich echter pardoes in
een ondiepe greppel laten vallen, waar hij muisstil ligt te wachten tot het
terrein weer veilig is.
Het was beter als hij een eindje vooruit kroop, daar staat n.1. een prachtig
bosje om achter weg te kruipen. Gelukkig duurt het niet lang voor de patrouille moffen, die pech blijken te hebben met een vrachtwagen opstappen.
Op echte mofse manier vertrekken ze vloekend en scheldend in de richting
Meppel. Als ze uit het gezicht verdwenen zijn is Willy de eerste die in de
benen springt. Hé, kalm aan, zeggen de anderen gedempt. Dan blijkt echter
dat hij midden in een bos brandnetels terecht gekomen is, zodat hij reden
genoeg had om zich te haasten. Toen ik probeerde naar dat bosje te kruipen staken die gemene dingen me overal, zegt hij verontwaardigd.
Na dit oponthoud komen ze zonder verdere evenementen bij het gemeentehuis aan. De agent staat al vol spanning te wachten. De ladder is V3fi te
voren klaargelegd. En de rest gaat op de vanouds bekende manier, met dit
verschil, dat ze deze keer van boven af naar binnen gaan.
Echter bij de kluis komt de teleurstelling; er zijn niet anders dan bonkaarten
van de lopende periode en wat rantsoenbonnen. Alle kisten en kastjes worden opengebroken, maar steeds zonder resultaat.
Zouden ze ons nog weer te glad af zijn, vragen ze zich zich al af.
Maar gelukkig, een van de jongens heeft de archiefmappen van de kant
getrokken, en daar liggen netjes op een rijtje de keurig verpakte bonkaarten
voor de nieuwe periode. Een ogenblik wordt de gewone voorzichtigheid
haast uit het oog verloren en gaat er een gejuich op. Snel worden ze in
een aparte zak ingepakt. Ondanks zijn gevaarlijke positie heeft de agent
bet meeste plezier, als hij denkt aan de gezichten, die de burgemeester en
de politie morgen zullen zetten.
Zonder ongelukken wordt ook deze aftocht volbracht, en weer zijn een zes
tot achtduizend onderduikers een maand onder de kap.
Ze zijn er het allemaal wel over eens dat het nu met Staphorst maar welletjes moet zijn. Trouwens het zal ook wel geen derde keer gelukken.
Maar een half jaar later moet Staphorst weer zijn bonkaarten missen. Deze
keer echter niet via het kantoor.
Het postvervoer van Meppel naar Staphorst gebeurt in die dagen met een
postkoetsje. Een soort diligence. Iemand van het postkantoor is zo goedwillend ze in te lichten, wanneer er een transport bonkaarten'; naar Staphorst vertrekt. Zo'n uitgezochte gelegenheid 'kan men immers niet laten
lopen. Niets geen gezeur met kluissleutels of bewakers, slechs een „postillon" op de bok, waarvan bovendien nog bekend is dat hij de goede zaak
erg toegenegen is.
Even voor Staphorst gaat er vanaf de grote weg Meppel—Zwolle een klinkerstraatje naar links. Het komt zo ongeveer midden in Staphorst uit.
Aan de linkerkant van het weggetje staat hier en daar een bosje. Vier
jongens hebben hier hun fietsen gestald en liggen bij een open plek te wachten op het in aantocht zijnde koetsje.
Als ze in de verte de wielen horen ratelen staan ze op en gaan met de
rechterhand in de zak naar de kant van de weg; met een beetje fantasie
kan men zich verplaatst achten in de duistere middeleeuwen. Een postkoets komt om de bocht van de hobbelige weg, vier struikrovers springen
uit het bosje, grijpen het verschrikt steigerende paard bij de teugels en
trekken het mee naar het struikgewas. En dan
wordt den verschrikten
koetsier een modem pistool voorgehouden, met. de boodschap dat hij zich
maar kalm te houden heeft. Wat hij dan ook prompt doet. Met de handen
naar boven wordt hij van de bok af gecommandeerd en door twee man
meegenomen naar een alleenstaande boom. Intussen belasten de anderen
zich met het nazoeken van de postzakken waarin de begeerde buit al gauw
gevonden wordt. De koetsier wordt vakkundig aan de boom gebonden, krijgt
nog een sigaret tussen de lippen voor de schrik en moet alleen achterblijven.
Als gezelschap heeft hij echter zijn paard nog, dat zich van het hele geval
weinig heeft aangetrokken en rustig begint te grazen.
Twee van de overvallers nemen de zak op de fiets. De andere twee gaan
langs een andere weg naar hun bestemming. Een ogenblik later fietsen
twee boerenjongens op hun dooie gemak met een zak achteropi de fiets de
polder in, en geen mens die in de gaten heeft dat er wat anders in zit dan
pootaardappelen of zo.
Voor de derde maal heeft Staphorst zijn bijdrage geleverd voor de instandhouding van het verzetswerk. De lezer(es) zal ons niet kwalijk nemen dat
het ook de laatste keer was.

Uitgaande van het standpunt:
een goed begin is het halve
werk, ben ik daarom tot de
overtuiging gekomen, dat wij
ernstige pogingen in het werk
moeten stellen, om deze situatie
binnen zoo kort mogelijken tijd
te verbeteren.
Ik heb hierover gesproken met
de redactie en zij was met mij
van oordeel, dat een fikse propaganda-actie zeker op haar
plaats zou zijn. Wij hebben
samen plannen gemaakt en
wij willen trachten, die in de
.komende weken te verwezenlijken. Het is mij bekend, dat
vele van mijn lezers mijn verschijnen op hoogen prijs stellen. Het is mij echter onmogelijk, een bestaan te vinden in
een zoo gering aantal klanten
en de mogelijkheid om voort
te bestaan is alleen daarin gelegen, dat het-aantal afnemers
op zijn minst wordt verdubbeld. Ik kan dat echter niet
zonder medewerking bereiken
en hier kom ik tot de kern van
rtiijn schrijven. Ik verwacht dus
medewerking van al mijn lezers.
De redactie en ik hebben besloten, alle provinciale-, districtsen plaatselijke vertegenwoordigers uit onze organisatie een
aantal exemplaren toe te sturen, om er propaganda mee te
maken. Bovendien zal ik van
mijn verschijnen ook in de Dagbladpers op bescheiden wijze
melding maken.
Het resultaat zal voor een groot
deel van mijn actie afhankelijk
zijn, doch voor een even groot
deel van de actie van allen, die
tot nog toe interesse voor mij
hebben getoond.
Ik doe daarom tot slot een dringend beroep op eiken lezer, alle
pogingen in het werk te stellen
om het voorgestelde plan zoo
spoedig mogelijk te verwezenlijken.
Veel succes 1!

NICO.
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Weet ge, lezer, hoe het komt, dat ons verzet in de
afgeioopen jaren zoo dikwijls doeltreffend kon zijn?
Dat kwam door de invloed van de vrouwen
En nu bedoel ik niet van die vrouwen, die zich doelbewust en met groote gevaren voor eigen leven
aan allerlei illegale werkzaamheden gaven, zooals
onze koeriersters. Zij vormden een dusdanig deel
van ons verzetswerk, dat wij hen zonder meer als
kameraden beschouwden.
Neen, we bedoelen hier de vrouw achter de schermen. De vrouwen van onze verzetters, de vrouwen,
die ons gastvrijheid en onderdak verleenden, die leven en goed op het spel zetten als het erom ging
ons te verbergen voor onze vervolgers; die gevaarlijke archiefstukken voor ons in bewaring hielden;
die jaren achtereen naast de zware zorgen voor
eigen gezin ook nog onderduikers in hun gezin
verzorgden. Hoe dikwijls hebben zij ons, in mismoedige buien kracht gegeven om door te zetten Zij
hebben in stilte gestreden. Zij vormden het groote
leger achter de frontlijn. De ravitailleering, vooral
van onzen geestelijken weerkracht lag in haar handen. En als deze dienst niet zoo feilloos gewerkt
had, hoe zou het er dan met ons hebben uitgezien,
Zeker, er was ook wel eens een enkeling, die
trachtte man o'f verloofde af te houden van gevaarlijk werk Maar het meerendeel heeft ons gesterkt
door haar goede zorgen en haar gedachten leidden
den ons op elk gevaarlijk pad.
Ditmaal dan een enkel eenvoudig voorbeeld van
hetgeen zij doorstonden. Och, het is een simpel verhaaltje. Maar ge moet eruit voelen, hoe zenuwsloopend haar leven ook achter de frontlijn was.
Er moet een onderduiker ,.verkast" worden.
Hij zit ergens in den polder bij een tuinder en
daar hij van beroep bakker is, wil hij graag in z'n
e:gen heroën tewerkgesteld.
Dat is gelukt.
De tuinder zal hem 's avonds bij den Sectieleider
brengen en deze zal hem naar den bakker brengen.
Zoo stappen ze 's avonds in donker voort: de tuinder en de bakkersknecht Samen zeii'en ze een
flinken koffer. Tja, onderduiker en gastheer waren
niet altijd even verstandig.
En het loopt fout.
Op den hoek van de straat waar de Sectieleider
woont, worden ze aangehouden door eenige moffen, die in een auto rondrijden.
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Zooals U bekend zal zijn, is op de laatste topvergadering der L.O , na voorafgaand overleg met de districtsleiders, besloten, de L.O. op te heffen. Hetzelfde
is aanvaard door de L.K P.
Beide organisaties hebben daarmede te kennen willen
geven, dat zij hun oude taak definitief als afgedaan
beschouwd wilden zien Het kostte moeite om een dergelijk besluit te nemen. Hoeveel lief en leed is binnen
die kringen gedeeld!
Unaniem was men evenwel van oordeel, dat een reanistenverbond in het leven moest worden geroepen
„om oude vriendschansbanden in stand te houden,
voorts om toezicht uit te oefenen op de sociale zorg
voor en hulp aan vroegere medewerkers en hun nagelaten betrekkingen, vervolgens om de illegale werkzaamheden definitief af te wikkelen, voorts om, zoolang dit nog wenschelijk geacht wordt, het Mededeelingenblad te blijven uitgeven en tenslotte om een gedenkboek van de L.O. en de L.K P. samen te stellen".
Daartoe is de LO-LKP Stichting in het leven geroepen, waartoe de topvergaderingen van béide organi-

„Ausweise, bitte" en „Machen Sie offen".
De persoonsbewijzen worden bevend uit de binnenzak gehaald .en de koffer opengemaakt.
Inmiddels heeft een Wachtsman van de Moffen,
die in den volksmond den wijdschen haam van
„peeteroliemannetje" of „groene kikker", ook wel
„spinazie in blik" draagt, zich voor het geval geïnteresseerd. Nieuwsgierig gluurt hij mee.
De Moffen bestudeeren de Persoonsbewijzen, kijken in de koffer, die alleen lijfgoederen bevat en
informeeren, waar de heeren heen moeten.
Gastheer en onderduiker zijn juist iets te waarheidsgetrouw in hun verklaringen en vertellen
prompt op welk adres ze zich moeten vervoegen.
Daar komt de jongeman in de kost, want hij heeft
hier een nieuwen werkkring gevonden.
De Moffen geloven het verder wel en laten ons
tweetal gaan. Maar als ze wegrijden met hun auto
en de achtergeblevenen moeite doen alles weer i
netjes in de koffer te stouwen, zegt het peteroliemannetje, die aandachtig toeziet plotseling: „'t
Valt zeker niet mee voor onderduiker te spelen hé"
Hevig ontsteld komt het tweetal het huis van den
Sectieleider binnenrollen, waar ze niet bepaald
vriendelijk verwelkomd worden, als deze verneemt,
dat ze zoo eerlijk w^ren om z'h naam en adres
maar eventjes publiek te maken.
Ze zijn via de voordeur binnengekomen en het
duurt niet lang of ze gaan er langs een achterdeurtje weer uit.
De onderduiker komt niet eerder op z'n verhaal
voor de zaak bij den bikker „voor den. bakker" is.
Den volgenden morgen is er groote activiteit in het
huis van den Sectieleider. Er melden zich wel drie
klanten die door hem naar het definitieve bestemming zullen worden geholpen. Maar hij is juist op
stap en z'n vrouw noodt haar gasten den maaltijd
te blijven gebruiken.
Als zij allen zijn gezeten en zich het maal goed
laten smaken, valt er eensklaps een angstige stilte
Op de straat pal voor het kleine tuintje heeft zich
net „peteroliemannetje" vjn den vorigen avond geposteerd en hij kijkt geïnteresseerd naar binnen
„Jongens, rustig dooreten," zegt de gastvrouw, als
« den man in 't oog krijgt. , Net doen of er niets
aan de hand is", maar inwendig beeft ze van
spanning.
Blijkbaar kan de „groen kikker" die al wat af-

tandsch begint te worden het vanaf de straat niet
toe heel best meer bekijken, want na een' poosje
te hebben staan turen, stapt hij het voortuintje
binnen en posteert zich brutaalweg midden voor
het erkerraam, om dan alle aanwezigen stuk voor
stuk in het gezicht te kunnen zien. Als hij allen
nauwkeurig heeft opgenomen, stapt hij rustig weer
weg.
Even blijven allen nog aan tafel, zonder een woord
te spreken Dan zegt de gastvrouw snel besloten:
„Jongens, daar zit iets niet goed. Gisteravond heeft
dezelfde vent ook al een onderduiker uitgevraagd
en nu loert hij natuurlijk of hij hem hier in huis
ziet. Wie weet wat hij in z'n schild voert. Misschien gaat hij nu wel waarschuwen, dat hier onderduikers zijn. Jullie moet zoo gauw piogelijk weg.
En vlug deelt ze in: „Jij gaat naar dat adres, en
jij daarheen. En je blijft er maar tot je een: boodschap van m'n man krijgt. Allemaal achter uitgaan
en met een omweggetje het dorp in."
In een ommezien zijn ze verdwenen. En in angstige
spanning blijft de gastvrouw achter. Wat zal er
nu gaan gebeuren?
Even later komt de doofstomme bovenbuurman
thuis. Hij is de kluts een beetje kwijt, want
hij is aangehouden door een „peteroliemannetje"
en zoo goed e« kwaad als dat ging heeft hij hem
gevraagd waar hij woonde. Daar en daar
Ja,
jjat dfcht hij wel
Ook onderduiker zeker.
Meer heeft de doofstomme er niets van begrepen.
Maar de gastvrouw begrijpt genoeg. De vent loert
op het huis.
Een paar dagen later loopt een van de onderduikers, die dien middag mede aan tafel zat door
het dorp, als het „peteroliemannejte" op hem toeloopt en naar z'n .papieren vraagt. Gelukkig heeft
hij heele beste papieren en is hij voor geen kleintje vervaard. Hij wil ze wel laten zien als de ..kikker" eerst met z'n eigen papieren voor de draad
komt. En hij is zoo goed niet of ze komen te voorschijn. En dan komt ook onze onderduiker met de
kaarten op tafel. Alles klopt. Een valsch P.B. en
een valsche ,,Ausweis".
't Peteroliemannetje draait om als een blad aan een
boom. Dat is prachtig in orde. Ik dacht dat je een
onderduiker was, biecht hij eerlijk op. Maar onze
tuinder stelt hem heelemaal gerust. Ben je mal,
man, zegt hij. Onderduiken, dat is maar malligheid; daarvoor krijg je in ons kleine landje geen
kans. Ze hebben je'zoo in je lurven."
„Dat zou ik ook zeggen", meesmuilt onze groene
wapenbroeder.
Als de „peteroliemannetjes" voortaan door het dorp
marcheeren, de geweren op den schouder en den
rug sekromd en het slof-slof-slof langs de straten
weerklinkt Iaat hij nooit een gelegenheid voorbijgaan om de gastvrouw van onze onderduikers eert
vriendelijk knikje te gunnen. Burgeressen, die
jongens met „ausweise" herbergen hebben een
streepje voor Maar als hij er ooit één kan snappen,
die onderduikers verbergt, dan zul je nog wat
anders beleven.
de G.
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sat!es het C B der LO en
LKP hebben gemachtigd.
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« Afwikkelingsbureaii de,

zal worden gehouden op 14 Februari 1946, waarschijnlijk te Zeist. Hierover volgt nog nader bericht.

De betreffende notariële acte is op 28 November 1945
verleden ten overstaan van Notaris A. van der Laan
te Amsterdam. Vanaf die dag werken de LO en de
LKP dus samen in de bovenvermelde stichting. De
Stichtingsacte is met opzet zoo ruim mogelijk geredigeerd en zoowel ten aanzien van de samenstelling van
de Landelijke, Provinciale, Districts- en Plaatselijke
Besturen, als van het beheer der Stichting en haar
geldmiddelen wordt steeds gezegd, dat een en ander
nader zal worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

Om evenwel ieder van onze medewerkers een idee te
geven hoe wij de werkwijze van onze Stichting hebben
gedacht, zal ik hier in het kort een schematisch «verzicht geven van de voomaamstg bepalingen van het
voorloopige Huishoudelijk reglement.

Uiteraard moest die Stichtingsacte wel eenige algemeene lijnen bevatten, doch deze gaan niet verder dap
die, welke door de topvergaderingen der beide samenwerkende organisaties zijn goedgekeurd.
*
Thans moet dus nog het Huishoudelijk Reglement
worden vastgesteld. Een concept daarvan is opgesteld
en door het Dagelijksch Bestuur der Stichting voorloopig aanvaard, totdat ook dit reglement definitief door
de oude topleden van de L.O. en L.K.P. wordt aangenomen. Een gecombineerde topvergadering van L O.
en L.K.P., waarop o.m. dit punt ter sprake zal komen,

Aan het hoofd van de Stichting komt te staan het Algemeen Bestuur, tot 1 Januari 1947 bestaande uit de
oude topleden van de L O. en de L.K.P. en daarna gekozen door de Provinciale afdeelingen; dit Algemeen
Bestuur zal — behoudens bijzondere gevallen
slechts één' keer per jaar samenkomen en bepaalt
slechts de algemeene lijnen, waarbinnen de Stichting
zich beweegt en delegeert haar bevoegdheden zooveel
mogelijk aan een Dagelijksch Bestuur, tot 1 Januari
1947 bestaande uit de leden van het CB der LO en
het afwikkelingsbureau der LKP, doch daarna gekozen
door en uit het Algemeen Bestuur.
Dit Dagelijksch Bestuur beslist over de binnengekomen verzoeken en aanvragen en de Redactie van het
Mededeelingenblad is aan haar verantwoordelijk. Door
het Dagelijksch Bestuur worden eveneens de geldmiddelen beheerd; er wordt evenwel ieder kalenderjaar

EURS-REUNIE
TE ZWOLLE
28 DEC. 1945
Er kwam op Vrijdag 21 December 1945 een
telegram bij de, bezoekers van de Beurs,
de landelijke contact-vergadering van de
„organisatie van Frits", die tot eind October 1943 regelmatig elke Zaterdag kon
worden gehouden, om Vrijdag 28 December j.1. om 12 uur in Zwolle te komen met
de vrouwen, voor een reunie van oudbeursbezoekers.
Het is licht te begrijpen, dat er eenige verbazing was, verwondering ook. Maar de
afzender in Hoogeveen was welbekend en
zoo werd dan Vrijdag 28 December 1945
de auto of de trein genomen naar Zwolle,
de Overijsselsche hoofdstad, waar zoo
veel ons herinnert aan de vergaderingen
van 1943. Erg veel verandering was er niet
te constateeren bij de aankomst. Immers,
hoe ging het destijds: je stapte uit, je speurde links en rechts of je je vrienden zag,
en je ging door de controle het ruime
stationsplein over,l inks of rechts om Geitenbeek heen naar de consistorie met het
kleine zaaltje boven links-achter met
daarin de lange smalle tafel op schragen,
op de tafel paperassen van allerlei soort,
hier en daar een pakje boterhammen er
tusschen, pakjes shag, rol-app.araten, tabaksdoozen en aschbakken, om de tafel
schots en scheef op de caféstoelen de provinciale- en enkele districtsleiders of andere gasten, aan het hoofd onze Frits, het
geheel gehuld in een aroma van tabaks-,
sigaren en sigarettenwalm, om te snijden.
Na een week zag je daar je vrienden-inde-strijd. Hoe dankbaar en blij denken we
aan dien tijd terug, aan de vriendschap die
je ondervond, aan de steun die je kreeg,
alleen al door het samen bespreken van de
moeilijkheden, aan de medewerking die je
van alle kanten werd geboden. Het sterkte
je, de werkzaamheden te beginnen in den
Naam des Heeren, den God van Hemel en
aarde.
Na ruim 2 jaar gingen we weer door de
controle in Zwolle, weer ontmoetten we
meteen bij den uitgang oude bekenden die
met denzelfden trein waren gekomen, die
we al of niet na de bevrijding hadden gezien.
Na een korte wandeling kwamen we met
een groepje op de plaats van bestemming,
de deur zwaaide bij onze nadering al open,
en Reinoud C. D. K. verwelkomde op een
joviaal-luidruchtige toon als destijds, meer
dan 2 jaar geleden. Meteen in de hal was
het handen drukken en informeeren naar
dit en dat. Toen Aaar binnen, meerdere

waren reeds gearriveerd, bekende gezichten zag je, met de ons meest onbekende
echtgenooten.
Langzaam aan kwamen allen binnen, die
verwacht werden, enkelen hadden bericht
van verhindering gezonden.
Meerderen ook van toen, 1943, konden we
niet verwachten, zij zijn gebleven in den
strijd, zij vielen in het gevecht, zij werden
gefusilleerd in Vught, zij kwijnden weg in
tuchthuis of concentratiekamp.
Hoe goed was het, den heer Kuipers in ons
midden te hebben, de echtgenoot van onze
onvergetelijke. tante Riek en de vrouwen
van Cary, van Jacques, van Hilbert én van
Willem Brinkman, die allen den strijd gestreden hebben en het geloof hebben behouden. Met hen herdachten wij allen, die
gevallen zijn op het vaderlandsche front,
wij herdachten hen in gebed, in stilte en in
woorden.
Dankbaarheid was in ons, dankbaarheid
aan God den Heere, Die den strijd, waarin
velen met hun leven betaalden, met de
overwinning heetf bekroond. Dankbaarheid ook, dat velen behouden uit kampen
en gevangenissen zijn teruggekeerd. Goede
woorden werden gesproken, getuigenissen
van Godsvertrouwen onder de moeilijkste
omstandigheden.
Er was de krachtige opwekking dezelfde
wapenrusting aangegord te houden, waarin zij vielfen.
De liefde om Gods wil tot den naaste, de
liefde voor Vorstin en Vaderland, die hen
bezielde, moet ons blijvend bezit zijn.
Aan het begin werd de vraag gesteld, hoe
we feitelijk bij elkaar waren. De uitnoodiging gaf geen enkele aanwijzing daarover.
Het zou toch geen feest zijn!
Aan het slot werd de vraag beantwoord.
„Nu, wij hebben geen feest willen vieren,
ws hebben bij elkaar willen zijn met onze
vrouwen om over toen te praten om de
vrouwen te laten zien, welke vrienden hun
mannen hadden en hoe de omgang onder
elkaar was, hoe de sfeer, de geest was in
onze bijeenkomsten.
Daarom kunnen wij aan het einde ook zeggen: 't Is vandaag voor ons een feestdag
geweest, een dag van rechte blijdschap.
Geen wonder dat besloten werd nog eens
bij elkaar te komen het volgende jaar.
Tijdens de vergadering werden telegrammen verzonden aan Mevrouw Dienske in
Amsterdam, familie Velthuis in Meppel en
Chris Boven in Groningen.

wmmdatj
een raadslid ergens uit ons land, nietst meer met
de verzetsbeweging te maken wilde hebben, geen
onderduiker in huis wilde nemen, zelfs geen
geld wilde geven, omdat de „leiders" zich moesten
conserveren voor na de bevrijding?
het hier bedoelde raadslid nu weer rustig in de raad
zit en hij dus toch gelijk gehad blijkt te hebben?
in het arrondissement Den Haag vóór deze oorlog per week 40 echtscheidingen aangevraagd
werden en thans 500?
er vastgestelde prijzen
zijn?

voor het kappersbedrijf

de kappers er rustig hoven gaan, omdat de bond
beloofd heeft de boete te betalen?
we er op die manier wel zullen; komen?
eeni burgemeester, die in zijn gemeente persoonlijk
leiding gaf bij het arresteren van 27 Joden, welke
allen omkwamen, thans weer in ere hersteld is?
bij de opening der B.S.-tentoonstelling in Den
Haag de Landelijke KP-leider niet werd toegelaten
omdat die dag alleen genodigden toegang hadden?
hij er natuurlijk toch in kwam?
een van de koeriersters aan het correspondentieadres, bij het afgeven van een pakje, de domme
opmerking maakte: „U is toch wel goed, want er
ziten PB's in"?
nu de Septemberdagen 1944 de L.O.-leiders in Amsterdam zich bij den portier van het distributiekantoor voor een bespreking kwamen aandienen als
„vertegenwoordigers der L O." en dat ze met veel
strijkages officieel ontvangen werden?
er eens in de buurt van Zaandam in de bezettingstijd arbeiders aan een weg werkten. Het regende,
de arbeiders besloten: „We gaan staken, want ef
zijn organisaties die ons finantieel steunen als we
staken, want dat is verzet?
in het boekje, uitgegeven door de T.D.-groep, veiv
meld staat, dat K.P.'s eigenlijk nooit nodig zijn geweest?
de T.D.-groep in gebreke is gebleven dit in de
practijk te bewijzen?
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de ingezouten groenten in Nederland bestemd zijn
voor de gevangenkampen, terwijl de Ned. huismoeders niet weten hoe aan groente te komen?

tijd kunnen de plaatselijke afdeelingen een andere Districts- en kunnen de Districtsafdeelingen een andere
Provinciale vertegenwoordiger aanwijzen. Deze afdeelingen regelen hun eigen financiën, behoudens toezicht
van het Algemeen Bestuur.

door een aantal vooraanstaande ingezetenen van
Gelderland bij de Tweede Kamer een request is
ingediend, waarin hun bezorgdheid wordt geuit over
de gang van zaken bij de zuivering?

door het Algemeen Bestuur een financieele controlecommissie benoemd, bestaande uit minstens drie leden, welke noch lid van het Algemeen Bestuur noch
van het Dagelijksch Bestuur kunnen zijn, welke commissie een rapport over haar bevindingen uitbrengt
aan het Algemeen Bestuur.
Ter uitvoering van de taak der Stichting kunnen worden gevormd Provinciale, Districts- en Plaatselijke Afieelingen, welke hun rechtspersoonlijkheid ontleenen
ian de Stichting. De grenzen dezer afdeelingen vallen
zooveel mogelijk samen met de correspondeerende inleelmg in den bezettingstijd; ter uitvoering van door
bet Algemeen Bestuur of het Dagelijksch Bestuur geicmen besluiten, alsmede ter verkrijging van de noolige eenheid in de uitoefening van de taak der Stiching. kunnen deze besturen aan de Provinciale Districts;n Plaatselijke Afdeelingen aanwijzingen geven, vra;en opleggen, richtlijnen verstrekken en voorschriften
loen toekomen, welke vragen door deze afdeelingen
«antwoord en welke aanwijzingen, richtlijnen en
/oorschriften opgevolgd dienen te worden.
fen aanzien van de Provinciale, Districts- en Plaatseijke Afdeelingen wordt opgemerkt, dat deze tot 1 Jaluari 1947 blijven samengeseld als tot dusver; na dien

Zoodra de topvergaderingen dit concept-reglement
hebben goedgekfiurd, zullen wij het in extenso in ons
Mededeelingenblad laten afdrukken; aan de topleden
zullen wij binnenkort een copie toezenden, zoodat zij
reeds voor de vergaderingen een en ander kunnen bestudeeren.
Persoonlijk maakte ik reeds één réunie mee van het
District „De Rijnstreek"; het deed buitengewoon goed,
de oud-medestrijders nog eens de hand te drukken;
oude herinneringen werden opgehaald, de werkwijze
van de Stichting 1940—1945 werd behandeld, en ons
mededeelingenblad en de samenstelling van het LOLKP-Gedenkboek werd besproken:. Algemeen werd het
bijeenzijn toegejuicht.

deze requestranten als voornaamste oorzaken van
de zorgwekkende toestand bij de zuivering beschouwen de onbeperkte macht en invloed, welke
aan de illegaliteit is toebedacht? Ra-ra-ra.
bij ons Bureau Wist U dat's kunnen worden ingezonden?

ADRES WIJZIGING
In verband met mifn werkzaamheden woon ik tijdelijk
te Amsterdam.
Mijn adres is daar:

Wij hopen allen, dat de nieuwe Stichting aan haar
doel beantwoorden zal en dat de periodieke bijeenkomsten de „oude" geest in onze gelederen wakker zullen houden.
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R. G. VAN DER HAAR (Frits)

„Qjtdmlci, die. cUfyt uuwJideJut tteét
nüjjn, tna&fceAl in de no-ad
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LKE dag zie ik hem voor mij. Hoe hij rustig, maar vlug afscheid nam.
Ik hoefde niet te vragen, waaróm hij ging. Ik voelde me een ogenblik wegzinken en verbaasde me er over, dat hij zo kalm en rustig
was. Ik móést ook rustig zijn. Hij moest geen angstige vrouw achterlaten,
maar het beeld van een flinke vrouw voor ogen hebben op zijn zwerftochten. Waarheen? Zijn kalmte sloeg op mij over.
In een kort ogenblik had hij mij alles verteld. Ik wist precies wat me te doen
stond. En toen namen wij afscheid. Hij vouwde zijn handen om de mijne
als in een stil gebed en beiden smeekten we om Gods hulp. Daarna kusten
we elkaar en glimlachten

anós aalfk

ADAT hij weggegaan was, heb ik meteen gedaan, wat hij me gezegd
had. Alles lag precies, waar hij het me had aangeduid. En terwijl ik
rustig alles verbrandde, trok ons hele jonge huwelijksleven voorbij.
Wat was dat mooi! Ik glimlachte, want ik voelde, dat hij tóch bij mij was.
's Nachts schrok ik wakker van het blaffende afweergeschut, dat vlak achter ons huis stond. In de verte hoorde ik het regelmatige gedreun van de
neervallende bommen. Onwillekeurig strekte ik in mijn angst mijn arm uit,
doch ik was alleen. Toen heb ik gehuild. Liefste, waar ben je? Plotseling
schaamde ik me. Als hij dat nu zag. Neen, ik móést flink zijn. En weer
kwam die kalmte over mij.

«

Den strijd gewijd — in oorlogstijd!

E daarop volgende dagen, weken en maanden heb ik gewerkt. Nog
harder en intensiever dan toen hij nog bij me was.
's Avonds laat rolde ik doodmoe in bed en stond 's morgens weer
vroeg op en altijd was daar zijn glimlach, die mij met al m'n kracht op het
werk deed gooien. Met twee jongens van zijn ploeg heb ik samen gewoond.
Hoe heb ik voor ze gezorgd! Ik zou ze voor geen geld hebben willen missen, want ze deden hetzelfde, wat hij ook gedaan had. Het was mijn heilige
plicht goed voor ze te zijn en het was heerlijk het te kunnen. Een hele
lange tijd heb ik niet geweten, waar hij zat, totdat een van de jongens me
vertelde, dat hij bij een overval, vlak na zijn afscheid, in Noord-Holland
gegrepen was. Waarom vertelden ze me dat zo laat?
Veel wisten ze niet te vertellen. Wel, dat hij tijdens een vuurgevecht gewond geraakt was en door de SD was meegesleept. Ze vermoedden, dat
hij in Amsterdam terechtgekomen was, doch ze hadden hem tevergeefs,
trachten op te sporen. Ik hoorde dit alles ademloos aan. Mijn hoofd was
leeg en ik voelde al het bloed in mijn lichaam wegzinken. Mijn jongen tooh!
Je hebt me nu zo nodig. En toen zag ik weer zijn glimlach, die me scheen
te zeggen: de anderen hebben je ook nodig, ik ben toch altijd bij je? Met
al mijn kracht heb ik me toen weer ingezet. Lange fietstochten met contrabande van het Noorden naar het Westen en van het Westen naar het
Noorden. Door regen, sneeuw en wind. En als ik thuis was, trachtte ik een
zo heerlijk mogelijk menu klaar te maken voor de jongens, die m'n zorg
een paar dagen hadden moeten missen. Van Jan hoorden we niets meer.
Alle pogingen om iets van hem te weten te komen waren vruchteloos. Misschien was hij wel overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland?
Of was hij ontsnapt uit het ziekenhuis en hield zich schuil. Dan zou hij
ineens voor me staan en zeggen: „Zie je nu wel, dat ze me nooit te pakken
gekregen hebben. Ze dachten wel, dat ze me hadden, maar de vogel was
weer gevlogen."
.
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In April werden wij bevrijd. Met spanning wachtte ik op het ogenblik, dat
ook het Westen bevrijd zou worden. Dan zou ik stellig gauw iets horen.
Wat zouden we elkaar veel te vertellen hebben.
Zo gauw als het mogelijk was, ben ik vast naar ons eigen huis gegaan.
Stel eens voor, dat hij kwam en ik was er niet. Alle „kostbaarheden", waar
we beiden zo aan gehecht waren en die ik voor alle zekerheid ergens in bewaring had gegeven, heb ik weer teruggehaald en alles zag er weer uit zo
als het vroeger was. Alleen miste ik de as op he kleed op de ronde tafel.
Dikwijls had ik er wat van gezegd. Waarom moest die as nu juist vlak naast
de asbak gegooid worden in plaats van er in? Toen ik er in het begin iets
van zei, keek hij me zo grappig schuldig aan, dat ik meteen vertederd was.
Op het laatst vond ik het ook heel niet erg meer. 's Morgens veegde ik het
weg en 's avonds lag het er weer en dat was elke dag zo. Flauw, dat ik
daar vroeger over viel. Nu verlangde ik er naar.
Na de bevrijding van het gehele land, had ik gehoopt, dat hij ineens voor
me zou staan. Ik zorgde, dat ik elke dag flink wat eten had. Hij mocht eens
hongerig zijn, als hij kwam.
,,.,
j
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Ik heb zelfs eens ^p een avond een flink stuk pudding bewaard, want ik
was er van overtuigd, dat hij komen zou.
En zo heb ik gewacht. Weken, maanden lang. Als er een auto voor mr
deur stopte, dan begon mijn hart sneller te kloppen. Zou het hem zijn?
Maar altijd weer tevergeefs.
, .. ,
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Tot op een avond iemand bij
DIJ me kwam
Kwam en <u
uuj" hoop
uwy op
^y zijn
—j" terugtom
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wegnam. Hij vertelde mij, dat hij mijn man in het concentratiekamp had
' ontmoet. Hij was toen al erg ziek. Kort daarna was hij
gehaald en ze hadden hem nooit terug gezien.

Val vreemde heersers nooit ten knie.
Wees onbekwaam tot compromis.
Geef geen respijt — zolang gij zijt.
Schuw felle pijn noch wrang verdriet.
Bezie de dingen in het groot:
Zovelen boetten met de dood.
Waarom zij wèl — waarom gij niet?
Vraag niet hoelang men leeft, doch hóe!
Wat men presteert. Wat men volbrengt.
Wat men bewust de mensheid schenkt.
Het tijdsbestek doet er niet toe.
Wanneer het eindsignaal weerklinkt,
't Zij vroeg — 't zij laat: ontplooi de vaan.
Maak dat gij fier van hier kunt gaan:
Present! Ik heb mijn plicht gedaan!
MOEDER VAN EEN TER
DOOD VEROORDEELDE.
(Uit de vrije pers.)
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Petrus (Pé) Woudsma,

Wijtse Woudsma (Rienk Prins)
De tweede zoon ait het grote gezin van J.
Woudsma te Dokkum.
Na uit Duitsland te zijn ontsnapt, begon hij
met het schrijven van een pamflet, getiteld:
„Ik zag Duitsland", waarvan direct eert duizend exemplaren werden verspreid.
AI spoedig trad Wijtse op als vaste koerier, die
alle mogelijke en soms haast onmogelijke opdrachten sportief uitvoerde.
Ook nam hij deel aan de overval op het gemeentehuis var. West Dongeradeel op 4 Febr.
1944.
Zijn durf en ondernemingsgeest, deden hem al
spoedig een vooraanstaande plaats innemen en
zo werd Wijtse onder de naam „Rienk Prins"
één der ijverigste medewerkers van de Nederl.
Spionnagedienst (B.I.)
Onder veel meer, waren de mooie tekeningen
van de vliegvelden Leeuwarden en Deelen voor
een goed deel zijn werk.
Zijn naam is hieraan onafscheidelijk verbonden.
Ook voor Rienk geldt hetgeen Generaal Crerar
op 31 Mei 1945 schreef in zün „Message to
our Dutch Colleagues":
„Uw rapporten waren accuraat, stipt en een
belangrijke factor bij de uiteindelijke overwinning. Ik besef daarbij de grote risico's die U
hebt gelopen, bij het verkrijgen van deze inlichtingen en, de straffen, die U en Uw kameraden, die er niet meer zijn, werden opgelegd..."
Die er niet meer zijn
Ook Wijtse is niet
meer.
Veel was over hem nog te zeggen
We staren hem na...... als een der dapperen.
We staren hem na
doch niet als degenen
die geen hope hebben.

Petrus (Pé) Woudsma.
De oudste zoon uit het grote gezin van J.
Woudsma te Dokkum.
Bij de laatste razzia werd Pé te Brantgum (bij
Dokkum) gearresteerd, dat was 27 Maart 1945.
Een week later werd deze jonge vaderlander
door de Nazi-bloedhonden te Leeuwarden gefusilleerd
Sedert 12 September 1944 was Pé ondergedoken, daar hij op dien datum door de Landwacht
te Dokkum was gevangen genomen en nog dienzelfde. dag, dank zij de spontane vaderlandse
daad van agent Dijkstra (die ook met zijn
gezin onderdook) kon ontvluchten.
Als koerier tussen de verschillende contactpunten heeft Pé waardevol werk verricht. Zijn activiteit inzake het verstrekken van brandstoffenbonnen was oorzaak, dat vele Joden en
onderduikers 's winters niet in de kou behoefden te zitten;. Vele hunner dankten niet
alleen een warme, doch ook een goede plaats
aan Pé, die tevens zijn mensen van illegale lectuur voorzag.
Zijn opdrachtgevers stelde hij nimmer teleur!
Als K.P.'er was hij een van de vijf overvallers
van het gemeentehuis van West Dongeradeel,
een van de best geslaagde overvallen (van 4
op 5 Februari 1944).
Tijdens zijn onderduiken, na 12 September,
heeft Pé nog de dropping te Aalsum bij Dokkum
meegemaakt.
Slechts veertien dagen voor de bevrijding, heeft
hij zijn leven moeten offeren. Eén der laatste
slachtoffers in de strijd voor het recht.
Die hem van nabij hebben gekend, weten, dat
het onrecht ons door den bezetter aangedaan,
ook hem ten, diepste heeft getroffen en hem tot
spontane activiteit dwong
Ook kunnen zij van hem getuigen
: Een
ware vriend en een trouw kameraad!
Hij heeft zijn strijd gestreden en het geloof behouden, en dan kan ook van Pé met de woorden van ons aloude Wilhelmus worden gezegd:
Zijn ziel in het eeuwig leven
Verwacht den jongsten dag!
W. v. D.

W. v. D.
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Bouwe Jacob Nieuwenhuis
(Bob Visser)

Ongeveer half Januari is het een jaar geleden,
dat Bob in Den Haag werd gearresteerd. Hij
werd geboren in Hoogkerk. Gr., studeerde aan
de Zeevaartschool en heeft als derde stuurman
enkele reizen gemaakt naar Noorwegen, om
vandaar uit te trachten Zweden te bereiken, teneinde zijn diensten bij de geallieerden aan te
bieden.
Toen hem dat mislukte, gaf hij het varen er
aan en kwam in contact met de' „Groep Hein",
waarvar. hij een trouw en ijverig medewerker
werd. Zijn innemend karakter bezorgde hem
vele vrieniden. Moeilijk was zijn post in Den
Haag, alwaar hij de verzorging van een groot
aantal onderduikers had. Vele van hen, die met
hem werkten, werden gevat, voornamelijk van
de L.O., zodat ook hij het steeds moeilijker
kreeg. Lang heeft de S.D. hem gezocht, maar
steeds wist hij hen, soms op het kantje, af, te
ontwijken. Toen hem aangeboden werd om overgeplaatst te worden, weigerde hij omdat hij het
als zijn plicht erkende tot het uiterste op zijn
post te blijven. Eenvoudig en vastberaden was
hij en zo offerde hij zich op toen de S.D. hem
ten huize van zijn a.s. verloofde zocht, niet
vond en dreigde represaille maatregelen te nemen. Toen hij dit vanuit zijn schuilplaats hoorde, aarzelde hij geen moment, maar kwam te
voorschijn en gaf zich over.
Ondanks alle methodes wist men toch niets uit
hem te krijgen en hij werd overgebracht naar
het vernietigingskamp Neuengamme. In April
1945 werd hij bevrijd, doch dit kon hem niet
meer redden.
Op 20 Mei 1945 overleed hij tengevolge van
de doorgestane ontberingen, waartegen zijn niet
zo sterke gezondheid niet opgewassen was.
Hij gaf het hoogste wat iemand geven kan, zijn
jonge leven, voor zijn Vaderland en voor zijn
vrienden.
PIET

óeu&Boefe
Weet U, dat onze poging een Gedenkboek te maken op basis van de gegevens van alle medewerkers
«an LO en LKP uniek is, voor de illegaliteit?
Weet U, dat deze poging alleen slagen kan, als
V meewerkt?
Weet U, dat dit betekent, dat U Uw gegevens op
schrift stelt, alleen of tezamen met Uw medewerkers, en dat U die gegevens alleen afdraagt aan
afgevaardigden van onze gedenkboekcommissie?
Weet U, dat ook het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie van oordeel is, dat dit de beste manier
is, om het materiaal der LO en LKP te verzamelen, en dat zij daarom afgesproken hebben, zelf
niet onder LO en LKP-medewerkers stof te verzamelen?
Weet U, dat U dus niet alleen om het Gedenkboek,
maar ook uit breder nationaal gezichtspunt, geen
materiaal aan andere bezoekers af moet staan, hoe
verleidelijk hun aanbiedingen ook zijn?
Weet U, dat als U in het Gedenkboek over een
half jaar Uw wederwaardigheden niet terugvindt,
dit dan aan U zelf alleen te wijten is?
Weet U, dat het Nederlandse volk nog steeds onjuist voorgelicht wordt over de illegaliteit en dat
Uw en ons Gedenkboek dit kan veranderen?
Weet U hoe U moet werken?
Schema voor de bewerking van de verzamelde gegevens:
1. De geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de LO met betrekking tot de
Beurs enz., zowel wat de organisatie als de
werkzaamheid betreft.
2. De geschiedenis van de districten en de provincies, idem.
3. De geschiedenis van de speciale diensten, PBS
(persoonsbewijssectie)
FC, (falsificatie-club),
CDK, (ill. Centr. 'Distributiekantoor) CID,
(Centr. Inlichtingendienst), koeriersdiensten,
Natura-verzorging.
4. Ook de KP heeft zijn eigen organisatie geschiedenis, terwijl er via punt 3, ook aanrakingsvlakken zijn.
5. Voor de KP, de geschiedenis van de ploegen,
en het ploegwerk (het bekende KP- enl sabotage-rapport).
6. De geschiedenis van:
a. Jodenverordeningen.
b. Arbeidsinzet 1943, 1945.
c.

DSK, Z-Kartcnverfahrcn.

d. Studentenmaatregelen.
e. Maatregelen tegen ontslagen Nederlandse
krijgsgevangenen.
f.

Nederlandse Arbeidsdienst.

g. De spoorwegstaking.
Dus in het algemeen de Duitse maatregelen, die
onderduiken noodzakelijk maakten voor een goed
Nederlander. Naast de genoemde onderwerpen zijn
er nog de speciale gevallen van Duitse deserteurs,
geallieerde militairen en ondergedoken verzetsmensen. Bij dit onderdeel moet ook aandacht worden geschonken aan de aantallen. U vindt hier
meteen de gelegenheid voor een uiteenzetting van
Uw motieven voor Uw illegaal werk.
7. Waar en hoe heeft de onderduiker geleefd?
Werd er voor zijn gezin gezorgd? Werkte hij?
Had hij een speciale schuilplaats, alleen of zelfs
in kampverband? Was er ter plaatse een beveiligingssysteem?
8. De
a.
b.
c.
d.
e.

geschiedenis van de samenwerking met:
gemeentesecretariën
distributiekantoren
arbeidsbureaux
politie
,
overige officiële instanties, als b.v. de CCD.

9. De historie van de samenwerking met andere
verzetsorganisaties, alsook de opkomst van de
BS en de plaats van LO en LKP daarin.

STICHTING 1940-'45
Een huishoudelijk reglement der Stichting, dat de
democratische opbouw ervan waarborgt, en ook de
stem der minderheden tot hun recht doet komen,
is ontworpen en door het hoofdbestuur aangenomen.
Een statutenwijziging, die deze stand van zaken ook
daar in orde maakt (volgens de huidige statuten
werd het bestuur bentemd en niet gekozen) zal
over enkele dagen ,aangenomen^ worden.
Volgens de oude statuten mag drie maanden na
aanneming daarvan het nieuwe hoofdbestuur optreden.
Reeds enkele maanden vergadert echter geregeld
een interprovinciale raad (een voorloper dus van
het nieuwe hoofdbestuur), teneinde hoofdbestuur
en hoofdbureau een nauwer contact met de stichtingsafdelingen te geven. Dit contact is zeer vruchtbaar en in feite is deze vergadering reeds het dirigerend orgaan der Stichting.
Enige verandering is in de naaste toekomst nog
noodzakelijk.
Op deze interprovinciale vergadering komen n.1.
functionarissen (directeuren van provincies) en bestuursleden van provincies, door elkaar heen. Dat
moeten twee vergaderingen worden. Eén van het
toekomstige hoofdbestuur bestaande alleen uit bestuursleden en aangevende de grote lijnen voor het
werk en één van provinciale directeuren met de
hoofddirectie besprekende de uitvoering van het
werk.
Opmerkingen:
Ie. De besprekingen over het rijkspensioen vinden goede voortgang. De staatsbijdrage voor
de nagelaten betrekkingen zal bij de wet geregeld worden. ,
2e. De medewerkersfolder voor het werven van
medewerkers laat door moeilijkheden helaas lang
op zich wachten. Nog even geduld.
3e. Er komen commissies, in te stellen door de'
districtsbesturen, en die het werven van geld bij
grote instellingen ter hand zullen nemen.
4e. Op 5 5Wei zal een grote actie voor de Stichting gehouden worden.
5e. De individuele werving van gelden, vooral van
periodieke bijdragen, waardoor iedere Nederlander in staat is, zijn offer te brengen, moet
nog veel beter ter hand genomen worden.
6e. Voor de arbeidsbemiddeling zitten op de Gewestelijke arbeidsbureaux vertegenwoordigers
van de Stichting, die de belangen der oud-illegale werkers ter hand nemen.
Speciale vragenlijsten moeten ingevuld worden.
Bent tl al ingeschreven in Vw plaats als medewerker der Stichting i 940—'45, om aan de hoofdtaak der ex-illegaliteit mede te werken?
REDACTIE.
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MEDEDELINGEN
•
Allen, die een advertentie aan ons inzenden, ter
plaatsing onder de rubriek „Wie geeft inlichtingen?"
dullen vanaf heden een formulier toegestuurd krijgen, uitsluitend voor politieke gevangenen, waarin
uitvoerige gegevens van den gezochten persoon gevraagd worden.
Dit formulier moet ingevuld geretourneerd worden
aan:
Het Nederlandsche Roode Kruis-Afwi'kkelingsbureau Concentratiekampen, Bumierstraat 1
te
's-Gravenhage.
Dit zal mede tot nadere opsporing of inlichtingen
omtrent den gezochten persoon kunnen leiden.

10. De groei van de Stichting 1940—'45, en van
het NVH, het verloop van de zuivering.
Er is gestreefd naar overzichtelijkheid, zowel als
naar volledigheid.
Als elke LO-er en elke LKP-er zijn gedachten over
elk punt laat gaan, zal het ongetwijfeld mogelijk
zijn tot een totaal overzicht te komen.
Ieder ga aan het werk, op de aangegeven wijze. In
het volgende nummer publiceren we opnieuw een
opgave van de provinciale vertegenwoordigers van
de LO en de LKP voor het Gedenkboek.
, DE GEDENKBOEKCOMMISSIE.

AMERSFOORT.

neemt apLcfveid
In het Grand Théatre te Amersfoort vond op Donderdag, 10 Januari j.l„ des avonds om 7.30 uur,
een afscheidsfeest plaats van LO, NSF en CID. De
leiding van de avond berustte bij den districtslet
der van de LO, den heer G. v. d. Bom, ifi onze
kringen beter bekend als „Jos".
Nadat de avond geopend was met het zingen van
het eerste couplet van het Wilhelmus, hield Jos
een inleidend woord, waarin hij het doel van deze
avond uiteenzette. Het hoofdpunt van deze avond
bestond uit de vertooning van de film „Vrij Onverveerd". Deze film, die de goedkeuring van de Ner
derlandsche Regeering en de illegaliteit draagt,
geeft een globaal overzicht van den wereldoorlog,
waarin echter hoofdzakelijk het aandeel, dat de
Nederlandsche strijdkrachten hebben geleverd, tot
uitdrukking komt.
In de pauze, die hierop volgde, werd gratis consumptie ter beschikking gesteld, terwijl de aanwezige heeren op een sigaar werden verrast.
In het tweede deel van de avond voerden enkele
sprekers het woord. Wij hoorden achtereenvolgens
den heer Plantinga, die een beeld gaf van het illegale werk van het NSF, den heer Sanders (Hiemstra) sprak als hoofd van den CID, terwijl de heer
Das (Ruurd) als voormalig provinciaal LO leider
een oogenbli'k stil stond bij enkele historische bijzonderheden uit het LO-leven. Een vertegenwoordiger van de Nederlandsche Spoorwegen bracht
dank voor het vele werk, dat ten behoeve van de
gedoken spoorwegmannen was verricht. Enkele opnamen uit de CID film gaven den aanwezigen een
beeld over het werk van deze organisatie.
De avond werd gesloten met het zingen van het
tweede couplet van het Wilhelmus, nadat nog een
collecte was gehouden voor de Stichting 1940—
1945.

A D V E R T E N T I E S
Haardenfabriek vraagt jonge, energieke vertegenwoordiger, bekend me de afnemers in de provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijsel.
Brieven met opgave verl. cond. onder nr. 102 v. d.
blad.
Wie kar. ill. werker aan een broedmachine van
pl.m. 10.000 eieren helpen, of een advies. geven
waar hij deze kan 'kopen of huren. U helpt betrokkene aan een levenspositie en U zelf aan een
passende beloning. Brieven onder nr. 103 v. d. blad.
Bij aannemersfirma gevraagd steno-typist(e), liefst
oud-ill. werker(ster). Sollicitanten gelieven zich te
wenden tot Ir. H. Voorham, c.i.. Brouwersgracht 47
te Amsterdam.Handel-Maatschappij i.o. zoekt ingevoerde krachten op Groothandelgebied voor de navolgende
branches:
Textiel,
Lederwaren,
Techn.. artikelen,
Oliën en vetten!.
Levensmiddelen,
Luxe en gebruiksartikelen,
Scheepsbenodigdheden.
Victualiën.,,
Brieven të richten aan den Heer T. Elzinga, Nw.
Binnenweg 180 te Rotterdam-C.

Bericht voor de provinciale-, districts- en plaatselijke leiders van LO en KP:
Het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen, Burnierstraat 1 te Den Haag zal binnenkort een Mededelingenblad uitgeven. Zij, die dit blad willen ontvangen, gelieven zich met bovengenoemd bureau in
verbinding te stellen.

Oud-ill. werker. Landbouwer, 37 jaar, die door
oorlogsomstandigheden zonder bedrijf is, zag zich
gaarne geplaatst op Landbouw en/of Veeteeltbedrijf als bedrijfsleider. Wil ook wel een bedrijf
huren, met eventuele overname. Brieven onder nr.
104 v. d. blad. .
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Het schema
WIT

De mens is van nature geneigd de dingen in begrip te vatten en een naam te geven. Dat is niet
alleen een neiging, maar ook een noodzakelijkheid.
Een noodzakelijkheid ten einde met elkaar te kunnen spreken en handelen.
Wie zich echter niet voldoende bewust is van
wat hij daarbij doet, loopt zeer gemakkelijk in
de val.
Het begrip en de taal. die uidrukking geeft aan
dat begrip zijn n.1. nooit toereikend, om de werkelijkheid af te beelden.
Als ik zo b v. een indeling maak van goede en
slechte mensen, van grote en kleine fouten, van
liefde en haat, van idealen en bestialiteiten^ dan
moet ik er mijzelf rekenschap van geven, dat ik
met deze begrippen, deze wit—zwart-schema's de
werkelijkheid niet dek. Meer dan ooit hebben we
in de chaos van heden behoefte aan dergelijke
begrippen en schema's. We worstelen erop, teneinde te kunnen handelen. Maar gevaarlijker dan
ooit is juist thans dat schematiseren. Alle moffen
zijn slecht, Hitler is een beest, de N.S B.-ers zijn
landverraders, in Nederland bestaan helden, schuilkelderjutten en landverraders, deze man moet gezuiverd worden, die niet, deze man is een collaborateur, die niet, enz. enz.
Is dat allemaal waar? Diep in ons weten we, dat
het niet waar is, maar we werken dat wanhopig
naar beneden, want anders komen we er niet uit.
Deze impasse is een feit. Ze dwingt ons onrecht
te doen, want er moet gezuiverd worden, er moet
gestraft worden. Onrecht bij de grens. Want waar
ligt de grens?
Wie hiervoor oog heeft, zal ootmoedig tot zichzelf inkeren en zijn onmacht erkennen. En dan
zal hij tot de verbazende (herontdekking komen,
dat hij inzake de schuldvraag eerst wel bij zichzelf kan beginnen. Dan begint hij zijn zuiveringswerk en bestraffing op zijn knieën voor Gods aangezicht.
En wanneer hij dan opstaat, wel laat hem dan
maar zuiveren en berechten als hij ertoe geroepen
is, want dan drijft hem ook daarin de liefde van
Christus. Dan wordt zuiveren en bestraffen wat
het in verdiepte zin moet zijn: liefdedienst. Ja,
dat verstaat niet iedereen: straffen geschiedt niet
uit haat, maar uit liefde; er zit een behoudende
kracht in.
Het is duidelijk, dat we er dan nog niet uit zijn,
maar dan is onze instelling juist. Dan zullen we
ook in het zoeken van de normen om te straffen en te zuiveren een andere gedachtengang volgen, dan die van het schema: wit-zwart. Dan
worden de schema's alleen in de uiterste verlegenheid gebruikt, met vrees in ons hart om het onrecht, dat ef in schuilt.
Als men gaat zien, met wat voor naive en ontoereikende middelen we dagelijks bezig zijn, problemen op te lossen, zoals Alexander de Gordiaanse knoop doorhakte, dan gaat men terughuiveren
voor de consequenties, dan zal men met vrezen en
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beven het zwaard der gerechtigheid hanteren en
zien hanteren.
Deze dingen mag men tegenwoordig niet zeggen.
Wel zo in het algemeen, maar niet aan een concreet geval. Men mag b.v. geen woord goed van
een N.S.B-er zeggen. Dan is men minstens reactionnair. En vanwege de officiële instanties mag
men aan de andere kant weer geen woord goed
zeggen van den illegalen werker, die zich door
bonkaartenverkoop, of hoe dan ook, verrijkt heeft.
Maar ik moet daarbij altijd denken aan de woorden van Newton (niet de-^hysicus), die zei, toen
een moordenaar langs zijn raam naar de galg gevoerd werd en zijn huisgenoten hun misprijzen
duidelijk uitten:
„Als God het niet verhoed had, had ik daar gelopen".
Als men weet, wat de zonde is en waartoe ons
hart in staat is, zal men dat woord begrijpen. Dan
zal men zich werkelijk bij iedere beoordeling afvragen: Ben ik dat soms zelf, had ik dat kunnen
zijn?
En wordt nu alle berechting en zuivering op deze
wijze gerelativeerd, op losse schroeven gezet, onmogelijk gemaakt zelfs?
Geen sprake van. Dit is 't. ledere wandaad eist
vergelding, ieder vergeldingsoordeel eist liefde in
de beoordeling, liefde getoetst aan de kennis van
het eigen hart.
De brief van een zelfmoordenaar.
Zo eerst zijn de dingen goed te verstaan, die men
zo graag in een eenvoudig schema wil stoppen.
Zo is b v. de brief van Qenechten te verstaan en
dat is het eerste punt, waar ik na deze lange inleiding bij stil wilde staan:
De brief van een zelfmoordenaar.
Ik las nog ergens één woord van waardering en
alleen de „Waarheid" had een commentaar in afkeurende zin. Wat dat laatste betreft: De schrijver
van: „Geen zoenoffer" in de „Waarheid" van 19
December 1945, moet de brief nog maar eens
rusitg overlezen. Dan zal hij tenslotte ook wel ontdekken, dat hij een slag in de lucht gaf.
Deze brief is ontroerend in dubbele zin. Ontroerend om de argeloze openhartigheid, waarmede
schuld beleden wordt en bovenal ontroerend,
omdat Genechten geen andere uitweg vond dan de
zelfmoord.
Een dwalend man, bezeten door een vals ideaal,
dat zo schoon schitterde en beheerst door, zoals
hij schrijft, „een verbitterde verstandelijke hoogmoed", belijdt schuld en zegt dat „zijn vergissingen
zo fundamenteel zijn, dat ze niet door een beroep
op de goede trouw gedekt kunnen worden".
Hij zou goed willen maken, wat hij misdaan heeft,
maar „ziet niet hoe dit zou kunnen geschieden"
en daarom besluit hij met zijn bloed de vergelding
te dienen, omdat hij van mening is o.a., dat „alleen werkelijke zoenoffers de heilloze verwijdering

LAND€LUKE
KNOKPLOEGEN

tussen onze duizenden volgelingen en het Nederlandse volk kunnen doen verdwijnen". Hij voelt
zich verantwoordelijk voor die duizenden en wil
zich in hun plaats stellen.
Hoe men het ook wendt of keert, er was geen
reden voor deze brief en deze zelfmoord, anders
dan uit een geweten, dat ontwaakte en een verantwoordelijkheidsbesef, dat tot bewustzijn kwam.
Een ontwaken en bewustworden uit de bezetenheid.
Ja, die bezetenheid is het meest verbazingwekkende verschijnsel aan het nationaal-socialisme.
Het was een bezetenheid, die kwam over burgers,
die wij eertijds hebben gekend als vriendelijke,
aardige mensen. (Had ze ook over ons kunnen
komen? Komt het wel eens voor, dat we zelf
«.van iets bezeten zijn?)
Zij geraakten in een psychose, waarin ze verder
onhanteerbaar werden.
Een toestand van begripsverenging en gewetensverschrompeling.
Ik heb gezien hoe een Duitser een Jood afroste,
die (evenals ik) in zijn macht was en toen heb
ik het begrepen. Hij deed het niet natuurlijk, hij
was niet echt kwaad. Neen „hij realiseerde zich
op een gegeven moment in 'het gesprek, dat hij
gewoon deed, net als ieder mens en toen begon
hij zich onbehaaglijk te voelen. Hij begon volgens de plannen te schelden en wond zich verder
met een nauwkeurigheid en regelmaat in woorderi
en gebaren op, die aan voorschriften deden denken. Het proces was bij wijze van spreken, artikelsgewijze in zijn ontwikkeling te volgen. Het
was geen wilde woede die hem tenslotte deed
slaan, het was voorgeschreven woede, zelfs de
duur van het slaan leek mij volgens voorschrift.
Zo was deze bezetenheid in wezen bij alle N.S.B.ers. Bij velen alleen als het nationaal-socialisme in
het geding was, bij anderen had de ziekte alles
aangetast.
En van deze ziekte is van Genechten in het
aangezicht van de dood bekeerd. Dat is ontroerend en dat is verblijdend. Dat is nl. de weg
terug voor hen, die nog leven en ze blijkt mogelijk, zelfs als de materiële weg terug afgesloten
is, zoals b.v. bij van Genechten.
„Als het nationaal-socialisme gewonnen had, dan
zou van Genechten niet tot deze schuldbekentenis
gekomen zijn en wat voor waarde moet ik er dan
nu aan hechten?", zal iemand mij tegenwerpen.
Het is mogelijk, het is zelfs waarschijnlijk, dat U
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gelijk zou hebben, maar zekerheid is er niet. In
ieder geval mag men het probleem nooit zo stellen.
Als Nathan niet naar David gegaan was, om hem
te confronteren aan de diefstal van de huisvrouw
van zijn eigen legeroverste Uria, zou David dan
ooit schuld beleden hebben? Maar Nathan kwam
tot David. Achab stal de wijngaard van Naboth en
Elia kwam hem zijn straf aanzeggen.
David was een kind van God, zijn beroitw was
echt; dat van Achab was oppervlakkig en onwaar.
Zo gaat het in de wereld. God gebruikt dat middel der confrontatie en de straf zelf om het
mensdom in het gareel te houden, om den mens
te brengen tot schuldbekentenis.
Dat geldt zowel voor de koektrommel als voor
de inbraak, zowel voor de ontkerstening van ons
volk, als voor het nationaal-socialisme. De vraag
is maar hoe de mens erop reageert.
Hij sloot de weg zelf af. Is er ooit iemand bij
hem geweest om hem te zeggen, dat God, dat
op Zijn tijd moet doen en vooral dat hij geen
verzoening voor zijn fouten en nog minder voor
zijn volgelingen behoeft te doen, omdat Christus
dat eens voor heel de wereld en alle tijden gedaan heeft? Zijn er mensen, die dat die duizenden volgelingen van van Genechten in de kampen
voorhouden, opdat ze dwars door de wanhoop hoop
krijgen?
Tiet lachende proces.
In „De Tijd" stond een foto van een aantal beklaagden van het Neurenberger proces. Göring
maakt een grappige opmerking en zijn confraters
lachen. Niet zuurzoet, niet bezeten, neen smakelijk, genoegelijk zelfs. Stuk voor stuk hebben ze
dat voorkomen van mensen, die hun binnenpret
niet kunnen bedwingen, zodat een vergenoegde
lach ondanks henzelf over hun gelaat trekt.
Hier schijnt alles echt. Is dit het lachen van
schurken? 'Is dit het lachen van bezetenen? Er zullen nog vele boeken geschreven moeten worden
om oa.. het lachen van deze lieden te verstaan.
Deze foto heeft mij sterk getroffen en ik beken,
dat ik de achtergrond ervan niet peilen kan.
Maar enkele aanknopingspunten zijn er toch.
Dit is niet een ander soort wezen, dit zijn mensen als wij. Daar moeten we vanuit gaan.
Ze zijn of ze waren bezeten van hun nationaalsocialisme. Ik heb al beweerd, dat wij dat bij tijd
en wijle vermoedelijk ook zijn.
Ze hebben het dichtst bij het vuur gezeten en de
consequentie van hun systeem heeft hen voor de
misdaad geplaatst.
De ene misdaad volgde de andere, want het systeem was hun afgod, daarvan waren ze bezeten.
U begrijpt dat niet? Lees dan de geschiedenis
er maar op na. Ze is er vol van tot vandaag
toe. Vol van misdaad om „geheiligde idealen".
Brutus vermoordde er Ceasar om. En als U het
helemaal wilt begrijpen, lees dan Macbeth van
Shakespeare. Hij schrijft zijn toneelstuk aan de
balie van Neurenberg. Macbeth met zijn idealen,
doét er een moord voor en smoort zijn geweten
in het bloed van de volgende moord en vervolgens, tot hij een doodgewone moordenaar zonder
idealen was met dichtgemetseld geweten.
Shakespeare beschrijft, schrik niet lezer, niet een
bepaald type, maar een gewoon mens, als U
en
ik.
Voor zo'n dichtgemetseld geweten,' behoeft U niet
naar Neurenberg. Dat ziet U om U heen, dat
constateert een eerlijk mens, die zijn hart kent,
aan zichzelf. We beginnen met de troffel, als we
de consequenties niet aan kunnen van onze fouten. En omdat we dichtgemetseld zijn, daar waar
we met ons leven vastliepen, omdat we daar
niet meer in onszelf duiken, daarom herkennen
we onszelf niet meer in dat lachende proces. Dat
lachen is nu afgelopen. Juist op dezelfde manier
als waarop bij ons van tijd tot tijd het riool
opengaat, is daar de bezinning gekomeri. Dat is
n.1. als we geconfronteerd worden aan de feiten.
Iemand heeft eens treffend gezegd: „Het geweten
van sommige mensen begint pas te spreken, als
ze betrapt worden". Inderdaad, schamele mensheid.
. ,
..
Zwaar om werkelijk te verstaan zijn deze dingen.
Ze zijn n.1. zo ontdekkend, aan onszelf dan.
Niettemin de wereld heeft die ontdekking nodig.
Ze kan nog zo zwaaien met het zwaard der gerechtigheid, met de weegschaal der zuivering, ze
zwaait er de bezetenheid niet mee weg, die ons
bezielt, als we ons distanciëren van de schuldvraag, als we met het schema goed—slecht gaan
werken, als we grijs, zwart en geel, wit gaan
maken. Want het schema wit—zwart betekent
het inmetselen bij onszelf van dat wat niet wit
is en deze verdringing voert tot (incidentele) bezetenheid.
Bezetenheid ook om grijs, zwart te heten. Als U
de kranten van heden goed leest, kunt U het wit
—zwart schema daar ook vinden over bijna ieder
actueel onderwerp.
H. v. R.

STICHTING 1940 — 1945
Een gesprek met derr broer vati een gefusilleerde geeft mij aanleiding nog eens enige kenmerken van het Stichtingswerk naar
voren te brengen. Dit familielid bleek namelijk van het bestaan van de Stichting
1940—1945 niets af te weten.
Ik begin dus met een oproep aan alle lezers
van ons blad om eens na te gaan of in hun
illegale vriendenkring nog van die bescheiden figuren zijn, die zich niet als slachtoffer
hebben gemeld of die door verkeerd inzicht
menen dat ze niet voor hulp van de Stichting in aanmerking komen.
Mij Is bekend dat er vrouwen zijn die denken dat zij, omdat zij zelf door werk of
door hulp van naaste familieleden in staat
zijn rond te komen, Stichtingshulp niet mogen aanvaarden. Hoezeer deze houding op
prijs kan worden gesteld, moeten wij toch
niet vergeten, dat, willen wij het offer van
het leven van een echtgenoot of vader
waarderen, wij er ook voor moeten zorgen dat zijn nabestaanden in de zelfde sfeer
en levensstandaard moeten kunnen verkeren als toen hij zelf nog in leven was.
Men hoort nog wel eens opmerkingen als:
„die vrouw is nog jong genoeg, die kan zelf
nog wel „werken" of „moeten die kinderen
nu wel naar H.B.S. of Gymnasium?'
Ons antwoord moet dan zijn, dat vrouw en
kinderen in hun maatschappelijke mogelijkheden het verlies van echtgenoot of vader
niet mogen voelen. Ons gehele volk en in
de eerste plaats de leden van de Stichtingsbesturen, moeten voor honderd procent
aanvoelen, dat het een vanzelfsprekend
recht is dat de nabestaanden de toekenning
ontvangen die maatschappelijk en financieel herstel waarborgen.
Als we met deze hoofdgedachte de Stichtingsgevallen behandelen kan ook de morele zijde van het Stichtingswerk tot uiting
komen. Immers het doel van de Stichting is
ook de nabestaanden bij te staan in de
moeilijke problemen die het leven hun biedt.
, Hier denk ik in de eerste plaats aan de opvoeding van de kinderen, bemiddeling geven bij ziekte enz.
Dit kan alleen geschieden in een sfeer wanneer van beide zijden het recht van de
Stichtingshulp als vanzelfsprekend wordt
aanvaard. Ik zou graag willen dat ieder
lid en beKtuurslid van onze Stichting zich
steeds een beeld maakt van de gedachten
en verwachtingen die de gevallenen t.a.v.
hun nabestaanden hadden.
En dan is ons werk niet alleen een plicht
maar ook een blijdschapgevende rust waarop zijn inzet recht gaf.
TANTE WIEN.

WIE HAD DIT OOIT KUNNEN DENKEN?
Eervol ontslag voor Mr. Dr. Frederiks.

Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat
de minister van Binnenlandsche Zaken op
11 Jan. 1946 overeenkomstig het advies van
de commissie, bedoeld in artikel S vierde
lid van het Zuiveringsbesluit van 1945 (voorzitter prof. mr. Paul Scholten), met toepassing van het besluit van 10 October 1945
(Staatsblad nr. F 221) eervol ontslag met
wachtgeld heeft toegekend aan mr. dr. K.
J. Frederiks, oudsecretaris-generaal van
het departement van Binnenlandsche Zaken.
De minister heeft daarbij overwogen, dat uit
een ter zake ingesteld onderzoek, mede
naar het oordeel van vorengenoemde commissie, is gebleken, dat mr. dr. K. J. Frederiks, secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken, hoewel
aan zijn trouw aan de Koningin en het vaderland niet valt te twijfelen en hij inderdaad door zijn aanblijven ook veel leed en
schade heeft weten te voorkomen, niettemin door te veel toegeven aan de eischen
van den bezetter en het verlenen van medewerking, waar een stellige weigering op
haar plaats ware geweest, een verslappenden invloed uitoefende op den weerstand
tegen den vijand en hi] het vertrouwen verloor van hen, die zich onvoorwaardelijk en
principieel tegen den bezetter en alle door
deze gepropageerde beginselen te weer

stelde.

Kort verslag van de
Vergadering der G.A.C.,
gehouden op 16 Jan. 1946
Allereerst kwam aan de orde de
vraag, of de G.A.C, zou handhaven
haar verzoek aar. het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage om tot
vervolging van het Driemanschap der
Nederlandsche Unie over te gaan.
Daartoe was besloten op 28 November 1945.
Op 29 November 1945 circuleerde
echter in de Pers het bericht, dat
het Driemanschap zelf aan den Minister-President had verzocht een commissie in te stellen ter beoordeling
van optreden en beleid van het Driemanschap gedurende de bezetting.
Deze ontwikkeling was voor het
Bureau der G.A.C, aanleiding, de
verzending van het verzoek om vervolging niet te doen plaats vinden,
daat het de G.A.C, onverschillig is,
of opheldering verkregen wordt langs
de weg, die haar oorspronkelijk zelf
aangewezen leek, dan wel langs de
weg, thans door den Minister-President op verzoek van het Driemanschap zelf, ingeslagen.
De plenaire vergadering der G.A.C
ging accoord met het beleid van haar
Bureau; het ligt in de bedoeling,
voormeld verzoek als basis voor de
behandeling aan de door den Minister-President aangekondigde commissie
toe te zenden.
Naar aanleiding van een onderhoud,
dat enige leden van het Bureau der
G.A.C, met den Minister-President
hebben gehad, werd uitvoerig de
vraag besproken, wanneer de G.A.C,
zich zelf zou ontbinden. Twee standpunten stonden tegenover elkaar:
enige leden van de G.A.C, gaven als
hun mening te kennen, dat de G.A.C,
zich zou moeten ontbinden; zodra
de nieuwe Tweede Kamer haar eerste zitting zou aanvangen, zulks o.m.
op grond van de overweging, dat
in een democratische staat dan eventuele klachten — ook ten aanzien
van de onderwerpen, welke de G A.C.
regarderen — aan de Kamerleden
moeten worden doorgegeven; andere
leden der G.A.C, waren van oordeel,
dat zoolang de zuivering en berechting niet op redelijke wijze zijn afgewerkt en de Stichting 1940—1945
niet afdoende haar taak vervult, de
G.A C. nog niet tot ontbinding kan
overgaan.
Besloten werd, deze aangelegenheid
eerst in het Bureau nader te bespreken, welk Bureau dan deze quaestie met haar advies zo spoedig mogelijk aan de plenaire vergadering zal
voorleggen.
Allen waren het er mee eens, dat
zolang de G.A.C, nog niet ontbonden is, de G.A.C. ,op energieke wijze
haar taak dient aan te pakken en
dat zij in het vervolg meer publiciteit
dient te geven aan haar werkzaamheden, o.m. via de radio.
Voorts werd benoemd een redactiecommissie om te komen tot een compleet boekwerk over het verzet;
uiteraard blijven de afzonderlijke
verzetsorganisaties bevoegd een eigen
Gedenkboek uit te geven.
Mededeling werd gedaan van een
schrijven van de G.A.C, aan Hare
Majesteit de Koningin met verzoek
Mr. Smits, die in de bezetting tot lid
van den Hogen Raad is benoemd en
die toen die benoeming heeft aanvaard, thans niet overeenkomstig het
voorstel van de Tweede Kamer in die
functie opnieuw te benoemen.
Tenslotte werd nog door den secretaris medegedeeld, dat het Mededelingenblid van de G.A.C, in het
vervolg op een andere wijze zal worden verspreid, dan tot dusver te doen
gebruikelijk was. Eerst zal zulks o.m.
geschieden via de Mededelingenbladen van de L.Q. en G.O.I.W.;
zoo spoedig imogelijk zal echter de
verzending geschieden door den drukker rechtstreeks aan den individuelen
lezer.

STICHTING 1940 — 1945
Er is een verslag van den directenr
der Stichting verschenen over het
werk ir. 1945 verricht.
Het is een. getuigenis van de ernst,
waarmede het bureau haar werk
onder ogen ziet. Openlijke erkenning
van mislukkingen en te grote vertragingen geven ons als medewerkers
van de Stichting het besef, dat het
bureau zijn verantwoordelijkheid verstaat en niet aan misplaatste camouflage doet.
Een ernstig beroep op de medewerkers
om het Stichtingswerk ^roof te zien
en om van de diverse levensbeschouwingen openlijk blijk te geven, in een
'sfeer van wederzijds respect, besluit
het stuk.
Wij zijn dankbaar voor de ontwikkeling van het Stichtingswerk. Uit een
bijkans chaotische toestand is een geordend apparaat gegroeid, dat reeds
zeer ver is in het doorvoeren der
uniformiteit, en toch de locale kleur
der afdelingen laat bestaan. Het
bureau is er in grote lijnen in geslaagd het juiste evenwicht te stabiliseren. Daardoor heeft het vertrouwen
gewonnen in het land.
Zeker, er zijn nog gebieden, waar
het Sticht'mgsverband duidelijker moet
worden. Limburg hangt er nog te veel
bij. Hoe staat het met Zeeland?
Brabant zoekt energiek zijn weg om
Landelijk Herstel organisatorisch tot
een gelijkwaardig Stichtir.gsorgaan om
te bouwen. Wat het werk betreft, was
men ons daar uit den aard der zaak
reeds voor.
In Friesland is nog een sterk wantrouwen tegen de Stichtingsleiding.
Een wantrouwen, dat overwonnen kan
worden door een voortdurend overleg.
De democratische bestuursvorm zal
ook Friesland geven, wat het kan en
mag verlangen. Wat er verder te
wensen overblijft, kent het leven
in het algemeen als onvervulbare
wensen.
Wie het bureau kent, zal begrijpen,
dat het zoveel successen boekte.
Mannen en vrouwen, die de Stichtir.gszaak willen dienen zonder meer,
en die open staan voor kritiek. Een
verkwikking in deze tijd.
Ook de regeringsbureaux zijn niet
ongevoelig voor dit werk. Met verbazing ziet men daary hoeveel men
presteren kan met eenvoudige middelen.
Is er geen critiek op de Stichting? 't
Zou saai worden daar nu weer over
te beginnen. Lees de „medewerkersfolder" maar.
Opmerkingen.
1. Flare Majesteit wenst op de
hoogte te worden gesteld van de gegevens van alle gevallen verzetslieden. Werkt daaraan mee en vul 'tl
formulier, bij de Stichting te verkrijgen, in voor een U bekend geval.
De Stichting stuurt ook zelf staten
rond. Dubbelwerk is niet nodig,
maar als er maar enige twijfel is, dat
een geval vergeten wordt, neem dan
zelf het initiatief. Hartelijk dank.
2. Ook in Zuid-Holland is men
thans practisch toe aan de samenstelling van een provinciaal bestuur. Zoals bekend, 'zal ieder provinciaal bestuur vóór 1 Februari het nieuwe
hoofdbestuurslid aanwijzen voor het
bestuur, dat ongeveer 1 Mei kan optreden.
3. Van verschillende zijden uit het
buitenland krijgt de Stichting verzoeken om peetschappen over kinderen van verzetsslachtoffers.
4. Voor herstel van schade aan bedrijven van illegale werkers, wende
men zich tot de Stichting. De plaatselijke herstelbanken zullen hulp verlenen.
REDACTIE

Omstreeks medio Februari 1945 verhuisde
de SD. te Leeuwarden van de Spaarbank
naar het Burmaniahuis. Daar deze voornemens ook bekend waren geworden bij den
Gewestelijken §abotage-Commandant werden er plannen beraamd om, zo mogelijk,
alles clandestien af te luisteren wat zich
binnen de muren van het toekomstige SDgebouw zou afspelen.
Verschillende voorstellen werden onder de
loupe genomen en de idee om geheime microfoons aan te brengen en deze langs een
extra lijn naar een luisterpost buiten het
gebouw te voeren, vond het meest ingang.
Enige technici van de PTT bekeken de zaak
en met medewerking van een paar leden
van de buitendienst werd een voortreffelijk
plan gesmeed.
Een tweetal plaatselijke firma's bleken bereid het nodige materiaal af te staan, terwijl een bewoner van de Nieuwe Oosterstraat zijn pakhuis beschikbaar stelde om
de luisterpost onderdak te verlenen.
De grote vraag was tenslotte op welke wijze het Burmaniahuis met deze luisterpost
verbonden moest worden. Er zat niets anders op dan een extra kabel in de ondergrondse telefoonkabel in te lassen en deze
via de telefooncentrale van de SD te voe-'
ren naar de luisterpost in de Nieuwe Oosterstraat.
Dit ongetwijfeld lastige en brutale karwei
kwam, dank zij hst PTT-personeel, tot stand.
Thans kon verder gewerkt worden.
De beste plaats om de microfoons te plaatsen zou achter het behang zijn en besloten
werd dit te doen in de kamers van de SDers Albrechts, Grundmann en Vogt. Tevens
zou nog een aftapping gemaakt worden van
de speciale lijn, welke van het Burmaniahuis naar het Gerechtshof liep, benevens de
beide lijnen waarover alle inkomende en
uitgaande gesprekken liepen en de huistelefoonlijn van kameraad Albrechts.
Helaas kwam er een kink in de kabel, wel
niet letterlijk, maar dan toch figuurlijk. Want
op de dag dat de microfoons dóór de jongens aangebracht zouden worden, was de
SD reeds aan het verhuizen. De zaak leek
hopeloos. Al het andere werk zou voor niets
geweest zijn! Gelukkig was de SD zelf zo
bereidwillig om uitkomst te brengen. Zij
riepen de hulp in van de PTT want de bestaande telefooninstallatie was niet naar de
zin van de heren. Ze moest veranderd worden. Nu, dit geschiedde dan ook, evenwel
met dien verstande dat de PTT-technici van
de gelegenheid gebruik maakten om in de
telefoontoestellen van de heren een klein
microfoontje te plaatsen. Onder de ogen van
de SD-ers werd dit waagstuk volbracht en
ze hadden er niet de minste erg in. Toen
dit meesterstukje was volbracht was de rest
voor de jongens van de PTT slechts kinderspel. Ook de luisterpost was spoedig in orde en het spel kon beginnen.
De luisterpost was zo gemaakt, dat de afgeluisterde gesprekken meteen weer doorgegeven konden worden. Zondag 25 Februari 1945 trad deze unieke luisterpost in
werking en vier jongens en één meisje waren dag en nacht in touw om de zaak goed
te doen functionneren.
Alle gesprekken werden precies genoteerd

en in een overzicht over de gehele dag samen gevat. Het luisteren geschiedde met
koptelefoons, waarin het geluid versterkt
werd. Het geluid werd op deze wijze tienvoudig versterkt en wanneer in het Burmaniahuis één van de heren hoestte, was het
aan de luisterpost of een donderslag weerklonk.
Van alles kwam er door en heus niet alleen
dienstgesprekken.
De particuliere aangelegenheden van de heren, niet voor andere oren bestemd, waren
soms vermakelijk om aan te horen, vooral
als Albrechts met José, zijn kleines Schwein
een liefdesonderhoud had.
Maar meestentijds waren de gesprekken
van ernstiger aard. Men hoorde de namen
van verraders, men hoorde bevel tot arrestatie geven en plannen beramen voor
nieuwe razzia's. Van de eersten werd een
kaartsysteem aangelegd, terwijl in de andere gevallen, zij het vaak op het nippertje,
gewaarschuwd kon worden en zodoende
veel ellende voorkomen.
Aanvankelijk vonden de verhoren in een
vertrek plaats waar geen microfoon aanwezig was, doch de laatste weken konden deze
ook beluisterd worden. Het was vaak vreselijk om aan te horen en men had er sterke
zenuwen voor nodig. De verhoren van de
op 7 April gearresteerde leden van een
groep konden op deze manier gevolgd worden. Door het aanhoren hiervan was het mogelijk tientallen mensen nog tijdig te waarschuwen, die anders in handen van de SD
gevallen zouden zijn.
Dit is juist de grote betekenis van de luisterpost voor het illegale werk in Friesland
geweest, dat men zovele personen nog tijdig heeft kunnen waarschuwen, om aan de
beulshanden van de SD te ontkomen. Was
dit niet gebeurd, dan zouden er veel meer
slachtoffers gevallen zijn.
Uit de aard der zaak moest men met het
luisteren steeds voorzichtig zijn en een keer
toen een naam en adres in de Oosterstraat
opgegeven werd (men had niet verstaan
welke naam en welk huisnummer) dacht
men dat de zaak- verraden was. De familie
waar men te gast was, verliet onmiddellijk
het huis en de luisteraars werden met stens
en handgranaten bewapend. Maar het werk
ging door. Toen evenwel enige tijd later
een Hauptsturmführer opbelde over sabotagehandelingen, werd hem voor hij begon,
gezegd: „Moment, moment. Alle lijnen worden afgeluisterd"!! De SD wist het dus!
Vlug werd overlegd wat gedaan moest
worden en besloten werd die nacht de post
te verlaten. Later werd zij door een tweetal
vrijwilligers weer bezet. Uit de gesprekken
bleek echter wel, dat de moffen op hun hoede waren en de gesprekken welke gevoerd
werden, waren van generlei belang meer.
Wel bemerkte men, dat de moffen de laatste
dagen voor de bevrijding uiterst zenuwachtig waren.
Alle hulde aan degenen, die deze luisterpost
gedurende de twee maanden dat zij op volle
toeren draaide, bezet hebben. Hulde ook
aan de leden van de PTT, door wier vindingrijkheid het mogelijk was de SD deze
poets te bakken en vele mensen uit de klauwen van de nazibeesten te houden.
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et is niet eenvoudig om hier in „De Zwerver" een verslag te geven
over de voedseltransporten, voorzover tenminste het halen van
aardappels voor de onderduikers, zo'n wijdse naam mag dragen.
Want de LO heeft wel belangrijker werk gedaan en deze voedseltransporten waren maar een druppel in de emmer van de grote
nood van ons volk in 1944.
Haarlem was niet gered met de aardappels, die de LO haalde. Wat
er gebeurd is, danken we aan de boeren, die voor gewone prijs
aardappels verkochten, terwijl ze er het driedubbele voor konden
krijgen. Als er bedankt moet worden, dan hebben deze mensen het
verdiend; zij hebben iets gedaan voor ons volk, dat „aan de heidenen was overgeleverd", binnen- en buitenlandse aasgieren!
Als ik hier een tocht beschrijven ga, dan zult U wel merken, dat de
organisatie niet erg klopte, ik ben in die dagen wel eens jaloers
geweest op de Duitsers, die met hun perfecte organisatie ons
tegenwerkten, waar ze konden.
Als de afspraak was, „half zes weg", dan bepaalde je door gewoonte al „Dus in ieder geval niet om half zes"; als de aardappels
In Heerhugowaard lagen, dan was je tenslotte van één ding zeker,
dat ze daar in ieder geval niet lagen. Ik zal hiervan nooit verwijten maken aan de LO, (al heb ik dat wel eens gedaan, toen ik
op mijn sokken van het Alkmaardermeer naar huis moest lopen,
eh
door de „kloppende" organisatie).
Want nu we er eenmaal achter staan zien we de dingen in de juiste
verhoudingen, zien we dat dit alles gebeurde onder de ogen van
de Duitsers, die angstwekkend raak toe sloegen en we staan verbaasd dat er nog iets gebeuren kon.
Daarom, als ik verwijten wil maken, dan moet ik naar Neurenberg,
maar ik denk dat de openbare aanklager met zijn waslijst zal
zwaaien en bulderen: Mag ik misschien eerst even uitspreken?
De man heeft gelijk, wat zal ik in Neurenberg met mijn aardappelverhaal en mijn verwijten, dat de schuit nooit op tijd wegging?
Toch wil ik het verhaal ergens kwijt, dus dan maar bij de LO zelf.
Op een morgen kreeg ik een briefje of ik even in Haarlem wilde
komen, ik zal niet uitwijden; het resultaat was dat ik door de LO
aangesteld werd als „controleur" voor de aardappeltransporten,
met omschrijving: In zo'n kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk aardappels binnen Haarlems muren. Zo'n transport was in 1944 niet eenvoudig. Eerst moest er een schuit gevonden worden — met schipper
natuurlijk, want ik was maar controleur. Verder moest er olie van
de Duitsers worden gekraakt, dan nog eh
aardappels!
Door een uitgebreide organisatie in Noord-Holland had de LO met
meewerkende boeren een mogelijkheid gemaakt om aardappels
van het platteland naar de steden te brengen.
Na alle voorbereidingen stapte ik enkele dagen later om half zes
op de twee „gammele" schuiten en maakte kennis met schipper en

en ik hield me in de roef onledig met den knecht, een Jehova-getuige.
Nederlanders spelen allemaal een beetje „theoloogje" zelfs als ze in
een roef van een oude schuit zitten en ik heb op die dag alleen betreurd dat de aantekening op mijn persoonsbewijs „theologisch student" alleen maar was aangebracht om in de trein vrij te lopen.
Want de strijd was zwaar, in het vooronder!
's Avonds kwam de schipper terug met betere papieren (ze waren
net zo vals als de vorige, maar dat wist hij niet). Ik heb hem de
hele avond overtuigd, dat hij meteen weg moest varen als hij nog
een aardappel wilde zien, want ik voelde bitter weinig voor een
tweede ontmoeting met de „groene broeders" van 's morgens, die
we misschien ontlopen zouden, als we gewoon verder gingen. Na
wat bakkeleien over en weer, viel 't besluit de volgende morgen
toch maar weg te varen, als tenminste de motor nog in orde was.
Inderdaad kreeg hij hem de volgende ochtend „aan de praat"
zoals een schipper dat noemt, en alles ging waarlijk vlot, zodat
we om half vier in Warmenhuizen lagen.
Daar kwam dan ook prompt tegenvaller nr. 2, want het opgegeven
adres wist van niets, had geen enkel bericht gehad en stond volkomen perplex. Ik ook, want ik dacht aan de 20 ton aardappels.
Toch moest er iets gebeuren, ik noemde een paar daverende LOnamen, en ineens konden we praten. Het bleek, dat het bericht van
onze komst niet was doorgegeven, maar de LO-man wilde ons wel
helpen; één schuit moest door naar Dirkshorn, de andere moest in
Warmenhuizen achterblijven om daar geladen te worden.
We kregen een jongen mee als „loods", omdat we in het ondergelopen land geen vaarwater konden vinden.
Nu wil ik hier geen kwaad spreken, maar de jongen was een ontzettende slome en antwoordde op elke vraag „Ja", zodat we al
maar verder uit de koers raakten. De schipper raakte zo langzaam
aan tegen het kookpunt en schreeuwde tegen me: „Als we nou
weer uit de koers raken, verzuip ik hem".
En het gevolg was, dat de jongen nog hartgrondiger „Ja" ging zeggen, op alle vragen van den schipper (om de verdrinkingsdood te
ontkomen, denk ik).
Laat op de avond zijn we bij een juffrouw terechtgekomen, die daar
woonde midden in 't barre overstroomde land en ze heeft ons heen
en weer dribbelend en wijzend met haar korte armpjes de weg gewezen naar Dirkshorn; onze „loods" zat al in de roef, zijnde ongeschikt voor enig goed werk.
We hebben precies gevaren op het kompas van de dikke armpjes,
we kwamen wèl in een dorp en vroegen aan den jongen of het
Dirkshorn was. Hij zei getrouw aan zichzelf: „Ja". Toen we in het
dorp zelf gingen vragen, was het Dirkshorn niet. Gevolg was de
schipper een heel lelijk woord zei, de jongen met fiets en al aan de
kant zette en me duidelijk maakte, dat het voor die dag welletjes
was.
Maar ja, de afspraak was de volgende dag te laden en als ik er
hoe dan ook. niet was met de schuit, liep alles -weer in de war. Dus
zijn we in het dorp de weg gaan vragen met het resultaat, dat we
een half uur later in Dirkshorn lagen. Ik snelde naar het opgegeven
adres en vond een gastvrij onthaal van een hartelijken Noord-Hollandsen boer, LO-man ter plaatse.
Als hij dit leest, dan nog van deze plaats mijn dank voor alles wat
hij in die dagen voor ons gedaan heeft, niet alleen voor zijn gastvrijheid, maar ook voor alle aardappels, die hij uit Dirkshorn geschraapt heeft voor de LO.
De volgende morgen moest de schuit eerst naar de laadplaats geboomd door een smalle sloot. Jén, de Jehova-getuige, zou dat
waarnemen. Ik merkte wel, dat het niet hevig boterde tussen den
baas en Jén, maar een half uur later wist ik ook waarom, want
Jén was zoek met z'n schuit tussen het riet van Dirkshorn en de
schipper heeft me in woede toen allerlei van Jén verteld, ik begreep
en zweeg, zwijg ook tegen U, omdat ik Jén niet zwgrt wil maken.
We zijn gaan zoeken en 's middags om één uur vonden we Jén in
het riet verward, in de sloten verward, mistroostig op de voor-

,,0p twee gammele schuiten"

knecht, die in de heilige overtuiging leefden, dat het voor Gemeentepersoneel was en dat ik een van de ambtenaren van het stadhuis
was.
Binnen 2 dagen zouden we terug zijn met 20 ton aardappels, maar
die overtuiging liet ik varen toen voor het Alkmaarder meer de
schuit ineens principieel werd en niet meer op gestolen Duitse olie
wilde lopen. Gevolg was, dat we voor de kant gingen liggen om
de motor na te kijken. Gevolg was óók, dat we bezoek kregen van
twee Grünen, die eerst al enigszins verwonderd waren over het
feit, dat er „theologisch student" op mijn persoonsbewijs stond. Ik
eigenlijk ook wel een beetje, want ik was het helemaal vergeten.
Toen vroegen ze de „vaarpapieren", maar er klopte niets van,- ze
zouden de zaak onderzoeken en zolang moesten we maar blijven
liggen. Ja, wat blijft er dan van de afspraak over, 's avonds in
Warmenhuizen te zijn? De schipper stapte op zijn fiets naar Haarlem om betere papieren te halen aan het adres, dat ik hem opgaf
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plecht gezeten, „omdat alles zo tegenliep". De uitbarsting van den
schipper volgde prompt; ik ben maar even doorgelopen om de
slachting niet mee te maken, zodat ik daar niet over vertellen kan.
Tegen mij bromde de schipper, „dat d'r een vloek op dat vrachie
aardappels lag", anders zou alles niet zo in de war lopen. Ik zou
dit nog wel een paar maal te horen krijgen, voorafgegaan door een
verwijtend: Zie je nou wel
maar ik was niet van plan om over
dit mysterie te gaan bomen, omdat het regende en omdat we nu
eindelijk konden laden, de moeizaam door onzen LO-man bij elkaar
gebrachte aardappels.
We waren al bezig, toen een „snelle bode" uit Warmenhuizen kwam
zeggen, dat de andere schuit óók in Dirkshorn geladen moest worden. Dat kwam dus neer op het volgende: Met de motorschuit terug
naar Dirkshorn, (al dan niet met „Ja"-zeggende jongeling), schuit
aankoppelen, en weer terug, dus twee keer de weg zoeken in ondergelopen land.
Dies maakte ik me bevend op om den schipper zacht op deze slag
voor te bereiden, maar hij kwam al op me af rennen (was al ingelicht): „Benne julHe nou helemaal be
" enfin U begrijpt.
Ik wist, dat er nog meer zou komen en het kwam ook prompt: „Jongen, d'r ligt een vloek op dit vrachie, wat ik je brom, dit wordt té
bar". Ik gaf het hem toe en we hebben tenslotte drie vletten geleend, om die in Warmenhuizen in onze schuit over te laden,
"s Avonds om 7 uur lag de „sleep" klaar; een grote schuit met 11
ton, 3 vletten met ieder 3 ton en we zijn vast een eindje in de richting van Warmenhuizen gesukkeld; de schipper gaf nog een paar
steken, dat een burgemeester (zélfs die van Haarlem) alles in de
war stuurt, dat de gemeente het voortaan beter organiseeren moest
en dat er „een vloek" op het vra
" enfin dat weet U al.
De volgende morgen werd ik gepromoveerd tot roerganger van de
achterste vlet bij gebrek aan geschoolde krachten. Ja, nu moet me
een bekentenis van m'n hart: ik zat op dat moment onder de snijdende blikken van den schipper meer in de knoop dan voor een
examen; ik had nog nooit aan een roer gestaan en de resultaten
waren er ook naar. Als ik niet in de kant zat, voer ik er angstig
snel naar toe en een gebrul van de voorste schuit deed me het
gevaar weer bewust worden. Want drie en een half ton aardappelen zijn in deze omstandigheden een gevaar, en voor je 't weet
naar de kelder — dan kun je er naar vissen.
Toen ik op een moment de wal weer angstig dicht naderde, riep ik
naar den schipper, dat ik de portefeuille van roerganger aan andere liefhebbers beschikbaar stelde, maar het sneed al weer doo?
de lucht: „Kijk uit!!' en toen ik dat wilde doen, zat ik al in het riet,
en de 3VJ ton aardappelen werden gered, doordat de schipper de
voorste schuit snel stil legde.
Op de kant heb ik voor mezelf het gedicht van Vondel gereciteerd!
„Men klaagt indien de schoener strandt.
Maar niet wanneer ze rijkbelaan
Uit de verbolgen oceaan
In een behouden haven landt."

vergeten, raakte de benzineleiding verstopt. Aan de wal gerepareerd, wéér gestart; accu leeg gestart! Dat kostte ons een dag, om
die in Alkmaar opgeladen te krijgen. De schipper ging met het
onding op stap. Jén hield zich onledig met het verzamelen van
wintervoorraad bij de omwonende boeren. Ik keek uit naar de
Duitsers, want we lagen dicht onder Alkmaar en misschien herkenden ze onze schuit van de eerste kennismaking. Toen Jén aan
boord kwam, zetten we ons theologisch debat voort.
De volgende Zaterdagmiddag was alles weer in orde. We tuften
door Alkmaar, een controle van de Duitsers bij de brug, verder
hadden we een ongestoorde tocht tot 's avonds half elf bij de
Spaarndammersluis. Daar duiken ineens zaklantaarns en leren jassen uit het donker naar voren; de inhoud van de leren jassen
schreeuwt ons aan de wal en het blijken CCD-ambtenaren te zijn.
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..Tiet blijken CCD ambtenaren te zijn" ......

Ik liet de papieren zien en kreeg ze terug met de boodschap, dat
ik twee jaar te laat leefde. De papieren waren van 1942!
Ik kon niet anders dan gelijk geven en begon een hartroerend verhaal over „burgemeester en wethouders van Haarlem, die in deza
nood der tijden aardappels lieten halen voor het hongerend gemeentepersoneel" en die mij hadden aangesteld als controleur.
Of de heren nu bezwaar hadden, dat het corps controleurs met één
v/as uitgebreid weet ik niet, maar ze beliefden het niet te geloven,
zagen me aan voor zwart-handelaar en wilden de aardappels in
beslag nemen. De schuiten werden onderzocht door de andere
„leren jassen" en de schipper siste nog net even: „Zie je nou wel...
want hij dacht aan zijn half mud tarwe, voor vrouw en kroost losgebrand bij een boer uit Dirkshorn. Ik stak alleen mijn tong tegen
hem uit, liet op bevel m'n persoonsbewijs zien, dat niet direct het
vertrouwen van de „leren jas" versterkte: „theologisch student"?
En controleur?" Nee, dat kon de man niet rijmen. Ineens werd hij
vertrouwelijk en begon: „Zeg me heus maar wat er aan de hand is.
ik begrijp het wel." Ik wist niet of de man betrouwbaar was, dus
eerst vertelde ik maar weer over de burgemeester en de gemeenteraad, die zo om aardappels verlegen zaten.
Ik geloof, dat ik bar vervelend werd, want ineens riep hij woest:
„Nu is het uit, in beslag genomen!"
Ja, wat doe je in zo'n geval. Je waagt het.
Ik noemde een naam: „Beemsterboer, Warmenhuizen". 't Was ol
ik een goeie mop verteld had. Ineens stonden ze allemaal om ma
heen, klopten op m'n schouder: „'t Is in orde hoor, neem me niet
kwalijk, dat wist ik ook niet".
„Stommerd, waarom zeg je dat niet eerder?" Ik geef meteen terug:
„Stommerd, waarom stel je je aan als Landwacht?" en we scheidden alsof we elkaar al jaren kenden. „LO-idylle aan de Spaarndammersluis!"
Gelukkig zitten onze mensen ook in de CCDI
De lust tot varen was ons ontnomen, 't was half twaalf en bovendien had de schipper ineens door, met wie hij in zee gegaan was,
voelde zich zwaar „genomen", bromde van alles over mensen buiten hun weten in handen van de SD spelen.
Om één ding was ik blij, hij had nu tot Haarlem een ander thema
om me te verwijten en ik zweeg wijselijk over den burgemeester
en 's mans wethouders.
Zo kwamen we Zondagsmorgens om 6 uur in Haarlem, om zeven
uur zat ik bij van Asten in de Leidschestraat op te scheppen, dat
de LO een enorme organisatie was, bovendien wereldberoemd tot
onder de CCD toe.
De schipper kreeg een mud aardappelen extra
vanwege „de
vloek op het vrachie" en de blootstelling aan SD vervolging.
En ik reciteerde maar weer:

j

Het leek me niet juist om het hardop te doen, want de schippei
ploeterde wat hij kon om de vlet weer vrij te krijgen. Ik werd vervolgens gedegradeerd tot roerganger van de middelste vlet, Jén
nam de achterste en ik voelde me veilig tussen twee kundige
lieden.
De rest zal ik U sparen, weet alleen dat er nog meer gebeurde,
waardoor de schipper recht kreeg om weer te verwijten: Zie je
nou wel enz
In ieder geval kwamen we in Warmenhuizen, en
de schuit lag er nog (je verwondert je tenslotte over alles). We hebben overgeladen en kropen in de roef, sliepen over en door elkaar
en de schipper herinnerde me aan de beloofde slaapplaatsen en
het „Warme eten" (we hadden bijna aldoor brood gegeten).
Ik schoof het maar weer op den burgemeester en zo zijn we vredig
gaan slapen met z'n drieën in 2x2x.Vh m3.
De volgende ochtend, we waren de „vloek op het vrachie" al bijna

Men klaagt indien de schoener strandt
Maar niet wanneer ze rijk belaan
uit de verbolgen oceaan
In een behouden haven landt

,T) r ligt een vloek op dat vrachie !!"
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Aan
de
gevallenen
Blijf bij hen. Heer, haast daalt de donk're nacht;
diep wordt het duister, wees hun trouwe wacht,
als — machtloos — vrienden wijken ver van hen;
O Gij, die helpen kunt, bliji hun nabij.

Snel ebt hun jonge leven naar den dood;
vreugde gaat onder — kil in 't avondrood;
verder} en ondergang staan aan hun zij;
Gij, Onverganglijke, blijf hun nabij!

é

Heer, draag hen door Uw tegenwoordigheid!
Uw arm verwinn' den Booze in den strijd;
Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij?
Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij.

Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht.
Gij droogt hun tranen, stilt hun bitt're klacht.
Waar is, o dood, uw prikkel, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar zijn zij in den Heer.

Houdt Gij Uw kruis hoog voor hun brekend oog,
een lichtend teeken, wijzend naar omhoog.
Schaduwen vliên; Gods eeuwig licht daagt blij;
In sterven, stervennood, blijft hun nabij.
^

Eind December heeft op de begraaiplaats Oud-Zuilen te Utrecht de onthulling plaats gehad van een monument dat daar geplaatst is ter
nagedachtenis van HENK KNIPSCHILD, die op 27 September 1944
in het Fort de Bilt gefusilleerd werd.
Behalve de ouders en naaste familieleden van Henk waren vele oudK.P.-ers en L.O.-ers, onder wie wij
„Mem", de moeder van de Utrechtse K.P. opmerkten, bij de plechtigheid aanwezig.
Nadat de beeldhouwer, J. v. Luin,
de symbolische voorstelling van het
monument aan de aanwezigen had
uitgelegd, hield Ds. Baakman een
toespraak naar aanleiding van Joh.
13—IS.
Vervolgens memoreerde Oom Jan
(Lt. Bosch) de strijd, die tlenk gevoerd had en die voor de nog levenden een aansporing moet zijn
te blijven strijden voor werkelijke
vrijheid en rechtvaardigheid.
Mr. Otten herdacht Henk als een
plichtsgetrouw werker, die altijd
een voorbeeld van anderen was.
De laatste spreker was Bert, die de
illegale werkzaamheden van Henk
in het kort naar voren bracht en
hem vooral als vriend eerde.
De plechtigheid werd gesloten door
Ds. Baakman met een gebed.

W7: gEVZEwaEmoEx.
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October 1943.
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JAN
SCHULENKLOPPER

JOHANNES POST
Het zou onbillijk zijn over het leven en sterven van Johannes te spreken, zonder te wijzen
op de bron, waaruit hij zijn 'kracht putte.
Hij zag de bron meer dan zichzelf.
Wat hij nam uit die bron voelde hij te moeten
doorgeven.
Geboren te Hollandscheveld, een klein dorp
vlak bij Hoogeveen, uit een stoeren sterken
vader en een wijze, vrome moeder, is hem reeds
vroeg gehoorzaamheid geleerd aan het wettig
gezag.
De liefde voor het recht was hem aangeboren,
maar moest ook worden bijgebracht. De weg
tot slagen in het leven werd hem met beslistheid gewezen thuis en op een uitstekende
lagere school, waar met veel talent blijvende
liefde gekweekt werd voor het huis van
Oranje. Vroeg kwam Johannes van tucht tot
zelf-tucht en van onderricht tot onderzoeken.
Reeds op 19-jarige leeftijd was hij voorzitter
van de J.V. en leider der knapenvereniging.
Tien jaar later werd hij gekozen tot gemeenteraadslid voor de A R. en heeft toen meteen een
wethouderszetel gehad, waarvan hij afstand
deed tijdens de bezetting, omdat hij meende
te moeten heengaan, waar hij den vijand
vreesde te dienen. Zijn kinderlijk geloofsvertrouwen maakte hem vroeg tot een zelfstandigen man, die mede door de moeilijke tijdsomstandigheden gehard werd voor het leven.
Door zijn geloofsoptimisme bleef hij zijn omgeving dienen. Nooit kwam hij in opstand,
wanneer tegenslag hem in zijn bedrijf of huiselijk leven (hun eerste zoontje stierf) de weg
vooruit leek te versperren; steeds meende hij,
dat God deze slagen gebruikte als opvoedingsmiddelen. Hij mocht er niet bij blijven en bleef
strijden met een vast geloof in de overwinning.
Hij zag zijn gezin, maar ook zijn bedrijf
groeien en voelde zich gelukkig. Toch sprak hij
altijd over dreigende wolken over ons land en
leven. In eigen kring, die hoe langer hoe groter werd, stak hij zijn rustige waarschuwende
vinger omhoog toen Adolf Hitler niet meer
met de hulp van de volksvertegenwoordiging
regeerde, maar met gebruik van deze instelling, eigen inzicht dicteerde.
Met teleurstelling en verbazing zag hij het
ordelijk binnentrekken van de Duitse vandalen,
die reeds een paar uur na de inval zijn woning passeerden.
Zijn vrouw vond goed, dat hij onmiddellijk
een groep jonge boeren bij elkaar riep, die zou
pogen achter de waterlinie te komen om te
kunnen vechten. De groep werd gevormd,
maar vertrok door' omstandigheden niet. Spoedig kwam hij in aanraking met een Duits
spion, die voor de geallieerden werkte en in
zijn huis des avonds een paar Hoogeveense
jonge mannen ontmoette. Door dezen werd hij
van nabij ingelicht over de Duitse kracht en
tactiek.
De nationaal-socialistische bedoeling was antigoddelijk. Hij wist, dat er een roeping voor
hem lag om de helpende hand te bieden, waar
hij kon.
De registraties van mensen en vee konden den

„JELLÊ" - ..HIDDE"
vijand alleen maar dienen. Als een speldeprik
zag hij de eerste overvallen op bijna alle
PBH's in de omgeving, die voor het overgrote
deel rustig verliepen. De vijand wilde toen
nog overtuigen van zijn goede bedoelingen en
nam geen repressaille. Eenj ter dood veroordeelde vluchteling was de eerste onderduiker, die
maanden bij hem thuis verborgen werd, en die
later, vooral op het terrein van Jodenhulp,
hem trouw terzijde stond. Johannes heeft zijn
kracht gezocht in overtuigen, meer dan in geweldpleging. Een goed voorbereide overval is
al half geslaagd. Bij die voorbereiding behoorde ook het gebed. Wie zal ooit dat bidden
kunnen vergeten van Johannes? Daar lag zijn
kracht. God streed aan zijn zij. Reeds in 1942
besprak hij de mogelijkheid tot het vormen
van een groot verzetsblok, bestaande uit over
het land verstrooide kleine verzetsgroepen, die
een wacht moesten vormen rondom de bedreigde Joden en jeugd. Het eigenaardige middel om te slagen was het geven van de tekst:
„Verbergt de verdrevenen en meldt den omzwervende niet", die als sleutel gebruikt werd
om hart en deur te openen voor het aanvankelijk kleine, maar steeds groeiend leger van
gezochten.
O, hoe heeft hij gesteund op zijn vrienden,
die hij en naar boven en rondom zich zo voorzichtig maar ook solide wist te kiezen. Wat
heeft hij genoten van de medewerking van vele
jonge, moedige kerels, die met en voor hem
door het vuur gingen.
Toen hij in Juli 1943 in Apeldoorn bij Jodenberging gevangen raakte werd hij als Petrus
weer uitgeleid, zij het dan ook door de hand
van een burger, die politieagent bleek te zijn.
Hij leerde nog meer, dat God voor hem een
taak had weggelegd, een taak die mogelijk wel
niet afgemaakt zou worden, maar waaraan hij,
met anderen, al zijn energie moest geven.
Op de dag af heeft hij nog eem vol jaar gewerkt, waarbij hij elke week twee volle nachten vergaderde met verschillende groepen of
ook met de TOP.
Rondom werden zijn vrienden gegrepen en ter
dood gebracht. Hij bleef rustig aanvuren om
door te gaan. God bepaalt de maat van onze
dagen, zo zei hij; wij moeten zorgen, dat wij
onze wettige Koningin en regering weer met
een opgericht hoofd kunnen ontmoeten.
Hij heeft na de overval op de Weteringschans,
welke mislukte, hoewel er reeds tientallen door
hem voorbereide overvallen waren gelukt, niet
de Koningin, maar den Koning der koningen
ontmoet. De Duitse beulen deelden mee, dat
hij en zijn makkers in de gevangenis tot het
laatste toe hebben gebeden.
De vijand dacht te doen te hebben met ontwapende strijders, maar het bleek, dat dit
maar zeer en dele waar was, want pleitend op
de verdienste van Jezus Christus is hun bidden
overgegaan in een eeuwige lofzang ter ere van
God.
Hij wist het, strijders vielen weg, maar de
bron van kracht tot de overwinning bleef.
P.

In Juni 1944 kregen wij Jelle, later Hidde, bij
ons in Friesland. Als Opperwachtmeester der
Staatspolitie te 's-Gravenhage kwam hij voor
de keus te staan, den bezetter gehoorzamen of
voor zijn principe als Nederlander uitkomen.
Hij koos het laatste en voegde zich bij het
leger der naamlozen.
Nog maar pas in Friesland werd hij door den
leider der K.P. Centrale in Sneek aangesteld
tot waarnemend leider der Centrale.
Wij stonden aanvankelijk enigszins sceptisch
tegenover deze keuze. Wij wisten niets van
Jelle, hij leek een ietwat teruggetrokken figuur
en moest nog bewijzen K.P.-er te zijn.
Alras bleek echter, dat Wietse goed gezien
had, er stak in Jelle een goed organisator, die
zeer accuraat zijn plicht vervulde en hij was
bovendien een zeer gezellige kerel in de omgang, een kameraad in de juiste betekenis van
het woord.
Helaas mocht de K.P. in Zuid-West Friesland
niet lang van zijn werk profiteren;
Op 3 September 1944 moest hij met een collega uit Den Haag voor een bespreking naar
Leeuwarden. Terwijl zij gezellig in een hotel
zaten te praten werd hij herkend door een
S.D. satelliet, een zijner gewezen leerlingen
uit Den Haag. Deze stelde de S.D. van zijn
aanwezigheid op de hoogte en weinige ogenblikken later was Jelle gearresteerd. Een dag
later ging het naar het Scholtenshuis in Groninger^ en op 7 September 1944 werd zijn lijk
met enige schoten in het hoofd gevonden in
het Damsterdiep te Groningen. Hij kon slechts
geïdentificeerd worden aan de politiepenning,
welke hij nog bij zich had.
De mishandelingen, welke op hem zijn toegepast, hebben niet gebaat. Jelle heeft niet gesproken en is als een held voor zijn vaderland
gevallen, op 30-jarige leeftijd, zijn vrouw en
twee kinderen achterlatend. Kort is zijn illegale loopbaan geweest, doch wij eren in hem
den politieman K.P.-er, die het hoogste offer
voor de zaak der Vrijheid heeft gebracht.
GERARD.

hij zeer optimistisch. Na tijdelijke afwezigheid
van ooggetuige was Bert Bouhuys spoorloos uit
het lazaret verdwenen. Sindsdien ontbreekt
elk spoor.

J53. C. J. Gichengach (Christiaan, Josephus), geboren l8-\7-'94 te Zutphen. Gearresteerd 144-,44 door de S.D. te Doetinchem, September
1944 vervoerd van Vught naar Oranienburg,
vandaar naar kamp Grosz—Rosl in Opper-^
Silezië. Nadien nooit meer iets vernomen.
554. Nicolaas (Nico) Huiting, 45 jaar. In Augustus
1944 te Gron'ngen gearresteerd en in Januari
1945 vermoedelijk naar Duitsland getransporteerd.

ï55.Ephraïm (Frits) Bril,
Geboren 16—9—'04.
Gearresteerd 9—8—
'44, Joods. Weteringschans, Westerbork,
Auschwitz.

562. Felix Dono Ortt (schuilnaam: Albert Overbeek), stuurman-marconist, gearresteerd 26
Mei 1942 te Leiden, overgebracht naar Scheveningen, vandaar waarschijnlijk naar Haren,
Assen en in Mei 1944 naar Mauthausen. Hij
is gearresteerd terwijl hij naar Engeland zat
te seinen.
563. Jan Kuik, geboren
31-1-'22, rood haar,
zware wenkbrauwen,
lang pi m. 1.75 M.
* *.V'
Gearresteerd 25—8
—'44 via gevangenis
Enschede n. Amersfoort getransporteerd.
Van 8 op 9 September 1944 overgebracht
naar het concentratiekamp Neuengamme,
vandaar naar Schwesing bij Husum. Het
laatst gezien begin
November 1944. Volgens ontvangen berichten de 26e November aldaar overleden en
begraven op de begraafplaats Schleswiger
Chaussee.
GEEN RECTIFICATIE.

556. Albertus,
Marinus
Gerrits, gearresteerd
te Velp op 28 Augustus 1944 en via
de Arbeidsbeurs naar
Amersfoort overgebracht. In Januari '45
is hij gezien in het
kamp Neuengamme.
Signalement: gelaat
ovaal, ogen grijs, haar
blond.
557. Jacob Ary Verolme.
Oud 27 jaar. Laatste woonplaats: Rotf.,V£,; ... i ii' i
terdam-Zd. Lid van
de L. K. P. Rotterdam-Zd.; was werkzaam onder de naam
„Joop". Gearresteerd
op 8 November 1944
te Rotterdam, via het
gebouw van de S.D.
Heemraadsingel
te
Rotterdam, vervoerd
naar
Scheveningen
(Strafgevangenis).
Verder ontbreekt
ieder spoor. Signalement: Lang pl.m. 1.78 M., zwart achterover
gekamd haar, draagt bril.
558. Wie kan or.s mededelen, wanneer en waar
en waarom een zekere Van Uitvank gefusilleerd is?
559. Comelis Klous, geboren 10 Mei 1924, wonende te de Rijp—Nieuwland 263, opgepakt
23-1-'44 door de S.D. te Roozendaal, op transport naar Amersfoort, daar tot 23 Maart
1944. Toen op transport naar Oberhausen
Aterekrade op 26-12-'44, vandaar het laatste
bericht gehad, dat hij lag in Lager Torsterbrück.
560. Klaas Haasjes, geboren 28-12-'24 te Hasselt,
is in September 1944 vanuit Amersfoort naar
Neuengamme vertrokken, Nr. 49524. Is vermoedelijk eind Februari 1945 of begin Maart
1945 in Neuengamme overleden.
561.Bertus Johannes Bouhuys, geboren 21 November 1921, burger-adres Louise de Colignystraat 23 te Kampen. Tijdens de oorlog afdelingschef Distributiekantoor te Kampen. Op
1 Maart 1944 gearresteerd en naar Arnhem
gebracht. Eind April 1944 naar Amersfoort en
in Juli 1944 naar Utrecht. Op 27 Juli 1944
transport naar Duitschland, Prüdesheim (bij
Frankfurt a/M.). In Januari 1945 lag hij daar
in een lazaret. Werd verpleegd door een manken gevangene uit Keulen en een Roemeensen
Sanitater uit Parijs. Tijdens zijn ziekte was

Wij zijn gewend fouten, die wij maken in
het Mededelingenblad te herstellen. Het
dunkt ons een goede gewoonte.
Thans schrijft ons een illegale vriend naar
aanleiding van ons „Wist U dat" over de
TD club, dat hij erop rekent, dat wij in ons
eerstvolgende nummer een rectificatie hierover zullen plaatsen.
Zoo ver kunnen wij dit maal niet gaan, en
toch, hoe paradoxaal het ook moge klinken, wij zijn het wel eens met den zakelijken inhoud van den brief. Daarom moet
even het misverstand opgehelderd worden.
Wij bedoelden met onze opmerking over de
TD club niet de illegale werkers te treffen,
die zich ingezet hebben voor onze vrijheid, en die daarvoor zelfs wel hun leven
hebben moeten geven. Daarvan kan toch
geen sprake zijn. Wie zijn plicht deed tegenover het vaderland, vindt bij ons waarderinq. Waar het ons om gaat, is de houding
van de leiding der TD-club t.a.v. de andere
illegale organisaties in de bezettingstijd,
en thans weer in hun Gedenkboek. Wij betreuren die houding temeer, omdat het de
enige organisatie was, met wie de overige
organisaties moeilijkheden hadden. Nog
eens, het betreft niet de plaatselijke samenwerking tusschen TD-menschen en b.v. LOmenschen. Wij weten, dat die meestal zeer
goed was. Het betreft hier de houding van
de leiding, en ook daarvan nog niet eens
alle personen, maar in ieder geval zij, die
de toon aanaaven. Daar was een soort wantrouwen tegen LO, NSF en LKP. Afspraken
kwam men bij herhaling niet na. Werk van
deze illegale organisaties werd op kleinerende wijze veroordeeld. Over eigen werk
stak men de loftrompet, terwijl dit eigen
werk bij geen benadering was, wat men
ervan voorgaf, en nog voorgeeft, en dikwijls aangewend werd op een wijze, waardoor o.a. de LO steeds in organisatorische
moeilijkheden raakte.
Wij kunnen deze handelwijze niet waardeeren, en wanneer de TD club openbaarheid
geeft aan haar optreden, en daarmede de
onjuiste voorlichting, dan is het onze plicht,
daarop te reageren.
Nogmaals, dit houdt geen gebrek van waardeering in voor vele medewerkers der TD
club, die wij van nabij kennen.
EEDACTIE.
BEGRAFENISSEN.
Het komt herhaaldelijk voor, dat ons verzoeken bereiken om de kosten van begrafenissen of herbegrafenissen van gesneuvelde
LO-ers en/of KP-ers te betalen. Het kwam ons
in verband met de herhaalde grote kosten,
die hieraan zijn verbonden, nuttig voor dit
probleem eens nader onder de ogen te zien.
Een onderhoud met het N.S.F, over dit onderwerp heeft tot resultaat gehad, dat alleen
dan de onkosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed wanneer een begroting hiervan voor het tijdstip van de begrafenis, bij ons wordt ingediend en door
het N.S.F, goedgekeurd.

Aan de vrienden van Lange Jan
Op 16 Februari a.s. is het een jaar geleden
dat Lange Jan (B. de Beaufort), in de Kalverstraat werd doodgeschoten.
Op initiatief van zijn makkers van de sabotage-groep van Johan, willen wij hem op
dien dag eer bewijzen door gezamenlijk
zijn graf te bezoeken in Bloemendaal, waar
hij op het Eere-Grafhof is bijgezet.
Zij die mede willen gaan, verzoeken wij
hun adhaesie betuiging te willen opzenden
voor 1 Februari a.s. aan J. Korte, Koninginneweg 140 boven te Amsterdam, tel.
94890.
Verzoeke dit door te willen geven aan alle
vrienden van Lange Jan.
"""

""iiiiiiNiiiiiiiniirrtriiimmitiiimtir

nitiiiiiiinii

ADVERTENTIES
Oud-K.P.-er, 30 jaar, goed met paarden kunnende
omgaan, zoekt werk in expeditiebedrijf, groothandel of iets dergelijks. Liefst te Amsterdam.
Was tot heden sergeant bij het korps Gezagstroepem.
Brieven onder nr. 109 van dit blad.
Welke nette, jonge vrouw wil mij in de huishouding helpen (klein gezin, twee jongens 13 en 16
jaar) in café met speeltuin aan grote verkeersweg. Ben door illegaal werk mijn man en zoon
verloren. Goed loon en goed tehuis. Moet v.g.g.v.
zijn.
Brieven onder nr. 106 van dit blad.
Mevr. Canters, Ruychrocklaan 108 te 's-Gravenhage vraagt een flinke dienstbode voor dag en
nacht. Goed loon en goede behandeling, elke avond
vrij.
Wie wil mijn dochtertje, 14 jaar oud, tijdelijk
liefdevol opnemen? Zij heeft door illegaal werk
veel meegemaakt en moet op dokters advies van
omgeving veranderen. Eventueel tot September
1946. Vergoeding kostgeld.
Brieven onder nr. 107 van dit blad.
Wie heeft voor D. Nagtegaal, Dorpsstraat 39, Uithoorn, nog enkele illegale nummers der CB—LOMededelingen. Aan zijn verzameling ontbreken
nog de nummers van vóór nr. 25 en de nummers
vanaf 37 tot nr. 46.
Wie wil in jong, moederloos gezin (Geref) de
zorg voor twee kleine kinderen op zich nemen?
In Westen des lands.
Volledige inlichtingen aan het bureau van dit blad
onder nr. 105.
Wie kan inlichtingen verstrekken over de kledingstukken en verdere eigendommen, zoals vulpen,
beurs en portefeuille van Jan Lever, gesneuveld
te Eenum (Gr.) op 21 Juli 1944, na overval op
distributiekantoor te Slochteren (Gr.).
Verschillende kledingsstukken moeten uitgetrokken
zijn in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
Gaarne zou de moeder, mevr. Lever, Kleinzand 18
te Sneek, deze eigendommen terug ontvangen.
Aangebodeni: Tehuis voor meisje boven de 14 jaar
in dorpje in Noord-Brabant. Huisgezin bestaat uit
man, vrouw en zoon. Godsdienst Ned. Herv. Genegen, indien ouderloos, de gehele zorg op zich
te nemen.
Brieven onder nr. 108 van dit blad.
Getrouwd:
WIEB PERA (Verbrugge)
Oud-Distr.-leider L.O., Leiden
1ste Luit. der Exped. Macht
en
J. A. DE JONG
28 December 1945.
Leiden, Verdamstraat 26.
PIET DIJKEMA (Ben)
en
HANNY JANSEN
hebben de eer U, mede namens wederzijdsche
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op Dinsdag 29 Januari a.s.
Kerkelijke bevestiging n m, 3.15 uur in de lokalen
achter de Gereformeerde Kerk te Velp, door
den WelEerw. Heer Ds. K. Hart.
Groningen, Januari 1946.
Oppenheimstraat 68A.
Velp (Gld.), Rozendaalschelaan 16.
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