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DAN MAAR STAKEN
OVER DE HOOFDZAKEN.
Verleden week Dinsdag, 24 September, 1s m Amsterdam een staking uitgebroken, in verband met
de troepenuitzending naar ladië. Een ernstige
en leerzame historie. Ernstig omdat het symptomatisch is voor de activiteit en ondergrondse organisatie van bepaalde bevolkingsgroepen, ernstig
ook, omdat het een vrij omvangrijkt: staking was.
Maar leerzaam is deze staking tevens. Als illustratie van wat wij indertijd over de methodiek
van het communisme schreven en als een voorproef je van wat ons te wachten staat van deze
heren als ze hun zin niet krijgen.
Laten we eerst eens nagaan van welk" aard deze
staking was. Als arbeiders in een onderneming
of in een groep 011dernemingen van dezelfde soort
niet in staat zijn langs de gebruikelijke kanalen
redelijke sociaal-economische voorwaarden te
scheppen vçbr hun arbeid, dan is de staking
daarvoor een gewettigd middel tegenover de
machtspolitiek der ondernemers.
Reeds Lincoln heeft het recht van het volk om
op deze wijze te ontkomen aan knechting bepleit
en al kan men beweren, dat thans op dusdanige
wijze overleg mogelijk is tussen werkgever en
werknemer, dat de stakingen sporadisch behoeven
voor te komen, toch moet principieel het recht

van staking voor dit doel blijven bestaan. Het
recht van een sociaal economische staking.
9ne staking van verleden week ging echter over
een geheel andere zaak. Ze had ni.ets te maken
met de verhouding van werkgever en werknemer
binnen een onderneming. het was een politieke
aangelegenheid; waar de ondernemingen als zodanig niets mee te maken hadden. In zoverre
was deze staking dus op zichzelf al een dwaasheid.
Maar veel erger is deze politieke staking, omdat
ze in een democratische staat niet thuis hoort.
Politieke meningsverschillen worden, omdat er
vrije meningsuiting is, in de pers voorgedragen
en worden door de VOll<~vertegenwoordigers in
de Kamer beslist. (Ook als er, wat wc nog niet
geloven, niet volgens de grondwet gehandeld is,
beslist daar geen straatterreur over, m:tar het
door het volk gekozen parlement). Wie na dl"
beslissing machtsmiddelen gebruikt zoals een staking, om zodoende door intimidatie en angstaanjaging de beslissingen van het volk in het Parlement ongedaan te maken, die leeft met 1ijn hart
niet in een rechtsstaat. maar in een machtsstaat.
Maar, en hierin vergisse men zich weer niet: niet
in de gevestigde machtsstaat, want daar zijn stakingen verboden, zelfs die stakingen om sociale

en economische rechten, die de democratische
rechtsstaat wel erkent.
Om het eens duidelijk
zeggen: de methode
van de politieke stakin wordt door hen gebruikt, die bet fatsoen der vrije volkeren en de
democratie misbruiken om de macht aan zich te
trekken. Zodoende willen zij de democratie in
dictatuur, de rechtsstaat in een machtsstaat doen
ve1·keren. En als dat eenmaal gelukt is, dan worden natuurlijk de rechten en vrijheden der minderheden geannuleerd en wordt zelfs iedere poging tot staking bloedig gesmoord (en de heren
communisten zullen wd weten, dat dat nog iets
anders is dan het zeer correcte optreden van
politie en M.P. bij deze staking).
Het is dus weer het oude liedje: de democratie
wordt misbruikt om de dictatuur van de -communistische partij te be.v orderen.
OVER ENKELE VERGISSINGEN.
Het is · duidelijk, dat de communisten deze zaak
in handen gehad hebben. Weliswaar schreven
.zij Maandagavond in "De Waarheid" zeer listig,
dat ze vernomen hadden, dat in enk!!le bedrijven
een staking zou uitbreken, maar Dinsdag hadden
zij meer moed en schreven: "Overal vonden de
parolen van de communistische partij diepe weerklank." Men zou dus kunnen beweren, d'at, terwijl
"De Waarheid" nog in bet duister tastte over
wat er aan de hand was, de communistische partij
al bezig was met een groots opgezette actie om
de staking te doen slagen.
Die berichtgeving van Maandag in "De Waarheid" zal wel niet veroorzaakt zijn do.or gebrek
aan contact tussen de krant en de partij. De fout
zal wd zitten in de waarheidsliefde van "De
Waarheid". En het feit, dat "De Waarheid" zelt
nie"t staakte, is dun~t mij evenmin een vergissing
geweest, al deed 't wat vreemd ' aan. Het hoofdartikel · van Dinsdàg begint: .
.
~.Amsterdam ·staakt! De lang opgehopte ver"ontwaardiging ·heeft zich baangebroken. Am-
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„sterdam, dat als eerste stad des lands, dè strijd
„aanbond tegen de moffenterreur, heeft het niet
„genomen, dat moffenmethoden na de bevrij„ding opnieuw worden geintroduceerd."
Een leuk stukje ; propaganda. Willen de heren
bedenken, dat toen de communisten van Amsterdam nog sympathiseerden met de dolkstoot van
Rusland in de rug van het geallieerde Polen,
overal elders in het land het verzet door ons
volk reeds georganiseerd werd. Willen^ de heren
zich verder eens afvragen, of het optreden van
de politie te vergelijken was met het optreden
van de „Grüne" en tenslotte of het niet juister
is te spreken van moffenmethoden der communistische partij, daar er toch een merkwaardige parallel is tussen hun optreden en de actie van de
nazi's vóór 1933?
Er staat nog meer fraais in „De Waarheid", b.v.
onder het hoofd: „Van en over anderen". Woensdag 25 .September:
„Daarmee zou èen democratische beslissing zijn
„gevallen, waarbij men zich heeft neer te leg„gen. Wat bewijst echter deze stemming? Al„leen maar dit, dat degenen, die zich volksvertegenwoordigers noemen, zich bij deze stem„ming niet overeenkomstig de wil van het volk
.jhebben gedragen. Want de staking beperkte
„zich niet tot de communistische arbeiders. Tal„loze van andere overtuiging hebben eveneens
„aan de protestbeweging deelgenomen, een pro„test, dat rechtstreeks kwam uit het hart van
„heel het werkende volk."
Enkele opmerkingen om het communistisch geweten (niet het geheugen, want dat is wel in orde)
op te frissen. Een beslissing in het Parlement is
bij ons in Nederland een beslissing van geheel
het vol^, een beslissing, die niet achterhaald kan
worden door de terreur van een kleine groep.
In dit verband zij gezegd, dat Amsterdam Nederland nog niet is en dat de communisten de
Amsterdamse bevolking nog niet zijn. (Gelukkig
niet).
Hebben alle arbeiders gestaakt in Amsterdam?
Ach kom, we weten wel beter. Het grootste gedeelte der arbeiders wilde aan het werk gaan,
maar het was een koud kunstje voor de posters
om iedereen, die naar zijn werk wilde gaan, af
te rossen en om de rijdende' trams te bekogelen.
Het was daarom zo eenvoudig, omdat de Amsterdamse politie zo uitermate correct bleef in
haar optreden.
En de soldaten? Er zijn er, die in de stakingsrelletjes meegelopen hebben. Maar verkijk U
daarop niet. Hun aantal is verdwijnend klein,
tegenover het aantal van hen, die wel met een
bezorgd hart naar Indië gaan, omdat ze zoveel
achterlaten, maar die ondanks dat gaan in het
besef, dat ze daar hun plicht moeten doen voor
Indië en Nederland beide.
Dat was de stemming in de treinen, die de soldaten naar de havenplaatsen vervoerden, dat was
de stemming ook in de kerken, waar deze soldaten
hun laatste dienst in Nederland meemaakten.
Er is ook nog maar één partij in Nederland,
die gelooft in een oorlog om koloniale belangen

en dat is de communistische partij. En zelfs dat
is nog niet helemaal juist, want de partijleiding
gelooft er al lang niet meer in, maar gebruikt
die theorie alleen als propagandamiddel.
WIJ INTERPELLEREN.
Nog enkele vragen aan de communisten.
Waarom doet U toch Uw uiterste best om de
dictatuur van Soekarnb en de terreur der extremisten over de onmondige, machteloze Indonesiërs in stand te houden? (Wij kennen de opvatting van de commissie Koets, maar er staat helaas te veel tegenover om die opvatting geloofwaardig te maken).
Waaróm vecht U voor de „vrijheid" der Indonesiërs, die het ontwikkelingsstadium der zelfstandigheid volgens deskundigen nog in geen generatie bereikt zullen hebben en waarom zwijgt U
stelselmatig over de onderdrukking in Polen?
Waarom veroordeelt U de rechtens in de historie
gegronde plichtsbetrachting van Nederland in
Indië om daar orde en rust te herstellen en
waarbm heeft U nooit de dolkstbot veroordeeld,
die Rusland in 1939 het geallieerde Polen toebracht?
Paul de Groot heeft in de Apollohal gezegd:
„Wij willen veel ontberen. Maar één ding laten
„we ons niet nemen, dat is de democratie en
„de vrijheid van meningsuiting. Wij hebben er
„vijf jaar voor gevochten."
Waarom strijdt U voor vrijheid en democratie
(afgezien van het feit, dat Uw staking daar niets
mee te maken had) om, als U het voor 't zeggen
hebt, die vrijheid en democratie volgens Russisch
systeem alleen voor U zelf op te eisen en daarbij
iedere eis om vrijheid en democratische rechten
van andersdenkenden te smoren, ja zelfs te straffen? Of is het een questie van interpretatie en
verstaat Paul onder vrijheid, terreur en onder democratie, de dictatuur van het communisme?
DENK OM DE HOOFDZAKEN.
We laten het hierbij, maar willen nog een opmerking maken. Sommige bladen hebben de stakers verweten, dat ze ten onrechte gestaakt hadden, omdat de soldaten niet naar Indië gaan voor
een koloniale oorlog. We hebben bezwaar tegen
deze argumentatie. Men kan het met het argument zelf eens zijn en zoals gezegd, heel Nederland is het daarmee eens, maar het doet in dit
verband niets ter zake.
De politieke staking moet veroordeeld worden,
omdat wij in een democratische staat andere middelen hebben dan terreur en intimidatie, om meningsverschillen te beslechten.
Wij weigeren te wijken voor de methoden van
iemand, die, nadat in een bespreking, na behoorlijke uitwisseling der meningen, een conclusie is
getrokken, zijn revolver trekt, omdat hij het met
de conclusie niet eens is en op deze wijze probeert zijn zin te krijgen.
H. v. R.
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Door een abuis werden deze foto's van de oprichters
van het .TV.S.F. die hun leven gaven voor hun
Stichting niet geplaatst bij het artikel „HetNationaal Steunfonds" in „"De Zwerver" JVo. jfi.
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„DEN vw mmmn'
Wist U dat er vóór de Voorloper
op het Gedenkboek van de L.O.—
L.K.P.-Stichting verschenen is, reeds
18.000 exemplaren besteld waren?
— Haast U en bestelt nog heden
een exemplaar. Anders moet U
wachten op een tweede druk!

GEÏAARLIJKE VOORLICHTING
Onder de titel: De blinde Justitia, voelt de Gooien Eemlander van 12 September j.1. zich geroepen
het op te nemen voor dr. H. M. Hirschfeld. Daarmee begeeft dit dagblad zich op gevaarlijk terrein. Het is nu eenmaal zo, dat het spreekwoord:
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht,
. met name in deze tijd een waar woord blijkt te
zijn. De Gooi- -en Eemlander moge anders denken over dit volksgezegde, vroeg of laat zal ze
toch de les van het spreekwoord ter harte moeten nemen. Maar misschien is dan haar gelaat
al deerlijk geschonden.
Dat de redactie voor dr. Hirschfeld een lans
meenf te moeten breken, is haar zaak. ,Dat ze
evenwel in datzelfde artikel de voormalige illegaliteit op minderwaardige wijze degradeert, is
erger. En dit laatste raakt ons wèl.
Het aanblijven van dr. Hirschfeld wordt toegejuicht en zijn handelingen als Secretaris-Generaal
ïn bezettingstijd vergeleken met het verzetswerk.
Wij citeren:
En even verder wordt het nog erger, want daar
wordt gezegd:
Laat dit (n.1. de handelingen van dr. Hirschfeld.
O.)
Hiermee wordt het illegale werk regelrecht en
onbewimpeld gedegradeerd. Ons verzet wordt samengevat in dit woord: dradendoorknipperij.
Dit is ergerlijk. De Gooi- en Eemlander geeft
blijk van een bijziendheid, die nog gevaarlijker
is als de door haar gewraakte blindheid van
Vrouwe Justitia. De geestelijke achtergrond van
het verzetswerk wordt volkomen over het hoofd
gezien. De basis van de illegaliteit wordt verdoezeld. Dr. Hirschfeld wordt naast (of boven?) de
rij van partisanen gezet!
Dit kleineren enerzijds en het ophemelen aan de
andere kant, is een kenmerkend verschijnsel van
dat deel der pers, dat niet haar ontstaan te
danken heeft aan de bezettingstijd, doch in die
periode rustig verder draaide.
De Gooi- en Eemlander schrijft gevaarlijk. Zij
wil het Nederlandse volk verzoeken en de illegaliteit bagatelliseren tot een draadiesdoorkninnerij
zonder meer. Deze mentaliteit zullen wij dienen
te bestrijden, daar hét 't wezen van het ondergrondse verzet verloochent. En juist de geest,
waaruit de illegaliteit is ontstaan, mag niet ve#
loren gaan.
De Gooi- en Eemlander zal er goed aan doen,
zich beter te oriënteren omtrent de geestelijke
achtergrond van het verzet en haar feitelijke activiteit in de dagen der bezetting.
Dit is broodnodig, daar het genoemde dagblad
haar aangezicht anders zeer zeker ernstig zal
schenden. En moge een wond dan al helen, er
blijft een litteken over.

J. W. OOMS.
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Er is hier niets dan de onbarmhartigheid
van de sneeuw. Een fel-witte door de
morgenzon beschenen sneeuwvlakte, die
voor het barakkenkamp ligt.
Verderop donkert de horizon' van dennenbossen, zwaarder groen in de woestijn van wit.
Daar moet de vrijheid liggen
Een paar sporen brokkelen door de
sneeuw, die bedekt is met een glazuur
van ijs.
Gisteren dooide het, maar vannacht
heeft het opnieuw gevroren.
Naar een paal, niet ver van de ingang,
lopen de voetstappen van een mens. De
randen van dit spoor brokkelig en scherp,
?ijn hier en daar rood gekleurd.
Dat is bloed
E)e dunne ijslaag, die
weer op de sneeuw vroor, is zeer scherp,
wanneer ze afbreekt onder het Strompelen van naakte voetetii
Aan de paal gebonden staat een man,
geheel naakt, geheel naakt in de
sneeuw
Dit is Géorge Kroonveldt, gevangennummer 12546

Het was eigenlijk de 'schtflct vari Castenraay
Maar het'deed et wetttfg meer toe, dacht hij
Bovendien,^wat* Was sthuld...' 'Kröontfeldt had er
al zoveel gezien, die zondef'eên aanwijsbare reden
werden gestraft, dat hef hem éigertlijk koud moest'
laten
Maar,wanneer Castenraay na de Reveille hem niet
gevraagd had- of hij helpen wou mét het verbinden van zijn voeten..., het was eigenlijk de schuld
van Castenraay..;...
.'
■
„Ik word gek...", denkt George Kroonveldt, „als
ik nog langer aan die Castenraay denk
"
Het wonderlijke is', dat hij ondanks de kou, waaraan hij hier, naakt aan een paal gebonden, is
blootgesteld, nog helder denken kan
Misschien komen zijn gedachten zelfs klaarder
omlijnd dan ooit tevoren, hoewel er reeds vlagen
zijn, waarin zich allerlei voorstellingen onordelijk
aan hem opdringen......
Nu alles hem ontvallen is en hij naakt zal moeten
vechten tegen de verschrikking van een onbarmhartige, zich langzaam invretende kou, klampt hij
zich met een vreemde hardnekkigheid aan zijn gedachten vast en probeert zich, hoewel reeds wanhopig, te redden in een soort autosuggestie. Misschien zal hij de onvermijdelijke waanzin en de
totale uitputting daardoor vóór blijven.
Het was eigenlijk de schuld van Castenraay
Nu de eerste ^ngst.niet meer zo voelbaar 'is en.
hij zelfs hopen, durft dat ze hem nog zullen laten
leven
— hij is de eerste niet die men zo behandelt — komt plotseling de verwondering in
hem, dat een dergelijk klein feit zo'n gevolgen
heeft... zo'n gevolgen heeft.
, zo'n gevolgen...
Ja!
Hier heerst een wet van schuld en straf; beestachtig en onmenselijk logisch heerst hier de kille
wet van schuld, ■.— wat zij dan schuld noemen —
en straf
daarnaast is er natuurlijk nog wel
eens willekeur
Er is geen beroep
er is
nooit beroep
Kroonveldt moet een ogenblik
vechten tegen een opkomende zwakte
Niet
denken
niet aan denken
!"
Hij redt zich opnieuw in de gedachte aan Castenraay

Castenraay
de zwaar gebouwde, zenuwachtige kolos Castenraayt die iets kinderlijk verschrikts in zijn ogen had achter de bol-klinkende
brilleglazen. Wanneer sloegen ze zijn bril ook
weer kapot
?
Of tód hij nooit een bril gehad
? Enfin, dat
doet er niet toe
hoor je
het
doet......
er niet toe —.
Hij struikelde de eerste dag, toen ze hem z'n
barak inschopten, wel tien keer
lachte dan
telkens zenuwachtig en slikte maar......
„Een nieuweling
" zeiden de andéren; sommigen keken belangstellend, de meesten schonken
nauwelijks enige aandacht.
Er was iets lachwekkénds en tegelijk zeer tragisch
in de tegenstelling van dit krachtige lijf en de
schichtige zenuwachtigheid die al zijn bewegngen
beheerste
Hij had de spichtige Heinrichs met
z'n eeuwig sarrend, gemeen lachje, met één slag
teg?n de grond kunnen slaan...... hem al , louter
door z'n gewicht kunnen verpletteren, maar hij
vloog voor hem, toen de lijzige, zoete, ietwat
kleverige stem een bevel gaf.
„Ze hadden voor hem geen kamp nodig gehad
", fluisterde Delorm, die juist de kamer
veegde, „hij is nou al tam...,..".
„Die is in twee weken kapot
", bromde Hogenwerf en draaide zich om
Er moest een zeer lange weg zijn tussen het
ogenblik dat Castenraay de barak instruikelde en
in het leven van George Kroonveldt kwam
en
deze morgen toen zij beiden niet op tijd op het
appèl waren,
Niet op tijd op het appèl waren
De kou heeft
hem nu geheel doorgevreten en er is geen pijn
meer
Kroonveldt staat in de verblindend witte
zonnedag, waar 't licht, weerkaatst op de sneeuw,
reeds direct pijn doet aan de ogen. De kou is al
geen pijn meer
maar ook geen verdoving

r
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Hier is een vruchtbaar geval van een vrucht van
de bezettingsjaren. Wanneer U vruchten wlft
vervoeren, hebt U daarvoor een vervoervergunning nodig. Dat is logisch, want anders zoudt
U buikpijn krijgen (van de vruchten óf van de
boetes). Gesteld echter, dat U mijnheer ,,Hetloo'' heet en als gevolg van Uw illegaal werk in
een herstellingsoord wordt verzorgd. U krijgt
wel genoeg fruit, maar zou -toch nog graag een
appeltje voor de dorst willen hebben. Dus schrijft
U, namens Uw mede-patiënten, naar een Veilingvereniging. Die zegt: .,Niet 1 appeltje krijgt U
maar tien kisten (met appels)." Aan een
veiling, zo volgeladen
Maar nu ,moet U nog aan het Bedrijfsschap een
vervoerbewijs vragen. Vragen staat vrij en U
wacht vol dorst op Uw goudreinetjes. Die komen
niet, want het heeft het Bedrijfsschap
behaagt te schrijven: ,
dat Uw mensen al
fruit krijgen en als dit niet voldoende is, kan
overwogen worden, de verstrekte hoeveelheid te
vergroten
"
Lust U nog peultjes? Nee, liever appels. Wanneer U dan als herstellend KP-er appels van
de veiling wenst, schrijft U dan niet naar een
Bedrijfsschap. Dat maakt de appels onbereikbaar, de druiven zuur en U blijft met de gebakken peren zitten,
PET.
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hij voelt het touw niet meer, waaraan hij gebonden hangt,..,,, het is een stuk van zijn lichaam...
Alleen deze hoofdpijn, een stekende, gruwelijke
zeerte tussen zijn ogen....... Voorzichtig
God
ik ben al zo moe
hoe lang sta ik
hier al
? Voorzichtig
rondom zijn rechtervoet moet de sneeuw toch al warm zijn...... het
lichaam straalt warmte uit als resultaat van het
verbrandingsproces
moet je daar nou om lachen
!? Warme sneeuw
het lichaam
straalt
hahahaha...... nu maar eens een tijdje
op de linkervoet steunen...... , plotseling brandt
zijn enkel, die geheel opengeschuurd is langs de
ijsranden op de sneeuw, als vuur
de pijn is
misschien beter dan de doffe gevoelloosheid
Ik word gek van dit helse sneeuw-licht
het
dringt stekend door zijn trillend gesloten oogleden. Ik word gek
Opzij is, de grote toegangspoort tot het kamp
het schilderhuisje voor de post...... hij hoort het
scherpe breekgeluid van de bevroren sneeuw,.,.,.
Het is niet koud
, het is helemaal niet koud..,
maar oh, toen de vrieswind hem greep, terwijl ze
hem greep, terwijl ze hem hierheen brachten!
De laarzen van de Mof achter hem op wacht
breken ,het glazig ijs
Toen hij z'n hoofd te
ver omdraaide om de Mof te zien — men weet
nooit wat hij dóet, het zou beter zijn als hij hem
zien kon.;.... kreeg hij een störtp met een geweerkolf
geen woord,,.... alleen de slag, die
slechts een ogenblik gruwelijk pijn deed, mïsschien was het' nog meer de schrik...... daarna
ging het over in een doffe zeerte in heel z'n rug...
Niet omkijken! Maar die Mof
komt hij?..,,,,
zal hij weer slaan? Niet omkijken,.,... Deed die
stomp nou zoveel zeer...!.. Niet omkijken!
Rondom Kem is de schittering van de zon óp de '
-sneeuw, het licht glinstert in ontelbare kristalvlakjes...... Als die wilde pijn tussen, zijn ogen er
maar niet was
Hij telt de ruitjes van de eerste,
barak, aan de dakgoot hangen grillige ijskegels...
Hij is nou al moe
'. misschien dat,er een half
uur verlopen is sinds ze hem hier brachten
een half uur
hij kan niet meer
„Man musz pünktlich sein in diesera Lager, ja...
ach, mein lieber Herr Kronfeldt
sie wissen ja
doch selbst...... Sie sind doch ein vemünftiger
Mensch...... aber wir geben ihnen..
seien Sie
froh, mein lieber Herr Kronfeldt
wir geben
ihnen Gelegenheit Pünktlichkeit zu lemen
".
O, en niets te kunnen doen, zich niet te kunnen
verweren tegen deze stem, zich niet om te kunnen
draaien Om met een mes...... nee, niet met een
mes, met z'n blote handen dit gezicht open te
scheuren
ééns
één keer maar wraak te
kunnen nemen, de gruwelijke wellust te voelen
van terug te kunnen pijnigen, terug te kunnen
tergen...... te huiveren van genot. Men wordt
sadist onder de sadisten
dit kleverige sadisme
van Heinrichs... de schop die hij kreeg, omdat
hij de eerste stappen rillend en met hoog opgetrokken, aarzelende blote voeten door de sneeuw
liep
en oh, die stem, die stem van Heinrichs
steeds maar doorpratend, steeds zo zoet vriendelijk
in zijn rug
Niet omkijken
! Anders weer
een stomp! — totdat, hij met een grijnzend onschuldig : „Viel vergnügen Herr Kronfeldt" wegging
Niet huilen nou
niet huilen
het
is de kou maar, die in z'n ogen bijt
twee
tranen, die een ijskoud spoor trekken over zijn
'kaken en naar zijn mondhoek lopen.
zijn kaken zijn zo strak getrokken in de vrieswind dat
ze misschien zullen openspringen als men ze aanraakt
. de ziltigheid van zijn traneti bijt in
zijn gebarsten onderlp
Niet huilen
niet
huilen
denk aan Castenraay......
(Slot volgt).

Nu kom ik niet op de straf, die opgelegd
wordt, dat laat ik aan de rechters over. Maar
ik kom er tegen op, wanneer men helemaal
geen straf geeft en dergelijke mensen zo maar
loslaat. Dat ze zo lang vastgezeten hebben is
EEKBUIS geen straf, maar bescherming. En worden ze
berecht en vrijgesproken omdat er bijv. • voor
den rechter geen voldoende bewijzen ~ijn, dan
hebben wij ons hier bij neer te leggen, al valt
het soms moeilijk. Maar dan is er recht geMijne Heren,
sproken.
Met tegenzin begin ik deze brief, omdat schrij- · Wanneer echter zo maar 45.000 losgelaten
worden, gaat dit tegen alle rechtsgevoel in.
ven mijn werk niet is. Maar het stuk in uw
Ik kom natuurlijk niet op tegen werkelijk lichte
blad van 17 Aug. nr. 25 van ?rof. Pompe,
gevallen. Maar we hebben er recht op, om te
dwingt er mij toe om enkele opmerkingen te
weten, wat onder een licht geval wordt gemaken.
rekend. Laat men d~n niet schermen met cijOver het algemeen ben ik het wel aardig eens
fers van 45 .000. Maar laat men namen noemen
met l>rof. Pompe, wat betreft het eerste geen laat men lijsten bekend maken en laat men
deelte van zijn stuk. Ook wanneer hij schrijft:
dan die lichte gevallen door "Snel Recht" be"Een fout lijkt mij wel, dat de berechting der
rechten. Maar laat men ze berechten. En dan
gevallen zo langzaam gegaan is ...... ".
ben ik het met Prof. Pompe eens, dan eist
En wanneer hij verder schrijft: "Dat de ambhet Christendom liefde voor den medemens. En
telijke zuivering dit jaar een einde neemt, is
das moet men niet doen, net als die kleermaker
omwille van het landsbelang strikt noodzakedie om een knecht verlegen zat en een ontslalijk", geloof ik dat ook wel. Maar ik ben het
gen NSB-er als knecht kon krijgen, deze niet
niet met hem eens, wanneer hij de loslating
wou hebben. Neen, wanneer iemand zijn straf,
van de bekende 45.000 op 1 October wil verwaarvoor hij veroordeeld was, heeft uitgezeten,
dedigen. Ook niet wanneer hij dat wil doen,
dus het recht zijn loop heett gehad, dan moemet op ons Christelijk gemoed te werken. Ik
ten wij zo iemand weer in de samenleving opmeen zelfs, dat dit met Christelijkheid niets te
nemen, dan geldt het voor mij, die zijn zonde
maken heeft. Het doet mij aan, als sentimenbelijdt en laat, dien zal barmhartigheid geteel gebazel. Trouwens al dat schrijven in de
schieden. Maar eerst recht en dan barmhartigverschillende bladen over die loslating van de
heid.
KUIPER.
45.000 ben ik al beu.
Ik voel het zo aan: onze regering haalt een
Noot van de Redactie.
bak uit, waarvan ze zelf wel weet, "het is
mis". En ze zit in spanning, hoe of dit straks
zal komen. Daarom wordt er nu gewerkt, om Voor de beantwoording van deze brief zouden
wij kunnen verwijzen naar ons artikel over
schrijvers te vinden, die de goei gemeente zoet
moet houden en bereidwillig moet maken, om
vrijlating en berechting. Wij willen echter nog
toch vooral straks, wanneer ze die losgelaten
opmerken, dat het zeker niet de bedoeling
NSB, Landwachters en SS-mannen enz. teProf. Pompe is geweest om het recht ten
van
genkomt hun handen . thuis zullen houden, en
koste van d~ barmhartigheid op te offeren.
zullen zeggen: "Dag, lieve jongens, zijn . jullie
daar weer, blij, dat we jullie weer zien, waarWanneer hij op het laatste !neer de nadruk
mee kunnen we iullie van dienst zijn?" En
gelegd heeft en daarbij uitging van de gehiervoor voel ik niets, want men maakt mij niet
geven situatie en de getallen, die officieel gewijs, dat die 45.000 allemaal "lichte gevallen"
noemd zijn, dan was dat met name omdat
zijn. Maar wanneer er werkelijk 45.000 gevangenen straks naar huis gestuurd zullen
onder oud-illegale werkers naar de andere
worden, dan zijn daar meest "zware jongens"
zijde een eenzijdigheid bestaat, namelijk een
mij. En dat is mijn bezwaar. Ik ben er wel
eenzijdige nadruk op de berechting.
voor, dat er maatregelen genomen worde~ om
Waar de schrijver n.l._ ni<Ct aan toe komt is
de berechting wat vlugger te laten geschieden.
Maar ik ben er tegen, dat men ze zo maar los- de oplossing van het probleem om recht en
laat. Want dat is geen berechting meer. En
barmhartigheid beide tot hun recht te laten
wanneer er dan "fouten" gcmaa t worden,
n
komen. Iedereen zal het met Q.e stelling van
zijn die in de eerste plaats daarvoor veranthet probleem door hem gegeven over het alwoordelijk, die de gelegenheid scheppen am
gemeen wel eens willen zijn. Het gaat echter
"fouten" te maken.
En wanneer dan Prof. Pompe schrijft: "Het om de oplo~sing ervan.
Nederlandse volk heeft een uiterst gevoelige
zin voor rechtvaardigheid", kom~ alles, wat in
J
mij is, op tegen zulke maatregelen, die Prof.
Pompe wil verdedigen.
Ik zal een voorbeeld geven: Ik ken een jongen,
die tijdens de oorlog in Duitsland werkte, werd
gedwongen dienst te nemen, heeft gevochten
tegen de Russen, is veroordeeld tot t 2 jaar
Rijkswerkinrichting en levenslang vervallen van
het kiesrecht.
Een andere jongen, die eveneens aan het Oostfront vocht, is nu pas gearresteerd; gezien de
uiterst langzame berechting in ons land, komt
deze zaak niet voor October voor. 11 Vriendjes" zijn nu al bezig dezen jongen man Jos te
krijgen, wat straks met October vast gelukt.
De rechtspraak laat ik aan de rechters over,
maar we kunnen straks dit constateren, dat,
wiens zaak het laatst behandeld of het langst
uigesteld is, er het beste van af komt.
Dit is geen recht, en daar komt ons rechtsgevóel tegen op. Misschien wil men mij toevoegen: "dergelijke gevallen worden straks
achterhaald". Och, laten we ons toch niets wijs
maken. Wanneer men ze nu loslaat, om er
maar af te wezen, dan begint men daar straks
niet weer mee. Los is Jos, zo zie ik het. En dit
geeft een vreselijke onrechtvaardigheid en een
gevoel van wrevel en verbittering. En dan moet
men niet trachten met een sentimenteel gebazel over barmhartigheid het recht proberen
te verdoezelen. Maár dan vraag ik, eerst ree~·
dan barmhartigheid.
11 ,
u
Toen ik een gevangen SS-man de ijzeren staaf
toonde, waarmee hij mijn kameraad had vermoord, was ik in staat om met diezelfde ijzeren
staaf hem de hersens in te slaan. Ik wist mij te
beheersen, omdat ik weet, dat het niet mag,
en dat God zegt: "Mij komt de wraak toe" en
omdat de overheid Goçls dienaresse is, en het
zwaard niet te verg~fs draagt.
· fjt;~,~~~nm~~
Maar wanneer de Overheid nu niet doet wat
des Overheids is, en deze dien SS-man straks
~
zo maar loslaat, dan hoop ik, dat ik hem niet
tegenkom.
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ONS .PRESTIGE KR
D

E kortstondige strijd op
Java tegen de Japanners,
hoe dapper ook veelal individueel van onze zijde
gevoerd, heeft een gevoelig
prestige-verlies betekend voor Nederland, schrijft P. in de "Branding". De Indonesiër. die de opofferingen van onze vloot en
luchtmacht niet gezien heeft, die
het heroieke politieke voorspel
van Tjarda niet voldoende begreep,
noch diens verheven houding zijn
ambtenaren te bevelen - wat er
ook komen zou - op hun posten
te blijven in het belang van de
lndonesische bevolking, zag tussen
1 en 8 Maart 1942 vluchtende Nederlandse soldaten. Nadrukkelijk
vooropgesteld, dat het in het ge• heel niet de schuld was van deze
troepen zelf. dat zij moesten
vluchten, kon dit treurige beeld
niet anders dan een ongunstig
psychologisch effect hebben.
Het spectaculaire werkt nu eenmaal primair: de Nederlandse
Vader stortte van zijn voetstuk,
hij faalde, volstrekt.
Psychologen schrijven daaraan
een groot deel van de latere· moeilijkheden toe. Stelllg kan men
aannemen. dat de vernederingen
- om het nog maar zacht uit te
drukken - waaraan de Europeanen binnen en bulten de kampen,
ook van Indonesische zijde zijn
blootgesteld, voor een goed deel
aan deze :delkundlge werking
toegeschreven kunnen worden.
roch, ondanks dit prestige-verlies
voor de Nederlanders als totaliteit, is het individuele overwicht,
·dat aan enkele Nederlanders van
nature eigen was, ;immer verloren
gegaan.

{J",,,""n,,.iuiu.
~"'~"

{9,,,n6,

ttolJi i-6,

fUJ

ONZE G.G. GAF HET VOORBEELD.

Tjarda verkoos het lot te delen van
het volk. waarvoor hij een werkelijke vader was geworden. Tjarda,
niet populair bij zijn landgenoten.
wèl en ten zeerste geapprecieerd
in het Oosten; Tjarda, de "indianisator", die -doelbewust en consequeat volgens reeds geschetste
staatkundige lijnen den Indonesiër
naar de plaats voerde, daar deze
ééns moest komen; Tjarda, de landvoogd, die den eersten inheemsen
Burgemeester
benoemde
(den
eersten zelfs in de residentie Buitenzorg), die de Oosterse RadioOmroep aftrok van de Westerse
Nirom en die te verzorgen gaf aan
een federatie van Oosterse omroepverenigingen;
Tjarda,
die
daarom bij de reactionnairen van
zijn omgeving zeker niet geliefd
was.
Tjardcr stelde zich vrijwillig in
Japanse gevangenschap, met zijn
echtgenote, die hij als voorbeeld
voor al zijn ambtenaren bij zijn
evacuatie naar Bandoeng achter liet te Batavia: Tjarda werd Ja-

Overgenomen 4 Juli

KREEG EEN -GEVOELIGE NAK
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pans gevangene in de strafgevangenis "Soekamiskin" te Bandoeng.
Hoe haatte de Japanner dezen
mens! Hoe haatte hij dezen superieuren blanke, die het bestaan
had zonder macht kracht te tonen, die zelfs bij capitulatie-besprekingen
eigenlijk als b•i,
tenst9ander, immers generaal Ter
Poorten was legercommandant , den Jap nog weerstreefde. Hoe
haatte hij dezen Nederlander, die
meer dan een landvoogd, een
onderkoning was geweest.
Het Japanse volk schermt altijd
met een woord, een begrip, dat
echt typisch Japans is: bushido.
ridderlijk eergevoel, edelm~edig
heid, maar eigenlijk onvertaalbaar, omdat het alleen maar Japans is.
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer heeft van deze ,.bushido"
nimmer iets ondervonden. Trouwens hij zou haar geweigerd hebben, zoals ook Mevrouw Tjarda
deed in Batavia, toen de Japanner
haar faciliteiten aanbood en zij
verkoos als iedere andere vrouw
een kamp binnen te gaan.
HET WEGBRENGEN VAN TJARDA.

nomen 4 Juli 1946 uit Je Nieuwe Courant JJ. 18 J11mi

1946, ~Soer.abaja.

Tjardg werd vervoerd van "Soekamiskin" waar hij talloze vernederingen had ondergaan, naar het
station te Bandoeng. Van daaruit
zoû hij naar Batavia 1 vertrekken
om daarna afgevoerd r te worden
buitenslands voor een onbe"kende
bestemming.
Op een open vrachtauto rijdt de
Jap hem naar het station. De Onderkoning.... het schuim van
Bandoengs achterbuurten is verzameld. De Japanse propagandadienst heeft zijn werk goed gedaan. Het ergste tuig is bijeen bij
het station voor een demo~stratie ....
Tjarda verlaat de wagen, Hij loept
naar de ingang.
Japanse spleetogen tyinkelen van
verwachting. Wat een kijkspel zal
dit worden .... 1 Nederlandse politiemensen, nog in dienst voor de
bewaring der orde, stàren verbitterd voor zich uit. Zij vrezen ....
IDoch hun vrees is ongegrond ..•.
Geen kreet stijgt uit de -menigte,
geen hand strekt zich uit naar een
steen. Tjarda schrijdt voort. . . . en,
als gebiologeerd, hurkt de menigte neer, hurkt dit schuim van
Bandoeng op de grond als spontaan, ongewild, eerbiedig huldebetoon jegens een man, die tooh
Onderkoning gebleven ' is.
Onderkoning, ondanks zijn verfomfaaide kleding. ondanks de
ziekelijke kleur van zijn gelaat,:
ondanks de val van zijn voetstuk ....
Deze man is thans ambassadeur
van Nederland in Frankrijk, - niet
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indiê ....

•

Bovenstaa nd opsc hri ft za l vpor velen een bekende klank
hebb en. Zij. di e gediend hebben bij d e Be Camp. G ezagstroepen (district Drente ) weten dat Hou en Trou het d ev ies
is ge wees t van de Ca mp. , welke op 8 Aug. j.l. ontbon•
den is.
Oorspronkelijk was de Camp. de le Camp. Stoottroepen ,
Groningen. welke gelij ktijdig met de: bevrijding van deze
stad gefo rm eerd we rd en geheel was samenges teld uit ille"
gale w erkers en onderduikers.
Ook is zij enige tij d ingedeeld geweest bij het 2e Can.
legerkorps. Later ging de Comp. over naar het M .G . en
heette toen 1e Mil . Gezagscomp., terwijl 4 maanden later
de: Comp . in zijn geheel overging naar de Gezagstroepe.n
(1 Nov. 1945) .
Het spreekt v ar.zelf, dat toen de Comp. opgeheven werd,
zij niet uit de zelfde personen bestond als bij de oprichting
ervan .
Tijdens haar bestaan keerden verscheidene leden naar hun
burgerwerkkring terug , anderen werden naar elders over...
geplaatst en ook vertrok ken enigen naar Indië:. Een vaste
groep, die we zouden kunnen noemen de "kern" heeft dus
heel het Hef en leed van de Comp . meegemaakt.
Het was echter niet a1le:e.n deze " kern" die op de laatste
dag op de appèlplaats stond aangetreden , maar een vo} ...
tallige Comp.. want steeds werden opengevallen plaatsen
direct opnieuw bezet. daar er altijd grote animo geweest is
bij de Camp. te worden ingelijfd.
Thans, nu de Camp. uit elkaar g•gaan is. blijkt dat er
onder velt"ll een hechte vriendschapsband is ontstaan en
verscheidene oud-leden hebben de behoefte gevoeld om op
enigerlei wijze contact te houden met elkaar. Men wH elkaar
nog wel eens een keer zien , eens iets van elkander horen .
Eén en ander heeft tengevolge gehad , dat er thans een
commissie in bet leven is geroepen, welke ten doel heeft te
trachten steeds enige: voeling te houden met elkaar, op bc..paalde tijden een bijeenkomst (reunie) te organiseren en
(zo nodig) ook op andere wijze iedereen Mhulpzaa01 te
zijn, die in moei1ijkhedeg. verkeert en zich daartoe tot de
commissie richten kan .
Wij h•bben zoveel mogelijk alle oud-leden met een rondschrijven van dit doel in kennis gesteld. maar""" ons ontbreken
nog enkde adressen. Zijn e:r dus onder de: lezers die tot de
Comp . behoord hebben en geen kennis hebben gekr~gen van
dit plan, meld 1 zulks dan even aan het sec~etanaat (zie
boven) en de rest komt vanzelf in orde . Het hgt in de be ...
doeling door middel van deze rubriek. welkt ::oveel .mo~~
lijk iedere H dagen zal worden opg~omen. het scbnl~lq~
contact te: bewaren. Dit kan natuurh1k atlew slagen
an
neer zoveel mogelijk oud-leden :ich aansluiten. Maa.r da.at
rekenen we dan ook op. Zij, die in de burguwerkltring terug rljn. zij die naar elders in den lande rijn overgeplaatst,
:ij die in Indië dit onder ogen krijgen, wij rekenen op U.

H. D.

DB COMPAGNIE GAAT WTBBN!
Voor bet laatst staan we samu.
Compagnie en ik. De kern e.rvan
bij me gehad en IOekend kijk ik
zichten lan gs om. als het kan, dit

op de appè:lplaats. Mijn
heb ik nu anàf'rhatf jaar
de lange rij bekende ve·
laatste buld vast te leg·
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me ondenkbaar. d at dit de laatste kee'r Is. xe :ijn
ver9roefd gemaakt met mijn levm. het cnervere';'de leven
na de bevrijding met al de onstuimige ontladingen van
het opgekropte .-an de be:ette tijd en al :ij!I deslllusies .....•
Mijn jongens, heus geen brave Hendrikken, maar Holland"
se fonge:ns met al bun goe:de en kwade eigenschappen, flinke
soldaten. waa.r je op aan lc.unt e:n waarop ik trots ben ht.n
.te mogen commanderen .
De laatste me lding . Het is geen militair geheel meer. voor
een groot gedeelte staan ze al in burger. Maar ik zie alleen de ge z.ic.bten voor me en daarin zit de wil om mij tot
het laatst te tonen dat :e soldaat zijn en blijven.
Op de p laats . . " .. rust! Ik zal iets moeten zeggen. Het xal
kort moeten :ijn. ik w il niet sentimenteel worden en bijt
mijn woorden af. maar iede:r woord met moeite.
Ik wll hen bedanken voor alles wat zij gedaan hebben, voor
bun opofferingen en daarmee trachten weg te vagen het
wanhopige jde:e dat hun enthousiasme voor niets was en het
Vaderland daaraan geen behoefte httft gehad.
De woorden komen en in mij voel ik mijn grote genegenheid en grote dankbaarheid voor deze troep, voor mijn
jongens.
Wat zijn woorden en wat betelc.e:nen ze? Wij begrijpen elkaar en in hun handdrukken voel ik de. geest van lrtt on"
ver:ettelijke. "Kapitein. als bet land ons weer nodig
beeft ..... . , wij blijven soldaat". ·
Zo gaan ze.. naar Oost en West, naar Noord en Zuid,
naar het zuivere, dat ze verwacht hadden: maar toch solgedesillusioneé:rd en ontnucht~rd. met een hart vol heimwee
daten. die hun plicht kennen en t• allea, tijde dienen wil·
len hun Vorstin . hun Volk, bun Vaderland.
Met zulke kerels achter zich heelt Nederland nog toekomst
en ik tracht bet benauwend verlatene van me af te schudden. J;:en nieuwe troep wacht me. maar mijn hart Is
:waar.... ..
C. C.
van

BBTBR LAAT DAN NOOIT.
W tj ontvin gen bericht. dat ee.n i•der. die nog geld tegoed
heeft van de eerste week: van Aug., dit geld binnenkort
toege::.onden krij gt.
De oor:aak van het lange wegb lij ven van dit ge1d houdt
verband met de onder~e:kening in Den Haag van het Kledingsverm issingsrapport Amsterdam. Er zijn goede gronäen om aan te nemen dat dit rapport spoedig afgewerkt is
en dan kan met bet nazenden der gelden begonnen worden .
Naar aanleldmg van dit bericht wil Ik even· opmerken . dat
we thans ruim 6 weken in de burgermaatschappij terug zijn.
En nog hebben we geen ct:nt gezien van het ons toekomen"
de salari&. Als je ïn de burgermaatschappij je betrekking
verlaat. krijg je tegelijkertijd tot op de laatste dag uitbetaald . Maar enfin, we zijn in ons militaire bestaan al zo
dikwijls ontnuchterd. dat dit er nog wel bij kan. Den Haag
werkt altijd erg vlug. dat we.ten we.
En over 6 weken zullen we nog weJ even ver zijn. Maar
we zijn gerustgesteld. - .als h~t ..ond~rt~kend is, komt het
hoor. Dan krijg je het geld waar notabene niemand an ...
ders · recht op heeft, dan je zelf. -Máar en(ift. l beter 1aat dan
noo it . Of de heren , die deze prachtige '«.geling in het leven
hebben. g4!rotpen ook zolang wachten met hun tracteinent.
totdat he:t _rapport ondertekend is. ben ik niet te weten
kunnen kemen.
}. W.
Alle correspondentie betreffende deze rubriek en ons werk
te richten aan het secretariaat.
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DOOR JOT POLMAN
OEFENING
Tóch hadden we er 'n dollar voor over als vandaag die boot voor Port Dickson lag om ons over
te zetten naar de andere kant van de Straat.
Yanaf de trans van de verlaten vuurtoren op de
kaap zien we de rand van. Sumatra. Zoo vèr zijn
we gereisd. We zien het doel. We blijven zonder
orders. Zelfs na de conferentie van Singapore.
We verwachtten nu de beslissende daad. Allanbrooke, Mountbatten, van Mook en Helfrich, zij
moesten toch weten hoe of wat. En na hun samenspraak moesten we toch horen: zus of zo.
Niks. Stilte. Als in de komkommertijd. Intussen
zitten nog steeds Europeanen gevangen. Intussen
wordt er gedebatteerd in Tweede Kamer en Laferhuis. Intussen worden blanke vrouwen opgeangen aan een boom. Intussen lezen we klakkeloos gezwam in Nederlandse bladen. Intussen
gaan Australische troepen van Lombok haar Bali
over. Intussen lijdt Java hongersnood. Intussen
ondervinden wij hoe nuttig onze „retraite" is.
Deze training op deze plaats in deze natuur, ja,
wij zouden als krabbelaars op het ijs hebben gestaan, wanneer wij rechtstreeks waren ingezet op
Java. Want al deden we wat ervaring op in
Duitsland — hoor de verhalen in onvervalst
Stoottroepen-latijn! —, het was verstoppertje spelen vergeleken bij de sluipjacht dïe ons morgen
wellicht wacht.
Oefening. Nu komt de praktijk van verkennen en
patrouilleren, van melden en seinen, van kaartten kompaslezên, van besluiping en aanval, van
richt- en vuürbevel, van dekken en hindernis^
nemen, van fouilleren en verhoren,, en van...,
het rapport! Nu bewijst elke commandant de
waarde van zijn bevel en elke man de waarde
van 'zijn tucht. Nu bepaalt de reactie op onverwachte actie de waarde van paraatheid en overleg, van vertrouwen en leiding. Nu hebben we
geen parade nodig of praterij om mooier te schijnen dan we zijn. Nu is het de daad waar we
mee vallen of staan.
,
Tenue: gevechtsbepakking zonder rugzak. Dus
broodzak op de rug, veldfles op de heup, wapen
over de schouder, helm op het hoofd. Waar
gaan we heen? Wat gaan we doen? We^ marcheren langs de weg. Het gevaar is dus nog ver.
Nauwelijks twee pelotons. Want de koks en de
kamcrwachten vielen af, en dan de glibbers die
vanochtend zo schijnheilig keken bij den dokter,
dat die gozer zich tóch verneuken liet en een
briefje gaf: lichte dienst. 0 Madelein, o Madelein. Nee, er mag niet gezongen worden. Peleton....
....halt! Eén-twéé. Daar staan we. Rust. Ga maar
liggen, O. Gaan we hier picniccen langs de weg?
Nee, er broeit wat. De luits staan te konkelen
over de kaart. Nu wijst de een de weg af, dan
neemt de ander het hele bos in zijn arm. Er wordt
op polshorloges gekeken. We worden weer recht
gezet. Peloton
geef
acht. En je wacht
al op:'voorwaarts
Het andere peloton loopt
in colonne de zijweg in, zonder, maat, alsof ze
bloemetjes gaan plukken. En nu wij, aan de andere kant. Eén voor één, achter elkaar. Die overgang van de massa-beweging in de eigen gang
van de enkeling is altijd weer vreemd. Net of
het verband eruit is en je nu maar wat op eigen
houtje pioniert. Trouwens, wat is er over? Dé
kop van de colonne verdwijnt in het groen. Twee,
drie man vóór je draaien in de struiken, ?elf
moet je opletten voor elke tak en iedere kuil, en
'wat er achter je komt
Pas op, dat greppeltje.
Verrek, die doorn. — 't Lijkent n^e tuintje wel
achter het Stadion, fantaseert Kees, haal effe 'n
kroppie sla. Stilte, nou geen gelul meer. Je broek
plakte al aan je knieën en het bush-shirt over
* je rug. Maar nu begint het te sijpelen langs je
kin en over je arm. „Het klamme zweet brak
hem uit", lees je in de boeken. Nou, dat is waar.
Toch is er geen zon meer te zien. Stammen in alle
maten, waar je boogjes om maakt. En boven je

hoofd is het een groene druipsteengrot. Zonsverduistering, zo raar is het licht. Uit de schemer
slieren droge slingers zoals je de verwoeste draden zag achter het Duitse front. Uit een verbleekte stronk zwiert een lianentros. Zo liep op de
plaat in dat oude prentenboek Klein Duimpje
met zijn zeven broertjes in het bos. Je wordt uitgelachen door het onafgebroken: kjoe-kjoe-kjoekjoe, en bij het voortdurende vrie-vrie-vrie om
je heen wordt een polderjongen nerveus als een
pincertje. We schieten geen flikker op. Daarvóór
moeten ze kappen bij elke stap. Dan schuiven
we weer wat op. Wat is hier? Kijk de luit daar
staan tot aan het middel grijs van de modder.
O, 'n beek. Je zag hem niet eens in al dat groen.
Daar gaan er twee doorheen, armen hoog, geweer boven 't hoofd. Vooruit dan maar. Je hebt
toch al zo gebaggerd en geschuurd, dat 't je niks
meer verdommen kan. Zo dacht je altijd dat je
in drijfzand verdween. De natte kleren plakken
aan je lichaam als een huid. Eruit, en dan weer
door die wilde wingerd. Daar waren de hindernissen in Holland maar visnetjes bij. Nieuwe order: wapen scherp. We naderen zeker. Ja, 't
wordt al minder dicht. Hier is het open. Alangalang met wat opgeschoten struiken. De sergeant
stopt. Dekken. Daar liggen we. De luit is met
de andere sectie verder. De rest is achtergebleven. Nou tabé dan. Wat? Wordt er. verkend?
Oké, dan liggen we wel plat. Hoe lang? Misschien 'n kwartier, of 'n middag. Moeten we
sluipen? Tot aan de dode rubberboom? En dan?
O, nou horen we eindelijk wat; n huis, rampokkers, omsingeling, overval.. Toe dan maar. Je
komt nog beter vooruit op je buik door de alangalang dan rechtop door de jungle. Alléén maar
saai dat er niks gebeurt. Er schijnt geen Wacht
door den vijand te zijn uitgezet. Weten ze van
niks? Nu je, het doel kent, voel je weer verband.
We sluipen natuurlijk aan alle kanten naar. dit
huis. Hoe ver zouden de anderen zijn? Daar zie
•je 'n dak onder wat palmen, vrij, nog geen honderd meter achter de laatste struik. En dan kijk
je 'n halve mijl over open veld. Dat wordt een
stormaanval. Maar wanneer? Het huis lijkt al
'n eeuw onbewoond. Het afdak hangt uit elkaar.
Elke spriet om je heen staat stijf, elk blad houdt
de adem in. Ver weg, in ëen andere wereld hoor
je misschien het zoemen van een motor op een
weg. Soms schuift Kees, of ritselt het even achter je. Zoo lig je maar te liggen.
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Thuis, in Holland, zal het nu zo wat morgen
worden, zo'n donkere Decemberdag, het wil maar
niet licht worden. Mar komt met 'n verkouwen
neus uit bed. Gauw naar de keuken, de kachel
schoon, de as naar buiten in de emmer, huh, die
gure wind! Maar wat 'n plezier om de gele vlam
die door de pijp jaagt, zodat de vonken door de
ringen springen, glanzend als;... Wat is dat geroep, ver achter het huis? Is er iets ontdekt?
Wordt er gevochten? Moeten we nu....? De sergeant kijkt al even onnozel als wij. Het huis staat
er nog altijd stom. Daar lopen in de verte wat
mannen onder de bomen. Daar komen er op 'n
andere plaats naar de weg. Afgelopen? En wij?
En het huis? Afleidingsmanoeuvre? Er wordt gefloten. De sergeant staat op. Ja, verzamelen. De
oefening is uitgegaan als 'n oliepit.
Maar wat je nou in het daglicht ziet, die modderfiguren, weekdieren uit het moeras. Sodejèn,
zegt een Hollander, we staan er lekker op met
zo'n laaggie lak. — Nóndedjüu, repeteert de
Maastrichtenaar. Ik heb 't altijd wel gezegd: ze
trokken jou uit de klei. Zo sjokken we naar de
weg en naar de troep. Het is er of de bioscoop
uitgaat. En wat 'n modderpret! — zo, ouwe olifant, waar is je slurf? — Kijk die krokodillenkluiven van de Witte. Zelfs de officieren zijn
gekreukeld. Ze zitten na te kaarten en geven elkaar de schuld. — Toen jouw post inijn sergeant
aanhield, riep hij; —„ Schavuit, en die sergeant
op de kast: — Weet je wel tegen wie je 't hebt!
De stakker kende het wachtwoord, niet. En dah
de twee die elkaiar iri de alang-alang zelgen: —
Waar hoor jij bij? — Bij de rampokkgrs, en jij?
— Bij de osverval. En toen namen ze elkaar gevangen. Bij de officieren ging dat niet zogemoe'
delijk: — Niet weglopen daar, schorde een stem,
toen de omsingelende ploeg den uitbrekenden vijand zag verdwijnen in het moeras. Ja, dat moeras.
Dat had 't 'm gedaan. Dat verrekte moeras. De
omsingeling vertraagd, dus de vijand eruit. Hij
zit nóg in de modder. En in werkelijkheid zou er
geen snipper zijn ontsnapt. En in werkelijkheid zou
de aanvaller zijn weggemaaid door de brens. Feitelijk zijn we allemaal uitgemoord. Daarom marcheren we lustig naar huis. „En toen dat zó niet
langer kon. .. ." Moéten we dan niet naar Batavia?.... „It is reported that the Dutch are not
willing or not permitted to do anything", vertelt
Seacrnews van vandaag. Ja, ja. Wereldgeschiedenis negentienhonderdvij f enveertig!

1
Johannes Jacobus Hendrikx is een Venlose jongen, één van
de zes uit het gezin van vader en moeder Hendrikx, geboren
op 2 Februari 1917; een jongen met mooi lang, dik, kmllendhaar. 't Is een rekel, zoals alle andere jongens, die geen
groter genot kent dan de deur uit te glippen en er met z'n
kameraden op uit te trekken. Als kleine jongen al maakt hij
eens een ernstige val, waardoor het wet zijn been helemaal
mis gaaf. Het groeit scheef en moet in een beugel. Dat is
wat voor den levenslustigen knaap. Doch zijn moeder heeft
alles voor den jongen over. Eerst rijpt het plan naar een
kundig geneesheer in Krefeld te trekken, doch het is oorlogstijd en het blijkt niet mogelijk een pas te krijgen. Dan aanvaardt moeder Hendrikx met haar kleinen jongen de grote
reis naar het verre Holland, waar in Amsterdam wel baat te
vinden is voor den kleinen Jan. 't Is een hele onderneming
en Jan ziet allerhande, nieuwe dingen, maar het is hem heel
niet naar de zin, dat hij dat alles van achter de ruiten van
een trein moet aanzien. Steeds maar dreint hij: „Boete peulen.
Mam, ik wil boete peulen" (buiten spelen).
Het leed blijft den huize Hendrikx niet gespaard. Jan is nog
maar een dreumes van 214 jaar als moeder reeds in het weduwenkleed moet gaan en alleen de zorg voor haar kinderen
moet dragen. Dat doet ze op voortreffelijke wijze. Al de liefde
van haar hart is voor den kleinen Jan. Als moeder hem des
morgens uit z'n bedje helpt zegt ze teder tot hem: „Moeder
haar jongen". Maar nog maanden na het sterven van vader
zegt Jan dan: „Maar ook papa z'n jongen". Hij heeft een
gevoelig hart, Jan. En dikwijls vraagt z'n moeder zich af
wat het harde leven voor hem brengen zal. Niet dat hij het
leven schuwt, verre van daar. Op school is hij een pienter
manneke. Hij kan smakelijk lachen. Als hij het op z'n heupen
heeft, is er voor den „meester" geen houden meer aan en
staat heel de klas op stelten. Maar de goedheid in z'n ogen
en de peinzende uitdrukking van zijn gelaat laten toch geen
twijfel open over de vraag of de levensvragen hem onberoerd laten.
Als Jan de Mattheusschool met loffelijk ontslag verlaat komt
de vraag wat Jan zal moeten worden. Hij heeft een goed stel
hersens, zeggen z'n onderwijzers. Jan zou beslist geen slecht
figuur slaan op de Kweekschool. De jonge Hendrikx beschaamt de verwachtingen niet en in 1935 kan zijn naam
geschreven worden in de lange rij der jongelieden, die met
een acte L.O. in de zak lopen.
Moeder Hendrikx heeft als weduwe maar een heel klein
inkomentje, de verdienste van de oudste dochter. Ze heeft er
alles op gezet haar Jan onderwijzer te zien worden, zich er
veel voor ontzegd, maar stil geglimlacht bij de gedachte hoe
het straks zal worden als het doel bereikt zal zijn en zij zal
mogen deelen in het succes van zijn jonge leven. Er komen
kostgangers in huis om de ontoereikende inkomsten aan te
vullen.
Hoe bitter is de ontgoocheling. Het kwekelingschap „met acte
én zonder inkomen" wordt ook Jan's deel. In de aanvang solliciteert Jan links en rechts, doch hij ziet er al spoedig het
hopeloze van in. Hij kan tenslotte niet meer tegen , dat alles
op. Er is bitterheid in zijn hart tegen een. regering, die de
jeugd alle uizicht beneemt en rustig laat verpauperiseren. De
fut raakt eruit. Het is vechten tegen de bierkaai, wat je ook
onderneemt. Dikwijls zit hij aan tafel met de kop in de handen
en de blik van den mens, dien alle moed ontzonk en wien
de krachten ontbreken om nog tegen de stroom te kunnen
oproeien. Moeder blijft het plechtanker, dat het volkomen
losslaan van zijn levensscheepje voorkomt, Hij laat baar zorgen en sloven. Die zorg is haar nooit teveel. En al ziet ze
heel goed, dat het met Jan niet goed gaat, ze laat nooit af
kleine vreugden te bedenken, die zijn leven kunnen veraangenamen. Maar, ze doet meer. Hij moet en zal zijn plaats als
onderwijzer hebben. Jan is volontair aan de openbare school
in Venlo en er komt een onderwijzersvacature. De kans, dat
hij in die vacature benoemd zal worden is er eigenlijk niet
Jan weet wel beter. Daar kan een kweekeling met acte zich
vinger en duim naar aflikken, maar hij blijft er koud van.
Moeder weet ook wel, dat er niet veel kans is. Maar ze weet
ook, in al haar eenvoud, dat a^n een benoeming door de
Gemeenteraad heel wat vooraf gaat

Ze sjouwt van het ene gemeenteraadslid naar het andere,
van dezen invloedrijken figuur naar gene en moet Van Jan
bij haar thuiskomst de bittere woorden horen, dat ze zich de
moeite wel sparen kan, omdat hij toch maar volontair is.
Ze houdt echter vol als de vrouw uit de Schrift, die zolang
aanhield tot haar rechters haar recht deden „opdat zij hen
het hoofd niet zoude breken".
Er is veel beweging en veel herrie rond dè benoeming van
den nieuwen onderwijzer, maar uiteindelijk gebeurt toch het
ongelofelijke: Jan krijgt de benoeming.
Het is een andere Jan, die van dat ogenblik voor de klas
staat. Zijn ogen hebben de oude tinteling en warmte hervonden. Er komt weer veerkracht in z'n tred; hij heeft plezier in
het leven, durft het aan te zien en aan te vatten. De Limburgse vlaaikes, die moeder voor hem bakt smaken hem weer
en hij smult als geen ander wanneer mam een smakelijke
schuimomelet voor hem klaarmaakt, waarvafa 'zij alleen het
geheim kent.
Er zijn geen dankbaarder en gelukkiger mensen dan Jan Hendrikx en zijn moeder. Het leven is goed en schoon en waard
om te leven. Limburg is een land om van te houden en ^
onder de steden in 't Limburgse land is Venlo de meest
begerenswaardige.
De donkere dagen van de korte, maar hevige oorlog komen.
Wat er .dan met z'n dierbaar Limburg en heel het vaderland
gebeurt, grijpt hem diep aan. In die Meidagen komt hij des
avonds met z'n moeder thuis van Nijmegen. Hij heeft „glimogen" en ziet er ziek uit. Bezorgd vraagt moeder of er iets
aan mankeert. Ja, Jan is ziek. Trek om te eten heeft hij niet
en thuis kruipt hij direct onder de wol. Om 11 uur 's avonds
gaat moeder, als in de dagen toen hij nog een kleine jongen
was, eventjes naar hem kijken en vraagt of hij pijn heeft. Jan
maakt zich eraf met te zeggen, dat hij het aan de milt heeft.
De vegende morgen is de ziekte voorbij, maar in z'n ogen
brandt het licht anders dan gisteren en eergisteren. De Duitse soldatenlaars die z'n afdrukken op de vaderlandse bodem
achterliet, heeft ook op het hart van Jan Hendrikx getrapt.
In vijf dagen werd een leger verslagen, een leger, dat vqor
een groot deel niet wi^t wat van hem geëist zou worden. In
vijf jaren zal een nieuw leger geformeerd moeten worden,
een leger, waarin iedere man elf iedere vrouw zal weten
waar het om gaat en waar het op staat. In dat leger zal Jan
Hendrikx een der groten zijn.
Jan Hendrikx, waarom was jij het, die in Limburg de fakkel
van het verzet brandende moest houden?
Had je dan zoveel te danken aan dat vaderland, dat jarenlang
nauwelijks een plaats had om te leven voor jouw en je moeder
dat vaderland; dat krampachtig de vingers om de
geldbuidel neep, toen jij om je bescheiden deel hebt gevraagd
voor je zelf en je moeder, die toch weduwe was
dat vaderland, dat in zo menig opzicht blind was voor de noden
der lieden wier handen begerig reikten naar werk, dat hun
onthouden werd?
Ja, voor dat vaderland heb je die jaren gesloofd en geslaafd, heb je'je laatste krachten verbruikt, heb je jezelf
voedsel, kleding en rust onthouden, je uiteindelijk je bloed
gegeven.
Er stond iets binnen in je in laaiende vlam, het dreef je
van de ene plaats naar de andere, het verteerde je, het maakte
je lichaam transparant, zodat ieder die met je in aanraking
kwam er de gloed van ervoer.
Het was niet alleen de vaderlandsliefde die je dreef. Het was
liefde tot je God en medemens, die in je ogen brandde. Daarom was er geen werk, waarvoor je jezelf te hoog achtte. Wie
zou in jou denzelfden mens herkend hebben, die eens met
't gelaat in de handen alle activiteit uit z'n leven bande en
futloos zichzelf liet leven?
Een zuiveren mens heeft God Limburg in jouw gegeven. De
Patrones der Limburgse onderduikers, Onze Lieve Vrouwe
van den Goeden Duik, heeft in jouw wel één van.haar meest
onbaatzuchtige medewerkers gevonden. Oprecht en in alle
eenvoud des harten heb je gestreden als een getrouw dienstknecht met een open oog, een helder verstand en ontembare

moed.
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fHonderdduizend
100.000.—
PER WEEK
Hollandse guldens worden per

week door Nederlanders in Davos ingewisseld
tegen Zwitserse francs. En laat k er tegelijk aan
toevoegen, dat het in de andere touristencentra
niet anders is, om van de grote steden met de
lokkende warenhuizen nog maar niet te spreken.
'k Durf geen totaalbedrag te noemen, zelis niet
te schatten, maar dat het millioenen zijn, staat
als een paal boven water. En dat tegen een
koers, die schommelt tussen 38 en 44, wat wil
zegden, dat voor een bankbiljet van ƒ 100.— 38
tot 44 Zw. frs wordt betaald.
Het doet pijnlijk aan om deze koers officieel
in de etalages genoteerd te zien en te weten, dat
een aantal mensen met dat goedkoop verkregen
geld naar Nederland reizen, daar op grote voet
leven en er ons toch al zo berooide vaderland
nog verder mee leegkopen. In de couranten wordt
de Nederlandse gulden te koop gevraagd, in ieder
kwantum, tegen de bovengenoemde bazarkoers.
Het Nederlandse volk in het algemeen is er wel
van doordrongen, dat we deviezen nodig hebben
en in het algemeen wel bereid zich bepaalde
artikelen te ontzeggen, omdat het voldoende gedisciplineerd is om te beseffen, dat we moeten
exporteren om staande te blijven, maar er is een
kleine categorie, n.I. de reizigers in 't buitenland,
die het persoonlijk belang laten voorgaan. En dit
is euphemistisch uitgedrukt.
De zakenman, die zijn tegoed in het buitenland
aanwendt ten eigen bate handelt a-sociaal. De
reiziger of patiënt, die onze Hollandse gulden
tegen een afbraakkoers verkoopt, drukt ons land
nog dieper in het moeras, waar de regering het
met scherpe deviezenbepalingen tracht uit te
werken.
't Zal wel niet mogelijk zijn om de controle zo
intensief te maken, dat zelfs geen bankbiljetten
meer overgebracht kunnen worden, maar wel moet
het mogelijk zijn om mensen uit het buitenland
te houden, die er eigenlijk niet behoeven te zijn,
mensen die, op — ik weet niet welke duistere
manier — kans hebben gezien aan een visum te
komen.
Deze mensen verknoeien de goede naam, die we
in het<buitenland nog steeds hebben. We zullen
ons onthouden van het noemen van namen en
slechts een beroep doen op de goede wil en het
gezonde verstand van de Nederlanders, om in
geen enkel opzicht een stelletje hyena's de gelegenheid te geven ons berooide vaderland nog
verder te verarmen.
JOOP.

WIST U OAT....?

....een generaal van de Airborne-divisie, kort
vóór de luchtlanding bij Arnhem, op een Irefdadigheidsbazar in Engeland van een „waarzegster" te horen kreeg: „U zult weinig gevaren
ontmoeten, en gauw weer thuis zijn"....
.... hij dit drie maanden later vertelde aan een
LO-er, toen ze samen in een schuilplaats tussen
Vplafond zaten, omdat de O.T. razzia hield....
....men beter een zuiver geweten kan hebben en
ten achter gesteld worden bij beyordering e.d.,
dan promotie te maken met de wetenschap zich
gedurende de bezettingstijd aan on-vaderlandslievende of collaboraterende feiten te hebben
schuldig gemaakt. .. .
... .wij in V.N. lazen, dat ter gelegenheid van
Prinsjesdag een onderscheiding is uitgereikt aan
iemand die lid van de Kultuurkamer is geweest?
.... er op de Amsterdamse straatweg tussen Zuilen en Maarssen een herinneringskruis is geplaatst,
ter nagedachtenis van op die plaats gevallen KPrs, getroffen door een vliegeraanval op een auto,
geladen met munitie... .
... .hierbij een bord was aangebracht met de namen der gevallenen....
.... dit bord deze maand plotseling was verdwenen, en onlangs weer werd teruggevonden in het
Merwedekanaal op de hoogte van Maarssen... .
.... dit bord weer is geplaatst en thans vopr de
tweede maal is verdwenen....
... .wij veronderstellen, dat kinderen hieraan niet
schuldig zijn, daar door hen meermaleh bloemen
bij dit kruis werden geplaatst?
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ADVERTENTIES

727 Willem Johan Niermeyer, schuilnamen W.
van Nes, Verloop en
Thalink,
woonachtig
in Delft. Zou als parachutist 6 Oct. 1942
zijn gearresteerd, vermoedelijk te Amsterdam en vertransporteerd zijn naar Haren.
Volgens een na de bevrijdipg ontvangen bericht zou hij 7 Sept.
'44 te Mouthausen (D)
tezamen met vele anderen zijn gefusilleerd.

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van ons dochtertje
ALIDA SIJTJE.
L. VERKAIK (Leo L.O.-N.Br.West)
A. VERKAIK-DEKKERS.
Utrecht, 24 September 1946.
Prof. van Bemmelenlaan 69.

728 Antonius Everardus v.
Uum, geb. 24 Mei 1908
te Groenlo, gearr. 18
Juni '44 overgebracht
naar Arnhem, daarna
naar Vught. In Aug.
vermoedelijk n. Duitsland overgebracht. Na
Vught niets meer van
hem vernomen.

729 Samuël van Bienen, roepnaam Sal, geboren
6 April 1915 te Amsterdam, Was student
aan de Academie voor Beeldende Kunsten
te Amsterdam. In Januari 1942 ondergedoken in verband met de verordening voor
Joodse studenten. In April 1942 door verraad gearresteerd door de SD en ingesloten
in de gevangenis aan de Weteringschans te
Amsterdata. Na zes weken paar het concentratiekamp te Amersfoort getransporteerd.
Laatste bericht van hem vanuit Amersfoort
in Juli 1942. Daarna niets jneer van of over
hem vernomen. Wie heeft hem in een kamp
ontmoet?
Wij verzoeken dengene,
wien deze foto voorstelt,
of wel degenen, die dezen
persoon herkennen, aan de
Red. van dit blad inlichtinfen te verschaffen.
De?.e foto bevond zich op
een persoonsbewijs, gevonden bij in beslag genomen
bescheiden bij een N.S.B.instantie.
Het persoonsbewijs was
dat van den heer J. P.
Mooi] uit Limmen, die verklaarde dat hij dit P.B. als het zijne herkende
en dat hij dit in Januari 1943 hnd verloren in
de trein tussen Heiloo en Beverwijk. Vermoedelijk is dit P.B. na vinding vervalst en gebruikt
voor een onderduiker of illegalen werker, wiens
foto op dit P.B. geplaatst werd. Daar dit P.B.
bij een N.S.B.-instantie gevonden werd, ligt het
vermoeden voor de hand, dat de persoon van
nevenstaande foto, die dit P.B. heeft gebruikt,
gearresteerd is geworden.

De P.R.A. te Rotterdam
verzoekt om inlichtingen
omtrent het gedrag tijdens
de oorlog van Jan Weering, geb. 4 Aug. 1900, te
Assen, wonende te Rotterdam. Jan Weersing heeft
in 1943 en 194^ als lid
van het SS-Wachtbataljon
dienst gedaan in de kampen te Vught en St.
Michielsgestel. Briev. met
inlichtingen richten aan
de afd. Pers en Voorlichting van de P.R.A. te R'dam, Crispijnlaan 104.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver",
Prins Hendrikkade 1S2 Ie Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:
Plaats: _
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitan'.ie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v, LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum ingaan] voor zover de nummers voorradig zijn, ook met terugwerkende kracht, doch alleen aan bet eind van een kalenderkwartaal vervallen.

Met droefh. id geven wij kennis van de geboor e van ïcn levenloos zoontje.
P. FABER.
J FABER-ELGERSMA. 1
Zijn doen is enkel Majesteit.
Leeuwarden, 25 September 1946.
Spanjaardslaan 143.
Gevraagd door oud-KP-er, die graag wil trouwen tegen Nov. of Mei, een bouwboerderij, grootte 10—20 H.A. Liefst Drente of Overijssel, ook
wel met overname van inventaris. Is in het bezit
van landbouwdiploma en van goede getuigen
voorzien. Brieven onder nr. 267 a. d. bl.
WIE HELPT net jong echtpaar (oud-ill.) aan
woonruimte in Zwolle of omgeving. Brieven onder nr. 268 a. d. blad.
Oud ill. werker, 29 jaar, zoekt lichte werkzaamheden. Onverschillig wat öf waar. Linkerhand
niet geheel ter beschikking. Bekend met administratieve werkzaamheden. V.g.g.v. Brieven onder
nr. 269 a. d. blad.
Huishoudster, met veel ervaring, en uitstekende
referenties, oud-koerierster, 45 jaar, G.G., zoekt
plaatsing in beschaafd, moederloos gezin. Brieven
onder nr. 270 a. d. blad.
Door onderduiken ben ik met mijn studie voor
het politie-diploma achtergeraakt en kan nu, door
omstandigheden daar niet mee doorgaan. Wie
helpt mij aan een betrekking als BOSWACHTER,
PORTIER OF IETS DERGELIJKS. Ik ben 24
jaar, op de hoogte van landbouw, niet gehuwd,
N H, in bezit van prima referenties. Brieven onder nr. 271 aan dit blad.
KERSTMIS IN 1NDIE.
In samenwerking met verschillende firma's slaagden wij erin om in beperkte mate een pakket
Friese koek in blikverpakking, en geschikt voor
verzending naar de tropen, te kunnen samenstellen. Indien U ons vóór 15 Oct. ƒ 2.75 doet toekomen, kunt U Uw familie in Batavia en Bandoeng met Kerstmis verrassen. Geeft dus spoedig
adres, rang, onderdeel en nummer aan ons op en
wij zorgen voor verzending. Belangstellenden delen wij mede, dat we voorlopig nog geen pakketten naar Soerabaja verzenden; hierover volgt
nog' nadere kennisgeving.
DAM'S KOEKFABRIEK — SNEEK.

Aan onze alboniie^
Even ais ieder ander blad zijn we genoodzaakt, om een betalingsregeling voor de advertenties te treffen.
Tot op heden werden de familieberichten en
| alle andere adv rtenties gratis geplaatst,
! Om ons biad op een gezonde financiële basis te brengen, zijn we genoodzaakt om met
ingang van het nummer van 12 October, de
volgende condities voor onze advertentie-rubriek te berekenen:
Zaken-annonces ƒ 0.45 per m.m. bij kolombreedte van 7 2 cm.
Voor contract-annonces belangrijke reductie.
Om het karakter van ons blad te behouden,
zullen we alleen een gedeelte van de achterpagina hiervoor gebruiken.
Voor familieberichten het aanbieden van —
en het zoeken naar werkkringen 10 cent per
m.m. (kolombreedte 7.2 cm)
Voor deze rubriek berekenen we dus voor onze
L O.- en K.P.-ers een sterk gereduceerde prijs.
DE ADMINISTRATIE.
Advertenties onder nummer zullen 30 cents
extra kosten Brieven hierop en opgaven van
adverlenties dient men voortaan te zenden
aan: Administratie „De Zwerver", Prins Hendrikkade 1521, Amsterdam-C.

Meefedeiing
Verzoeken om Legitimaties van de L.K.P.
voor Noord-Holland boven 't Y dienen
voortaan gericht te worden aan:
Pierre p/a Greydanus, Julianastraal 15,
Alkmaar.
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IE vervelende v. R. zit me al
maar door aan mijn hoofd te
zeuren, dat ik van tijd tot tijd
in „De Zwerver" moet schrijven. Nu kaa hij dat wei doen, want hij
kan schrijven en hij heeft er de tijd voor.
Maar ik kan niet schrijven en daarbij
heb ik het geweldig druk.
Ik heb veel meer zin om op reis te gaan
en vergaderingen te houden met onze
oud-illegale werkers, om de ouders en
de weduwen van onze gevallen 'kameraden op te zoeken en met hen te praten.
Ik zou zo graag eens met hen allen willen praten over die tijd van verzet. Maar
het gaat niet. Hier in de kop van NoordHolland is mijn werk. Het dominee zijn
in algemene dienst vraagt al mijn krachten. Je kunt dan wel eens jaloers worden
op mensen die week aan week een goed
artikel in De Zwerver weten te schrijven, om zo onze mensen toe te spreken
en te bemoedigen, maar ik mis helaas de
gave. Ik moet de mensen voor me zien,
ik kan niet door een krant met hen praten.
'k Wil toch eens proberen me in te
denken, dat ik voor mij zie, onze kameraden en hun familie en wat ik dan zou
zeggen. Ik zou dan tegen jullie zeggen
dat ik over velen slecht te spreken ben.
Heel slecht! Ik zal ook zeggen waarom.
Ik ben slecht te spreken, omdat velen
van jullie vergeten zijn, wat er in de
verzetstijd is gebeurd en hoe er is gewerkt. Of vergeten is misschien niet het
rechte woord, maar jullie werken niet
met de winst, die toen behaald is. We zijn
naast elkaar komen te staan in de hitte
van de strijd: we hebben in de bange
ogenblikken vaak samen gebeden en het
was soms echt bidden, zodat je de eenheid met God voelde en met hen, die met
je mee baden, Je wist, dat God je riep
tot dit werk en dat je Zijn werk deed.
Je wist, dat God ontzettend veel vroeg
en misschien nog veel meer zou vragen.
En God heeft van sommigen veel gevraagd. Je vrouw, je man, je verloofde,
je kind. Velen hebben het gegeven en
hebben het kunnen geven, omdat zij liefhadden.
Nu zijn vele oud-illegalen slechte vertroosters. Zij gaan nog wel eens naar de
weduwen en wezen en verdere familie.
Zij kunnen wel kankeren, maar niet bemoedigen. Zij kunnen wel mopperen over
veel, dat niet goed is, maar zij zien hun
taak van vandaag niet.
Daarover ben ik heel slecht te spreken.
En dat moet anders. Ja, zeg je, over wat
je op het ogenblik ziet en hoort kun je
niet anders dan mopperen. In de oorlogstijd zijn er ontzettend veel Nederlanders
geweest, die eigenlijk al hun tijd zoek
gemaakt hebben met klagen. Het was zo
slecht. Het was zo vreselijk dat hun kind
naar Duitsland moest. Het eten was zo
slecht en je kreeg op je bonnen zo weinig,
enz. enz.
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Aan mijn vriend,
een ondergronds sirijder.

UeAyeet ^e fue6..
Vergeet ze niet, de stille, stoere strijders
van 't ondergronds verzet, die moedig zij aan zij
meestreden in de strijd onzer bevrijders.
Vergeet ze niet, zij deden 't ook voor ons. En wij?
Wat deden wij, toen zij hun leven waagden
en velen voor ons land de dood ./.jn ingegaan?
Wij streden niet, maar kankerden en klaagden
en vroegen, waarom niet veel meer nog werd gedaan.
Wat deden wij, toen zij zichzelf vergaten
en voor het grote doel zich gaven ieder uur?
Wij durfden nog van roekeloosheid praten
en noemden het soms schamper: „lust tot avontuur".
Wat deden wij, toen zij in zwarte dagen
toch hopen bleven, ja steeds feller streden nog?
Wat deden wij? Wij durven 't niet weer vragen.
Want telkens moeten wij ons dieper schamen toch.
Hoe anders zou 't geweest zijn, als zij zeker
geweten hadden: „'t hele volk leeft met ons mee".
Zo was het, helaas niet. De bitt're beker
van strijd stond ons niet aan, die dronken wij niet mee.
Wij dachten maar alleen aan eigen leven,
aan eigen veiligheid, alleen aan eigen baat.
En nu wij willen, kunnen w' ons niet meer geven.
Want honend klinkt een stem: „te laat, 't is nu te laat".

„PRITS DE ZWERVER",
Keem 54, Hoorn.
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Abonnementsprijs ƒ 1.50 p. kwart.
Losse nummers / 0.20.

Komt, geven wij spontaan al onze krachten
Voor 't %rote werk; 't herstel van ons geschonden land.
Laat zieny dat niet voor niets zij offers brachten
en velen van hen vielen door des vijands hand.

L

Met fidele groet,

„DE ZWERVER"
weekblad der LO-LKP.-Stichting

Te laat? Keen, 't is nog niet te laat! De helden
van toen, strijden nu nog een stille, felle strijd.
En voor die strijd kunnen ook wij ons melden.
Het is de strijd tegen de geest van onze tijd.

Laat eind'lijk zien, fiat wij niet zijn vergelen
de fiere helden van het ondergronds verzet.
Laat eind'lijk zien, dat wij 't voor altijd weten,
dat toen door hen de eer van Keêrland is gered.

Velen van die klagers hebben geen hand
uitgestoken om anderen te helpen, omdat
ze altijd met zichzelf .en hun eigen ellende bezig waren. Van deze mensen
kun je vandaag ook niets verwachten.
Maar ik mag met recht andere dingen
van jullie verwachten. Van de oud-illegale
werkers, maar ook van de weduwen en
wezen, van de ouders en verloofden van
onze kameraden. God heeft in de bezettingstijd een andere wereld voor je geopend, anders dan de wereld, waarin een
groot deel van het Nederlandse volk leeft.
Zij leven in een wereld van grof materialisme en egoïme. Maar jullie weten,
dat er iets hogers is, de wereld van het
offer. En jullie hebt met volle teugen de
vreugde van het offer genoten. Ga zo
door! Kom samen en bezoek elkaar.
Neem de tijd er af en vraag je af, wat je
vandaag doen moet.
Adeldom verplicht! Je begrijpt wel wat
ik bedoel.
Ga vandaag geen „illegale" dingen meer
doen. We vochten in de-illegale tijd yooi;.
het legale en wij yechten er ook nu voor.
Als ik die schare van Zeist nu voor me
had, dan sprak ik andets. Dan gebruikte
ik de tuchtroede. Ik zou jullie dan willen
vragen: In de oorlogsjaren bad je, waarom bid je nu niet meer? In de oorlogsjaren vocht je voor de geestelijke dingen,
waarom vandaag alleen voor de materiële?
In de oorlogsjaren hadden jullie alles
voor elkaar over, nu viert egoïsme vaak
hoogtij. Hoe komt dat? We zakken af.
Niet allemaal, maar toch veleii van ons.
Dat mag niefc Onze taak is nog niet
beëindigd. Maar wilt ge hem beëindigen,
doe het dan in dezelfde geest, waarin we
toen gevochten hebben, de geest van het
offer.
Zijn jullie het niet met me eens, schrijf
dan eens.

Redactie:
Nic. Witsenstr. 21, A'dam
Tel. U566—44102.
Administratie:
Prins Hendrikkade 152 I.
Amsterdam, Telefoon 41063
Giro 109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting Amsterdam.

M. G.

Brieven op advertenties alleen
aan: Bureau „De Zwerver", Nic.
Witsenstroat 21, Amsterdam-C.
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J.W.H OF WIJK

George Kroonveldt ziet Castenraay opnieuw zoals
ze hem straks wegsleepten.
Hij keek, zoals dieren kijken, die in stomme doodsnood niet meer kunnen schreeuwen.... ze kijken
nog slechts, maar in hun ogen is iets dat nog veel
erger is dan angst: een soort onmenselijke, allergruwelijkste berusting, die over je komt, wanneer
de gekmakende vrees voorbij is en alle onzekerheid
heeft plaats gemaakt voor het besef dat nu het onafwendbare einde naderen moet.... Dit stille,
stomme kijken.... waarom schreeuwde Castenraay niet.... ? Waarom had zijn stem niet gillend door heel het kamp geklonken, zodat Mertens weer 'ns met z'n vingers in z'n oren had
kunnen zitten hoofd schudden, zoals hij altijd
deed
„Als ze me maar nooit martelen, man," zei Castenraaij een paar dagen tevoren schichtig
„Heb je gezien hoe ze dien kreupelen Jood hadden toegetakeld....?" — „toegetakeld", zei hij
en hij lachte hees en zenuwachtig.... „Wij moesten aardappelen uit de kuil gaan halen en ze
hadden hem expres laten liggen.... je had z'n
vingers moeten zien, ma, ze hadden er de nagels
afgetrokken.... en z'n gezicht.... z'n gezicht.,
ohooo, ik wist wie het moest zijn, anders....
je kende hem gewoon niet meer terug. — Weet
je., soms word ik 's nachts ineens wakker, vroeger bad ik niet veel.... maar mag je nou God
bidden dat ze je gewoon eh.... doodschieten.. • dat mag toch?. ... ik kan er niet meer tegen....
als je hier al zes maanden zit.... je komt er hier
toch niet meer uit.... Ik geloof dat de doodsangst die je dan overvalt.... 's nachts.... de
anderen slapen, je bent nóg meer alleen.... je
beseft plotseling wadr je bent, de doodsangst die
dan op je springt.... is veel erger dan de....
dan de angst voor je werkelijk wordt afgemaakt.
Mijn vrouw weet niet eens dat ik hier zit... .
dat is 't ergste.... . als ze nou maar wist.... hoewel het beter is dat ze het niet weet.... maar
nou ben je zo helemaal alleen.... ze denkt misschien dat ik ergens ben ondergedoken, waar ik
't goed heb...."
Castenraay vertelt, hij kan uren praten.... er is
een kleine blijheid in hem, omdat hij praten mag..
iedereen in barak negen kent z'n verhalen al van
buiten.... sommigen luisteren geduldig, zonder
dat er iets van wat hij vertelt tot hen doordringt.... ze knikken maar „ja", soms knikken
ze „ja" als het „nee" moet zijn.... maar Castenraay merkt het niet
Een schippersknecht
begint telkens wit van woede te vloeken....

Ik kan niet meer.... is het nog niet genoeg....
moet ik hier creperen.... O, God
ik wil niet
doodgaan
ik ben zo bang
laat me leven.... niet als Castenraay
Die kreeg eindelijk zijn beurt deze morgen....
Toen de anderen al buiten stonden aangetreden,
kwam hij met een zenuwachtige, bijna met een
lachwekkende angst aangehinkt, de voet in het
vuile, slordige verband dat Kroonveldt haastig
had helpen aanleggen. Halverwege struikelde hij
in een hoop sneeuw en viel voorover. Toen hij
opkrabbelde, half huilend en nog nauwelijks herkenbaar was hij eigenlijk lachwekkender dan
ooit.... Misschien is hem toen het laatste restje
verzet plotseling te machtig geworden
De Mof voor de troep snauwde hem af, gebood
het gewone „Liggen.... opstaan.... liggen....
opstaan...."
Castenraay bleef staan, er was plotseling iets als
een bevrijding in hem toen hij vlak af weigerde.
„Hinlegen. ... hinlegenl"
Er was iets( komisch in het gestotterde: „Nein....
nee ik doe het niet....", van Castenraay.
Maar niemand die lachte.... ze durfden niet
kijken, stonden stram in de ruig-koude morgen;
maar door al de grauw», holkijkende mannen ging
een rilling; ze waren één in het verzet van Castenraay, ze vochten mee, hoewel beschaamd dat zij
het niet openlijk durfden tonen. De gehele sombere en neergedrukte menselijke rechthoek werd
één blok van geestelijk verzet. ... zo hielpen ze
Castenraay, wetend wat er komen ging. Niemand
verroerde zich. ...
„Hinlegen!" De Mof aarzelde nog, kwam toen
plotseling met iets troebels in zijn ogen en het
schuim in zijn mondhoeken een stap dichterbij.
Kroonveldt, die eveneens te laat was gekomen,
stond apart. Hij wendde zijn gezicht af, toen
Castenraay tegen de grond werd geslagen
Er
was een vreemd hikkend geluid toen de kolf van
het geweer hem recht in zijn gezicht trof. Hij waggelde, richtte zich op met een poging om opnieuw
de uitdagende houding van verzet aan te nemen
onmiddellijk daarop trapte de moffenlaars hem beestachtig in zijn onderbuik
Het
gekreun was niet menselijk meer. .. .
Toen werd het heel stil....
Hoewel Kroonveldt zijn gezicht afwendde, dwong
iets dat hij niet verklaren kon, hem telkens weer
te kijken: ineengedrongen en rillend met korte
schokken lag Castenraay in de sneeuw, nog geen
twee meter van hem af....
Wat voor boodschap wil je een makker nog mee
geven, wanneer de beesten op het punt staan hem
weg te sleuren....? Sympathie? Dat is te gering. ... Medelijden? Bewondering?
Nee, er is iets dat nog verder gaat dan medelijden.... toen Kroonveldt de reeds gezwollen,
halfopen mond van Castenraay zag, die hulpeloos
bloed morste over de slap-verminkte kin — ze
hadden waarschijnlijk al direct zijn tanden kapot
geslagen — en toen hij getroffen werd door de
grootkijkende ogen, beantwoordde hij die stomme
blik.... Hij durfde niets zeggen — het wis laf
in vergelijking met de moed van Castenraay —
maar zo waren ze allemaal: de hele troep stond
krimpend van de kou, maar onbeweegelijk zwijgend, alsof er niets gebeurde....
Kroonveldt keek slechts, maar hij hoopte dat Castenraay zijn boodschap toch verstond. „Je bent

niet eenzaam.... wij kennen je angst.... wij weten wat je ondergaat
wij ondergaan het zelf.
En wat nog komen zal
je bent niet alleen..
je bent niet alleen Castenraay
"
„Als ze me maar niet martelen man....", op de
rug van zijn gore, dorgeworden handen, blonk
dan plotseling nat zweet en hij lachte telkens
Het was juist of een zekere ziekelijke nieuwsgierigheid er hem toe dreef alle walgelijke bijzonderheden van martelmethoden te achterhalen.
„Frans
zei me
als die kleine je trapt, —
weet je wel, die magere vent met die gouden
hoektand, ik kan zijn naam nooit onthouden, als
die je trapt, dan mag je niet schreeuwen, zegt
Frans
anders wordt hij hoe langer hoe wilder
wat denk jij daarvan, George
?" Het
ontroerde Kroonveldt dat Castenraay, die minstens 20 jaar ouder was, met zijn kinderlijk vertrouwen juist hem dergelijke vragen stelde.
Nou was Castenraay waarschijnlijk al „erledigt".
In de sneeuw stonden nog de sporen van zijn
onderarmen en de slap-gespreide vingers, die door
de sneeuw twee ondiepe geulen geharkt hadden,
toen de „Grier" hem wegsleepte....
Hij had maar op tijd op het appèl moeten zijn..
Dan was dit niet gebeurd..
Hij had maar op tijd op het appèl moeten zijn. .
Appèl:.!? Appèl!
Zijn gedachten kolken plotseling duizelend door
elkaar., vastgehouden!! Het gaat niet meer.,
het gaat niet meer.. God, laat dit voorbij zijn..
Iaat dit voorbij zijn., laat me doodgaan., nee!
Castenraay met zijn ongelukkige voeten.. waarom moest hij zulke ongelukkige wonden aan zijn
voeten hebben?
Oh, niets is gruwelijker dan deze steeds heviger
wordende hoofdpijn. Hij wordt gek
Ergens ver weg, — ach, het is onbegrijpelijk en
soms moet men plotseling schreien — ergens
zeer ver weg moet een andere wereld bestaan,
waar je niet geranseld wordt voor het geringste
vergrijp, waar ze niet sterven als ratten
vorige
week tachtig
tachtig
tachtig
vorige
week
tachtig
ha, ha, ha
had ie maar
op tijd moeten zijn
had ie maar
het is
gewoon om zulke voeten
de paal valt!!! Hem
tegenhouden? Gek!
gekke, gek!! Ik ga
schaatsen. Ijs.... ijs van ijzer, ijs.... niet vallen.. .. help!!
George Kroonveldt komt langzaam bij kennis.
Hij moet nu al uren staan, vreemd doorgebogen,
half hangend
Het lijkt nu zeer donker nu de
zon weg is
Het eerste wat hij duidelijk ziet,
wanneer de mist voor zijn ogen langzaam dunner wordt, is de kleine, zwarte figuur van Frans,
die als een vreemd, hompelend,, nijver insect hout
vervoerd op een slee; als ze aan het houtsleeën zijn
dat moet altijd in de namiddag
gebeuren.... de volgende vracht is voor den baron.... de derde
hij moet zich haasten, hoe
komt hij hier!?
De derde
Wanneer hij zich bewegen wil, merkte hij dat dit
onmogelijk is. Hij kan zich niet meer bewegen..
er is geen pijn., vreemd., het dóet geen pijn.,
alleen is het alsof zijn buik, die als een blauwwit gezwel onder hem hangt.... er kringen, plotseling bruinig-rode vlekken voor zijn ogen
maar dat is zijn buik niet, hij voelt hem niet....
en zijn spitse gore knieën.... hij hangt in het
touw rond zijn borst.... er is geen pijn, slechts
een weldoende, doffe ongevoeligheid.... leeft hij
nog? Hij wil niet sterven.... hij wil niet!!!
Het kraken van de laarzen in de sneeuw — niet
omkijken! — is zeer ver weg..... Hij durft gerust
omkijken.... Hij.... durft.... gerust.... maar
hij kin niet!
God! is dit sterven?.' Hij wil niet, hij moet en
zal zijn ene been verzetten, het moet gaan, hoor
je been, het móét gaan
waar is het? waar is
mijn been....
Als het nu te warm wordt.... Zeg, zet de haard
dicht.... het is hier om te stikken.... zijn meisje
lacht plotseling
men moet niet alle geluk ineens krijgen.... voorzichtig.... voorzichtig nou!!

In dit concentratiekamp stierven alleen in negentiendrieënvcertig.
sst....! ik wil niet dat je
het hard op zegt!! Laat me stil liggen.... ik zal
niets meer verlangen., je armen om me heen.,
zo veilig, niets is zo veilig.. ik hoor je adem halen.. het bloed klopt snel onder de zachte, weke
huid van je warme keel., nee, maak de beesten
niet wakker, maak ze niet wakker, zeg ik jel!
Moet ik kwaad worden?!!! Oh, OOOH....
Lieveling.... Lief, klein meiske.... nog is het
kraken van de laarzen in de sneeuw ver verwijderd, hier kunnen ze niet bij me.... ik wil slapen .... ik ben zo moe.... maar de paal in mijn
rug.... — sst — lacht al.... laat me zo slapen.... het is warm.... het is goed zo....
maar maak de beesten niet wakker, die van ijs
zijn....
Heer
Gij die kwalen en zeerten over de aarde toeliet.... ik wist niet dat deze onduldbare
pijnen bestonden....
Is dit Uw goedheid? Zijt Gij oneindig goed, dat
zulke gedrochten, zulke dierlijke sadistische ploerten door Uw hand werden geschapen en op mij
werden losgelaten?
Men mag niet haten.... ik weet het wel.... men
mag niet haten, maar Heer, moet men ook deze
vijanden lief hebben, die mij naakt in de sneeuw
vastbonden, en
och, ik weet niet meer hoe
lang, daar lieten staan
En Heer, moet ik ook
aan deze mijn andere kaak nog aanbieden, nadat
ze mij bevroren losmaakten, bevroren en geheel
gevoelloos, en in een heet bad smeten... . lacht
er iemand?! Wie lacht daar?
Heer, de gruwel van dit terugkerende leven in
mijn lichaam.... dat ik ooit heb gebeden om een
klein beetje warmte.... ik wist toen niet wat ik
deed... . mijn vingers bloeden omdat ik er in
beet tot op het been, ik beet in mijn eigen vingers tot ik er van sidderde en alles wegstortte in
een bloedrode mist....
God, ik heb gegild en gevloekt..,, nooit had ik
gedacht zó te durven vloeken, nu ik zeker sterven zal.... vergeef me.... Nu, nu mijn schorgeschreeuwde stem.... oh, ik heb gebruld als
een beest, vergeef me.... nu mij nog slechts
fluisteren kan, fluister ik Uw naam.. God, Wiens
kind ik ben. ...
Maar is het nog niet genoeg? Hebt Gij Heinrichs
horen lachen straks, voor ze de deur dicht sloegen en mij opnieuw buiten lieten liggen.. Zo gaan
de beesten nog niet kapot... . God, hoor Je dat?
Zo gaan de beesten nog niet kapot!
Vergeef me ook dit
laat me spoedig sterven.
God....
Ik weet het: ons is geen oordeel gelaten. . maar
gij zijt rechtvaardig.
En dit vraag ik U: geef in ruil voor mijn leven
— ik hen nog zoo jong, God — aan mijn Vader
en Moeder de kracht om dit te dragen.... Mijn
Vader, hij was steeds zo vrolijk.... en mijn
goeie, dappere Moedertje.... geef aan de duizenden Vaders en Moeders die wanhopig zijn van
verdriet Uw steun.... geef aan mijn lotgenoten.... de ongetelde, naamloze millioenen....
het geduld waarmee Gij zelf eens de pijnen
droegt....
Wanneer de Nazi-beulen lachend genieten van
de gruwelijkheden die ze mijn vrienden aandoen..
Heer, ik bid U laat het dan niet te lang duren,
Heer....
En, Heer.... dit vraag ik U.... zegen met Uw
sterkende Hand de wapens van allen, die strijden voor een rechtvaardige zaak.... zegen de
wapens. Heer,
zegen hen die ze dragen....
Zegen de Soldaten der rechtvaardigheid.

STICHTING lB40-'45
Het internationale congres van de Stichting,
gehouden op 23, 24 en 25 September te Amsterdam, heeft een uitstekend verloop gehad.
Gedurende een officiële ontvangst, waarbij verschillende autoriteiten, zoals ambassadeurs en
vertegenwoordigers der overheid aanwezig waren, heeft Dr. v. Putten namens den MinisterPresident, de volgende verklaring afgelegd:
Br is in voorbereiding een ontwerp van wet. strekkende tot het verlenen van buitengewone pensioenen
aan invalide verzetsslachtoffers en nagelaten betrekkingen van personen, die in verband met het verzet zijn
omgekomen. De raad van ministers heeft beslist, dat
de buitengewone pensioenregeling voor de verzetslieden
en nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen
dient te worden afgestemd op een te treffen regeling
voor de financiële verzorging van invalide militairen
alsmede van het personeel van de koopvaardij.
Dit complex van sociale voorzieningen zal binnen enkele
weken aan de raad van ministers worden voorgelegd.
De in voorbereiding zijnde pensioenregeling voor de
verzetsslachtoffers heeft ten doel, deze. in verband
met hun daad of houding In het verzet, gedupeerden
en hun nagelaten betrekkingen In staat te stellen binnen redelijke grenzen te blijven voortleven In hun
vroegere sociale milieu.
In de procedure van de pensioenverlening Is In het
ontwerp van wet een belangrijke taak toegedacht aan
de Stichting 1940—1945. welke ook in de voorbereiding
van
dit wetsontwerp
een
zeer werkzaam
aandeel heeft gehad, zodat in het bestaande contact
tussen Stichting en pensioengerechtigde weinig of geen
verandering wordt gebracht. De regering streeft ernaar, de ontwerpregeling binnen korte tijd aan de
Statcn-Gencraal aan te bieden.

*s-Avonds was een ontvangst van de gasten
door het gemeente-bestuur van Amsterdam in
het Stedelijk Museum.
Dinsdag was geheel gewijd aan conferentie-ar
beid. De conferentie-leden kwamen tot een accoord over de volgende verklaring:
A.
1.

2.

AIGEMEEN.
De zieken zullen worden uitgewisseld tussen de
verschillende landen, welke vertegenwoordigd zijn
in het Internationale Comité, zonder rekening te
houden met de politieke richting.
Ieder land zendt het zelfde aantal zieken, als waaraan het zelf gastvrijheid kan garanderen. ,

B.

ORGANISATIE.

1.

Internationaal Comité.
Het Internationaal Comité is samengesteld uit de
reeds
genoemde
organisaties
van
Denemarken,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Tsjccho-SIowakije en van andere landen, die instemmen met de
overeenkomst van de genoemde landen.

2.

Uitvoerend Comité.
Het internationaal comité wijst een uitvoerend comité aan, bestaande uit de volgende vertegenwoordigers:
Noorwegen of Denemarken,
Tsjecho-Slowakijc,
Frankrijk,
Nederland.
Het uitvoerend comité is verantwoording schuldig
aan het internationaal comité.

3.
a.

b.

c.
d.

4.
a.
h.
c

TE VELDE, 31 Januari 1945.
• d.
e.

5.

Ket Algemeen Secretariaat.
Het algemeen secretariaat Is door het internationale comité aangewezen om toezicht te houden op
en verantwoording te dragen voor het door het
comité te verrichten werk.
Het is gewenst, dat het algemeen secretarfaat contact onderhoudt met het Internationale Comité van
het Rode Kruis, te Genève, waaraan het verzoek
zal worden gericht de organisatie te helpen door
de relaties en mogelijkheden van het Rode Kruis
ter beschikking te stellen.
Het algemeen secretariaat is verantwoording verschuldigd aan het Internationale comité, s
Het algemeen secretariaat beslist over de onderlinge verdeling van de aangeboden plaatsen aan de
patiënten, die een aanvraag hebben ingediend. Het
algemeen secretariaat richt een centrale administratie in, die de plaats administreert, waar en bij
welken gastheer iedere patiënt zal zijn.
Nationale gemachtigde.
Het algemeen secretariaat wordt
bijgestaan
door
een nationaal gemachtigde in ieder land, dat in
het comité is vertegenwoordigd.
Het Is gewenst, dat de nationale gemachtigde In
contact staat met verschillende hulporganisaties, zoals het Rode Kruis in zijn land.
De nationale gemachtigde wordt aangewezen door
de nationale organisatie. Deze keuze moet goedgekeurd zijn door het algemene secretariaat.
De nationale gemachtigde is verantwoording verschuldigd aan het, algemeen secretariaat. Wanneer
de nationale gemachtigde zijn functies niet goed
vervult, wendt het algemene secretariaat zich rechtstreeks tot de nationale organisatie.
De nationale gemachtigde onderhoudt het contact
tussen de nationale organisatie en het algemeen
secretariaat.
De nationale gemachtigde Is verantwoordelijk voor
de reis van de patiënten en herstellcndcn, vanaf
het ogenblik waarop zij hun tehuis verlaten tot
het ogenblik, waarop zij' op hun verzamelpunt in
het land van bestemming aankomen, en terug.
De nationale gemachtigde is verantwoordelijk voor de
patlëjnten en herstellenden, die in het vreemde
land aankomen, vanaf het moment van aankomst
tot aan hun aankomst bij hun gastheer en terug,
met uitzondering van gevallen van force-majeur.
Nationale Organisatie.
De nationale organisatie verzamelt de inlichtingen
betreffende de patiënten, die zij uitzenden wil.
evenals de informaties betreffende de instellingen of
personen, die buitenlandse patiënten kunnen ontvangen en garandeert hun nationale houding gedurende de bezetting.
De nationale organisatie is verantwoordelijk voor
de patiënten en herstellenden gedurende hun ver-

blijf hij hun gastheren, met
vallen van force-majeur .
C.
!.
a.
b.
c.
d.

2.
a.

b.

uitrondering

va»

Be-

FINANCIEN.
Lopende Uitgaven.
ledere nationale organisatie Is verantwoordelijk voor:
de betaling van de kosten, betreffende de patiënten van andere landen, aan wie gastvrijheid wordt
aangeboden,
de betaling van de kosten van den nationaal gemachtigde,
de betaling van de reis van de patiënten, die naar
het buitenland gezonden worden.
de betaling en overbrenging in vreemd geld van
haar deel van de kosten van het algemeen secretariaat.
Het genoemde deel onder par. d. zal worden vastgesteld door het uitvoerend comité ten opzichte
van het aantal verzorgingsdagen met een maandelijks minimum.
Waarborgfonds.
Iedere natlonaje oxganisatte zal twee deposito's
ter beschikking stellen.
bij een bank Jn haar eigen land, ter beschikking
van den nationalen afgevaardigde, een som van
per patiënt, die naar een ander land komt, en
gastvrijheid verzekerd is of een andere garantie,
aangenomen door het uitvoerend comité.
Dit deposito zal worden gecontroleerd door de
aangewezen personen, In dit geval bet uitvoerend
comité.
bij een bank in bet aangewezen land om dé zetel
te zijn van het algemeen secretariaat, in deviezen
van dat land, ter beschikking van het algemeen
secretariaat.
Het bedrag van dit deposito zal het deel van de
kosten zijn, dat voor 3 maanden voorziet.
Dit deposito zal gecontroleerd worden door een afdoende methode, die zal worden opgesteld door het
uitvoerend comité.
De genoemde begroting zal opgesteld worden door
het uitvoerend comité, dat het deel van leder billijk
zal vaststellen.

Naar aanleiding van dit plan werd besloten:
a.
b.
c.

dit plan te bespreken met de nationale organisaties van hun land.
een beslissing, betr. dit plan te nemen vóór !-l-'47,
aan de Stichting 1940-45 het voorlopig secretariaat
toe te vertrouwen, tot een definitieve regeling la
getroffen.
Opgemaakt te Amsterdam,
25 September 1946.

Dinsdagmiddag werd door de Nederlandse Pers
aan de gasten een lunch aangeboden, terwijl
men Dinsdagavond een filmvoorstelling in
Kriterion bijwoonde. Na afloop daarvan ontving het gemeentebestuur van Amsterdam het
congres in het Stedelijk Museum.
Woensdag werd het Herstellingsoord „Het Loo"
bezocht, terwijl na afloop daarvan de conferentie officieel gesloten werdr waarna de gasten zich verenigden aan een diner in Het
Kalfje.
REDACTIE.

WERKIOZE OUD-iLLEGALE WERKERS
Een taak van de Stichting 1940-'45, die minder bekend is. Oud-verzetsmensen, die zonder
werk zijn, kunnen zich tot de Stichting ter
plaatse wenden. Deze kan voor hen voorrang
bemiddelen bij de Gew. Arbeidsbureaux.

v/rmm mfoom:
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Wist U dat er vóór de Voorloper
op het Gedenkboek van de L.O.—
L.K.P.-Stichting verschenen is. reeds
18.000 exemplaren besteld waren?
— Haast U en bestelt nog heden
een exemplaar. Anders moet U
wachten op een tweede drukl
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GEVAARLIJKE Twee jaar na
VOORLICHTING ANTWERPENS BEVRIJDING
Onder de titel: De blinde Justitia, voelt de Gooien Eemlander van 12 September j.1. zich geroepen
het op te nemen voor dr. H. M. Hirschfeld. Daarmee begeeft dit dagblad zich op gevaarlijk terrein. Het is nu eenmaal zo, dat het spreekwoord:
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht,
met name in deze tijd een waar woord blijkt te
zijn. De Gooi- en Eemlander moge anders denken over dit volksgezegde, vroeg of laat zal ze
toch de les van het spreekwoord ter harte moeten nemen. Maar misschien is dan haar gelaat
al deerlijk geschonden.
Dat de redactie voor dr. Hirschfeld een lans
meent te moeten breken, is haar zaak. Dat ze
evenwel in datzelfde artikel de voormalige illegaliteit op minderwaardige wijze degradeert, is
erger. En dit laatste raakt ons wèl.
Het aanblijven van dr! Hirschfeld wordt toegejuicht en zijn handelingen als Secretaris-Generaal
in bezettingstijd vergeleken met het verzetswerk
Wij citeren:
,,Heeft deze man in ander opzicht niet evenzeer zo niet
meer .diensten bewezen dan menig daadwerkelijk verzetsman?"

En even verder wordt het nog erger, want daar
wordt gezegd:
Hier komt de vraag naar voren welke soort van strijd den
bezetter het meest effectief was.

Laat dit ,n.l. de handelingen van dr. Hirschfeld.
O.).
d^n geen verzet heten het was zeker zoveel in ons lands
belang als menige dradendoorknipperij.

Hiermee wordt het illegale werk regelrecht en
onbewimpeld gedegradeerd. Ons verzet wordt samengevat in dit woord: dradendoorknipperij.
Dit is ergerlijk. De Gooi- en Eemlander geeft
blijk van een bijziendheid, die nog gevaarlijker
is als de door haar gewraakte blindheid van
Vrouwe Justitia. De geestelijke achtergrond van
het verzetswerk wordt volkomen over het hoofd
gezien. De basis van de illegaliteit wordt verdoezeld. Dr. Hirschfeld wordt naast (of boven?) de
rij van partisanen gezet!
Dit kleineren enerzijds en het ophemelen aan de
andere kant, is een kenmerkend verschijnsel van
dat deel der pers, dat niet haar ontstaan te
danken heeft aan de bezettingstijd, doch in die
periode rustig verder draaide.
De Gooi- en Eemlander schrijft gevaarlijk. Zij
wil het Nederlandse volk verzoeken en de illegaliteit bagatelliseren tot een draadjesdoorknipperij
zonder meer. Deze mentaliteit zullen wij dienen
te bestrijden, daar het 't wezen van het ondergrondse verzet verloochent. En juist de geest,
waaruit de illegaliteit is ontstaan, mag niet verloren gaan.
De Gooi- en Eemlander zal er goed aan doen,
zich beter te oriënteren omtrent de geestelijke
achtergrond van het verzet en haar feitelijke activiteit in de dagen der bezetting.
Dit is broodnodig, daar het genoemde dagblad
haar aangezicht anders zeer zeker ernstig zal
schenden. En moge een wond dan al helen, er
blijft een litteken over.
J. W. OOMS.
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HERDENKING

DOOR HET GEHEIME LEGER
In Antwerpen is de tweede verjaardag van de
bevrijding van de haven op allerlei wijze gevierd. Er zijn in België, evenals bij ons, zij het
in geringer aantal, een aantal ondergrondse organisaties geweest. Ook thans zetten deze hun
bestaan voort en het vieren van feestdagen is een i
belangrijk punt op haar programma. Vandaar dat
het Geheime Leger, de Witte Brigade (Fidelio)
en de Nat. Koningsgezinde Bond — om er nu .
maar drie te noemen — elk een eigen herdenking op touw hadden gezet. Wij willen ons thans
niet verdiepen in het verschil tussen deze organisaties, noch haar belangrijkheid tegenover elkaar afwegen.
Het feit, dat wij willen spreken is, dat het Geheime Leger, een organisatie, die in elk geval
van 1940 af in het weerstandswerk een zeer
grote rol speelde, een grootse herdenking op
touw had gezet en daarbij de fijne attentie had
om vertegenwoordigers van een aantal belangrijke
Nederlandse verzetsorganisaties tot deelname uit
te nodigen.
Vier hadden deze uitnodiging aangenomen.
Laten we voorop zetten: dat gastheerschap is
royaal en prettig opgevat.
Van Ruller en Hagoort, die per trein kwamen,
werden Zaterdag 7 September aan het station
opgewacht door den perschef van het Geheime
Leger, den heer Bernsen en door den Kapt. Hazevoet en den Lt. Valkenaere. De ontvangst was
zo enthousiast, dat de heer Bernsen in zijn haast
om de gasten te naderen, zijn voet verstuikte en
als slachtoffer 1946 buiten gevecht was gesteld.
Hij miste daardoor de feestelijkheden, aan welker
voorbereiding hij zulk een belangrijk aandeel had
genomen. De heren Hazevoet en Valkenaere, die
speciaal aan de gasten waren toegevoegd, hebben
echter getoond, dat het Geheime Leger een hoge
'opvatting heeft van wapenbroederschap. Toen
Zondagavond de Kapt. de Moor hun taak overnam en deze tot het vertrek op Maandag voortzette, hebben hij en zijn echtgenote dit nogmaals
bewezen.
De herdenking stond op een hoog peil.
Al was er uitnemend gezorgd voor eten en drinken, van zwelgpartijen en dronkemansgedoe is
geen sprake geweest. En ook de herdenking op
Zondag was waardig en gespeend van frivoliteit.
Dat bleek al bij de opening der herdenking: de
plechtige Hoogmis in de prachtige Kathedraal.
De vaandels van het Geheime Leger waren voor
in de kerk opgesteld en vooral de herdenking der
doden, waarbij de vaandeldragers hun vlaggen
deden neigen, was een ontroerend moment.
Groots van opzet was het défilé op de Groote
Markt, waarbij het dodenappèl, de voorlezing van
de lange lijst van hen, die in de bezettingstijd en
tijdens de gevechten om de bevrijding van Antwerpen, hun leven gaven, velen de tranen in de
ogen bracht. Ook de kranslegging bij het standbeeld van Koning Albert was een fijngevoelde
daad.
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Het Internationale Tribunaal heeft een uitspraak gedaan over de 21 Duitse verdachten van oorlogsmisdrijven. Binnenkort zullen de vonnissen voltrokken
worden.
Een daad van enorme betekenis. Voor het eerst in de
geschiedenis is een poging gedaan om internationaal
strahecht toe te passen. Dit betekent, dat men poogde
de overwonnenen te straffen, niet omdat ze overwonnen waren, maar omdat ze, getoetst aan internationale
rechtsbeginseltn (b.v. 't landoorlogsreglement) strafbaar bleken.
Een uitermate moeilijk probleem voor de rechters in
Neurenberg, die een jaar lang tastend hun weg gezocht hebben naar een uitspraak, waarin noch gevoelsoverwegingen, noch politieke tegenstellingen een
rol zouden spelen, maar waarin de uitspraak slechts
gebaseerd zou zijn op normen van internationaal
recht.
En als dan de beslissing gevallen is en het college
bij een drietal der beklaagden aan de hand van die
normen geen termen aanwezig vindt om hen te straffen. . . ./wel dan weet de politieke pers het beter en
begint moord en brand te schreeuwen, dan weet Jan
Publiek het beter en spreekt er schande van, dat von
Papen, die Hitler in het zadel hielp, vrij uit zal gaan;
dat Schacht, die Hitler tot 1937 financierde, vrijuit
zal gaan (gevoelsargumenten).
Zijn deze heren dan hiet schuldig, juist door deze
hulp? Zeker, maar zolang niet te bewijzen is, dat zij
concreet schuldig zijn, aan misdaden tegen het internationale recht, kunnen zij door het tribunaal niet
veroordeeld worden.
(Wanneer zij tenminste niet gestraft zullen worden
voor een Duitse rechtbank, betreffende misdaden aan
Duitsland begaan).
Dus moeten zij maar ongestraft rondlopen?
Inderdaad en met hen vele anderen, die positieve bijdragen hebben geleverd tot Hitler's machtsontplooiing, zonder daarbij onder de normen van het internationaal recht te vallen. Ik denk daarbij aan Rusland,
dat Polen in 1939 in de rug kraakte, aan Zweden,
dat Hitler faciliteiten verleende
aan Nederland,
dat bunkers bouwde, .... aan mijzelf en aan U, al betrof 't alleen maar nalatigheid.

/i

's Middags zagen wij het waterballet (demonstraties met motorboten en waterskies) op het
Noorder Kasteel en 's avonds waren we toeschouwers bij het begin van het bal.
Goede muziek en keurig dansen in vrolijke stemming, zonder uitbundigheid — dat was, wat wij
konden horen en zien. Om negen uur werd in
St. Anna-Bad, aan de overzijde van de Schelde
en tegelijkertijd op het Noorderkasteel een vuurwerk afgestoken. Het vlammende insigne van
het Geheime Leger aan beide zijden vormde een
prachtig slotstuk.
Tijdens dit vuurwerk bleek ons nog even, hoe
zwaar ook Antwerpen de oorlog heeft ervaren.
Wie in de stad rondloopt en daar de schade,
vooral veroorzaakt door het V-wapen, ziet, heeft
daarvan een uiterlijk beeld. Maar tijdens het
vuurwerk zagen we ook de andere zijde. We
stonden bij een moeder toet een kind van pl.m.
vijf jaar. Toen de eerste pijlen omhoog gingen
en de echo naar alle zijden klonk, kromp het
kind in elkaar. De moeder had alle beleid nodig
om het kind gerust te stellen. „Het zijn geen
kanonnen en het zijn geen V-l's", hoorden we
haar telkens zeggen. En ja — na de eerste pijlen
keek het kind op. Het zag de kleuren en het
merkte, dat er geen gevaar was. En toen besefte
ook dit kind, dat Antwerpen vrij en het Duitse
gevaar geweken was. Hoewel het dat zeker niet
onder woorden kon brenjfen.
R. H.
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Als wij, in 't algemeen gesproken, gestraft zouden
Worden, voor wat we misdrijven in daden en gedachten, wel dan zou er geen eind aan zijn.
God heeft de (gerechtelijke) overheid de plicht opgelegd, misdrijven te straffen, opdat het leven geen
ehaos zal worden.
Maar nu de mens zelf de strafwet op moet stellen en
nem dit absolute maatstaven van Gods recht ontbreken, zal hij steeds met afgeleid, gebrekkig geformuleerd recht, met beperkt geldingsgebied moeten werken. De mens kan slechts palen zetten als een omheining in het veld van menselijke handelingen en
binnen welk veld gestraft zal worden. God oordeelt
het hart, dat achter al onze handelingen zit. De beperking in de opstelling en uitoefening van dit recht
zal velen door de mazen van de wet doen ontsnappen.
Zij (lees wij) zullen daarom nog niet ontsnappen aan
Gods absolute eis van gerechtigheid.
Zo staat het ook met de uitspraak in Neurenberg. Laten we toch beginnen met dankbaar te zijn voor het
feit, dat thans ook internationaal recht gesproken
Wordt. Laten we begrijpen, dat ons rechtspreken aan
sterke beperking onderhevig moet zijn, wil er geen
onrecht en willekeur uit voortkomen. Laten we ook
verstaan, dat rechtspreken iets te maken heeft met
grondige kennis van dossiers en een onvoldoende basis heeft in onze gevoelsargumenten. Laten we tenslotte verstaan, dat rechtspraak iets anders is dan het
veroordelen en „straffen" van een politieke overtuiging. (Wel de misdaad der concentratiekampen, niet
de nationaal-socialistische ideologie als zodanig, is
strafbaar voor de rechtbank).
Men bespare ons de oppervlakkige onzin en goedkope
journalistiek van redacteuren, die hun gevoel laten
spreken, waar hun verstand te kort schiet of die politieke argumenten en een overwinningsroes in het geding brengen, omdat ze de gave van het onderscheiden missen. Men bespare ons evenzeer de spitsvondigheden van Shaw, die meent, dat men allen had moeten loslaten, omdat ze zo onbelangrijk zijn — ook hier
gebrek aan onderscheiding. Dat alles kan de ontwikkeling van het internationaal recht, waaraan in Neurenberg met grote voorzichtigheid gewerkt werd, alleen maar schaden.
H. v. R.
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Halt!
We hadden een paar „beroerde" dagen achter
de rug. Een onzer beste vrienden was gevangen genomen tijdens een razzia en na enkele dagen vruchteloos zoeken en informeren vonden ze hem dood
in het bos op bijna dezelfde plaats waar ze hem
4 dagen geleden gevangen genomen hadden, nadat
hij enige piloten en een Russisch krijgsgevangene
had geborgen diep in het bos.
Sedert die tijd was het erg uitkijken en de boerderij
waar ik elke dag kwam t)m de jongens de post te
brengen, werd angstvallig vermeden. Ook werd aangeraden voorlopig niet meer de eenzame weg door
het bos te gaan, maar liever enige dagen de hoofdweg te kiezen.
Op weg van O. naar huis nu, waren er drie heren
met me meegefietst, met de bedoeling den Districtscommandant een bezoek te brengen. Twee van hen
zouden de volgende morgen weer mee terug gaan
naar O. Er werd afgesproken, dat we de volgende
morgen om kwart voor 9 elkaar zouden opwachten
en dan samen langs de openbare weg over R. naar
O. zouden gaan. Doch doordat de Tommy's zich die
morgen nogal erg druk maakten om vanuit de lucht
de spoorwegen te tracteren, waren we ongeveer een
kwartier te laat op de afgesproken plaats aanwezig.
Toen ging het echter full speed op R. aan om de
verloren tijd weer in te halen. We spraken af, dat,
als we soms werden aangehouden, ik zou doorrijden,
alsof de heren vreemd voor me waren.
En jawel, hoor! Een paar kilometers verder stonden
een viertal van die „edele Germanen". Nu was het
oppassen. Nuchter kijken, alsof er niets aan de hand
was, dat hadden we al wel geleerd de laatste tijd.
Het sche.en dat het. viertal stond te kijken naar de
diverse bomgaten op en naast de spoorlijn. Ja, die
Tommy's, daar hadden ze het niet mee op.
Drie van hen koesterden schijnbaar geen argwaan
tegen ons, maar nummer 4 beval: „Halt!"
Daar had je het; zuur jongens!! Mijn gebeleiders
waren n.1. voorzien van een fietstas vol wapens en
munitie. Hoe zou dat aflopen?
Ik kon het verloop niet afwachten, maar fietste door
tot de eerstvolgende zijweg. Daar bleef ik achter
een boom staan wachten, maar o, wat duurde dat
lang.
Eindelijk zag ik ze aan komen, de twee vrienden
met als geleide de mof, die halt had geboden. Nu
probeerde ik gewaar te worden, waar ze heengingen.
Heel zachtjes reed ik achter hen aan, tot ik vlak bij
hen was. H. kreeg me in de gaten en beduidde me
achter te blijven. Hij kwam bij me fietsen, zonder
dat de mof het merkte, want die was in een zeer
druk gesprek gewikkeld met G. Heel zachtjes vertelde H. me, dat alles in orde was en alles veilig in
zijn fietstas was geborgen. Straks hoor je wel meer!
G. moet mee naar de S.D.
We fietsten samen achter het tweetal aan, en terwijl G. met zijn linkerhand in zijn jaszak tastte
en hij iets in zijn rechterhand moffelde achter zijn
rug om, hield hij den mof maar aan de praat. Deze
merkte niet, dat G. telkens wat wegwierp en H.
van zijn fiets stapte en het weer opraapte. Het bleken patronen te zijn, die bij de revolvers hoorden,
die in de fietstas zaten.
Wat er precies gebeurd was, wist ik nog niet, doch
dat hoorde ik even later.
Toen we R. genaderd waren, gingen wij tweeën naar
een klein cafétje. G. en de mof gingen door naar de
S.D. Het was met G. blijkbaar niet in orde. H. vertelde me nu, hoe alles in zijn werk gegaan was. Natuurlijk moesten ze eerst hun PB laten zien. Nu dat
was in orde. Dat was immers altijd in orde. H. was
oprichter bij de „Organisation Todt," en G. was Landbouwonderwijzer, <loch aan het laatste schenen de
moffen te twijfelen. Ook miste hij een bepaald briefje,
dus moest hij mee naar de S.D.
(Bij het café heben we gauw de tas geledigd en alles
veilig opgeborgen in geval „ze" eens mochten komen
om verder te onderzoeken).
Terwijl de PB's gecontroleerd werden hield G. de
moffen zo aan de praat, dat ze maar weinig acht
gaven, wat er gebeurde.
H. hield alles goed in orde. De tassen waren ledig.
Och, zo gevaarlijk leken ze de moffen niet toe. Heel
gemoedelijk werden daarna de papieren van G. opderzocht, maar terwijl ze hiermee bezig waren, wist
H. de inhoud van G.'s fietstassen in de zijne te deponeren. Dit gelukte zowaar, in het bijzijn van vier
moffen. Toen ze de andere tas voor de zekerheid
ook nog even nasnuffelden, bleek die geheel leeg te
zijn.
We waren ongeveer een half uur in het café, toen voor
de tweede keer de Tommy's boven R. kwamen. De
bommen floten door de lucht. In het gebouw der S.D.
was het een ware paniek! De heren vlogen de schuilkelder in gevolgd door de wacht

Daar stond G. moederziel alleen in de zaal. Hij
wachtte maar liever niet tot het^ hun beliefde
terug te komen, maar sloeg de benen onder het
raam door en vertrok zonder dat iemand het zag.
Zo kwam hij weer welgemoed op het cafétje
aanfietsen.
Daar werd snel alles weer ingepakt en ging het
verder op de plaats van bestemming aan.
Dat hadden we er weer goed afgebracht, dank
zij de activiteit der Tommy's.
T.

VERANTWOORDING
I N D I Ë - ACT I E
Transport vorige verantwoording
G. V. te Z.
E. F. te E.
M. J. Z. te V.
H. A. E. v. T. te 0.
W. K. te Z.\
J. v. W. te Z.
J. D. F. te Z.
A. J. K. te L.
F. J. P. te V.
J. C. J. te R.
H. K. te R.

ƒ 129,—
„ 2,—
„ 6,—
„ 3—
„ 1,25
„ 3—
„ 1,50
„ 1—
„ 0,50
« 1—
„ 1—
„ 0,50
Totaal ƒ 149,75

ouMi.S.-srs, Llers en K.P.-ers

fe >Amsferc/am, Roiierdam en Uirechi

Op Zaterdag 19 October a.s. zal er een collecte gehouden worden door de Prins Bernhard Stichting.
Zoals jullie waarschijnlijk wel zult weten, behartigt de
Prins Bernhard Stichting o.a. de maatschappelijke en stoffelijke belangen van de oud leden der B.S., militairen en
de nagelaten betrekkingen van onze mensen.
De voormalige Sectie IX, waarvan
de
Prins
Bernhard
Stichting als een voortzetting beschouwd kan worden, roept
jullie op om gezamenlijk deze collecte te doen slagen. Wij
kunnen en willen hiervoor geen buitenstaanders vragen,
onze eigen mensen zulen dit moeten doen. Wij hebben jul- ■
lie nodig, want; deze collecte moet slagen.
De weduwen en wezen van jullie oude strijdmakkers mogen niet zonder, hulp achter gelaten worden; wij moeten en
zullen hen helpen. Waarschijnlijk werk je dan tevens voor
je eigen kinderen, familieleden of vrienden. Er zal dus gecolhecteerd worden door en voor onze eigen mensen.
Mochten jullie moeilijkheden hebben met werkgevers, laat
ze dan dit schrijven lezen, overtuig hen van het goede
doel eh probeer een ochtend, of middag vrij te krijgen.
Sectie IX doet een beroep op allen en rekent op jullie
medewerking, dan zal deze collecte slagen!
Geef je zo spoedig
mogelijk
op
als
collectant
voor
's morgens, 's middags of voor beiden aan onderstaande
adressen. Bij voorbaat dank.
Voormalig Sectie IX.
Ie Lt. H. Meeuwsen.
2e Wfeteringplantsoen

Prins Bernhard Stichting
Jhr. H. C. W. Gockinga.
19, Amsterdam-C.

Voor Rotterdam: Collectanten gelieven zich op te geven
bij: G. Spierenburg, Statensingel 134 A. Rotterdam, tel.
48967,
Voor Utrecht:
Utrecht.

Kapt.

Bos,

(Oom

Jan),

Mineurslaan

De wekelijkse vergadering van de redactie van
ons blad «tond, bij
het vaststellen
van
dit
nummer, in een teken van feestelijkheid. De
spanning was gebroken en van ieders gezicht —*
niet in het minst van het gezicht van den voorzitter — was de opluchting duidelijk te lezen.
Anderhalf jaar van onzekerheid en afwachting,
werkt tenslotte werkelijk slopend en menig slapeloos nachtje was dan ook het.gevolg van deze
voortdurende spanning. Ruim 17 maanden ontbrak het den redacteuren aan voldoende zekerheid over de uiteindelijke uitslag van het nijpende vraagstuk. En, mede met het oog op deze
onzekerheid, wist de redactie soms moeilijk haar
koers te bepalen en trachtte zij meerdere malen
de aandacht af te leiden van de vraagstukken,
die in de boezem van haar lezerskring leefden.
Totdat de uitslag kwam, moesten de kool en de
geit zoveel mogelijk worden gespaard.
Doch, zoals gezegd, de spanning was thans gebroken en de redactieleden waren zienderogen
opgelucht. Ze zijn samen een gezellig glaasje
gaan drinken en ze hebben elkaar van harte
gelukgewenst voor de officiële, aan ieder redacteur afzonderlijk uitgereikte verklaring, vanwege
de commissie voor de perszuivering, dat er geen
bezwaar bestaat,, dat hij VOORLOPIG werkraam is als redacteur van ,,De Zwerver".
De redactie is dus voorlopig zuiver en we
zwerven voortaan, aanmerkelijk lichter geworden, verder.
Over de te varen koers zullen we ons nader
oriënteren
wanneer de toevoeging „voorlopig" ook vervallen is.
KOGEL.

8,

—

Illegaal weck was niet altijd interessant. Er waren ontzaglijk vcrTCÏcnde werkjes bij. Daartoe behoorden
ook het vervaardigen
vaa
valse
handtekeningen. Je zat dan dikwijls
uren te prutsen met een sigarenkistje, een glasplaat en een lichtje
er onder. En dan maar overtrek'
ken, jongens. Maar het gaf wel voldoening om naast je de stapel Ausweisen van keurige handtekeningen
voorzien te zien groeien.
Zo gebeurde het een onzer medewerkers, toen hij met voldoening constateerde, dat zijn arbeid bijna beëindigd kon worden, dat een vriend
even kwam oplopen,
..Zo. amice, heb je je nogal vermaakt?", vroeg hij z'n moeizaaa
pennenden vriend.
Deze keek verstomd op. „Vermaakt,
zeg je? Stomvervelend is het. Maar
't moet nu één keer gebeuren, hè.'*
De vriend grinnikte een
keer
ea
keek vreselijk geheimzinnig, wat een
beetje onwijs scheen. Zodat de ander er een beetje nijdig om werd.
Tenslotte kwam het hoge woord ec
uit. Tussen
een
paar
hlklachen
door zei de bezoeker: ,,Ik moet Je
nog iets grappigs vertellen, kerel.
Die vent
hi-hi-hi
van wien
jij die bandtekeningen hebt zitten
nabootsen
hi-hl-hl
Is
al
hi-ht-hi
een
week
lang
dood.*'

DE IHEÜÜZIIIM«EDEI

Er was weer een belangrijke illegale groep ontdekt, wier werk In
vele opzichten parallel liep met dat
van de L.O. We hadden elkaar
reeds enkele malen gepeild, doch
:ot een vast contact was het nog
ïteeds niet gekomen. Maar de dag
Kwam waarop de kopstukken van
de beide groepen
elkaar
zouden
ontmoeten. Een betrouwbaar contactman had een afspraak gemaakt.
En dies togen op een goede dag
twee L.O.-mensen uit Amsterdam en
Zaandam naar Eindhoven, waar rij
het begeerde contact zouden leggen, 't Was wel een hele reis, doch
men moest ec in die dagen iets voor
over hebben om elkander nader te
komen. Wie schetst echter de wederzijdse verbazing toen in Eindhoven bleek, dat de beide vertegenwoordigers van de
andere
groep
eveneens de reis naar het verre
Zuiden hadden moeten maken, omdat ze
ook in Amsterdam ea
Zaandam woonachtig waren.

Er waren twee
gedegen
K.P.-crs
gearresteerd. Ze hadden werkelijk al
een behoorlijke reputatie. O.m. hadden ze een aandeel gehad In de
bevrijding van Frits
de
Zwerver,
Begeleid door 12 zwaar bewapende
,,goeie" ,,Nederlandse'' politiemannen vond het transport plaats
van
het S.D.-gebouw naar de gevangenis. Reeds maanden zaten de heren
in hun cel en over hun lot bestond
menselijkerwijs gesproken geen
enkele onzekerheid. Op een morgen
werd
de
celdeur
geopend
en
schreeuwde een bewaker,
na
het
noemen van namen:
..Alles
mitnehmen". De spanning steeg en de
K.-P.-ers dachten niet anders of
hun laatste uurtje was geslagen.
Ze werden, met een groot aantal
mede-gevangenen voor
den
commandant van de gevangenis opgesteld in de gang van de Weteringschans
en
met
barse
Duitse
schreeuwstemmen klonk het commando:
..Ruhe".
..Slc
werden
jetzt allen entlassen". Aldus sprak
de commandant hen toe. Uit het
verdere verloop van
de
toespraak
bleek,
dat
de
gevangenen
als
..lichtc-gevalletjes'*
werden ' beschouwd en nu plaats moesten maken voor
terroristen.

DE PRIISÏIIIUS

OEaillfEÜS

„Wanneer komt het Gedenkboek uit?"
Dit is de vraag, waarop we het antwoord nog
schuldig moeten blijven.
Om U in een paar grote trekken er echter iets van
te vertellen, diene het volgende:
De werkzaamheden voor de samenstelling van
eën gedenkboek, kunnen we in drie perioden verdelen: verzamelen, beschrijven en uitgeven.
Ten eerste is er de verzamelactie. Er kan niets
worden beschreven, voordat de gegevens voor
die beschrijving binnen zijn. Deze verzamelactie
bedoelt de reconstructie van de L.O.- en K.P.-geschiedenis benevens het binnenhalen van materiaal voor bijzondere onderwerpen.
De reconstructie van de geschiedenis, waaronder
begrepen alles wat zich in het land heeft voorgedaan (dus ook de districts. en plaatselijke
historie) wordt beëindigd op 15 October a.s. De
algemene verzamelactie wordt dus stopgezet. Behoudens enige zeer exceptionele gevallen, wordt
er op die datum voorgoed een streep gezet onder
dit gedeelte van het verzamelwerk. Dit wil dus
zeggen, dat er onzentwege geen enkele poging
meer wordt ondernomen om achterstallige rapporten of gegevens van de provinciale historie te verzamelen. Dit wil dus niet zeggen, dat niemand
zijn gegevens meer mag inleveren. De mogelijkheid om alsnog rapport uit te brengen over regionale- of plaatselijke verzetshistorie, blijft nog
enige tijd bestaan, doch onze medewerkers voor
de buitendienst beëindigen op 15 October definitief hun werk.
Voor de beschrijving op basis van het verzamelde
materiaal zullen onze historici, schrijvers en journalisten nog geruime tijd aan het werk zijn. Ondertussen zal op óns bureau de ordening van het
verzamelde materiaal moeten geschieden, terwijl
tevens voor noodzakelijke aanvulling van het
materiaal gezorgd moet worden.
We zijn er nog niet, maar we komen er wel
Tenslotte breekt dan de periode aan van alles
wat verband houdt met de uitgeverij. Hierover
echter t.z.t. verder.
Voor de verschillende onderwerpen in ons gedenkboek, zijn veel schrijvers nodig. Het ligt in
het voornemen van de gedenkboekcommissie om
de provinciale geschiedenis ook door een pro.
vincialen schrijver te laten behandelen. Dat
schrijvers uit onze L.O.- en K.P.-kringen hierbij
de voorkeur genieten, behoeft toch geen betoog.
Alleen
we kennen ze niet allemaal. Er moeten
zich onder onze L.O.-ers en K.P.-ers diverse schrijvers bevinden, die voor dit werk in de eerste
plaats in aanmerking komen. We doen een beroep op schrijvers uit onze kring om zich met
ons in verbinding te stellen èn op onze lezers, om
ons op de hoogte te stellen van de namen en
adressen van hen, die hiervoor in aanmerking
komen.
Laat de gezamenlijke taak voor ons gedenkboek
ook hierin tot uitdrukking komen.

Nu het belangrijkste. Grote geschiedenisboeken zijn ook groot daarin, dat de schrijvers
kleine, interessante voorvallen in de tekst durven opnemen. Al onze medewerkers moeten ons helpen, ons boek te verrijken en meer lezenswaardig te maken door ons interessante en illustratieve anecdotes van het verzetswerk ter beschikking te stellen.
Beschrijf in korte trekken (ook wanneer U de interviewer reeds op de hoogte stelde)
dergelijke interessante voorvallen en zend ze ons toe.
We zullen aan deze inzending een prijsvraag verbinden.
Voor de beste anecdote stellen wij als eerste prijs ter beschikking: een gedenkboek. Als tweede prijs de halve prijs van een gedenkboek. Als derde een Voorloper.
Voorwaarden: Inzending vóór 1 Jan. 1947. Een minimum van 50 inzendingen; de anecdote moet historisch juist zijn.
Ten behoeve van dit derde punt dient men naam en adres van minstens één persoon
te vermelden, die voor de historische juistheid kan instaan.
Inzendingen moeten gestuurd worden naar: Afdeling gedenkboek.
Om een goed begrip te krijgen van wat gevraagd wordt, zijn hiernaast enkele voorbeelden gegeven.
Wie zal het gedenkboek winnen?
„FRITS."
SPREKEN IS ZILVER,
SCHRIJVEN IS d O U D.

.

DANKU
SINTEIIKLAJiSJE!
„Wanneer komt de Voorloper uit?"
Dit is een vraag, die we
vrijwel dagelijks te horen
krijgen.
„Ook geen wonder", zult
17 zeggen. En daarmee
kunnen wij het eens zijn.
Onder ons gezegd en gezwegen, (maar dan moet
ü het laatste ook eerlijk
doen) zijn we van oordeel
dat de Voorloper er al
lang uit had moeten zijn.
Doch hij is er nog niet en
dat kunnen we eerlijk niet
helpen.
We kunnen U vertellen
van de vele moeilijkheden,
die we moesten overwinnen, van de vele teleurstel,
lingen, die we hebben mee.
gemaakt, doch daar gaat
het U niet om.
Om er dan niet te long.
drodig over te zijn: De
Uitgever heeft belooid dot
de Voorloper als Sinterkiaasgeschenk dienst kan
doen. U kunt er dus op re.
kenen — wanneer de Uit.
gever tenminste woord
houdt — dat bij als ge.
schenk op de verjaardag
van den Sint uit zijn zak
(bij ons thuis was het vroeger altijd de wasmand)
komt rollen.
Geduld is zulk een schone
zaak ....

II.
Kleine dreumessen hebben soms vreemde verlangens, die veelal niet
in vervulling kunnen gaan. Zo was het ook met Jan Hendrikx.
Als men hem vroeg: „En Jan, wat wil je nu worden, later?" dan
zei Jan prompt: „Ikke? Ik wil Koningin worden!"
Maar al is Jan dan geen Koningin geworden, hij heeft — al was
het dan op een heel andere post — toch veel voor zijn land en
volk mogen doen. En eens heeft de kleine, gebogen gestalte van
zijn moeder mogen staan voor onze Koningin om uit Haar handen het verzetskruis in ontvangst te nemen voor haar jongen,
wiens borst het niet zal sieren, omdat ook zijn laatste ademtocht
door zijn vaderland gevraagd werd.
Heb ik U een vorig maal mogen schetsen wie Jan Hendrikx was,
ditmaal wil ik trachten U de figuur van Ambrosius nader te brengen. Er werd in Limburg al vroeg illegaal gewerkt, doch dat verzet droeg wel een zeer speciaal karakter. Vele Franse krijgsgevangenen toch kozen de Limburgse grens om te trachten zo uit Duitsland naar België en vervolgens naar hun moederland te kunnen
terugkeeren. De hulp aan deze mensen is in Limburg altijd een belangrijke plaats blijven innemen.
Doch tot het voorjaar van 1943 was van een werkelijke organisatie bij dit alles geen sprake. Doch als in de eerste maanden van dat
jaar de bezetter steeds driester aanslagen pleegt op onze volkskracht, wordt het de Limburgse geestelijkheid duidelijk, dat georganiseerde hulp niet achterwege mag blijven. Met name in Venlo en omgeving komt dat tot uiting.
Ook Jan Hendrikx verstaat zijn plicht. En hoe! Hij trekt er zelf
op uit naar de dorpen links en rechts van de Maas, rijdt op zijn
fiets de boeren af en geeft geen kamp, voor zijn onderduikers veilig geborgen zijn. Hij komt in contact met Kapelaan Naus en andere geestelijken, weet in vele plaatsen mensen te overtuigen van
de noodzakelijkheid van het werk en zit er jn een ogenblik tijds tot
over de oren in.
Er komt een vergadering in Venlo, waar allerlei contacten uit de
omgeving en de stad bijeen zijn. En die vergadering besluit Jan
Hendrikx, den onvermoeiden zwoeger, tot duikingsinspecteur te
benoemen van de organisatie, die dan in Limburg als de Duikorganisatie bekend wordt.
Jan geeft zich daarvoor dan geheel. Van het eerste morgenkrieken
tot diep in het donker van den avond trekt hij van dorp tot dorp
en van stad tot stad. Overal stelt hij plaatselijke duikhoofden aan,
wijst hun een taak en zorgt ervoor, dat ze niet op werk behoeven
te wachten.
Limburg is een moeilijk land om te reizen. Het is een langgestrekt
gebied, waarvan de delen ver uiteen liggen. Als het District Venlo
behoorlijk draait, moet ook Zuidelijker de organisatie gesticht. Er
is genoeg te doen in Limburg, doch Jan Hendrikx, die voortaan
Ambrosius zal heten, kent voor zijn werk geen provinciegrenzen.
Er zijn nog te veel lauwen en laksen, dan dat hij met provinciale
zelfgenoegzaamheid er op zou willen wijzen: bij ons in Limburg
hebben We de zaken prachtig voor elkaar. Hijzelf en de mensen
die hij op pad zendt, zwermen uit naar het Westen, naar BrabantOost en tot diep in het Brabantse land, zet hij z'n netten uit. Naar
het Noorden richt hij zijn blik, waar blijkt, dat Nijmegen al een
eigen organisatie heeft, welke in contact staat met een grote landelijke organisatie van boven de rivieren.
Het Limburg van Ambrosius gaat buiten z'n grenzen groeien. Want
hij ziet het grote belang van een machtige, wijd-vertakte organisatie
duidelijk in. Heel het Katholieke land van het Zuiden wil hij
omspannen met het netwerk van zijn organisatie. En daarnaast
speurt hij naar elke gelegenheid om ook met het verzetswerk in
het Noorden in contact te komen.
Dan leeft hij niet langer een leven dat hemzelf toebehoort. Hij
leeft voor z'n God, z'n land en z'n jongens. Het ene lichaam,
waarover hij beschikt is niet langer voldoende om de taak, zoals
hij die ziet, te vervullen. De zorg voor het eigen lichaam komt in
het gedrang. Hij gaat zichzelf schromelijk verwaarlozen. Hij loopt
met een vuil boordje en een getornde broek, terwijl de uiteinden
van z'n das ergens onder z'n oksels zweven. Natuurlijk zijn er altijd bezorgde zielen, die alles voor hem over hebben, maar hij heeft
rust noch duur, zit dagen tussen de zingende wielen op de ijzeren
spoorstaven, welke Noord en Zuid verbinden of van het Oosten
naar het Westen gaan. En hij vergeet het pakje brood, dat vriendenhand hem klaarmaakte of reikt het in de trein een schreiend

kind dat honger heeft. Soms brengt hij het, als hjj na enkele dagen
terugkeert, weer mee.
Is het bewust, dat hij zichzelf het noodzakelijkste onthoudt? Ah
men hoort hoe hij veeal op reis een boek over Gandhi met zich
draagt, zou men het bijna geloven. Ambrosius is n.1. een groot bewonderaar van den Mahatma. Maar neen, dat kan het toch niet
zijn. Want op de grote vergaderingen, wanneer men er de tijd van
neemt om een goede maaltijd te serveren, laat hij zich het eten
goed smaken. Het is eenvoudig zo, dat hij door anderen gedwongen moet worden ook eens aan zichzelven te denken. Zodra hij met
zijn gedachten en zijn werk alleen is vergeet hij zichzelf, gunt zich
geen tijd is alles in hem gericht op het bereiken van een zo goed
en groot mogelijk resultaat.
Bij alles is hij dan ook de motor. Er moet steun komen in natura:
hij reist fabrikanten af; er moet financiële steun zijn: hij speurt
naar mogelijkheden; er moeten Vervalsingen korten: hij legt contact met zwarte Jacques; als de behoefte aan een KP zich doet voelen weet hij Oome Jan Dobbe in Nijmegen te vinden. Hij is Minister van Buiten- en Binnenlandse Zaken tegelijk in het Kabinet,
waarvan hij tevens Minister-President is.
Natuurlijk toont ook de SD al spoedig belangstelling voor een dergelijke figuur. Men komt aan zijn woning om hem te arresteren,
want een door de SD gegrepen onderduiker en diens gastheer vertellen de lieden van Nietsch en Strobel, dat een onderwijzer uit
Venlo, een zekere mijnheer Hendrikx zo vriendelijk was geweest
om hen met elkaar in contact te brengen. Gelukkig voor Jan is
hij niet thuis als de SD met hem wil komen kennis maken.
In de weinige ogenblikken van verstrooiing, welke Ambrosius zichzelf gunde, vermaakte hij zich gaarne met de telefoon. Zo gebeurde het wel, dat hij zich bij zijn vrienden doodmoe op de divan uitstrekte en dan per telefoon allerlei aardigheidjes uithaalde Nu eens waren het verkeerde elementen, welke hij tot razernij
bracht door ze regelmatig op te bellen, dan weer vermaakte hij
zich met het opbellen van een hotel, waarvan hij zich het menu
liet voorlezen. Doch zijn gesprekken met de SD bleven zijn vrienden altijd bij.
_
..
.
Zo gebeurde het ook na het bezoek van de SD aan zijn woning. Hij
belde Nietsch op en informeerde belangstellend, waaraan hij de
eer van het bezoek te danken had. Nietsch nodigde hem vriendelijk uit even in Maastricht te komen praten. „Es war nur em formalitat". „In dat geval", zo gaf Ambrosius terug, „kunnen wij het
toch wel „am apparat" afdoen." Neen, neen," dat ging beslist niet.
Ambrosius moest toch vooral even naar Masstricht komen. Toen
Nietsch bemerkte, dat hij weinig succes had met zijn vriendelijke
verzoeken, begon hij een dreigende toon aan te slaan. De kalmte
van Ambrosius bracht hem geheel van zijn stuk. Nu eens vleide
hij en trachtte zijn vertrouwen te winnen, dan weer bezwoer hij
hem, dat hij binnen enkele weken in zijn macht zou zijn. Het werd
een zeer lang gesprek, dat bijna een half uur duurde, want tot driemaal toe werd de verbinding afgebroken en moest opnieuw tot
stand worden gebracht.
Een ander maal, toen twee geestelijken uit Venlo, waaronder Kapelaan Naus, door de SD gezocht werden en men hun had laten
weten, dat ze verder geen gevaar liepen en wel weer konden terugkeren op hun post nam Ambrosius op zich de proef op de som te
nemen. Hij belde-opnieuw de Sicherheitsdienst op en vertelde, dat
ze met het Polizei-Amt Venlo spraken. Hij wilde Nietsch spreken.
Dat kon. Nietsch vertelde hij daarop dat hij met kameraad Zegers
uit Venlo (een NSB-agent) sprak. „Herr Nietsch, die zwei Schwarze Brüder sind wieder da, so hat man mich erzahlt. Wass soll
damit geschehen?" „Sofort verhaften. Ich komme am schnelsten
zu Ihnen." Agent Zegers deelde toen voorzichtigheidshalve mede,
len. Na enige tijd moest hij de voor Nietsch teleurstellende booddat hij nog even verder zou informeren en direct weer zou belschap overbrengen, dat het slechts een loos gerucht was gebleken.
Doch de beide „Schwarze Brüder" wisten genoeg en kwamen niet
weer in Venlo.
Ambrosius houdt het tot Januari 1944 vol om van Venlo uit te
blijven opereren, doch hij wordt zwaar gezocht. Hij loopt met een
flambart van een Professor uit Amsterdam of met een uilebril,
doch op de duur wordt de toestand er onhoudbaar. Zijn vrienden
dwingen hem als 't ware om met zijn staf naar Nijmegen te verhuizen.
(Wordt vervolgd).

WIE KAN
INLICHTINGEN VERSCHAFFEN?
730 Reginald, Willem, Arend, Marie Jakobs
(Reg.), gebr. 25-9-'23, gewoond hebbende
Alexanderplein 10 te Den Haag, beroep onderwachtmeester der Staatspolitiè. Gearr. te
Den Haag omstreeks „Dolle Dinsdag" en
overgebracht naar Amersfoort, daar ongeveer
een maand geweest en toen gelijk met een
groot aantal Puttenaren naar Neuengamme
vervoerd, vandaar vermoedelijk naar Meppe,
waar hij voor het laatst is gezien. Volgens
geruchten werd hij begraven in Verssen(?).
Verder is er niets bekend.
731 Mathilda Cohen, geb. Bierman, te Londen
geboren op 30 Nov. 1868 gehuwd met David
Liepman Cohen, ^geb. 13 Sept. 1871. Wie
weet iets omtrent net lot van deze dame, t.b.v.
haar familie in Indië.
732 Herman Drewes, geb.
1 Oct. 1919, gearr, 5
Juni 1944, vervoerd
naar Scheveningen. 58-'44 overgebracht n.
Vught, ll-9-'44 overgebracht n. Oraniënburg (Heinkel), 8 Februari 1945 overgebr.
naar Bergen Belsen,
barak 24, was daar 26
Febr. 1945 nog aanwezig, daarna 3 Maart
naar Mauthausen, verder niets meer vernomen.
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Hierondgr vindt U de adressen, waarnaar U over bepaalde onderwerpen kunt schfijven].
Administratie ,,E)e Zwerver", Prins Hendrikkade 152
(1ste étage), Amsterdam-C, Tel. 41063.
Naar dit adres kunt U sturen: Opgaven, wijzigingen,
schrappingen en bijzonderheden over abonnementen. Ook
klachten van administratieve aard moet U hierheen
zenden. Opgave van advertenties, contracten e.d., bestellingen op de Voorloper ,,Den Vijand Wederstaan"
(Uitg. Zomer ö Keunings Uitg. Mij. N.V.). brieven
op advertenties {met vermelding van het nummer op
de envelop!), losse nummers ,,De Zwerver", betalingen,
die niet over de giro lopen.

733 Jan Hoogerdijk, wonende Keizer Ottoweg
1 te Naarden, daar gearresteerd wegens ill.werk onder Joden en
onderduikers,
omstr.
Juni 1944, vervoerd n.
Vught, vandaar Sept.
1944 naar Duitsland,
vermoedelijk Oraniënburg, vandaar vermoedelijk naar BergenBelsen, ongeveer 15
Febr. 1945, werkte in
de kampen veel met predikanten en geestelijken samen, oud 36 jaar, geb. 10 Juli.
734 Bartholi Suermondt, gewoond hebbende Keizersgracht 800 te Amsterdam, vermoedelijk
gearr. voor illegaal werk, en naar Duitsland
vervoerd.
735 Leendert de Ruiter,
geb. 22-l-'06 te Ridderkerk, gewoond hebbende Mauritsweg 11
te Rijsoord, gearr. 22
April 1944, overgebr.
naar Rivierpolitie Rotterdam, 4 Sept. 1944 n.
Duitsland, is gezien in
Oraniënburg en daarna in Neuengamme, in
Februari 1945, op 8
Maart 1945 in Bergen
Belsen overleden.

RÉ

736 Erich Vondracek, geb. 3 Aug. 1924 te Weenen, voor de oorlog wonende Tichtelgasse
28/5, Wien XII. Hij was in dienst van de
Duitse Wehrmacht en in 1943 in Frankrijk
gelegerd. In hetzelfde jaar vluchtte hij naar
Amsterdam en sloot zich bij een hem reed»
daarvoor bekende verzetsbeweging aan. Hij

*

nam op 21 Sept. 1943 aan een grote sabotage-actie in de hoofdstad deel. Hierna ging
hij in burgerkleren op een door hem gestolen fiets naar de Duitse grens, wellicht met
enige opdracht. Hier werd hij echter gegrepen en in een Wehrmachtgevangenis gestopt, waar hij echter niets uitliet over zijn
acties en niemand verraadde. Volgens een
Duitsen legeraalmoezenier, die hem in de gevangenis bezocht, is hij spoedig na zijn arrestatie naar een andere gevangenis vervoerd. Op
19 Oct. 1943 werd hij gefusilleerd op het
Friedhof in Quistraham. Zijn ouders in Weenen zouden erg graag inlichtingen over hem
hebben. Wie heeft Erich Vondracek gekend?
737 Jacob Koerts geb. 19
Juli 1912, gewoond
hebbende te OudeTonge, was geëvacueerd naar Veenendaal,
aldaar gearr. 8 Dec.
1944 en naar Apeldoorn vervoerd. Daarna Amersfoort. 5 Februari 1945 op transport naar Neuengamme. Later Oraniënburg tot bevrijding.
Op 28 Mei te Ludwigslust overleden.

Redactie ,,Dc Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C, Tel, 441Q2—44566.
Dit adres ontvangt graag:
Alles, , wat de inhoud betreft, dus artikelen, ingezonden stukken. Wist U dat's, In Memoria, enz. Ook voor
de rubriek ,,Wie kan inlichtingen verschaffen?'* kunt
U opgaven aan dit adres doen. Bestelling foto's.
Beide bureaux verschaffen U inlichtingen.
Betaling van .,Dc Zwerver" kan gebeuren op giro no.
109588 ten name van de L.O.-L.K.P.-Stichting. Nic.
Witsenstraat 21, Amsterdam-C.

Mist Udat J
. . . .bewakers van het kamp Sondel twee gevangenen voor het Bijz. Gerechtshof te Leeuwarden
moesten voorleiden. . ..
. . . .tegen den één 4 en tegen den ander 14 jaar
geëist werd. . . .
.... de beide delinquenten voedsel voor den zittingsdag hadden meegekregen
.... zij dit gedeeltelijk uitdeelden aan medegevangenen uit andere kampen. . ..
één der toegevoegde rechters des middags,
toen het wat laat werd, de bewakers opdracht gaf
in een inrichting in de stad een maaltijd voor
de beide verdachten te bestellen
de bewakers daarop mochten toekijken toen
de gevangenen hun maaltijd gebruikten....
zij tenslotte in het gerechtsgebouw de bewijzen van de volbrachte opdracht moesten overleggen?

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:
Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109S88 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige dntum ingaan) voor zover de nummers voorradig zijn,-ook 'met terugwet'
kende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen.

APVERTEMTIES
Met dank aan God en grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje
CORNELIA KUINERA WILHELMINA
We noemen haar Cora.
J. G. JONKER-KLIJN
C. JONKER
WENDA
FREEK.
Den Helder, 2 Oct. 1946.
Krugerstraat 13.
Ondertrouwd:

GERRIT J. DIJKSTRA
en
MIEN BOUWMAN.
De Huwelijksvoltrekking zal geschieden D.V. Donderdag 17 October a.s. te Almelo te 11.30 uur. Kerkelijke bevestiging te 12 uur in de Noorderkerk, Visschedijk, door den Weleerw. Heer Ds. J. J. Bouwman.
September 1946.
Heemstede, Crayenestersingel 16.
Almelo, Visschedijk 4.
Gelegenheid tot gelukwensen: te Heemstede 12 October van 2.30—4 uur; te Almelo 17 October van 3.30
—5 uur.
Toek. adres: Van Slingelandtlaan 13, Heemstede.
Heden overleed zacht en kalm na een geduldig
gedragen lijden, in de hope des Eeuwigen Levens, mijn innig geliefde Echtgenoot en der kinderen zorgzame Vader, de Heer
AART GRAVELAND
in de ouderdom van 54 jaren.
M. GRAVELAND— v. d. VLIST,
ALETTA en Verloofde,
HUIG,
MELS en Verloofde.
JOHANNES en Verloofde,
MARRY en Verloofde,
NELLY,
AARTJE,
JAAP,
ERNST,
NICO,
KOOS.
Haastrecht, 29 September 1946.
De begrafenis heeft plaats gehad op Donderdag
3 October 1946 des voormiddags om 11.45 uur.
Met diepe ontroering delen wij U mede, dat rustig in de hope des Eeuwigen Levens is heengegaan, ons aller onvergetelijke vriend en medewerker
AART GRAVELAND.
In leven:
Diaken der gereformeerde kerk te. Haastrecht.
Naaste medewerker v.m. L.O.;
PI. Leider Stichting 1940—1945;
Lid van het Goudsch Tribunaal;
Lid der Gemeenteraad en Bestuurslid der
A.R. Kiesvereniging te Haastrecht.
Wij gedenken met zeer veel waardeering wat de
Heere ons in Oom Aart gedurende de bezetting
heeft geschonken.
Wars van alle eerbetoon heeft hij gestreden voor
een bevrijd Vaderland. Het moge voor zijn echtgenote en kinderen een troost zijn, dat hij na
zijn strijd is opgenomen in het Hemelse Vaderland, waar hij thans juicht voor des Heren Troon.
Namens al zijn v.m. illegale vrienden,
W. J. DERCKSEN Jr.
P. PETERS.
| Haastrecht, 29 September 1946.
Boerendochter P.G. zoekt plaatsing als HUISHOUDSTER, liefst bij Zakenman.
Brieven onder No. 272 a. d. blad.
STILLE VENNOOT.
In zeer winstgevend, door oorlogsgeweld zwaar gedupeerd bedrijf, (eigenaar oud Pol. Gev.) stille vennoot gezocht. Alle zekerheid rustige belegging, zeer
behoorlijk rendement. Benodigd kapitaal ƒ 5000.—.
Brieven onder No. 273 a. d. blad.

—
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Jongedame zoekt zit-slaapkamer met'of zonder pension, in Christelijk milieu. Liefst in het centrum van
Amsterdam.
Brieven onder nr. 274 a. d. adm. v. d. blad.
Oud-districtleider L.O., 27 jaar, P.G., in het bezit van
einddiploma 5 j. H.B.S. B, rijbewijs A en B, was in
1940 sergeant-vlieger, is nu afgekeurd voor opleiding
officiers-vlieger. Reden waarom hij nu een hem passende werkkring zoekt.
Brieven onder No. 275 aan dit blad.
Gevraagd voor onze afdeling Gedenkboek
, TYPISTES.
Brieven aan de adm. van dit blad, onder nr. 276.
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Dat is een onderwerp geweest, dat kort na de
bevrijding en ook nog lange tijd daarna hoofden
en harten van vele oud-illegale werkers heeft
bezig gehouden.
Op hoeveel vergaderingen van onze organisatie
is daarover gesproken en hoe dikwijls is daarover ook in ons blad gehandeld!
Het was hoofdzakelijk een strijd tussen de voorstanders van federatieve bundeling (de samenwerking in federatief verband van de voormalige
illegale organisaties) en de aanhangers van de
individuele bundeling (het verenigen van de individuele oud-illegalen in een bond); destijds ging
het daarbij voornamelijk over de voorkeur voor
de G.A.C, of de G.O.I.W.; een deel onzer L.O.ers en K.P.-ers kozen voor de G.O.I.W. — vooral
in het Zuiden en het Oosten van ons land —, een
ander deel voor de G.A.G. — in het bijzonder in
het Westen.
Gelukkig is de strijd tussen G.A.C, en G.O.I.W.
langzamerhand minder scherp geworden; toen de
grondslag der G.O.I.W. werd herzien, stond aan
een goede samenwerking tussen beide organisaties weinig meer in de weg; het slot van de ontwikkeling was, dat G.O.I.W.-leden paritair in het
Bureau der G.A.C, werden opgenomen en gedurende de laatste maanden van het bestaan der
G.A.C, was de samenwerking tussen aanhangers
der federatieve en die der individuele bundeling
zeer hartelijk.
Een strijdpunt bleef evenwel de beantwoording
der vraag, wanneer de organisaties der oud-illegalen ontbonden dienden te worden; in het algemeen stonden de aanhangers der federatieve bundeling op het standpunt, dat na het bijeenkomen
der nieuwe Staten-Generaal tot liquidatie der organisaties van oud-illegalen moest worden overgegaan, terwijl de aanhangers der individuele
bundeling meestal die liquidatie uitgesteld wilden zien, totdat de problemen van rechtsherstel,
zuivering en berechting redelijk zouden zijn opgelost; geconstateerd mag evenwel worden, dat meerdere leiders der G.O.I.W. sinds medio 1946 de
vraag der liquidatie hunjier organisatie ook steeds
ernstiger onder het oog zijn gaan zien.
Behalve de G.O.I.W. waren er nog diverse andere, kleinere organisaties van oud-illegale werkers ontstaan op de basis van individueel lidmaatschap. Blijkbaar zijn enkele van laatstbedoelde groepen thans bezig om tot een fusie te komen; zulks is mij gebleken op de laatste reunie
van L.O.-ers in de Rijnstreek.
Op die bijeenkomst, welke zeer trouw werd bezocht, en waar een uitstekende kameraadschappelijke sfeer heerste, waren ook aanwezig een
tweetal afgevaardigden van de organisatie „Het
Voormalig Verzet Zuid-Holland", welke groep —
zoals werd medegedeeld — in eerste instanti;bedoelt het samenbrengen van alle individuele
oud-illegalen in de provincie Zuid-Hollar d, maar
daarna beoogt uit te groeien tot een landelijke
vereniging; deze nieuwe groep heeft — voor zover
ik heb begrepen — nog geen definitieve Statuten, piaar voorlopig is vastgesteld dat ieder als
lid zal worden aanvaard, die in de jaren 19401945 aan het verzet heeft deelgenomen en aan
wien niets onvaderlandslievends kan worden aangewreven; „Trouw aan Oranje" wordt niet als
voorwaarde voor het lidmaatschap gesteld — daarover zou overigens nader worden gehandeld —,
aangezien alsdan de illegalen uit communistische
kring zouden worden geweerd.
Ik had gedacht, dat in dit stadium althans aan
de oprichting van een nieuwe bond van oud-illegale werkers niet meer zou worden gedacht. Thans
is mij evenwel gebleken, dat met fris elan nogmaals zal worden gepoogd, de ex-illegale werkers
bijeen te krijgen; de hoofdmotieven zijn ook thans:
rechtsherstel, zuivering en berechting.

BUNDELING

VAN

ÖUD-ILLEGALE-WERKERS

Ik ben van oordeel, dat het gewenst is nogmaals
ons standpunt in deze aangelegenheid te bepalen,
temeer omdat mij is gebleken, dat ook enige oudL.O.-ers en K.P.-ers tot bedoelde nieuwe organisatie zijn toegetreden.
Principieel ben ik van mening, dat toetreding tot
de zojuist genoemde of een andere soortgelijke
bond, nu althans, beslist dient te worden afgeraden. De eerste tijd na de bevrijding was ons politieke leven nog niet behoorlijk georganiseerd; wij
zaten eerst zonder een Staten-Generaal en later
met een Parlement, dat gedeeltelijk bestond uit
leden, die voor de bezettingstijd waren gekozen
en voor het resterende deel uit nieuw benoemde
leden; ik kan mij voorstellen, dat men daarin geen
zuivere Volksvertegenwoordiging kon zien. Thans
zijn de verkiezingen achter de rug; ons volk heeft
zich volkomen vrij kunn-'. aStsprcfceu, wie het als
zijn vertegenwoordigers in de Staten-Generaal wilde zien; politieke vraagstukken — en problemen
als rechtsherstel, zuivering en berechting zijn primair van politieke aard — dienen daarom in of
via het Parlement aanhangig te worden gemaakt;
bewandelt men een andere weg, dan speelt men
— zij het onbewust — de anti-democratische en
anti-parlementaire stromingen in de kaart.
Het is reeds gebleken, dat deze principieel meest
zuivere weg ook de m,ei;st practische is (dit behoeft overigens geen verwondering te wekken,
anders zou het begins.el niet deugen); wil men ten
aanzien van rechtsherstel, zuivering en berechting
nog iets bereiken, dan moet men „dwingend gezag" hebben; nu is het duidelijk uitgesproken, dat,
na de opheffing der G.A.C., de Ministerraad de
oud-illegaliteit als zodanig niet meer zal horen;
de enige reële mogelijkheid om op genoemde punten nog iets te doen is dan ook via de politieke
kanalen de Kamerleden op de vele misstanden
attent te maken en hen te verzoeken, den betrokken Minister daarvan op de hoogte te brengen;
die Kamerleden moeten worden gehoord!
Even een stukje geschiedenis. Er was een voorstel van de zijde der Regering om aan ondergedoken ambtenaren slechts 70% van hun niet-genoten salaris uit te keren; ondanks velerlei aandrang van de zijde der G.A.C, bleef de betrokken
Minister weigerachtig om dit percentage te verhogen tot 100; eerst toen een aantal Kamerleden,
afkomstig uit de oud-illegale kring, in de 2e
Kamer deze quaestie ter sprake brachten, bezweek
de Minister voor de aandrang en zei hij toe een
en ander nog eens rustig te zullen overwegen.
Na de verdwijning der G.A.C, is de invloed der
voormalige illegaliteit als geheel steeds geringer
geworden; het volk verdraagt, in het algemeen
genomen, niet eens meer een .afzonderlijk geluid
van de oud-illegalen; het woord „illegaliteit"
werkt bij grote groepen van ons volk als een
rode lap op een stier.
Of ik dan tevreden ben over de gang van zaken
ten aanzien van rechtsherstel, zuivering er berechting? Mij dunkt, dat daarover binnen onze kring
geen verschil van mening bestaat; van het rechtsherstel is weinig terecht gekomen, behalve "dan
van het uitstekende en gezegende werk van de
Stichting 1940-1945, terwijl de zuivering en berechting vrijwel mislukt zijn.
Kan men mij dan van defaitisme beschuldigen?

Ik ben werkelijk van oordeel, dat slechts realisme
mij leidt, als ik de stelling poneer, dat de oplossing van vragen als rechtsherstel, zuivering en
berechting in geen enkel opzicht wordt verkregen
door de oprichting van een nieuwe bond van oudillegale werkers — de reactie wordt daardoor
eerder groter en van het beoogde resultaat wordt
daardoor _ nog minder verwerkelijkt —, maar dat
daar alleen upg iets meer dan thans van kan terechtkomen, als iedere oud-illegale werker op de
plaats waar hij staat via de politieke kanalen —
ieder in eigen partij — daarvoor blijft strijden,
mits hij de mogelijkheden nauwkeurig in het oog
houdt. Laten de partij-besturen bedenken, dat de
spanningen in oud-illegale kring groot zijn en
laten zij nauwkeurig acht slaan op wat in die
sfeer leeft en werkt; dat kan alleen maar ten
goede komen aan ons zo gewonde Vaderland.
En laten wij als oud-illegalen bedenken, dat in
deze verdorven wereld een ideaal slechts zeer ten
dele verwerkelijkt kan worden.
Persoonlijk zou ik het toejuichen, als de Stichting
1940-1945 haar arbeidsveld enigszins uitbreidde
en niet alleen maar de zorg voor de nagelaten
betrekkingen e.a. voor haar rekening zou nemen,
maar tevens zou gaan letten op rechtsherstel der
oud-illegale werkers in het algemeen; veel spanningen zouden daardoor verminderen, maar bovenal zou er dan meer en beter recht voor oudillegalen zijn te verkrijgen; de Statuten dezer
Stichting laten een dergelijke verruimde werkzaamheid niet alleen toe, maar vorderen dit zelfs.
Ten aanzien van zuivering en berechting ben ik
zeer somber gestemd; helaas zullen wij er m.i.
op moeten rekenen, dat een zeer groot deel van
onze idealen op die punten nimmer zullen worden
verwerkelijkt.
Niemand kan meer teleurgesteld zijn over het
slechts zeer gedeeltelijk verkregen rechtsherstel
en over de vrijwel mislukte zuivering en berechting dar\ wij.
Ik zou lederen oud-medestrijder wel willen toeroepen:
laat Uw leven daardoor evenwel niet vergallen;
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sluit U om genoemde quaesties niet opnieuw aaneen; Uw desillusies zullen er nog slechts groter
door worden;
onze vrienden — laat U dat, ondanks het pathetische geroep van bepaalde zijde niet wijs maken
— zijn ook niet in de eerste plaats gevallen en
wij hebben ook niet primair gestreden voor rechtsherstel, zuivering en berechting;
onze kameraden lieten het leven en wij hebben
gevochten, omdat God en/of het geweten de eis
stelde(n), dat meegeholpen zou worden om ons
Vaderland te bevrijden van de Nazi-tyrannie en
het nieuwe heidendom, om zo weer mogelijk te
maken vrijheid van Godsdienst, van Onderwijs,
van drukpers, van vereniging en vergadering, van
politieke overtuiging en wat niet al;
veel daarvan, i s verkregen en laten wij niet altijd
zien op hetgeen volkomen of ten dele is mislukt
— berechting en zuivering —, maar in de eerste
plaats op wat God ons heeft geschonken; wij
hebben weer een vrij Nederland, zij het met vele
gebreken, en dat heus niet alleen op het gebied
van zuivering en berechting;
laten wij alTen onze aandacht ook schenken aan
het politieke leven en laat ons tracliten alle onzuiverheden te bestrijden, niet steeds zuchtend en
klagend over hetgeen wij gaarne anders hadden
gezien, maar met de ideaiisthche instelling, die
wij hadden in de bezettingstijH;
dat eist het herboren Nederland van ons.
A. J. M.

U krijgt onderstaande raad, omdat U abonné
bent van f,De Zwerver"; echter onder die
voorwaarde, dat U ook boter op tlw hoofd
hebt. Laten we Uw waslijstjc eens opschrijven:
U pleegt in 1942 fraude met brandstof bonnen
en wordt als gemeente-secretaris ontslagen;
U verzoekt daarna in een brief aan den N.S.B.burger(stief)vader om lid te mogen worden der
beweging van den ,,man zonder wien
";
U biedt in dezelfde brief ƒ 1.000.— aan voor
Winterhulp, om ,.overal van af te zijn";
U schrijft en brief aan den Rijkscommissarls,
om óók burgcr(stfef )vader te mogen worden;
U abonneert zich op Vrij en Verveerd. pardon
Volk en Vaderland en die Deutsche Zeitung in
die Niedcrlandcn;
U wordt lid van de echt-Nederlandse Volksdienst;
Dit alles in de bezettingsjaren. Als dan die
tijd helaas achter de rug is. bent U zo goed om
voor een Tribunaal te verschijnen. U moet toch
eten, nietwaar.
Luistert goed! Wanneer U aan al bovenstaande
gegevens hebt voldaan, wordt U als beloning,
in afwachting, van wat het Tribunaal beslist.
Hoofdcommies van de Gemeente-secretarie te
Rijnsburg.
Zullen we nog eens een tijdje ..bezetting" gaan
spelen?
U kent nu de regels van het spel genoeg om
winnaar te worden.
,
PET.
^^^■^^^^ ■M*'«i^^^r

DE NEDERLANDSE M\i en Aaca duemun^cAap
Het optreden van de Nederlandse Unie in de
eerste jaren der bezetting is van grote betekenis
geweest voor de ontwikkeling der dingen in Nederland. En nu de commissie, die het optreden
van het driemanschap zou beoordelen, haar rapport heeft gepubliceerd, mag ook „De Zwerver"
niet achterblijven, om hieraan aandacht te besteden.
Deze commissie is ingesteld op verzoek van het
driemanschap door Prof. Schermerhorn, _ die
daarbij beloofde de Grote Advies Commissie te
raadplegen over de leden. Dit is niet gebeurd.
Wij zullen over onze bezwaren in verband daarmee thans echter heenstappen en op de materie
zelf ingaan.
Na een zeer uitvoerige analyse van het optreden
van Unie en Driemanschap komt de commissie
tot de volgende slotconclusie:
„Alles tezamen genomen spreekt onze Commissie als
haar overtuiging uit, dat het optreden van het Driemanschap — ondanks de in het eerste moeilijke oorlogsjaar begane fouten — over het geheel genomen in
het belang van Nederland is geweest en dat het werk
van de Nederlandsche Unie — dank zij het initiatief
van het Driemanschap tot stand gebracht — als zodanig voor Nederland een wezenlijke positieve waarde
heeft gehad."

Men zal zich herinneren, dat de oproep van de
Unie in de eerste maanden der bezetting in Nederland met groot enthousiasme is begroet. Honderdduizenden traden toe. Het was duidelijk dat
de Unie in een behoefte voorzag. Het Driemanschap sloeg dan ook twee vliegen in één klap. In
de eerste plaats speelde zij in op de opvatting in
brede lagen van ons volk, dat de oude-partijen
politiek onzer democratie langzamerhand tot onvruchtbaarheid gedoemd was. Men meende de
nationale saamhorigheid tot grondslag der politiek te moeten nemen en men wilde dit realiseren
in een grote unie, die alle Nederlanders zou
kunnen omvatten.
Het enthousiasme voor de Nederlandse Unie werd
in dê tweede plaats verklaard door het feit, dat
men in haar een tegenwicht zag tegen de N.S.B.
Het valt niet te ontkennen, dat door het optreden van de Unie zodoende tallozen, die politiek
nooit meegeleefd hadden, geactiveerd werden om
zich bezig te houden met het probleem van de
Duitse bezetting. Zij, die wel actief in de politiek
meeleefden, hadden aan de Unie geen behoefte
en bepaalden hun stanttpunt in het oude partijverband, dat voor enkele partijen spoedig volkomen
illegaal werd.
Nu was er een gevaarlijke zijde aan het optreden
van de Unie. Zij stond op het standpunt, dat zij
overeenstemming moest zoeken met de bezettende
macht, teneinde de typisch Nederlandse waarden
te kunnen beschermen.
Zouden de Duitsers hiervan met meer tact en
wijsheid gebruik gemaakt hebben, dan zou de mogelijkheid bestaan hebben, dat de Unie oorzaak
zou geworden zijn van de geestelijke capitulatie
van grote delen van ons volk. Iets dergelijks
heeft men in Frankrijk met de Vichy-regering
kunnen constateren.
Gelukkig waren de Duitsers in Nederland dom

UaaA, de éWeftdie ptcmkl
„In memoriam Richard Jung" — Uitg. Vereen. Jouster Drukk. K.V., Joure.
In hun inleiding vertellen de samenstellers van dit goed uitgevoerde boekje, dat hun
vriend de Tsjecho-Slowaak Richard Jung, hun bij zijn leven nadrukkelijk had verzocht zijn bevindingen in een boek samen te vatten. De heren Akkerman en Van
Zuiden hebben dit gedaan, voegden er verslagen van het N.B.S.-werk, dat door
jung in Friesland werd verricht, èn vervolgens van zijn begrafenis aan toe. Verlucht met talrijke uitstekende foto's van J. K. v. d. Zee en een voorwoord van
ZE Dr K. Erban, gezant van Tsjecho Slowakije in Den Haag, vormde dit alles
een geheel, dat voor den, op sensatie belusten lezer een zeer bevredigende indrp.<
maakt.
'
,
,
.
Als „In memoriam" kan dit boekje, ondanks de vele goede en waarderende woorden over den gevallen verzetsman, ons niet bevredigen. De sfeer, het persoonlijke,
dat toch in de eerste plaats een vereiste van een „woord ter nagedachtenis is, ontbreekt bijkans geheel. Ware dit boekje uitgegeven als een verslag van de belevenissen, die Richard Jung gedurende zijn gedwongen tewerkstelling en verblijt m
concentratiekampen heeft gezien, dan zou het zeer zeker geslaagd zijn. Het sympathieke doel van deze uitgave, namelijk om met de opbrengst de weduwe van
Tung te steunen, kan helaas aan deze zienswijze niets veranderen. Er is teveel van
dergelijke niet op waarheid te controleren lectuur in omloop, om de verschijning
van dit „In memoriam" toe te juichen. Dit alles doet niets af aan de sympathie,
die we voelen, voor iemand, die in een vreemd land zijn leven opofferde om dat
land te helpen bevrijden. Hopen wij slechts, dat in soortgelijke gevallen dergelijke
vreemdelingen op passender wijze herdacht en de nagelaten betrekkingen «P "eer
v l ,iK
regelmatige wijze geholpen zullen worden.
^
-

genoeg om de Unie steeds meer van zich af te
stoten en om te kiezen voor de N.S.B., zodat de
Unie automatisch in de oppositie gedreven werd
en tenslotte belangrijk materiaal voor de verzetsbeweging leverde.
Er lagen dus in de opzet van de Unie ernstige
gevaren verscholen (gevaren, waarop de politieke
leiders van meetaf gewezen hebben). Zoals de
zaak echter thans gelopen is heeft de Unie ondanks haar opzet positieve betekenis gehad voor
de verzetsbeweging.
Men kan het Driemanschap de politieke fout
verwijten, dat het deze gevaren niet ingezien
heeft, maar men kan de heren natuurlijk niet
verantwoordelijk stellen voor dat, wat had kunnen gebeuren, maar niet gebeurd is. En nog veel
minder kan men de duizenden, die lid werden,
hiervan een verwijt maken. Met de beste vaderlandse bedoelingen zijn zij toegetreden. Zij vonden in de Unie gelegenheid om zich voor de
strijd te trainen door de openbare aanvallen van
de N.S.B. De meesten van hen hebben zich in en
door de Unie tot goede vaderlanders ontpopt.
Maar wel kan men ernstig bezwaar maken tegen het optreden van het Driemanschap en de
publicaties in het Unie-Orgaan, voorzover daardoor het Nederlandse volk een verkeerde voorlichting kreeg en in zijn ontwikkeling tot het verzet belemmerd werd.
Dit bezwaar, dat dus de drie mannen en de redactie van het Unieorgaan treft, komt in feite
hierop neer, dat men niet steeds scherp genoeg
gezien heeft, dat Duitschland na zijn verraderlijke inval onze daadwerkelijke vijand werd.
Als één der leden de wens uitspreekt, dat Duitsland een 3—2 overwinning zal behalen op de
geallieerden, dan spreekt hieruit een zeer verkeerde mentaliteit. Niet alleen verkeerd, omdat
men daarmee blijk gaf, niets te zien van wat het
Nationaal-Socialisme was, maar ook verkeerd,
omdat men daarmee toonde niet te beseffen,
tegenover een feitelijke vijand te staan. Dezelfde
gevaarlijke mentaliteit sprak uit de publicaties,
waarin de leden der Unie verboden werd, illegaal werk te doen.
Nog eens, het effect van deze en dergelijke uitlatingen is niet zo ernstig geweest als het had
kunnen zijn, maar dat niet dank zij het Driemanschap, maar dank zij de dikhuidigheid van den
bezetter. En als de balans dan opgemaakt moet
worden voor het Driemanschap (en dat is dus
iets anders dan het opmaken van de balans voor
het feitelijke optreden van de Unie en voor de
'leden van de Unie), dan moet voorop staan, dat
het Driemanschap voor deze houding te laken
is. Ons algemeen bezwaar tegen het rapport is,
dat het practisch effect van de Unie en het beleid van het. Driemanschap niet voldoende onderscheiden zijn.
Als „de Nieuwe Eeuw" van 28 Scpt dan ook
spreekt van een enorme blunder der G.A.C, die
de „domme-aanklacht" tegen het driemanschap
indiende, dan blijkt na lezing de schrijver aan
hetzelfde euvel mank te gaan als de commissie
en kan hij zich niet rechtvaardigen met een beroep op de conclusie van die commissie. Want
daar zit juist de fout.
En met name heb ik er bezwaar tegen, wanneer
de schrijver een soort balans opmaakt voor het
Driemanschap en naar aanleiding van het batig
saldo de drie heren vrij uit doet gaan.
Fouten, die gemaakt worden in het werk voor
de goede zaak, kunnen vergeven worden. Maar
zo staat het niet met de taktiek om een hutspot
van voor het verzet schadelijke en nuttige handelingen op te dienen. De consequentie daarvan
toch zou ten slotte zijn, dat men de S.D. enkele
onbelangrijke illegale werkers zou aanbrengen, om
één belangrijke vrij te kopen (ook al zal men
persoonlijk voor zo'n consequentie terugschrikken). Neen, verzetstaktiek is nog wel iets anders.
H. v. R.

MONUMENT

^^ ^ j^^

Op de Protestantse begraafplaats Zuylen te Breda
werd 8 Oct. een monument onthuld voor Frans
de Bruyn. Collega's uit het gehele land, alsmede
van de Vakgroep Fotografie hadden de oprichting ervan mogelijk gemaakt. Frans de Bruyn, die
op 6 Sept. '44 gefusilleerd werd als gevolg van
zijn illegaal werk, stierf op dezelfde wijze, als zijn
gehele leven was, namelijk als een groot man.
De heer F. Kramer, organisator van dit plan en
voorzitter van de Fotografen Kunstkring, hield
tijdens de korte, maar roerende plechtigheid een
toespraak waarin hij den gefusilleerde als verzetsman en als collega herdacht.
De heer F. de Bruyn, zoon van den herdachte,
dankte namens de familie voor dit treffend blijk
van medeleven.

TWEE SLECHTE RAPPORTEN

f/au Vrou

EN EEN ONDEUGEND JONGETJE

•DAAGJE RUBRIEK WMl DE (OnTA(TCOmi$5IE

De letterkundige J. W. Ooms schrijft ons:
„De schrijver G. J. Peelen krijgt in de rubriek:
Voor de bovenste plank, van 10 Augustus 1946,
een slecht rapport. Peelen heeft de historie geweld aangedaan en in drie kolommen tracht AD.
aan te tonen, dat in het boek „'t Begon onder melkenstijd" geschiedenis wordt gemaakt, in plaats
van gereleveerd.
Zonder twijfel worden steekhoudende argumenten
te berde gebracht om onwaarheden aan te tonen.
Anderzijds maakt AD. echter zélf een kapitale
fout, waardoor zijn betoog op losse schroeven komt
te staan. Werkelijk, het recenseren van boeken is
niet zo eenvoudig....
AD schrijft: „Een roman, die je in één adem uitleest, waarin geen onwaarschijnlijke dingen gebeuren".... Hij rangschikt het boek van Peelen
dus onder de romans. Doch onmiddellijk begint
hij het boek te toetsen op de nistuiische i>efrouwbaarheid. Wat dus hier op neerkomt, dat hij toegeeft dat het een roman is en liet gaat Desprtkcn
alsof het een document is. Zo iet» inoel een negatief resultaat geven; hetgeen dan ook prompt naar
voren komt. Of AD had de roman „'t Begon ender
melkenstijd" moeten bespreken, èf hij had het document van diezelfde naam aan een critische beschouwing moeten onderwerpen. Hij doet weliswaar het laatste, doch het is duidelijk, dat hij
daarmee den schrijver geen recht kan laten wedervaren.
Allereerst had dus de vraag moeten worden gesteld, of men hier te doen heeft met een roman,
dan wel met een geschiedenisboek. Dit is AD vergeten.
„'t Begon onder melkenstijd" is vlees nóch vis.
Het roman-element is schaars aanwezig; en aangezien de waarheid op verschillende punten geweld wordt aangedaan, is het boek evenmin een
specimen voor de beschrijving van de geschiedenis van het verzet. Daarbij komt, dat de literaire
waarde van het werk uitsters gering is.
Indien de schrijver, klaarblijkelijk getroffen door
het gegeven, de geschiedenis van het Renkumse
boertje tot een roman had v/eten te herscheppen,
zouden er geen bezwaren gerezen zijn ten opzichte van de stof. Gebruik makende van de ongeschreven rechten van den romancier, had hij namen van personen en plaatsen kunnen verdichten
en het gegeven" kunnen belichten vanuit zijn gezichtspunt. Er zou dan een aanvaardbare roman
hebben kunnen ontstaan, waarin niemand geschiedenisfouten zou kunnen aanwijzen. Peelen heeft
dit niét gedaan. Hoewel hij zijn held toch wel
romantiseerde, heeft hij zich gehouden aan de feiten, — die echter voor een deel geen feiten zijn.
Het doel van den geschiedschrijver is: de naakte
waarheid te vertellen. De romancier evenwel
schrijft dingen, die gebeurd zijn. ... in zijn verbeelding. En als zodanig verricht hij scheppend
werk. Dit wil niet zeggen, dat een romanschrijver
geen feiten zou aangrijpen. Doch dan ondergaan
die waarheden een herschepping in zijn verbeelding. Een architect moet pijnlijk nauwkeurig elk
raam op de juiste plaats in de gevel tekenen. De
kunstschilder mag, zo hem dit dienstig voorkomt,
ter oorzake van de compositie of om andere aesthetische redenen, datzelfde raam naar links of
naar rechts plaatsen, of geheel weglaten. Van
hem wordt immers niet gevraagd, waarheid, doch
zijn waarheid!
De Deense schrijver Ole Juul schreef dé mooie
verzetsroman Rode Aarde. Niemand zal er aan
denken, dat hij onwaarheden opdist, hoewel ik
toevallig weet, dat de grote aanslag op de Mayzfabriek in feite anders is toegegaan. Dit doet aan
de waarde van het boek niet af, daar de roman
geeft, wat men er van mag eisen: een brok werkelijk leven of vermeend werkelijk leven.
Peelen schreef bewust een kroniek, dus géén roman. Zijn voorwoord bewijst dit. Dat hij als geschiedbeschrijver faalde, is zeer ernstig. Zijn feitenmateriaal is onvoldoende en klaarblijkelijk niet
betrouwbaar. Daarom is zijn boek niet van belang
voor de geschiedenis van het verzet. Maar als
AD „'t Begon onder melkenstijd" een roman noemt
en terstond overgaat tot een aanval op de onware
gegevens in dit boek, is hij verplicht, ook voor
zichzelve een slecht rapport uit te schrijven. Hij
vergat de demarcatielijn, die tussen een roman en
een beschrijving der naakte waarheid ligt."
Plet is aangenaam te bemerken, dat ook letterkundigen zich verwaardigen, de boekbesprekingen in
ons pretentieloos blad zo aandachtig te lezen.
Minder prettig is het, als recensent evenzeer een
slecht rapport — al is het dan zeer welwillend ge-

steld — uitgeschreven te krijgen als den schrijver van het besproken boek ten deel valt.
Achter Vlijt en Gedrag wil de heer Ooms nog
wel een voldoende voor mij plaatsen, doch als het
op de Kennis aankomt, dan prijkt er een dikke Nul
op Ad's Kwartaalstaat. Ik maakte een kapitale
fout, waardoor heel mijn betoog op losse schroeven komt te staan, vergat de demarcatielijn, die
tussen een roman en een beschrijving van de naakte waarheid ligt. En tenslotte pakt de heer Ooms
mijn rechteroor tussen vinger en duim van zijn
ervaren schrijvershand en zegt vermanend; „jongetje, jongetje, geloof me, het recenseren van
boeken is niet zo eenvoudig".
Daar sta ik nu met het schaamrood op de kaken
en de hand aan m'n pijnlijke oor. En naast mij
staat de heer Peelen, wieh ik zo vermetel was
aan het rechteroor te trekken en wiens linkeroor nu door den heer Ooms is schoongewassen.
Maar ik kan het als ondeugend schooljongetje
toch niet laten een beetje tegen te pruttelen. Ontkennen, dat ik de recensie geschreven heb kan ik
natuurlijk niet. Maar er is mij iets ingevallen. En
ik heb er mij als aan een laatste strohalm aan
vastgeklampt. De Heer Ooms kent alleen het onderscheid tussen een roman en een geschiedenisboek.
En nu heb ik in m'n schooljongenswijsheid altijd
gemeend, dat er nog een nuance tussen beide specimen der schrijverskunst bestond, n.1. die van de
historische roman. En dat de demarcatielijn, welke ik uit het oog zou hebben verloren, dwars
door de eisen, welke aan een historische roman
gesteld mogen worden, heenloopt.
Als ik het goed zie — en ik wil niet pretenderen op dit gebied een deskundige te zijn — dan
moet de grondslag van de historische roman zijn
het gebruikmaken van volledig getoetste en juistbevonden gegevens. Daaromheen kan dan de
schrijver zijn fantasie laten werken, doch daarbij
moet hij zichzelf dusdanige beperkingen opleggen, dat hij nergens in botsing komt met hetgeen
historisch .onaanvechtbaar moet blijven. Tegen deze moeilijkheden is Peelen niet opgewassen gebleken.
De heer Ooms zal tenslotte toch ook niet kunnen
ontkennen, dat bij het vraagstuk of men al of niet
met een roman of een geschiedbeschrijving te
doen heeft, meerdere factoren van heling zijn. De
historicus legt het zwaartepunt bij het onderzoek
der feiten en beschrijft daarna punctueel, al naar
zijn aard dor of smeuïg, v/at hem ter kennis kwam.
De romancier., doch waarom verder te gaan..
ik bemerk, dat ik met andere woorden hetzelfde
ga betogen als de heer Ooms hierboven deed.
Alleen.... ge hebt één categorie vergeten, waarde heer Ooms. Ge spreekt van den architect en
den kunstschilder. Tussen hen in staat de beeldhouwer, die bij zijn uitbeelding gebonden is door
de eisen, welke de steensoort hem stelt. Hij moet
er mee rekenen of het zandsteen is of graniet, dat
hij bewerken moet. De architect (historicus) moet
punctueel zijn. De kunstschilder (romancier') is
ongebonden, mits hij zijn waarheid brengt. Doch
de beeldhouwer fromanrier-historicus) moet eensdeels punctueel zijn (historisch juist), doch mag
anderszijds grijpen naar de middelen van den
kunstschilder, overal, waar het historische niet in
het geding is.
Door al het gepraat ben ik het gloeien van m'n
rechteroor totaal vergeten. Ik troost me met de
gedachte, dat er eens een vader was, die zijn zoon,
toen hij onverdiend een pak slaag genoten ha.J.
toevoegde: „Als je het nu niet verdiend hebt, dan
had je het nog wel van een andere keer tegoed."
AD.
Inmiddels ontvingen wij van den heer
uitvoerig verweerschrift teneinde de
betrouwbaarheid van zijn werk aan te
hopen daarop binnenkort nader in te

Peelen een
historische
tonen. Wij
gaan.
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De

MBo9chfonteui"

brandt.

We hebben het in de dagbladen van 23 Scpt. kunnen lezen:
„De Boschfontein brandt".
„Boschfontein". Bij het lezen van die naam komen allerlei
herinneringen weer voor de geest. We denken weer aan die
Zondagavond, hoe we daar in Amsterdam aankwamen. Hoe
we ons als kleine jongen gevoelden toen wc, door de M.P.
begeleid, naar het havenkwartier werden gebracht en ons
daar de verrassing wachtte op een schip onze intrek te
moeten nemen. We herinneren ons weer hoe we de loopplank opklauterden en een lange wandeling maakten door
smalle gangen en lange steile trappen, zwetende en puFfende
met de zware bagage, om dan eindelijk ..benedendeks" {wc
gebruikten natuurlijk direct scheepstermen) aan te landen,
om dan tot de ontdekking te komen, drt we met een 200
man in één ruim waren ondergebracht. Slapen in hangmatten, wat niemand van ons eerder had gedaan, behalve dan
die ene sergeant, die we kennen van zijn verhalen over
walvisjacht in de Oostzee!! en die ons even zou voordoen
hoe je in zo'n ding moest stappen. En we zien het weet
voor ons, alsof het gisteren gebeurde, hoe hij bij zijn demonstratie met een plof er uit viel, wat ons krom deed liggen van het lachen. En we proeven weer de vieze smaak,
die je 's morgens in je mond had bij het ontwaken, een
smaak, die je het gevoel gaf of je veldmuizen gegeten had.
en waarvan de oorzaak alleen lag in het feit. dat je met
200 man in een ruim lag, waarvan de ventilatoren niet
werkten.
En we eten weer, staan weer een half uurtje of langer In
de rij,- (net een gaarkeuken) met ons pannetje. En we
balanceren weer met ons pannetje over het schip om te
trachten een plekje te vinden om rustig te kunnen eten,
wanneer je daar tenminste kans voor had. want menigeen ontglipte nogal wat bij het zoeken naar een plaatsje,
omdat je ieder ogenblik een botsing had met een tegenligger, want de Boschfontein leek wel een mierennest;
1000 man krioelden er door elkaar. En we zien dan weer
een etende en kauwende troep, verdeeld over dekken, gangen, trappen en leuningen, een troep die deed denken aan
een stel sprinkhanen, die neergestreken was. om de prooi
^ te verorberen. Ja, en we denken aan de rijen bij de wasbakken, bij de W.C, en dat je maar niet op kon schieten,
want je stond voor alles in de rij. En we worden weet
opgejaagd om vlugger en steeds maar vlugger voort te
maken, want anders kunnen de appèls niet op tijd worden
gehouden. En of je nou al zegt. dat je voor alles in de
rij moet staan, het helpt jè niet. Het kón wel vlugger, wordt
er gezegd, maar de heren die dit verkondigen hebben een
oppasser, hun bedje wordt opgemaakt, het eten neergezet.
:e behoeven alleen maar te kauwen, terwijl wij toch alles
zelf moeten doen!
En we zien weer de Cadiwagens staan. En vanwege de
schaarste drinken we weer met zijn tienen uit 1 kartonnen
beker. En om 1 spritsje te bemachtigen, ben je verplicht er
een beker thee bij te nemen. Maar de thee smaakt je niet
en de sprits wel. Dus kopen wc 5 thee, heb je dus 5
sprits. En kiepen dan de bekers thee op straat leeg om
dan genoeglijk kauwend te gaan kuieren.
En we kankeren weer, omdat er in de ruimen niet gerookt
mag worden en
Och. er komt zo veel voor de geest.
fa. echt gezellig (!?) geweest, het verblijf op de ^Boschfontein".
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wc zouden
allemaal wel weer terug willen naar de ,.Boschfontein".
Want op de werf wordt de brandschade nu hersteld en
het schip omgebouwd tot passagiersschip. En wie van ons
zou niet eens als passagier een reisje naar Indië willen
maken en daar dan cocosnotcn plukken? Plukken? Je kunt
er veel gemakkelijker aan komen. Je trekt er maar een
jonge aap aan zijn staart en dan gooien de ouwe apen
net zoveel noten naar je hoofd, als je maar hebben wil.
H. D.
Zeer veel brieven hebben we ontvangen, waarin met voldoening gewag werd gemaakt, dat er enig contact kon
blijven bestaan. Wij hadden ons voor ogen gesteld, dat
een zeker aantal zich aansluiten zou bij onze Contactgroep en dit aantal is nu bijna bereikt. Wanneer het er is,
doen wc daarvan mededeling.
Het Is niet mogelijk, hier op alle brieven fn te gaan.
trouwens ieder wordt persoonlijk beantwoord. Bedenk echter, dat wij ook alles In onze vrije tijd moeten doen en
daardoor kan het antwoord wel eens even op zich laten
wachten, maar
antwoord krijgt men. Wel hadden we
graag, dat een postzegel voor antwoord ingesloten wordt.
Wij citeren hier uit een brief: ..Hierbij wil ik ook een
paar woorden schrijven en we! dat ik blij was, dat ik die
circulaire ontving en mij ongetwijfeld aansluit en abonneer
op De Zwerver. Waar blijft anders onze kameraadschap?"
In deze geest schreef bijna ieder, maar ook sprak bij velen
de teleurstelling, die zij als vrljwiliger hadden ondervonden.
..En als je dan bedenkt." schrijft er één, ..dat een buurjongen van mij ƒ 500— heeft uitbetaald gekregen als achterstallig loon van het putjesgraven
"
,,Ik hoop, flat er spoedig een reünie wordt uitgeschreven,"
eindigt een ander.
Reüniel! Ja. dat zal gaan gebeuren, maar daarover schrijven
wc een volgende maal wel eens.
Gaarne ontvingen wc bericht hoc men zo de Indeling vaa
onze riïbliek vindt.
Voor op- en aanmerkingen in opbouwende geest houden we
ons aanbevolen.
Het spreekt vanzelf, dat aan ieder, dfe aangesloten Is
bij onze Contactgroep de rubriek ter beschikking staat De
verantwoordelijkheid van de inhoud berust bij den schrijver.
Men gelieve bij correspondentie postzegel voor antwoord In
te sluiten.

VEET U MOG ?
De Gedenkboek-commissie moet het ook weten!

Zij, die nog geld tegoed hebben over de periode Juli—
October 1945, dat is dus de periode, dat de Comp. te
Winschotert lag, kunnen bij het Ccntr. Betalingskantoor Delegaties. Gevers Deynootweg 59. Scheveningen een formulier
aanvragen. Dit formulier moet in tweevoud worden ingevuld
en dan opzendenl
Wy brengen even In herinnering, dat over genoemde periode
80% van de jaarwedde werd uitbetaald. Aangezien men
niet behoeft in te vullen, hoeveel geld men ontvangen heeft
raden wij een ieder aan, een formulier aan te vragen. Het
gaat hoofdzakelijk om Uw juiste naam en adres.

Metê^etMced
ont&imt den man niet.
Onze bijdrage „'t Aanschouwen onzer bondsbanier maakt slappe leden sterk", voorkomend
in „De Zwerver" van 24 Augustus j.1., en handelend over het hoofdbestuur van de Bond
van Christelijke Politieambtenaren in Nederland, heeft enige pennen in beweging gebracht. Van verschillende leden dezer Bond
ontvingen wij een schriftelijke betuiging van
instemming. Wij mogen met de vermelding
daarvan als zodanig volstaan, waarbij wij niet
willen nalaten de schrijvers dank te zeggen
voor hun van adhaesie getuigende opmerkingen, die ons goed gedaan hebben.
Een „ingezonden suk", waaraan wij wat meer
aandacht moeten besteden, is afkomstig van
den „beklaagde", den brigadier van politie H.
Eijsenga te Zeist. Omdat wij den Heer Eijsenga, die ons persoonlijk bekend is en dien wij
— hij neme dit van ons aan — geen kwaad
hart toedragen, het volle pond wensen te geven, menen wij er goed aan te doen zijn bijdrage in extenso hieronder op te nemen.
De Heer Eijsenga schrijft ons dan het volgende:
„Geachte Redactie,
Daartoe opgeroepen door den Korpschef, vond een bijeenkomst plaats van de Zcister Inspecteurs en een
viertal Brigadiers. Hier bracht de Korpschef de kwestie
van het theorie geven aan „landwachters" naar voren.
Bericht was ingekomen, dat aan hen een zestal cursusavonden moest worden gegeven, waarin iets omtrent
de wetten en verordeningen moest worden verteld.
Daar niemand van de aanwezigen ook maar enigszins
onder verdenking stond, kon vrijuit worden gesproken.
De zaak stond zóó: Werd het lesgeven geweigerd,
dan moesten allen „duiken" en zou op staande voet
het politie-apparaat, dat steeds nauwgezet samenwerkte
met de illegaliteit, in verkeerde handen zijn, hetgeen
ongetwijfeld heel wat ingezetenen hun vrijheid zou
hebben gekost. Was dit op zichzelf al de moeite van
het overwegen waard, zoo gaven deze motieven toch
niet de doorslag. Eén der collega's besloot zijn ste^rk
geargumenteerd pleidooi tegen het lesgeven, met de
vraag: „Is hier over deze aangelegenheid overleg gepleegd met de illegaliteit?" Toen hierop volmondig
bevestigend was geantwoord, werd de vraag gesteld:
„Wat zegt deze hiervan?" Hierop kreeg vrager ten
antwoord: „Doen!" Toen dit antwoord door den Korpschef, die in voortdurend contact stond met „Siem' ,
Oom Jan", „Eddy", „Peter" e.a.. was gegeven, heeft
deze collega letterlijk gezegd: „Indien dit zoo is —
en wij mogen daaraan niet twijfelen — dan zullen wij
ook dit spel moeten spelen". Ziehier de juiste toedracht.
De genoemde illegalen, die dit ook lezen, moeten nu
maar oordelen tusschen mij en mijn aanklager „Frits".
Men kan zeggen: „Het was niet eerlijk, niet flink, niet
in overeenstemming met onze leuze; „geen duimbreed
wijken". Maar waren de valse papieren, de gestolen
en somtijds gebezigde N,S.B.-speldjes enz. enz. niet
eveneens sluwe krijgslisten, inplaats van rondborstige
heldhaftigheid? Ik meen van wel.
Na voormelde proloog vond dan, kort daarna, de opvoering van het treurspel „1 maal 1H uur lcs aaa
landwachters" plaats.
Zeist, Augustus 1946.
De Brigadier van gemeentepolitie,
H. EIJSENGA."

Tenslotte ontvingen wij een zeer uitvoerige
brief van een kennis van den Heer Eijsenga,
eveneens politie-ambtenaar, die het voor zijn
collega Eijsenga opneemt.

*

Wij kunnen aan deze zaak terwille van de |
beschikbare ruimte niet een groot aantal ko- ,
lommen afstaan, doch stellen er niettemin prijs
op een ieder zoveel mogelijk recht te doen
wedervaren. Daarbij op alle détail-opmerkingen in te gaan is ons niet mogelijk. Uit zakelijke overwegingen hebben wij gemeend de
opmerkingen van onzen derden briefschrijver
als uitgangspunt te mogen nemen voor onze
beantwoording, waarbij wij telkens de gelegenheid zullen hebben tevens den Heer Eijsenga
van repliek te dienen.
Onze briefschrijver merkt in de eerste plaats
het volgende op:
„Aangezien ik reeds 15 jaar deel uitmaak van genoemd
politiecorps en de Heer Eijsenga van zeer nabij ken,
gevoel ik mij verplicht voor dezen brigadier een lans
te breken. Laat ik U voorop stellen, dat ik den Heer
Eijsenga gedurende de jaren 1941/'45 niet heb kunnen
gadeslaan, omdat ik gedurende dien tijd voor onze
„Seyssie" de benen heb moeten nemen,"

Wij vinden deze inleiding zwak. De briefschrijver breekt een lans voor iemand, dien hij
in de jaren 1941-1945 in zijn gedragingen niet
heeft kunnen gadeslaan. En om de houding in
die bewuste jaren ging het nu juist. Dat het
blazoen van den Heer Eijsenga gedurende de
jaren, die aan de oorlog voorafgingen, onbevlekt was, wisten wij. De Heer E. stond toen
inderdaad vóóraan in de rijen van hen, die de
pretentie in hun schild voeren Christus' Koningschap op elk terrein des levens uit te dragen. De Heer E. heeft in dit opzicht — wij
zeggen het in volle ernst — zijn verdiensten.
Doch juist DAAROM is ons het gedurende de
bezetting lesgeven aan de Landwacht — in het
bijzonder van den Heer Eijsenga — zo bitter
tegengevallen.
Onze briefschrijver vervolgt:
, Het is allerminst mijn bedoeling om het geven van
onderricht aan de landwacht goed te willen praten,
doch, aangezien iedere zaak een pro en contra neeft.
wil ik ook de keerzijde van de medaille eens belichten.

De briefschrijver wil slechts het pro en contra belichten en, zoals hij zegt, niets goed
praten. In feite doet hij practisch alleen het
laatste, m.a.w. hij praat het lesgeven aan landwachters wèl goed en bovendien op naar onze
mening ondeugdelijke gronden.
Men luistere:
„Heeft, zo vraag ik mij af, de brigadier Eijsenga verzocht de EER te mogen genieten om deel uit te maken
van het corps lesgevers landwacht? Neen, hem is dit,
evenals andere collega's, OPGEDRAGEN. Waar kwam
die opdracht vandaan? Deze opdracht kwam als ik mi]
niet vergis, van het één of andere departement in Uen
Haag en was gericht aan de burgemeesters van diverse
gemeenten. Wie was dus in eerst instantie verantwoordelijk voor deze opdracht? De bewuste ambtenaar in
Den Haag zou ik meenen. Weet U wat met dezen
ambtenaar heeft plaats gevonden? Ik weet het met,
doch acht het niet onmogelijk, dat hij thans nog op
zijn fluwelen zetel zit en als goed Nederlander bekend staat. Misschien ook, is hij inmiddels bevorderd.

Neen, inderdaad heeft de Heer E. niet verzocht de eer te mogen genieten aan landwachters onderricht te geven. Dit zou er nu ook
werkelijk nog bij moeten komen. Wij vinden
dit een uiterst zwakke probleemstelling.
De Heer E. heeft niet verzocht de eer van het
lesgeven te mogen genieten. Dus, zo ligt geheel in de lijn van onzen briefschrijver, valt er
van zijn daad niets te zeggen. Hij handelde m
opdracht en is dus niet zelf verantwoordehjk.
Zijn opdrachtgevers zijn de kwade heren. Hun
treft alle blaam.
De Heer E. is geheel zuiver. Richt Uw beschuldigingen aan het adres zijner superieuren.
„Befehl ist Befehl".

Beiuwse /ongens, d/e bij I.R.S. Stoottroepen dienen, op Java
gefotografeerd. Uii deze, bij uifzondering geplaatste foto blijkt,
dat onze jongens zich in Indië toch niet zo erg ongelukkig voelen.

UteemcU yaiienh
ET was in de spannende en hoopvolle dagen
van September 1944, toen ik mij als onderduiduiker in Ede schuil hield. De geallieerde luchtlandingen brachten, naar wij stellig verwachtten de dag der bevrijding, waarnaar wij zo lang
uitgekeken hadden, zeer nabij. Lange tijd had" den wij ons hier in spanning schuil gehouden
en ons uit de klauwen van den mof weten te redden. Vandaag vertoonden wij ons weer wat vrijer in de tuin
achter het huis en aanschouwden daar het prachtige schouwspel in het luchtruim. Een aantal vliegtuigen, dat niet te tellen
was, voerde versterkingen en verdere benodigdheden voor het
front, dat enkele K.M. van ons vandaan was, aan.
Het was prachtig helder weer, zodat wij de acties goed konden
volgen. Vele jagers en jachtbommenwerpers van allerlei soort.
Voerden aanvallen uit op spoorlijnen, wegen, opslagplaatsen en
gebouwen die de moffen zich toegeëigend hadden.
Op de wegen zag men alleen mensen, die zich bedreigd voelden en in allerijl trachtten zich in veiligheid te brengen bi> de
moffen. Op hun gezichten kon men geen vreugde, maar alleen
angst lezen. Wie dit waren behoeft geen verdere uitleg.
Duidelijk hoorden wij het ratelen van de machinegeweren en
andere automatische wapenen van onze bevrijders. Wat er op
die momenten in ons omging is niet te beschrijven. Wij huilden
Soms van blijdschap.
Bij de moffen was het groot alarm, zij wisten soms niet meer
wat zij deden en dus waren zij dubbel gevaarlijk. Met de wapens in de aanslag, slopen zij rond langs de wegen en ieder,
die verdacht leek of gekleed was in een overall, werd aangezien
voor een terrorist of geallieerde soldaat.
Van de verzets-organisatie had ik al een tip gekregen om mij
gereed te houden voor de actie's die komen zouden.
In de middag kwam de heer S. bij mij met de mededeling, dat ik
mij moest snelden bij V. en daar verdere instructies zou krijgen. In de woning van V. waren meerderen aanwezig. De opdracht bestond uit het vervoeren van gevangen genomen S.S.'ers
(Nederlanders), naar een veilig oord en die daar te bewaken.
In groepjes van twee verlieten wij de woning van V. en begaven ons gewapend op pad. In de omgeving van Ederveen
vatte ik met mijn maat post en na daar enige tijd ongeduldig
te hebben gewacht, kwamen er vijf personen aanfietsen. Van
veraf gezien leek het niets bijzonders. Men zou zeggen een
vijftal boeren, die daar kwamen aanrijden. Drie hunner, gekleed
in blauw overall, klompen aan en pet op, bleken S.S.'ers te
zijn. De rij werd geopend en gesloten door één der onzen. Wij
werden ingedeeld — één van ons ging voorop als verkenner.
Daarop volgden telkens op een afstand van 2 a 300 Meter een
bewaker met een S.S.'er. Zo reden wij in drie groepjes door allerlei binnenwegen in gebied dat door de Duitsers bezet was.
Wij waren op alles voorbereid. De wapens waren geladen en
klaar voor gebruik, indien dat nodig zou zijn. Het was een gevaarlijk transport, doch wij waren bereid ten koste van alles de
buit te verdedigen. Na een eind gereden te hebben kwamen wij
op een boerderij, waar de rijwielen werden neergezet. Onze
tocht werd voortgezet door weilanden, over hekken en sloten
en zo bereikten wij een oude schaapskooi achter in het land.

De schaapskooi werd ingericht als verblijf voor ons en de aanbidders van Adolf Hitler. De schuur werd in tweeën gedeeld
door een afrastering van prikkeldraad, waarachter de Duitse
knechten werden opgeborgen. Er was nog plaats genoeg voor
meerdere van hun collega's.
Mij viel de eer te beurt als commandant van de bewakingstroepen te mogen optreden. De taak, die ons nu was opgelegd, was
er een met veel verantwoording. Als ontdekt zou worden
wat hier gebeurde, zag het er V.IM Ede niet mooi uit en was
ecii herhaling van Putten niet uitgesloten. Dat wij trots op onze
buit waren behoef ik niet te vermelden. De rollen waren nu
omgedraaid en zij die eerst machtig de scepter zwaaiden en
jacht op ons maakten zaten nu verbeten en zo mak als een
lam bijeen. De kleding die tijdens het transport als camouflage
had gediend was omgewisseld voor het zo gehate uniform van
de S.S., dat de aanklacht tegen hen inhield.
Er waren drie ploegen van zes bewakers gevormd, die om de
beurt acht uur dienst deden. Doorlopend waren -n- yteeds twee
bewakers binnen en de rest buiten in de omgeving om steeds
het terrein te verkennen. Daar ik in Ede geen familie had, bleef
ik dag en nacht op mijn post. Inmiddels was onze verzameling
uitgebreid met twee gevangenen van hetzelfde slag. De een
bleek bij visitatie een klein pistooltje onder de arm verborgen
te hebben en had daar waarschijnlijk geen al te goede bedoelingen mee. Hij bleek ook niet zo mak te zijn als zijn soortgenoten en werd dus extra in de gaten gehouden. Een der bewakers bezat de vaardigheid in het omgaan met de tondeuse. Hij
zorgde er voor, dat de edelgermanen van hun hoofdtooi werden
ontdaan en slechts een klein kuifje overhielden. Zij waren nu
gelijk Papoea's in de rimboe.
De nachtelijke bewaking bezorgde ons eerst veel moeilijkheden;
vooral wat de verlichting betrof. Licht moest er zijn om de gevangenen in de gaten te kunnen houden, doch zo, dat er geen
licht naar buiten straalde wat een moffen-patrouille zou kunnen lokken, waarop wij niet gesteld waren. De schuur geheel
te verduisteren was onmogelijk door de vele naden en gaten
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die er zich in bevonden. Deze werden zoveel mogelijk met stro
dichtgestopt, maar dit was nog lang niet voldoende. Eindelijk
werd er een oplossing gevonden. Een emmer werd met de open
kant naar voren op een melkwagen, die in de schuur stond, gelegd. Daarin werd een kaars geplaatst. De straal licht viel nu
op de gevangenen, die netjes naast elkaar op het stro lagen.
De emmer werd nog
wat afgedekt met een
3ude zak en de schuur
kvas nu in duister geduld met uitzondering
i'an het gedeelte waar
ie trots van Mussert
lag. Moest één van hen
tm. de een of andere
reden
opstaan,
dan
moest hij dit eerst vragen. De gehele nacht
moesten zij naast elkaar blijven liggen en hun was extra op het
hart gedrukt stil te blijven liggen, daar bij een poging tot ontvluchten van de wapens gebruik zou worden gemaakt. De heren
hebben het ook nooit geprobeerd.
De boerderij vlak bij ons werd gebruikt als keuken. De bewoners wisten natuurlijk wel wat er aan de hand was. Verder was
daar ook een radio aanwezig en zodoende konden wij «P de
hoogte van de toestand aan de fronten blijven. De bevrijding
die zo dichtbij scheen kwam niet en het front ging steeds verder terug in de richting Arnhem. In de avond konden wij de
branden goed waarnemen. Ook de nieuwsberichten maakten
melding van de critieke toestand tussen Nijmegen en Eindhoven
en de heldenstrijd bij Arnhem. Maar niettegenstaande dat alles
waren wij vol goede moed en trots onze opdracht hoe gevaarlijk
dan ook te mogen uitvoeren. Een aangenaam Verblijf was het
hier niet vooral de nachten waren koud. Voorts hing er doorlopend een lucht van afval van clandestien geslacht vee, dat
hier begraven was. Verschillende malen hebben wij even in
spanning gezeten doordat een der jongens een schot liet af
gaan en dit vooral in de nacht aandacht kon trekken.
Bij de verhoren, die ik de verduitste Nederlanders afnam, kwam
vast te staan, dat zij behoorden tot het wachtbataljon NoordWest, de Wiking-divisie en het vrijwilligers-legioen Nederland. Als motief voor hun dienstneming voerden zij aan de
slechte tijdsomstandigheden en dat ze in de val gelopen waren.
Het viel ons op dat zij, die eerst als helden beschreven werden
en niet bang voor de dood, nu hun waterlanders lieten zien en
bang waren voor de toekomst.
Ons verblijf bevond zich ongeveer een 1000 Meter van de weg
en de omgeving was goed te overzien. Met behulp van een
veldkijker controleerden wij de omgeving doorlopend. Kwam
er iemand in onze richting dan werd hij eerst goed opgenomen.
Indien het niet een van de onzen was, dan werd een patrouille
het veld ingestuurd voor verkenning. Dit moest natuurlijk zo
onopvallend mogelijk gebeuren en heggen, die door de weilanden liepen, boden ons een goede gelegenheid daarvoor. Negen
dagen en nachten was ik nu hier en de tiende dag kwam de
verrassing.
j , iIn de morgen kwam één der leiders bij ons met de mededeling,
dat wij afgelost zouden worden door een andere ploeg en verdere maatregelen genomen zouden worden in verband met de
toestand die nu ontstaan was. Het werd gevaarlijk, daar het
front zich steeds meer van ons verwijderd had en de vooruitzichten onzeker waren. De moffen legden inmiddels meer activiteit aan de dag nu de toestand zich weer in hun voordeel gewijzigd had en er werd een grote jacht gemaakt op de verzetsorganisaties. Dat er door de organisaties goed gewekt werd
was voor hen geen geheim.
De tiende dag om ongeveer elf uur kwamen er op de weg een
zevental personen op de fiets aanrijden. Bij controle bleek, dat
het geen moffen waren. Wel viel het op, dat er vijf personen
gekleed waren in bruine en blauwe overalls. Allerlei gissingen
werden door ons gemaakt en wij leefden in de veronderstelling
dat het nieuwe buit was. Inmiddels was ontdekt, dat een van
de leiders voorop reed, maar om geen risico te lopen. Werd een
patrouille van drie man het veld ingestuurd om er zeker van te
zijn, dat ons geen poets gebakken werd. Dat de moffen geraffineerd waren en alle middelen ter hand zouden nemen om ons
te bestrijden, wisten wij maar al te goed.
Tot onze grote verbazing werden wij even later voorgesteld
aan vijf Tommie's, die de wacht zouden betrekken met twee
van de onzen. Zij behoorden bij de luchtlandingstroepen en hadden tijdens de actie's een noodlanding moeten maken en zich
in de omgeving van Ede schuil gehouden. Op deze plaats konden zij zich niet alleen schuil houden, maar hadden zij meteen
een aangename bezigheid.
.
Het was dus wel een bont gezelschap, bestaande uit Tommie's,,
leden van de verzetsorganisatie en de SS in gebied dat door de
moffen was bezet, dat verder de bezetting van onze schaapskooi vormdï.
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Tja, wij wisten, dat het bij de Duitsers zo was,
doch dat onze Nederlandse politie-ambtenaren door deze geest blijkbaar ook al geïnfecteerd waren wisten wij nog niet en valt ons
zwaar op de maag.
Feitelijk is hiermede het hele vraagstuk in de
kern geraakt. Het is de oude strijd, die wij jaren gevoerd hebben, die wij ook reeds bij herhaling in ons blad gevoerd hebben en die wij
hier, hoezeer het ons spijt, thans wederom
moeten aanbinden.
„Daartoe opgeroepen door den korpschef" zo
heet het in het stuk van den Heer E .
De Korpschef, de superieuren, de illegaliteit,
zij hebben het gedaan! Wat ons opvalt, èn in
het stuk van den heer E. èn in de brief van
den anderen briefschrijver, is dit, dat geen
hunner het feit van het lesgeven aan de landwacht alszodanig goedpraat.
Het lesgeven zelf wordt afgekeurd. Er wordt
althans in sterk afkeurende zin over gesproken. Toch is het — de Heer E. ontkent dit niet
— gebeurd. De Heer E. heeft les gegeven; of
dit nu 1^2 uur of langer is geweest, doet aan
het principe niets af.
Er is metterdaad les gegeven. De toon van
onze beide briefschrijvers verraadt, dat men
dit toch feitelijk ook wel een beetje een kwade
zaak vindt. Maar.... de Heer E. heeft geen
les gegeven, beter gezegd: hij heeft het nu wel
gedaan, maar.... in opdracht.
Deze geest — het moet ons van het hart —
verfoeien wij. Wij willen het niet hooghartig
zeggen en bedoelen het evenmin scherp, maar
het moet ons van het hart: dit hele betoog doet
ons denken aan: „de vrouw, die Gij mij gegeven hebt."
Waar blijft in de betoogtrant van den'Heer
E. en den anderen briefschrijver onze persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God?
Kunnen wij — we zeggen het in het bewustzijn van de ernst, die hier in het geding is —
ons tegenover onzen hemelsen Vader ook verantwoorden over onze daden, door een verwijzing naar die en die?
Nogmaals: wij dragen den Heer E. geen kwaad
hart toe. Hij weet dit ook wel. Maar hij moet
afgebracht worden van het standpunt: Goed,
dat les geven was een kwade noot, maar....
ik handelde in opdracht of met goedvinden
van de illegaliteit.
Bovendien moet duidelijkheidshalve in deze
repliek naar voren worden gebracht, dat er
aanleiding bestaat om het advies van de illegaliteit, waarop zich de Heer Eijsenga beroept,
ernstig te betwijfelen.
Zo dit advies inderdaad zou zijn gegeven, dan
zouden we tot de conclusie moeten komen, dat
dit dan abuis is geweest. Doch het wonderlijke
van dit zich op de illegaliteit beroepen is, dat
door één van de in de brief van den Heer
Eijsenga met name genoemde illegale werkers,
zelf, na de bevrijding, een onderzoek is ingesteld naar de gedragingen van den Heer
Eijsenga. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van een secretaris uit een zuiveringscommissie voor politie-ambtenaren en had tot resultaat, dat de bedoelde illegale werker tot
de ontstellende ontdekking kwam, dat door den
Heer Eijsenga les was gegeven aan de landwacht.... Op dezen zelfden illegalen werker
beroept zich de Heer Eijsenga nu.
Onder hen, wier namen in de brief van den
Heer Eijsenga worden genoemd, is voorts nog
een „illegaal werker", door wien n.b. in Maart
of April 1945, één maand vóór de bevrijding!,
nog toestemming aan de politie te De Bilt
werd verleend, om door de Feldgendarmerie
gearresteerde mannen van 17 tot 45 jaar, naar
een verzamelplaats te Utrecht (Tivoli) te
transporteren.
Wanneer onze repliek speciaal op deze zijde
vari het vraagstuk zou zijn gericht dan zou
dit op zichzelf al voldoende weerlegging zijn
van de door den Heer Eijsenga aangevoerde verontschuldigingen.
Doch dit onderwerp raakt nog niet de kern
van ónze ,beschuldiging". Hoofdzaak in onze
lerste publicatie was de vraag of het nodig
is dat een hoofdbestuurslid van een Christelijke Politiebond voor het gewraakte lesgeven' aan landwachters advies moest vragen
aan derden.
Vooral als Christen politieman moet de Heer
Eijsenga vari dit standpunt: „ik handelde in
opdracht of met goedvinden van de illegaliteit", af.
Hiermede is hij niet geblameerd. Met opzet
schreven wij boven dit stuk „Het boetekleed
Hitsiert den man niét". Wat wel ontsiert is
de dekmantel, waarin zij zich thans angstvallig gehuld houden.
En dit geldt ook ten opzichte van hetgeen de
schrijver verder opmerkt van deze brief.
Wij kunnen hem terwille van de plaatsruimte
niet letterlijk citeren. Zijn verder betoog komt
hierop neer: de Heer E. had misschien moe-

ten weigeren en onderduiken. Maar wat dan?
Wist U dat zijn gehele familie dan het gevaar
had gelopen vari naar een concentratie te worden overgebracht? Denk toch eens aan al die
gevolgen. Waren die een weigering waard?
„Was het wel verantwoord" — wij citeren
hier even letterlijk — „voor dit feit zo veel
op het spel te zetten?"
De zaak wordt hier omgedraaid. Was het verantwoord met het concentratiekamp voor ogen
dat lesgeven aan de landwacht te weigeren?
Neen, hier is de zaak onzuiver gesteld. Hier
treffen we weer dat goedpraten aan, dat wij nu
eenmaal niet goed kunnen praten. De zaak
moet anders, meer principieel, minder opportunistisch, gesteld worden.
Was het tegenover God verantwoord in het
lesgeven aan „een samenraapsel van de meest
ongure elementen die
op de bevolking
werden losgelaten" (aldus letterlijk één der
opponenten) toe te stemmen? Zo dient men de
zaak, wil men althans principieel redeneren,
te stellen! En aldus gezien was dit hele lesgeven nooit en te nimmer verantwoord. Wij hebben uiteindelijk geen verantwoording af te
leggen tegenover een korpschef of tegenover
de illegaliteit. Onze norm zij wat God van ons
in de veeltijds harde strijd van het leven verlangt. En dan gaat het niet aan om de vraag
te stellen of met dit lesgeven „ons volk misschien nog was gebaat". Hier wordt de zaak
weer verkeerd belicht. Zo gezien wordt het
lesgeven nog geïdealiseerd bovendien. Wel ja,
het geschiedde ten bate van het Nederlandse
volk, waarop dat „samenraapsel van de meest
ongure elementen" dan toch maar werd losgelaten".
„Aan dit alles doet niet af, dat" — onze
briefschrijver is weer aan het woord — „het
gezin Eijsenga zich voor de onderduikers zeer
verdienstelijk heeft gemaakt". Wij nemen dit
onvoorwaardelijk aan en willen wat ons betreft het gezin E. daarvoor onze erkentelijkheid betuigen. Dit maakt overigens het feit,
dat het hoofd van dit gezin zich in het lesgeven aan landwachters principieel heeft vergaloppeerd niet ongedaan.
We moeten — en die kant zouden wij nu zo
gaarne uit willen — zowel het één als het
ander onder ogen durven zien. Ook de Heer
Eijsenga houde — laten we het nu eens voorzichtig zeggen — rekening met de mogelijkheid, dat hij, overigens een man met verdiensten, ook in de bezettingstijd, ten aanzien
van het gewraakte feit onjuist gehandeld
heeft. Dit zij hem van harte vergeven. Doch
hij erkenne dan ook, dat hij verkeerd deed.
Meer verlangen wij niet.
Hij behoeft voor ons geenszins op de knieën.
Wij strijden echter voor een ideaal. Een
ideaal, waarin mede de heer Eijsenga, dus, in
het verband van de Christelijke politiebond,
in vroeger jaren is voorgegaan; een ideaal,
dat ook hy voor de oorlog heeft uitgedragen; het ideaal, dat mede in de kringen dezer Bond, voor de oorlog uit volle borst het
getuigenis deed afleggen:
„Delf vrouw en kind'ren het graf:
Neem goed en bloed ons af
Het brengt U geen gewin. . > ,
Dit ideaal willen we ook gaarne anderen
deelachtig maken.
En het is daarom, dat wij gemeend hebben
aan deze aangelegenheid — met voorbijgaan
van de détails — wat meer tijd en ruimte ten
koste te leggen dan als regel voor ingezonden stukken mag worden bedongen.
„FRITS".

<Pfc)ppMg

ÉÈMCEfUloOfWruKKENuT: ^

De „voorloper" van het grote LOL.KP.-GedeDkboek verschijnt vóór St.
Nicolaas. Volgt bijna 20.000 anderen
en bestelt met spoed .Anders is de
eerste druk uitverkocht I

—-

DOOR JOT POLMAN

Kampvuur
Wat is 'n dag op Malakfca? Ballingschap in eea
paradijs. Een bataljon werd afgezonderd op een
weelderig strand. Een plekje onder de zon, drie
kilometer lang, vijfhonderd meter breed. De enkeling die naar het hospitaal in Malakka gaat of
naar het hoofdkwartier in Kuala Lumpur, zit des
avonds te vertellen als Moeder de Gans. Bioscoop
en radio: Twee woorden Grieks. Er is zelfs geen
cafétje waar je even binnenloopt voor een potje
bier. Zeker, hogerop zijn andere bataljons gelegerd, marine, NICA, Rode Kruis. Tot in Port
Swettenham en Penang is het Hollandse invasie
op de Maleise kust. Maar als men ons zou vertellen, dat zij zijn geland in Peru of in Alaska,
zou dat dezelfde indruk maken.
We zijn alleen, wij, achthonderd man. Zelfs een
meisje, waar je wat mee loopt na het avondeten.
Achthonderd man. Alleen. Dezelfde verzwegen gedachten. Dezelfde uiterlijke onaandoenüjkheid.
Maar we weten het van elkaar. Als er een opstaat vóór de réveille en stil naar zee gaat, dan
zit hem iets dwars: misschien die brief van gisteren. Als er een te dikwijls lacht en te hard,
dan heeft hij moeite om iets door te slikken: misschien de ergernis om Indië. Als er een met ziju
vuisten werkt, dan staat het huilen wellicht nader
dan het lachen (den aanvaller nog meer dan het
lijdend voorwerp).
Als er schepen passeren op weg naar Singapore,
turen achthonderd maal twee ogen naar de horizon. Op de vuurtoren wijzen we elkaar de streep
van Sumatra. We voelen samen de zon op onze
glimmende ruggen, wanneer we pionieren op ons
terrein, en de regen die ons drenkt, wanneer er
een slagbui valt tijdens de mars, en het plakkende
zweet en de spoelende zee. Wij, achthonderd leven samen als het restant van een uitgestorven
ras.
En wordt overdag de energie van achthonderd
hoofden uitgeleefd in beweging, in de rust van
de avond keren de harten zich samen om hetzelfde vuur. Het vuur van herinnering en verlangen. Dan gloeit er in het bos uit open ramen
de gloed van olielicht. Dan valt er een accoord
uit een guitaar. Dan roept er een stem. Maar
meestal hoor ie niet meer dan de zee en de krekels en smeult het leven van het bataljon in de
kamergesprekken om de walmende lamp. Waarom
praten we toch altijd over de Harskamp en de
tijd met de Tommie en de Yank? Omdat we niet
over Java kunnen praten en wat daarachter ligt.
Morgen betekent mist. Gisteren zien we scherp
als neonlicht. Elke zin begint met: — Toen Jk....
We li?gen uitpekleed op de stretchers onder de
zwevende klamboe. Wat gloeiende sigarettenpunten een fonkeling in het wit van een oog, een
harde stem uit een donkere hoek. Alleen de twee
die buiten slenteren, de trappen af, en in het
zand gaan zitten aan de schuimrand van de vloed,
praten zo zacht en met zoveel rust tussen hun
gedachten, dat het bijna dromen is.
Jouw kleine vreugde om die rosé brief is ook
van mij, jouw pijn om desillusie is de mijne. Het
is de vreugde en de pijn van achthonderd man.
Nu ervaren we hoe sterk we zijn. Al zitten we
verbannen op Malakka, we gaan de verte tegemoet, en niemand houdt ons teeen.
Achthonderd man neuriën om het kampvuur. Als
één stem waait het uit achthonderd monden over
het vuur, boven de palmen, in de nacht, om de
aarde: — Wij eraan door alle tijden en wij slaan
er onder uit: Stoot — troep — soldaat.

Zenuwen-oorlog
Dag in dag uii.
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We zaeen de jungle niet voor de eerste maal op
Malakka, maar in Londen. Dat is .nu vW maanden p-eleden. On een Zondagmorgen bleven de
wandelaars om Marble Arch nieuwseierig staan,
terwijl onze zeshonderd m^n zich opstelden, persfotografen bolden en knielden, en commandanten
zich voorstelden aan elkaar. Dutch resistance forces. Army of the underground. Hier zit wat in.

had de speurende agent van de BBC gezegd: een
muziekcorps erbij, interview, ontvangst, propaganda .... Maar door zijn propaganda maakte

Soekarno vanuit Batavia elke manifestatie van
onze kant toen al onmogelijk. Onze mars bleef
een mars zonder franje. Na de massale parades
die door Londen hadden gekruist was onze troep
dus een kinderklasje-'n-dagje-met-den-meester-uU.
Dat was het dan ook. Want we hadden een eerzaam en leerzaam doel: Ten toonstelling War
Against Japan, opgezet als propagandamiddel
voor de oorlog in het Verre Oosten, maar na de
onverwachte capitulatie onVgeaoont in Victory
Over Japan. Naast de tentoonstellinsskeet stonden we in het schoongeveegde ruïnegat dat de
Duitse bommen daar indertijd geslagen hadden.
Wilhelmus, God' save the King, en nu naar binnen. Uit de Octoberzon schuifelde je door de Iial
over een vlondertie 'n schemerige ruimte in. Een
soort wintertuin bij nacht. Of een wilde tekenfilm. Om er echt bang te worden. Benauwd was
het zeker on het kronkelende vloertje waarovei
de troep door de jungle schoof. Zou dit het land
ziin.
Malakka. Als we nu met de kapmessen de struiken openslaan, worden opgenomen in de onbewogenheid, en nageroepen door gamelan gekmlen,
dan lachen we even om die kermistent in Oxfordstreet. Propaganda. Wc hebben altiid te wmiir
reclame gemaakt voor onszelf, zei admiraal Helfrich bij zijn afscheid te Batavia. Dat doen we
vandaag minder dan ooit. Maar hier en na is
dit voor ons dan ook ongewenst. Hoe stiller we
leven, dag in dag uit, hoe sterker we straks zullen
staan.
We slijten onze dagen on Charlie Beach als in
een oudemannen-huis. Zeker, we PT-en 's morgens in de schemer op het strand, en in het middaeuur staan we nog duizelig van hinderlaag en
rookgordijn voor de keuken in de rij, en wordt
er in de nacht alarm gefloten dan schuiven we
na tien minuten peruisloos door het bos. maar
achter deze spanning van de spieren vallen de
zenuwen slap. Al wordt het tempo van de traininj»' opgeschroefd en de sfeer van de actie scherp
eesteld — of juist daarom — is dit leven in alle
harde kleuren van de tronendae erijs als de avond
van een eentonig versleten bestaan. Je leeft met
knipperende ogen. phvsiek. en ook moreel. Soms
voel je, dat in dit uitzichtloze leven de herinnering vervagen zal. Soms vrees je. dat in de druk
van dit klimaat de fantasie verdrogen zal. Soms
besef je hoe snel de sleur zelfs de eedachte verstikken za.1. Tropen-romantiek, dacht ie vroeeer,
wanneer je de verhalen las over dernoralisatie
van Europeanen in de rimboe. De verblindi"? op
de weg, de schaduw in de kamponsr, de slechte
drank en drogerij. de gekleurde vrouw.... ia,
stond je alleen, dan zou je woeden weesredmkt
in vergetrlheid als een wortellnos eewas. Nu
weet ie hoe st^rk de rnan is die ergens in de
archipel zichzelf moet blijven en door ffeen andere
tastbare band cebonden wordt d^n de boot aan
de horizon, éénmaal in de maand. Onze houvast

is onze gebondenheid, de wil en de daad van
achthonderd man tesamen.
Kom hier zitten op dit bordes voor deze bungalow
boven op de heuvel. Je bent nauwelijks een mijl
van de zee, maar je voelt hier de koelte al niet
meer. De saaie rubberbossen glooien rondom uit.
De hitte is wit. De schaduw onder de verandah
is een ingehouden zucht. Uit alle open ramen
gaapt de stilte. Alsof je wakker ligt in de nacht
en luistert naar den slaper aan je zij: nee, zelfs
het ademhalen hoor je niet en je tast aan zijn
schouder om te voelen: ja, toch.... Dan tikt
ergens uit het huis een schrijfmachine. Of is het
een krekel in de alang-alang? Je tuurt naar het
witte bord vóór de balustrade en volgt de omtrek
van de letters HQ STOOTTROEPEN. Achthonderd man — het de^de bataljon — liggen hier.
Begraven? Nee, nee. Liggen is een militaire term:
ze zijn gelegerd. Misschien liggen ze momenteel
wel in deze bossen te wachten op het fluitsignaal
voor een omsingeling. .. . Een voetstap in de
hal. — Ben jij 't? Leuk dat je komt. Wat doen
jullie? En dan praten we over het schietresultaat
van deze week, en over de regenval die volgens
alle brieven uit Holland daar zo zwaar moet zijn,
en over de omwenteling in het Nederlands-Indische opperbevel, en dan.... ja, dan komt er
klank in de stemmen: dan praten we over „onze"
tijger die nu — na veertien dagen — nog niet
geschoten is, terwijl zijn sporen overal worden gezien. En vannacht sprong hij over de wacht aan
de weg, ja, absoluut. En dan de film die gisteravond werd vertoond op het dek van het landingsschip dat toevallig op het strand kwam voor ten
van onze bungalows. Wat een genot was het om
Popeye weer te zien alsof hij regelrecht naar Orion
stapte die juist boven de Noordhoek van het filmdoek in de avondhemel hing. Ja, die tijger, die
film, en dan de duurte-tocslag (wat is er nu
weer beloofd?), dat zijn de mijlpalen van onze
Malakkaanse dagen.
En het aapje dat onder de tafel speelde, springt
langs mijn afhangende arm naar mijn schouder
en nestelt zich op zijn vaste plaats in mijn nek.
Een oppasser brengt ijslimonade en we slokken
onze glazen bijna leeg. Nog iets bewaren. Even.
Maar nee, straks is het lauw. En de laatste scheut
gaat erin. — Wat denk je van een wandelclub,
zegt mijn vriend pardoes. Ik knipper met mijn
oger^ (dat is gewoonte tussen acht en achttien
uur). — Nee, verklaart hij nader, niet hier op
Malakka, en ook niet in Indië, maar daarna, ais
we teruggaan. Dan gaan we te voet. Via Burma
en Brits-Indië, Perzië, enz. Al lopen we twee
jaar, dondert niet. Zonder geld, maar met officiële introducties. Ik heb in Sineapore een Gurkha-kapitein ontmoet, een magnefieken kerel, en die
verwacht mij bij zijn oude stam. Zo kwam Vl
idee. — Ja, zeg ik voorzichtig alsof ik het nog
niet verwerken kan. Het is dan ook een circussprong die zelfs van een ervaren jungle-fighter
(wat ik beslist niet ben) wel even bezinning
vraagt. — Dus, begin ik weer, je gelooft niet dat
in '82 de Indonesische meisjes op het strand van
Malakka die Stoottroepbadge zullen vinden als
rariteit in een vermolmde kist? Of dat ze de fourier ontmoeten, wezenloos mummelend over mortieren en de schuit die elke dag hier kan komen?
We lachen, allebei een beetje schamper, en de
inlander die juist met zijn bananenmand om de
hoek van het huis verschijnt, lacht buigend mee,
omdat hij meent dat onze dollars nu wel zullen
rollen. Ik zeg tabe en zit verder toe te zien, want
pingelen kan ik niet, maar mijn vriend wikkelt
zich in een vernuftige woordenwisseling alsof
met het laatste woord d" toekomst van de atoombom zal worden beslist. Toch lach ik niet, want
je weet nooit van tevoren waar het toppunt van
de dag zal worden bereikt: wellicht in deze banaan. Het wordt geen toppunt. Ik zeg tot ziens
en 'stap weer on de fiets, een beetje onvoldaan.
Ik zie de schildwacht aan de weg als een karbouw, maar terwijl ik passeer staat hii rechter
dan de post voor het Paleis op de Dam. Zo
leven wij, uiterlijk sloom, innerlijk stram.
(Slot volgt).
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De St. Annastraat in Nijmegen is als het ware de uitvalspoort
van de stad naar het Zuiden. Wie uit de stad der zeven heuvelen naar het Limburgse land wil gaan, gebruikt daarbij de St. Annastraat en het land aan de Maas vindt via dezelfde weg in het
knooppunt Nijmegen contact met het Noorden.
Een zelfde rol als voor het wegverkeer speelde de St. Annastraat
ook als verbindingsweg voor de illegaliteit.
Venlo werd n.1. als centrum van het Limburgse illegale werk steeds
gevaarlijker. Daarbij kwam nog, dat het ongustig gelegen was voor
een doeltreffend contact met het Noorden, waarvan de waarde
steeds meer naar voren kwam. Werd er aan de ene kant sterke
aandrang op Ambrosius uitgeoefend Venlo te verlaten en Nijmegen als residentie te kiezen, anderzijds vreesde hij in onmin te geraken met enkele van zijn trouwste Limburgse medewerkers, wanneer hij zijn zetel zover naar het Noorden zou verschuiven. Het
leven in Venlo werd echter op de duur onmogelijk voor den man,
die in het geheime SD-register gesignaleerd stond als een van de
organisatoren van het verzet. Uiteindelijk gaf Ambrosius dan ook
toe en droeg den Districtsleider van Nijmegen op alles voor het
overbrengen van de staf naar Nijmegen gereed te maken. Dat
bleek geen peuleschilletje, want er moesten allerlei bureaux en koeriersadressen zijn. Laconiek vroeg Ambrosius dan ook of Nijmegen
voor een stuk of twintig huizen kon zorgen. Nijmegen bleek echter
voor geen kleintje vervaard. Er huisde reeds heel wat illegaals in
de St. Annastraat en er kon best nog wat bij. En zo werd de St
Annastraat een illegale straat, waar je niet gemakkelijk aan een
verkeerd adres kon aankloppen. Want, als je op no. 23 moest zijn,
dan kon je op 25 en 27 ook terecht. En dan was je 8 en 12 al gepasseerd, waar het ook o-ke was. En zo tussen de no. 70 en 100
lagen weer een viertal contactpunten. Maar boven de honderd werd
het pas helemaal koek en ei. Daar was een koeriersadres met een
speciaal eethuis op no. 111 aan de overzijde. En als je daar gesterkt
en verkwikt vandaan kwam dan vond je je illegale vrienden op een
of ander adres tussen de 140 en 172. Ambrosius hield z'n spreekuur
in een hotel, waar hij tijdens de maaltijd van het ene tafeltje naar
het andere scharrelde, zodat hij met de soep begon, aan het eerste
tafeltje om met de pudding op no. 12 te eindigen. Zo vonden de
v/erkers van Zuid en Noord elkaar in de meest illegale straat van
Nederland, de straat, die de naam van St. Anna draagt. Vanzelfsprekend was het illegale verkeer in de straat dan ook zeer intensief.
Zo gebeurde het eens op het uur dat alle behoorlijke mensen aan het
koffiedrinken waren, dat Ambrosius, Karel, Rater Bleys en de Kapelaans Naus en v. E. elkaar midden in de St. Annastraat ontmoeten. Het waren alle eerzame burgers, want geen der geestelijken
droeg toen meer het habijt.
Als Ambrosius zich voorgoed in Nijmegen vestigt is het contact met
het Noorden reeds hecht en stevig. Het is niet met volstrekte zekerheid na te gaan hoe dit contact precies tot stand kwam, doch zeker
is, dat de organisatie in Nijmegen contact met Kees uit Arnhem
had en zodoende in relatie met de Beurs stond. Vast staat ook, dat
in het najaar van 1943 besprekingen met vertegenwoordigers van
het Noorden hebben plaats gevonden. Anderzijds is echter ook gebleken, dat er omstreeks de zelfde tijd of iets eerder via Zwarte
Jacques een contact tot stand is gebracht tussen Ambrosius en de
L.O.-organisatie in Rotterdam. Dit heeft tot gevolg gehad, dat Ambrosius werd uitgenodigd op een Gewestelijke vergadering van
Zuid-Holland te verschijnen. Vermoedelijk was het een vergadering te Delft, waar het Zuiden dus voor het eerst min of meer officieel aanwezig was. Eerst veel later, doch in ieder geval in het
najaar van 1943, kwam Ambrosius op de Topvergaderingen, welke
— na de overval in Hoorn — waren samengesteld uit interprovinciale vertegenwoordigers. Er kwam toen voor het Zuiden wel reeds
iemand op de Top, doch er was voor het Zuiden nog geen sprake
van een interprovinciaal contact, zodat de meer protestants getinte
organisatie in West-Brabant het gehele Zuidpn vertegenwoordigde.
Er is toen nog al ontevredenheid geweest in de kring der provinciale leiders, die zich de gelegenheid ontnomen zagen naar de
Topvergaderingen te gaan en afhankelijk waren van hetgeen de
interprovinciale leiders hen ervan vertelden. In Utrecht is daarop
een bijeenkomst sreweest van provinciale leiders, waarvan het resultaat uiteindelijk is geweest, dat Ambrosius voor Limburg de
Topvergaderingen zou bezoeken. De eerste contacten met het Westen hadden inmiddels voor Limburg dit resultaat, dat, toen op 1
October 1943 te Roermond de eerste officiële gewestelijke vergadering werd gehouden, Ambrosius daar kan verschijnen met de
eerste 80 bonkaarten, welke hij boven de rivieren had weten te
veroveren.
Ambrosius roem was hem intussen reeds vooruitgegaan naar het
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Noorden. Noorderlingen, die in contact kwamen met het illegale
werk in het Zuiden hadden reeds bekendheid gegeven aan die
naam en roemden de wijze, waarop daar de organisatie gebouwd
was. Zo vormde menigeen zich reeds een denkbeeld van Ambrosius
vóór men hem zelf gezien had. Is het wonder, dat de naam onmiddellijk associaties opriep met den persoon van een geestelijke? Velen
stf-Hfn zich dan ook voor een rijzigen. anderen een welgedanen of
eerbiedwaardigen Limburgsen geestelijke te zien verschijnen. Het
was dan ook min of meer een ontgoocheling, toen het verwaarloosde, kleine manneke, dat zich Ambrosius noemde, zich vertoonde.
Een timide ventje, zonder gedaante óf heerlijkheid, zo oordeelde
men. En de Noorderlingen stegen weer enkele procenten in eigen
achting, nu ze het hooggeroemde fenomeen van het Zuiden voor
zich zagen staan.
Maar dat duurde niet lang. Niet altijd waren de discussies even
glashelder en klaar als men wel zou wensen. Er werd ook wel eens
gezwamd en het aantal gebezigde woorden was niet altijd evenredig aan de inhoud. Dan wilde Ambrosius ten besluite ook wel
eens iets zeggen. En dan werd het spoedig stil, want wat hij poneerde was altijd de moeite waard om naar te luisteren. Kort en
krachtig, maar niet mis te verstaan zette hij zijn st'in'ipunt uiteen.
En daarmede bleek dikwijls het juiste en laaMe woord gesproken
te zijn. Reeds op de eerste Topvergadering verraste Ambrosius zijn
nieuwe vrienden met mededelingen over connecties, welke hij bij
Brabantse fabrieken had, waar hij van allerlei artikelen voor de
onderduikers kon machtig worden. Daarin deelde ook het Westen
sindsdien. Door hem ook is er nooit een tegenstelling KatholiekProtestant gegroeid. Integendeel. Zonder de figuur van Ambrosius
zou het ongetwijfeld niet zo gemakkelijk gekomen zijn tot een zo
volledige samenwerking, als nu het geval is geweest. Maar zijn
principe dwong ieder respect af.
Toch bleven er velen in Ambrosius den geestelijke zien. Toen hij
later, vermomd met de flambard, naar het Noorden ging, zei hij
tot z'n vrienden in het Zuiden: „Nu geloven ze helemaal niet meer
dat ik geen geestelijke ben".
Hoezeer Ambrosius zich aan zijn vrienden hechtte bleek wJ duidelijk na de arrestatie van zijn eersten secretaris, Frans Coehorst.
Frans was nog heel jong en Ambrosius voelde zich zelf verantwoordelijk voor het feit, dat hij met het werk begonnen was en nu
in handen der Moffen gevallen was. Er werd een samenkomst belegd, waarin o.a. ook Kapelaan Naus en Oom Jan (Theo Dobbe)
aanwezig wai-en. En toen voerde Ambrosius tegenover Oom Jan
een pleidooi voor een overval op de gevangenis te Maastricht, waar
Frans gevangen zat, wat geen der aanwezigen ooit vergeten zal.
Uiteindelijk beloofde Oom Jan naar Maastricht te zullen gaan
om te zien wat er gedaan kon worden en hij voegde er aan toe:
„Als de oorlog over is moet je beslist diplomaat worden".
Ambrosius was ook een der eersten, die met de telefooncode werkte. Het eerste werk daartoe werd in Sevenum verricht. Het was dan
mogelijk door bepaalde nummers te draaien met de verlangde
plaats in contact te komen. Zo kon iemand uit Heerlen b.v. over
Gulpen met een ander nummer in Heerlen spreken. Hij draaide
dan het kengetal van Gulpen, dan het cijfer 9, vervolgens het kengetal van Heerlen en daarna het verlangde telefoonnummer. Zo
waren er meer trucjes, waarvan de organisatie zeer veel profijt
had.
Steeds meer ging Ambrosius van zichzelf vergen. Had hij aanvankelijk nog de gelegenheid na een vermoeiende dag des nachts de
nodige rust te nemen, toen de tijd der nachtvergaderingen kwam
schoot ook dat er dikwijls bij in. De ernst van het werk drukte allengs een stempel op hem. Hij was een zeer gelijkmatig mens. De
uitbundige pret kende hij niet meer, maar ook de gulhartige lach
zag men zelden meer op zijn gezicht. Doch daar stond tegenover,
dat hij nooit in een humeurige stemming verkeerde. Rustig en
vastberaden ging hij zijn weg, doch een onmiskenbare melancholie
hing om zijn wezen. In het laatst raakte hij ernstig ondervoed en
oververmoeid. Tot tweemaal toe gebeurde het, dat hij het bewustzijn verloor. Eenmaal viel hij, tijdens het dicteren van een brief
aan zijn secretaris, in slaap. Het lichaam nam wat het onthouden
werd. Het was toen zo, dat hij vrij ernstige wonden aan de benen
kreeg. De vrienden besloten toen, dat, wanneer Ambrosius niet vrijwillig de rust zou nemen, welke hij nodig had, zij hem daartoe
goed- of kwaadschiks zouden dwingen. Een zijner intieme medewerkers, een dokter, had daartoe reeds een plan klaar. Weert zou
de laatste vergadering worden, waaraan ze Ambrosius voorlopig
zouden laten deelnemen.
Het werd inderdaad de laatste, doch helaas niet op de wijze zoals zijn vrienden het zich hadden voorgesteld.
AD.
(Wordt vervolgd).
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WIE KAN
INUGKTINGEN VERSCKAFFEIM ?
737 Jacob Koerts geb. 19
Juli 1912,
gewoond
hebbende te OudeTonge, was geëvacaeerd naar Veenendaal,
aldaar gearr. 8 Dec.
1944 en naar Apeldoorn vervoerd. Daar,
na Amersfoort. 5 Februari 1945 op transport naar Neuengamme. Later Oraniènburg tot bevrijding.
Op 28 Mei te Ludwigslust overleden.
73S Arend Klem, geb. 9
Juni 1926, gewoond
hebbende te OudeTonge, tegelijk met
Jacob Koert gearr.
(zie oproep nr. 737)
te Veenendaal. Daarna niets meer vernomen.

739 Aarjen Brouwer, geb.
7 Juli 1894 te Den
Helder, illegale naam:
Oom Arie, lid LKR
en LO, hoogstwaarschijnlijk ook NSF, gearr. 15 Januari 1945
in Den Haag, in zijn
.woning Sneeuwbalstr.
88, Den Haag. Overgebracht naar Landwachtkazerne Frederiksstr. Begin Febr.
naar
Scheveningen
(Oranje Hotel). Vermoedelijk eind Febr. of
begin Maart, na een verblijf van een week
in Amersfoort (Durchgangslager) overgebracht naar Neuengamme bij Hamburg. Bij
overbrenging uit dit kamp naar elders, zou
hij tijdens het transport op het station te
Lübeck zijn overleden.
740 J. Lankhaus, geb. 27
Oct. 1917 te Raamsdonkveer. Gearr. te
Rijswijk (Z.H.) op 13
Dec. 1944, door de
SD, overgebracht naar
Scheveningen en vandaar naar Amersfoort
en ongeveer half Mrt.
1945 op transport naar
Duitsland, vermoedelijk Neuengamme, na
zijn verblijf in Amersfoort niets meer van
hem vernomen.
741 Dirk Groeneveld, geb.
23 Dec 1919 te Rijswijk, gearr. als onderduiker, via het Rode
Kruis bericht ontvangen, dat hij in Neuengamme is overleden
op 3 Maart 1945
Gaarne bericht over
zijn verblijf en sterven in dat kamp.
742 Marinus van der Hart, geb. 15 Aug. 1907
te Rotterdam, sportleraar, tot 1942 gewoond
hebbende Dirk Hoogenraadstr. 148 te Sche
veningen. Op 18-12-42 gearresteerd en over
gebracht naar Utrecht, Wolvenplein Om
streeks Maart 1943 naar de Amstelveensche
weg te Amsterdam overgebracht hier tot
pl.m. Februari 1944, vandaar overgebracht
naar Duitsland concentratiekamp Siegburg.
Verzoek om inl., waarvoor gearresteerd en
of hij nog in leven is, werd in ill. groepen
Marius genoemd. Echter niet te verwarren
met Marius Gottwald.
743 Hendrik Gerrit van
der Worp, geb. Ie
Hattem, 30 Jan. 1922,
op 29 Juli 1943 door
den
bezetter vanaf
Vlaardingen
overgebracht naar Duitsland,
waarvan hij tot heden
nog niet is teruggekeerd. Zijn laatste bericht was van 8 Jan.
1945 met als adres:
N.O.B.F.A.U. 175, einsatz „Soppen". Soppen
über Liepnitz West Pruisen

APVERTENTI&S
(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.)
Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte
van een dochter, die we
CHRIST1NA GERDINA
.
(Stineke)
noemden.
FR. v. d. HAVE.
C. T. v. d. HAVE—JOCHEMSEN.
Wageningen, 5 October 1946.
Aug. Faliseweg 2.

(Inlichtingen en diversen)
Oud ill. werker zoekt zijn Portable-schrijfmachine,
merk Olympia met kleine lettertype, zwart, in zwarte
koffer, die Febr. 1944 door den heer H. J. Scharrer
(gefusilleerd) Emmakade 21, te Amstelveen, aan een
der leden van zijn groep is doorgegeven voor het
gebruik binnen de organisatie (Uitzending naar Engeland), Eigenaar is zeer gedupeerd door verlies en
vraag dringend om teruggave van zijn eigendom. —
.\. Blokland, Heemraadschapslaan 14 b, Amstelveen,

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.)
(grote advertenties belangrijke reductie)
Oud Districtambtenaar L.O,, te Hoogwoud (N,H,)
Te koop gevraagd een HIELBAND 26 x 1}^ voor benoemd tot Ie ambtenaar ter gemeente-secretarie,
mijn invalidewagen. Ook genegen te ruilen voor een vraagt per 15 November a,s, te Hoogwoud of omnieuwe band 28 x l}^. Brieven aan H. Kok, Visch- geving een net kosthuis. Brieven aan G. Jansma,
Pr. Beatrixlaan 8, te Weesp.
markt 21, Harderwijk.
Wie heeft te koop: jachtgeweer, kal. 12 of 16 m.m.,
zo mogelijk met patronen. Br. no. 21 adm. v. d. bl. Het Hoofd van de P.R.A. te
Drachten verzoekt diegenen, die
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m. inlichtingeö kunnen verschaffen
(uitsluitend voor oud-ill. werkers)
betreffende Jacob v. d. Berg,
geb. 2 Juni 1916, wonende te
Bij de administratie van „De Zwerver" kan geplaatst Jubbega, nr. 270, die gedurende
worden een meisje voor kantoorwerkzaamheden. Juli t/m Augustus 1943 in het
Leeftijd plm. 18—22 jaar.
kamp Ommen eerst als voorman
Brieven onder No. 23 aan de administratie van dit en later als wachtman heeft
blad.
dienst gedaan, zich schriftelijk
zowel mondeling te vervoegen
Zeeuwsch meisje, oud ill.-werkster zoekt kantoor- bij het Hoofd van de P.R.A. te
betrekking, liefst in de Zuivering of Wederopbouw. Drachten, Tel. 2441. Het is niet
Is reeds als zodanig werkzaam geweest. Brieven uitgesloten, dat hij feiten en handelingen heeft geonder No. 12 adm. van dit blad.
pleegd die bij bovengenoemde dienst niet bekend zijn.
Oud L.O.-werkster zoekt plaatsing als sociaal Werkster, zij heeft practische ervaring, was reeds als zo- Het Hoofd van de P.R.A. te
danig werkzaam bij de Stichting 1940-1945, dit werd Drachten verzoekt diegenen, die
opgeheven dooj" aansluiting van medewerkers. Liefst inlichtingen kunnen verschaffen
omgevmg Rotterdam. Brieven onder No. 13 adm. betreffende Hendrik Rozenberg,
van dit blad.
geb. 5 Augustus 1911, won. te
Nijehorne nr. 234, die gedurenFriese boerenzoon, in het bezit van diploma's, onde Juli t/m Augustus 1943 in
gehuwd, zoekt plaats als bedrijfsleider op Landbouw- het kamp Ommen eerst als
veeteelt bedrijf, onverschillig waar. Jaren als zodanig
voorman en later als wachtman
werkzaam geweest. Prot. Godsd. Brieven onder No. heeft dienst gedaan, zich schrif14 adm. van dit blad.
telijk zowel mondeling te verJongeman, oud 24 jaar, die 8 Aug. de Mil. Dienst voegen bij het Hoofd van de
verlaten heeft, in bezit van diploma algemene ont- P.R.A. te Drachten, Tel. 2441.
wikkeling en in de oorlogsjaren onderduiker is ge- Het is niet uitgesloten dat hij
weest, _zoekt een betrekking. Brieven onder No. 15 feiten en handelingen heeft gepleegd die bij bovengenoemde dienst niet bekend zijn.
adm. van dit blad.
Welke eigenaar in Lederbranche kan een vlotte mnl.
Assistent gebruiken, om geheel thuis te geraken op Het Hoofd van de P.R.A. te
het gebied van lederwaren. Heeft goede opleiding Drachten verzoekt diegenen, die
genoten. Tevens in 't bezit van rijbewijs. Leeftijd 25 inlichtingen kunnen verschaffen
betreffende de gedragingen tijjaar. Brieven onder No. 16 adm. van dit blad.
dens de bezetting van Gauke
Hof, geb. 27-9-'06 won. te Beets
(Fr.) zich schriftelijkjzowel monMet wie werkte Mevrouw Kohier te Amsterdam samen 7
deling te vervoegen bij het
Het hoofd van dit artikel dankt zijn ontstaan aan de volHoofd van de P.R.A. te Drachgende feiten:
Mevrouw Kohier, lïobr haar tweede huwelijk Mevrouw
ten. Gauke Hof is tijdens de beSchut, wordt voortdurend door de P.O.D. in verhoor gezetting eerst te Ommen en later
nomen over haar handelingen in de oorlog. De P.O.D.
te Hangeloor bij Bonn en Froistwijfelt aan haar goede houding in oorlogstijd, waarover zij
dorf (D.) als wachtman werkzelf het volgende zegt:
Als Duitse van geboorte werd zij door haar eerste huwelijk
zaam geweest.
Nederlandse, maar door haar scheiding beschouwden de
Duitsers haar weer als Duitse, Toen zij om deze reden
te werk werd gesteld in het Carlton Hotel, werd haar
door een ,.goed Nederlander" gevraagd te spionneren voor
de goede zaak. Zij hielp hier Engelse parachutisten ontvluchten, verstrekte waardevolle informaties in verband met
het bombardement op het W-G,, en bemiddelde bij de
Duitsers ten behoeve van opgepakte personen. Van de mensen, waarmee zij samenwerkte, kende zij de naam niet of
alleen de schuilnaam.
Op 31 Mei 1944 werd zij opgepakt en van Scheveningen
naar Vught gevoerd. Zij werd ter dood veroordeeld, maar
kon zich door ƒ 3000,— vrij kopen. Nóch in het kamp, noch
na de bevrijding hoorde zij iets van haar opdrachtgevers.
Nu zij door de P,O.D. wordt lastig gevallen, heeft zij
geen getuigen.
Deze zaak moet tot klaarheid worden gebracht. Laat ieder,
die iets van deze zaak weet, schriftelijk bewijsmateriaal
zenden aan: Mevrouw Schut. Heerengracht 505, opdat niet
het ongelooflijke zou gebeuren, dat iemand, die goed en
bloed heeft ingezet voor de goede zaak, wordt beschukligd
van collaboratie.
Mej. P. v. DIJK.

•

WEIKE, Ernst, geboren 11 December 1912 te Boffzen (Dlnd),
is werkzaam geweest als Wachtmeester in de Duitse gevangenis
(ORANJE-HOTEL) te Scheveningen vanaf Maart 1942 tot
Juni 1944, daarna in het Concentratiekamp VUGHT tot September 1944.
Zij, die inlichtingen omtrent dezen Duitser kunnen verschaffen
worden verzocht zich te vervoegen bij de Politieke Recherche
Afdeling, te 's-Gravenhage, L.
Voorhout 13, Kamer 42.

Geef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar)
onderstaande bon Ingevuld zenden aan de administratie van „De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
Naam:
Adres:
Plaats:
Provincie:
Ingang abonnement:
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
(Doorhalen wat niet verlangd wordt).

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum ingaan: voor zover de nummers voorradig zijn, ook met terugwer*
kende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal vervallen.
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BUNDELING
Ma het artikel van A. J. M. over bundeling, plaatsen wij thans een artikel van een voorstander
der bundeling.
Hoewel ons stichtingsbestuur dit laatste standpunt niet inneemt, wil zij toch aan den voorstander der bundeling ook in dit blad een royale kans geven. Er zal wellicht aanleiding zijn tot
verdere discussie over dit onderwerp.
Red,.

„Het verzet heeft in ons verstarde volksleven
van vóór de oorlog een nieuwe geestdrift en
een nieuwe bezieling gewekt'. De kleine dingen
van het menselijk bestaan vielen weg, toen het
ging op leven en dood. Scheidslijnen van vroeger hielden op scheidslijnen te zijn en daarvoor in de plaats groeide een nieuw besef van
solidaire verantwoordelijkheid. Tussen figuren
van alle richtingen ontstond een kameraadschap die door vuurpeletons niet werd vernietigd. Een vernieuwd sociaal besef brak zich
baan, een ruimheid van blik en een persoonlijke toewijding, zoals wij vóór de oorlog in
Nederland nauwelijks meer kenden. Dit alles
heeft de geest van het verzet tot een zeer bizondere geest gemaakt, welke men alleen maar
ten volle kan begrijpen, wanneer men er zelf
midden in heeft gestaan. Hierin ligt de diepste
waarde van het verzet, hierin ligt de eenheid
en de nationale betekenis van het verzet. Politiek scheiden zich onze wegen en ook ten aanzien van de geestelijke uitgangspunten moeten
we van mening verschillen. Ook de illega1iteit
kon in Nederland slechts een eenheid in verscheidenheid zijn. Maar in de verzetsgeest waren we één. deden we hetzelfde werk en stonden we voor dezelfde taak. Het is deze geest
die we moeten vasthouden, omdat het Nederland van vandaag ook deze geest nog broodnodig heeft."
(Uit het Oudejaarsnummer 1945 van
„Je Maintiendrai".
Ik ben vóór bundeling.
In het bizonder voor een zeer speciale bundeling.
Het verzet heeft de bonafide vaderlanders aan het
licht gebracht. Ik weet h^el goed dat er schuimers en profiteurs aan het werk zijn geweest in
de kleine republiek en ik weet ook heel goed
dat er méér bonafide vaderlanders zijn geweest
als juist alleen diegenen, die aan het verzet hebben deelgenomen.
Maar in ieder geval staat als een paal boven
water, dat wanneer het „leger der gezochten"
gezuiverd wordt van haar malafide elementen,
er een kader overblijft van prachtig bruikbaar
mensenmateriaal, zulks in de nationale betekenis.
Getrouw en betrouwbaar.
Het zijn juist deze mannen en vrouwen, die vanaf
de bevrijding steeds bereid zijn geweest en die
nog steeds bereid zijn, om nieuwe vaderlandse
taken op zich te nemen, zij zijn de vaderlandse
zaak nog altijd van harte en volledig toegedaan en
toegewijd en zij zijn bereid voor dit land, als het
moet, nieuwe offers te brengen, ook nog zwaardere als in het verleden, omdat dit land hun zo
lief is.
Zij vormen de voorhoede.
Zij waren vrijwilligers in een tijd toen het het
leven kosten kon waarachtig patriot te zijn. Zij

zijn ook in 1946 nog patriot en vrijwilliger. Dat
betekent derhalve dat zij nog steeds de voorhoede uitmaken.
Indien opzettelijk in de hand gewerkt wordt dat
deze vrijwilligers langzaam aan wegzakken in de
massa, dat zij overwoekerd worden door allerlei
misère, dat hun élan en enthousiasme kapot gemaakt wordt en dat hun onmiskenbare kwaliteiten weggezogen worden naar de niveaux en de
milieux van middelmatigheid en fatsoenlijke onverschilligheid, dan wil dat zeggen dat dragers
van de nationale vitaliteit par excellence, dragers
van de nationale potentie, vaandeldragers, in deze
zware na-oorlogse tijd, overtolligen zijn. Het wil
echter ook zeggen dat diegenen die deze schampere achteloosheid wegens het vroegere verzet ten
toon spreiden, hiermede letsel toebrengen aan
het aangezicht van het vaderland. Hindert dat
niet?
En ik denk: Waarom niet van regeringswege een
„Koninklijke Unie van het Nationale Verzet" in
het leven geroepen?
Waarom zou dat gek zijn?
,
Er is toch ook een Koninklijke Schaatsenrijdersbond, een Koninklijke Voetbalbond, een Koninklijke Toeristenbond.
Mogen zij méér aanspraak maken op het praedicaat Koninklijke?
Waarom?
Ik meen te kunnen zeggen dat de mannen en
vrouwen van de ganse voormalige illegaliteit het
op hoge prijs zouden stellen, indien bij wijze
van énige beloning en énige onderscheiding zou
worden overgegaan tot de oprichting van een
dergelijke Unie.
Dit zijn de voordelen:
Alle bestaande groeperingen van voormalige verzetters lossen zich op in deze Unie. Er is geen onderlinge concurrentie meer, er is geen gezanik
meer over beginselverklaringen, er is eenheid. Er
is één bureau en er is één krant.
Het lidmaatschap is op zichzelf voldoende onderscheiding. De vreselijke narigheden en onbillijkheden die ontstaan door het verlenen van onderscheidingen in andere ^vorm, zijn dan van'dc
baan.
. Wie niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten
is geen illegaal werker. Het zal niet meer mogelijk zijn, dat een ieder zich kan tooien met de
naam illegaal werker
als het hem te pas
komt. Ieder illegaal werker zal verplicht zijn zijn
antecedenten te laten beoordelen door een ballotagecommissie,
irj -j
De sfeer van de Unie, de sfeer van dezelfde idealen en van hetzelfde verzet, zal er toe medewerken dat haar leden elkander het oude grote
vertrouwen blijven schenken, elkander op grond
van dezelfde toewijding in heden en verleden,
steeds meer en meer gaan waarderen en dat op
grond van deze waardering en van dit vertrou-

wen toenadering zal plaats hebben tussen Nederlanders van verschillende politieke of kerkelijke richting. Er ontstaat alzo een bovenpolitiek
en bovenkerkelijk verband. Er ontstaat toenadering tussen mensen van verschillende leeftijden
en ontwikkeling en tussen mensen van verschillende landaard. De saamhorigheid wordt bevorderd, verwijdering wordt voorkomen, scheidslijnen verdwijnen en de landelijke nationale solidariteit zal groeien en gedijen. Ook dat is winst
voor het vaderland.
Nagelaten betrekkingen behoren het erelidmaatschap van deze Unie te ontvangen.
Dit zijn de taken:
De aflopende taak om mee te werken aan de liquidatie van het verzet, zoals deze liquidatie te
zien is in de punten rechtsherstel voor oud-verzetters en sociale voorziening voor nabestaanden en
invaliden. Het laatste in de meest eervolle vorm
n.1. rijkspensioen.
De aflopende taak mede te werken aan een goede gang van zaken bij zuivering en berechting.
De tijdelijke taak om mede te helpen ons land
weer moreel bewoonbaar te maken door mede te
waken tegen allerlei uitwassen en ongedierte.
Zwarte handel, corruptie, chantage, malversaties:
Niet opvallend en agressief (waar sommige kranten een handje van hebben) maar door deze zaken rustig te melden daar waar het behoort. Men
zoeke geen schandaaltjes en sensatie, maar lette
slechts op in zijn eigen omgeving, ieder op zijn
plaats. Ook dat is helpen aan de wederopbouw.
Als er mannen zijn die er niet tegen op zien ons
land naar de haaien te helpen, zo dienen er ook
mannen te zijn die er niet tegen op zien hun plicht
te doen, hun zure plicht. Als aldus een leger,
van naar ruwe schatting 20.0Q0 man welwillende
patriotten de bevoegde instantie ter zijde staat
(en zelf het voorbeeld geeft van goede zeden
en van goed gedrag), dan zal het effect reeds na
enige maanden merkbaar zijn.
De blijvende taak om altijd door de nagedachtenis hoog te houden van hen, die voor het Vaderland vielen.
.
De blijvende taak om vrijwillig, ieder op zijn
plaats en naar zijn vermogen, de verzetsgeest te
blijven uitdragen, hetgeen zeggen wil de geest
der gesneuvelden vaardig te houden over dit land.
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Derhalve zal iedere overlevende van het verzet
drager zijn van de nationale idee en ieder zal in
zijn omgeving doen wat hij kan om het nationaal
besef te verdiepen en de beleving van het Nederlanderschap met alle macht te bevorderen.
Aldus blijft de kameraadschap, die in de frontlinie van het zware verzet geboren werd in.
stand, ja wordt hechter en dieper en brengt zijn
vruchten voort.
Aldus worden de afgematte makkers geholpen en .
bemoedigd.
Aldus blijft de kameraadschap, die in de frontgelegd en lam gelegd, niet verslapt en verweekt,
maar wordt aan ons land gegtven al wat er te
geven is aan gezonde stuwkracht, aqn onbaatzuchtige geestdrift, aan eerlijk vaderlanderschap.
Deze mannen en vrouwen, deze krachten, houden
ons land wakker.
Niets is schadelijker in deze na-oorlogse tijd als
gesuf.
Er zijn ogen nodig die uitkijken, oren die wijd
open staan, schouders die hun deel met graaete
willen dragen en harten die warm slaan voor Nederland.
Dit is de nationale reserve en tevens de voorhoede.

Tussen chaos en verval, tussen de politieke wentelingen en verwikkelingen staat dit kader, rustig, betrouwbaar, op zijn qui vive.
Als onze overheid aldus al deze krachten bundelt, eert zij het verzet daarmede collectief op
de enige juiste wijze, en trekt bovendien de beste
vaderlandse krachten aan, die er zijn.
Men kan het ook niet doen en de mannen en
vrouwen, die jarenlang voor de stem van Londen levensgevaar hebben getrotseerd volkomen
negeren, zoals men onmondigen en hinderlijken
negeert. Zo maakt men van partisanen, die graag
pioniers willen zijn, nochtans paria's en landverhuizers.
Er zijn helaas lieden die nfets liever zouden wensen, opdat hun eigen haan kan koning kraaien,
die niet de haan van het vaderland is en opdat
zij onder hun eigen stoel weer nieuwe poten kunnen zetten die niet de stoel van het vaderland is.
Het gevaar van den zichtbaren Mof is nooit zo
groot geweest als het gevaar van de onzichtbare
ondermijning en decadentie die nu ons land bedreigen.
Omhoog het vaandel.

G. J. v. d. W.

Uaak rfe fetweftdie pZcunJkl
JAN JANSEN IN BEZET GEBIED.
door Adriaan van Boven.
Er zijn vele plaatselijke gedenkboeken van de pers gekomen, waarvan het papier
op nuttiger wijze besteed had kunnen worden. Wanneer een uitgever hef dan bestaat een dergelijke uitgave met een omvang van bijna 500 bladzijden prachtig
vooroorlogs papier op Uw leestafel te doen verschijnen, slaat de schrik een mens
wel even om 't hart.
Doch die schrik was dit maal in geen enkel opzicht gerechtvaardigd. Wanneer
er meer lectuur verscheen als: „Jan Jansen in bezet gebied", een oorlogsdagboek
van een ambtenaar, door Adriaan van Boven (uitgave J. H. Kok N.V. te Kampen), dan waren we een heel eind op de goede weg.
Adriaan van Boven maakt het zijn lezers niet gemakkelijk. Het kost wel enige inspanning dit boek van a tot z door te nemen. Er zitten kostelijke humoristische
opmerkingen in, doch daarnaast veel gedegen beschouwingen (met name over de
illegaliteit en de politiek).
We zijn erg dankbaar voor dit dagboek, dat niet geschreven werd na de bevrijding, doch in schema tijdens de oorlog ontstond. Het zou voor de geschiedbeschrijving van groot belang zijn, wanneer het aantal van deze dagboeken groter was.
Anderzijds kennen wij te goed de gevaren van een dergelijk bedrijf dan dat wij
niet even ons hoofd zouden hebben geschud over Jan Jansen, die een „gevaarlijk
mannetje" moet zijn geweest. Doch nu het goed gegaan is en we mogen meegenieten van het resultaat, zij het hem gaarne vergeven. De grote aantrekkelijkheid
van dit boek is voor ons de weergave van de feiten, zoals wij die van dag tot dag
in de oorlog ondergingen, met onze (niet altijd even juiste) reacties daarop. Het
ware een koud kunstje geweest voor den schrijver achteraf tal van uitingen te fatsoeneren aan de hand van later bekend gcworiden factoren. Hij deed dit niet. En
terecht. Wel is hij zo reëel hier en daar in een later tijdsbestek eigen opvattingen
als onjuist te kwalificeren.
Is het eerste deel van dit bock in hoofdzaak een weergave van de gebeurtenissen
in de oorlogstijd en de reacties daarop van den „goeden" vaderlander, de beschrijving der laatste jaren werd een apologie van den actieven illegalen werker, uit
de calvinistische levenskring voortgekomen.
Daardoor ligt de klemtoon in dit laatste deel geheel anders dan aanvankelijk het
geval was. De feiten van de oorlogsvoering, die in eerste instantie op de voet gevolgd werden, verdwijnen meer en meer naar de achtergrond, worden weer illustratie. Daarboven uit groeit de geschiedenis van het verzet, met name dat van L.O.
en L.K.P. Van Boven doet dat, waar hel de feiten betreft, zeer sober. Zeer sympathiek dacht hij daarbij ook aan de belangen van ons Gedenkboek. Doch, als het er
op aankomt aan te tonen, waaraan het verzet zijn krachten ontleende, is hij zeer
uitvoerig. En uiteraard (waar hij schrijft over het verzet in een calvinistisch bolwerk) legt hij daarop alle nadruk.
Al geeft hij grif toe, dat daarnaast het Katholicisme, vooral in andere delen des
lands, grote activiteit ontwikkelde.
De schrijver voelt zich kennelijk in zijn element, wanneer hij het vraagstuk van
de politiek en de illegaliteit aansnijdt. Daarin is hij zeer consequent, al verheelt
hij niet, dat daarover in de L.O. geen eenstemmigheid bestond. De bekende beginselverklaring ging hem lang niet ver genoeg.
Wij zijn dankbaar voor de verschijning van dit werk. Het is vlot en met onmiskenbaar talent geschreven. Het is een oprecht bock, gevoelvol en bewogen, waar
het te dragen leed beschrijft, doch fel en critisch waar de houding van vele vooraanstaanden en de massa van ons volk ter sprake komen.
Er zijn vele Jansens in ons vaderland. In de oorlogsjaren bleek het aantal Jansens
(de kleurloze, bange massa) zelfs vele malen groter dan we ooit durfden vrezen.
Het doet deugd te bemerken, dat er ook nog Jansens waren met karakter en durf,
doch bovenal met een groot geloof en stipte gehoorzaamheid aan hun God.
Daarom wensen wij de geschiedenis van Jan Jansen ook op de bovenste plank van
boekenkasten, die buiten „Wijdeveld" (de plaats waar Jan Jansen werkte) staan.
De betekenis van zijn boek ligt daarvoor te ver boven het plaatselijk-belangrijke.
AD.

DRIE MAAL ANDERHALF JAAR
Het is den mens aangeboren zo af en toe eens
stil te staan en zich af te vragen, of de rechte
weg nog wel bewandeld wordt.
Want ieder mens heeft een doel. dat hii bereiken
wil. Wie kent niet de vraag ..Quo Vadis"? En
ook niet de vraag „Vanwaar"? Aan de diepste
levensvragen kan immers niemand voorbifgaan.
De beantwoording is heel versrhiilend. al naar
gelang men het uitgangspunt heeft bepaald. Het
Christendom pretendeert, de oplossing te hebben,
de oplossing van alle vraeen.
Vooron staat, dnt de aarde des Heren is en hare
volheid, de volheid van de mensen en de volkeren, de volheid ook van alle ellende en strijd.
Met deze belijdenis van den Here van hern'-l en
aarde gaat de Christen van wieg- tot praf zijn levensgang en on deze weg heeft hij telkens weer
ziin positie te bepalen.
Het we'enliike van zijn leven is zijn gan? door
de wereld naar de hemel zijn eeuwig huis. Fn
on die wa' heeft hij zh'n o"tmoetineen. zijn tal-'
lo^e confrontaties met de dingen van deze wereld. Incidentele confrontaties van uur tot uur,
van dag tof da?, van iaar tof jaar.
In elke onfmoetinir zal hij zich rekensehan moeten geven van zijn oorsnronsr en ondrarhf en
bestemming. Nu zie ik voor me hef ir'-vlarht. dat
onnroeide. na de eerste wereldoorlog. Hoe dit peslarhf stond in de dertiger iar»-n. ro"der enig
uitzicht on maafschaoneliik gebied! Hoe p"-"ot
voor dit srslirhf de moeiten waren hef oop bUivend pevestifd te houden on den Here, den God
vin d»1 aarde en van de hem"!.
Hoe dit gesl^fht werd geconfronteerd met het
nstionaal-sorialisme. dat vnoreaf een uitweg te
bieden uit de maatsrhapneliike nood Hoe dit eeslarhf ook nositief wvit in h^t afwÜTfn van het
moderne heHf-ndom. Hoe dit geslacht hef moderne heidendom de koo zag onsfrken in het
communisme ook. Zo kwamen de ronfronfalifs
met de drasrers van hef verfoeilijke svsfeem. toen
de Duitse horden onze grenen over-wermden en
zich vastbeten in ons vaderlands b^if. om h-t
ni"t meer los te laten en ons te doen delen in het
hHI van het proot-fVrmnnendom.
Zo mo^sf ook Jone-N-dcrland w^r ziin houding
vaststellen en Jone-N'-derland st'Me zijn houding
vast en wees hen af. de veili'-erlljkers van het totalitaire levenssvsfeem van Blut ii"d Ro-l'-n. long
N"derland haH andere wetten. Christelijk Jong
N'-derland hield vast aan den Here en onderWITD zich aan de totalitaire wetten van Jezus
Christus.
Eén is er. die dicteerde en de aarde werd in het
aanzijn geroepen, en deze F.ne dicteert de eeuwen
door de aarde en haar volheid.
Nu weet ik wel. hoe er velen waren, die incidenteel geen nilkom'it zagen, peen onlos^inir vond»n
voor de Arbeidsdienst, voor de loyaliteitsverklaring, voor de Arbeidseinsntz.
Fn hoe velen er waren, die zich buiten deze aanvallen wisten te houden, doch niet verder kwamen en niet bewogen werden met barmhartieheid
om den vervolgde, den Jood en den verdrevene
van Arisch bloed.

ÉÉN DER HOOFDSTUKKEN UIT:

.DEN VIJAND
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De „voorloper" van het grote L OL K P Gedenkboek verschijnt vóór iit.
Nicolaas Volgt bijna 20 000 anderen
en bestelt met ^poed Andeis is de
eerste diuk ultvei kocht I

Doch er was een leger, dat zijn dagorders kende:
geen duimbreed! Een bezield leger, een voorposten leger, een leger in actieve dienst, een leger
als representatie van Nederland, vechtend om
Gods Wil voor onze Koningin bij de gratie Gods
en voor het vaderland tot behoud van onze vrijheden.
Het is den mens aangeboren, begon ik te schrijven, zo af en toe eens stil te staan en zich af te
vragen of de rechte weg nog wel bewandeld
wordt. Het opschrift is schijnbaar willekeurig,
maar toch ook slechts schijnbaar.
U leest dit in „De Zwerver" van de week, waarin
28 October valt.
28 Oct. 1943 werd ik-door de SD gearresteerd
en daarmee kwam een einde aan een periode van
anderhalf jaar „illegaal" werken en begon een
tijd van anderhalf jaar gevangenschap tot 28
April 1945. Sedert is anderhalf jaar „vrijheid"
voorbij gegaan. Drie maal anderhalf jaar, drie
opgelepde opschriften: Verzet, „Verrückt werden". Vrijheid.
Drie perioden, één Here. Er is het gevaar, dat
„het verzet" wordt ingekoppeld in de jaren 1940
'45. Verzet is voor den Christen niet incidenteel, maar essentieel, wezenlijk geboden.
Hij heeft zijn strijd altijd te voeren, zijn verzetsstrijd tegen alles wat niet van Christus is. In
oorlogstijd, in vrijheidstijd.
De Catechismus duidt daarop, als in antw. 127
gezegd wordt, onzen doodsvijand, den duivel, de
wereld, ons eigen vlees, sterke weerstand te bieden. Nu is het niet mijn bedoeling, persoonlijke
ervaringen te vertellen, maar om te wijzen op
onze taak. die niet beëindigd is.
De Catechismus formuleert in ant. 32 onze strijd
als een strijd met goede conscientie. Ons geweten
zal bepaald worden door het Woord van onzen
God en onze strijd zal door dat Woord zijn stuwkracht krijgen. Onze strijd ook nu. Wij moeten
ons in onze confrontatie met de vrijheid laten leiden door onzen enigen Leidsman. En dan ook
spreken, spreken de Waarheid Gods en alle onrecht signaleren en vechten om alle kromme wegen recht te maken. Ook nu moeten we staan
onder de hoogspanning van de totalitaire wet
van God over heel het leven.
Wat ons te doen staat? Concreet? Nti. vandaags"
Moet ik dat nu nog zeggen? Moet ik mij nu rekenschap paan geven hoe de omstandigheden zijn
van ons allen?
Zal ik opsommen op welke plaats en in welke
omgeving God ons vandaag ons leven te leven
geeft? Zal ik schrijven over onze nagelaten betrekkingen die hun man, hyn verloofde, hun
vrouw, hun vader afgelost weten? Over onze
vrienden en vriendinnen, die uitgeschakeld zijn uit
het normale leven, door de ontberingen en de intensiteit van de voorbije jaren? Over hen, die
dolen en hun plaats in de maatschappij niet meer
kunnen vinden? Over onze landgenoten, berooid
en uitgeschud door het oorlogsgeweld? Over ons
land en ons productie-apparaat, afgetakeld en
leeggeroofd? Over ons Indië, waar terreur heerst?
Over de wereld, die wanhopig tracht te grijpen
naar enig houvast?
Ons land! Vriend, wat doe je in het politieke leven, wat doe je op het terrein van de vakbeweging, welke plaats neem je in in de kerk?
Vriend, hoe is je houding tegenover de pen,
de radio, de boekproductie, de gifhandel? Wat
zeg je? Hoor je Jan Campert, hoe hij zich afvraagt: „Wat kan een man oprecht en trouw,
nog doen in zulk een tijd?"
Ja. de dichter wist het wel:
„Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw, en
strijdt!"
Maar nooit een ijd Ie strijd!
Op 28 October 1943 werd ik in de cel gebracht
Ik vond er een „goede tijding". De meditatie handelde over Jes. 35 : 7: De goddeloze vérlate zijn
weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en
hij bekere zich tot den Here.
Na 10 dagen donkere cel kreeg ik een psalmboek. Uit Ps. 31 zijn de verzen 12 en 17 bijgebleven: „In Uw hand zijn mijn tijden" en „Geloofd
zij God. Hij wil mij heil bereiden, mij in een
vesting leiden."
En ik wist het, er is uitzicht! En dit uitzicht is
voor de wereld, ook voor de wereld van nu. En
wij, gij, vriend en ik, wij zullen doen, wat onze
hand vindt om te doen, vandaag, nu er zo veel
voor de hand ligt. Wij zullen getuigen in woorden en daad, dat Christus de wereld en het leed
en het onrecht overwonnen heeft. Immers mogen wij met onzen Leidsman de wereld brengen
tot de volmaaktheid. Om Christus wil hebben wij
moed en vertrouwen.
Wat er ook gebeuren mag, wij strijden onze strijd
van verzet. Vele verzetsvrienden van 1940—'45
zijn ons lichtend voorgegaan en zij werden afgelost. Hun vaandel dragen wij voort.
En op dat vaandel staat: „IJe Zegepraal".

JAAP KROON.

WAT DE BELGEN ONS NIET BENIJDEN
•

De warboel bij de Nederlandse Pers

Hoe het komt, kan ik in kort bestek niet uiteenzetten, maar een feit is, dat vele Belgen ons
vroeger bewonderden om onze instellingen op alle
gebied; niet in het minst had men in zijn hart
eerbied voor onze Pers. Gezien deze goodwill,
welke wij, Nederlanders, hier in België hadden,
verwonderde het mij dan ook niet, dat mij hier uit
gesprekken steeds weer bleek, dat onze Zuiderburen geloven, dat wij er eerder „bovenop" zullen
zijn dan zij; niettegenstaande alle weelde — welke overigens een schijnwelvaart vertegenwoordigt
— die België momenteel ten toon spreidt. Mijn
vele vrienden en relaties hier, waaronder ondergrondse werkers, kankeren, ja kankeren echt ovtr
de wijze waarop hier
gezuiverd wordt, over
de langzame berechting van landverraders, over
de zwarte handel (welke hier dan ook werkelijk
zeer diep is doorgevreten), over.... nu ja, U
weet 'het. Ze kankeren over die dingen, die ook
ons hoog zitten. En dan kijken ze naar ons, „want
die Hollanders hebben dat allemaal beter gearrangeerd dan wij".
Ik Zeg dan maar weinig; hoogstens dat het bij
ons nu óók niet alles is en dat zij, Belgen, heus
niet te klagen hebben. Waarom niet? Wel, omdat
ongure elementen grotendeels uit #de baantjes getrapt zijn en, wat belangrijker is, er ook niet opnieuw ingezuiverd worden; omdat landverraders
hier opgesloten zijn en blijven; omdat die fommel,
veel sneller dan bij ons, berecht wordt (de krant
geeft elke dag flinke lijstjes met veroordelingen,
van korte hechtenisstraf tot de doodstraf — welke ook voltrokken wordt!!! — toe); omdat., ja
omdat zoveel.
Maar én ding — tot nu toe dan, om over de Indische kwestie maar te zwijgen r— daarvan begrijpen ze niets, letterlijk niets. Onze Pers en onze
z.g. Perszuivering.
Oorspronkelijk meenden de Belgen, dat wij precies zo, neen nog beter, de Pers aangepakt hadden, dan zij hebben gedaan.
Van de Belgische Pers mag men zeggen wat men
wil, maar een ding staat als een paal boven water: Gezuiverd is ze. En goed.
Er bestaat hier geen krant of geen tijdschrift
meer die na
28 Mei 1940 is blijven verschijnen (in een enkel geval bestaat nog de naam;

De Kaler van den „Illegalen" Kater.

maar is, vóór men weer uit mocht komen. Directie,
Redactie plus staf eruit gestampt, richting petoet!)
geen journalist of redacteur die na die datum,
wat dan ook, pende, is thans nog in de Pers
werkzaam.
Overigens met alle respect voor onze goede kranten, die wèl voorbeelden stelden, de goede Belgische Pers was spontaner, doeltreffender.
Bij de komst der Duitsers stopten ze, directie en
redactie; liever dan geknecht te zijn. Daarom is
men hier dan ook stomverbaasd, dat bladen als
Panorama, de Prins en Li belle en wat er meer
van dat fraais is, thans bij ons in volle glorie
verschijnt als ware er niets gebeurd.
Nóg minder begrijpen ze ervan, dat een grote
drukkerij in Holland, waar tijdens de oorlog allerlei propagandavuil werd gedrukt, thans nog
onder eigen Directie staat jen geen bewindvoerder
heeft. Mij werd onlangs een nummer van „De
Prins" onder ogen gebracht, waarin beweerd wordt,
dat de houding van dit blad tijdens de bezetting
„camouflage" geweest is. „Hoe kunt Ge met zo
iets toch accorderen", vragen ze.
Weet U, dan kan ik niets meer zeggen, dan
schaam ik mij voor die landgenoten, die willens
en wetens weigeren hier recht te doen, dan wordt
ik dubbel woest op dergelijke mensen omdat zij
onze Nederlandse naam, onze goodwill in het buitenland, te grabbel gooien. Hoogstens zeg ik dan
maar „dat alles wel in orde zal komen". Maar
dat zeg ik al zolang!
Nog even een klein P.S.-je: Ik heb ze hier nog
maar nooit verteld, dat b.v. in de Persraad — dat
is toch die raad die onze Pers zuivert?!?! — lui
zitting hebben, die volgens de hier geldende normen als gevolg van de aangenomen houding tijdens de Duitse bezetting achter het „pinnekensdraad" zouden moeten bivakkeren. En ik heb ze
evenmin gezegd, dat wat wij in Holland allemaal
collaboratiebladen plegen te noemen, met oplagen
mogen uitkomen, enige malen zo groot als het aantal toegestane nummers van enkele onzer thans bovengronds verschenen oud-ondergrondse bladen;
welke beslissing dan ook van de Persraad afkomstig is.
Neen vrienden, ik blijf zeggen, dat het bij ons
in orde zal komen. Maar dan moet het ook zo
zijn. Trouwens, het kwartje wint het toch altijd
van het dubbeltje.
M. L. GUMARON.

Een droeve historie zonder woorden.
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DOOR JOT POLMAN
Top-geheim.
„Strikt geheim. Niet medenemen in de voorste
linie." Zo stond het op de orders die uit Brussel
kwamen of uit Breda, toen wij nog met de Yanks
en de Tommies achter de moffen holden dwars
door het Maas-, Ruhr- en Rijngebied. Maar de
man die honderd kilometer verder dan het hoofdkwartier op wacht stond bij het benzineblik wist
wat er in het strikt geheime stuk stond, beter dan
alle officieren van de staf. Evenmin als in de
geparfumeerde sfeer van de kapsalon bestaat er
in de kruitdamp van het slagveld enig geheim.
En het bericht dat langs het front loopt is beslist
als een slag op het hoofd van Jut. Wel hangt achter dit bericht altijd de verzwegen vraag: haalt
die bal de top van de mast? En dan wordt de
doorslag tenslotte gegeven door het strikt geheime stuk.
Sedert we op Malakka verloren werden, zagen
we geen enkel stuk. Maar er spinnen zich steeds
meer geheimen achter ons uit. Alsof er een steen
in het water viel en de kringen lopen uit tot Batavia en Den Haag. Van Mook is teruggekeerd
eii
zwijgt. Alle kopstukken van het Nederlands-Indische opperbevel verdwijnen één voor
één in de mist. De Engelse commandant op Java
wordt vervangen. Amerika trekt zich geheel uit
SEAC terug. Treedt de Nederlandse regering af?
We moeten binnen twaalf uur gereed staan voor
vertrek. Naar een tentenkamp in het binnenland
van Malakka? Of naar Sumatra? Maar we kregen stafkaarten van Java. In Indië blijft de rust
gespannen en Sharir maakt reclame. In Seremban
zien we de pamfletten; Dutch troops burn Indonesian kampongs. De Indische pers kondigt de
„Federatie van Nederlandse Koninkrijken" aan.
Er worden Engelse trainings-teams bij ons ingedeeld, die demonstratie en instructie geven op
exercitieveld, schietbaan en in de jungle. Er worden lijsten in zevenvoud opgesteld van watwe-wel-hebben-en-wat-niet. Er wordt kleding
voor ons besteld op Ceylon, munitie in Burma,
vervoer in Singapore. Er komen deskundigen voor
telegrafie uit Balikpapan, transportploegen van
de Philippijnen, tolken en koeriers uit Siam, en
spionage-specialisten uit allerlei duistere hoeken.
„Priority" staat op alle stukken.
Alsof er een D-day wordt voorbereid. Top-secret. Maar het bruine jongetje dat in Seremban
op de hoek van de straat een hand met apennootjes aan een van ons verkoopt ,en de naam
ontcijfert op de schouderbadge: Stoo - trrroe peng, lacht ineens alwetend: — You Dutchmen,
you go to Palembang, next week.
Geheim. In Nederland dringt de minister aan op
uitzending van elke beschikbare troepenmacht.
In Engeland eist het Lagerhuis snellere demobilisatie. In Amerika maakt de pers sensatie met Indonesian mysteries. In Australië hitst een kliek
de onwil tegen Holland aan. In de archipel zelf
verbrokkelt het gezonde nationalisme zich in roverij en 'terreur. Maar geen stem zegt over de
wereld hoe Indië verhongert zoals Holland in de
laatste oorlogswinter, hoe Nederland worstelt om
het herstel van zijn leger, zijn vloot, zijn handel,
hoe Engeland wacht en wikt om met vreemde
krachten het Empire bijeen te houden. Dat zijn
dingen die blijven binnen vier muren. In elke
bungalow tussen Bangkok en Batavia worden de
vuisten samengeknepen over de stroefheid van de
ontwikkeling in het Oosten, zoals over heel de
wereld de gezichten verstrakken om de slapte van
de nieuwe levens-slag. Zolang er geen bananen
groeien op IJsland en geen appels op Malakka
zullen er topgeheimen zijn. Zolang zal er gekanker zijn en dromerij. Zolang zal de drang bestaan
om een vlag te planten op de top van een berg.
„Dat is ónze berg", zei een soldaat die meereed
van Malacca naar Sagil, waar ook een Stoottroep-bataljon gelegerd is. Een rug die zich rondde uit het glooiende gebied. Als een brug. Nog
geen duizend meter hoog. Nauwelijks was de

troep tegenover dit heuveltje gelegerd of de mannen waren uitgetrokken om even de vlag te
planten op deze top. Zij kwamen pas de volgende dag terug. Het bergpad was dichtgegroeid en
zij hadden het hier en daar moeten openslaan.
Maar over Malakka loopt de legende van de
twee-en-veertig-honderd-meter-top die sedert honderd jaar door niemand meer beklommen werd,
waarachter onbekende stammen leven, en waarvan deze Hollandse avonturiers nooit zijn teruggekeerd. Maar de vlag is geplant! Je ziet hem
niet? Hoe wil je die nou in het oerwoud zien!
Geheim! Het top-geheim is dat ónze vlag in het
hart van elk-zijn-vaderland-lievende Indonesiër
waait.'

NU.'

Er komt een cantine. Drie maanden lang is de
vraag besproken. Och, we zouden tóch niet zo
lang blijven. En we zouden toch zo af en toe wel
eens een paar wagens krijgen om eens met de
jongens naar de bioscoop te gaan. We zouden..
ja, wat we niet zeiden is dit: we willen film en
bier en zeep en muziek, maar we willen geen
cantine. We zijn geen kolonisten. We staan al
met één been aan de overkant van de Straat.
Maar na drie maanden staan we nóg zo vast
mét tweemaal achthonderd benen op Charlie
Beach, en draaien we zo dol in ons kringetje
van training en rubberbossen, dat we het ineens
weten: er moet een cantine komen: nu.
Het is een moord-job voor mannen die wekenlang geoefend zijn in bivak-bouw. Met grote ernst
wordt het terrein uitgemeten, de palen in de
grond geslagen, het geraamte getimmerd, de atap
opgeschoven en dichtgekiioopt, het toneel ingebouwd en het buffet. Prettig werk. In allerlei
vormen gebeurt het overal. Op zes plaatsen vóór
de bungalows worden volleyvelden aangelegd.
Onder de palmen bij de beek van de stafcompagnie wordt een apenkooi gebouwd van kippengaas. Dagenlang zagen en schaven amateur-instrument-bouwers met zakmes en gillette aan
stringbas en drum. En zelfs de nieuwe latrines
worden volgens de laatste medische instructie
zorgvuldig uitgevoerd alsóf we Malakka voor
minstens een halve eeuw zullen blijven bevuilen.
Morgen zetten we bloemetjes voor de veranda en
poten we tabak!
We praten over de cantine. Heb je gezien hoe
vèr ze zijn? Komt er ook radio? Onder allerlei
afdakjes wordt 's avonds bij petroleumlicht gerepeteerd. Hier zit een groepje op de stoep voor
de deur, tuurt naar de donkere zee en luistert
naar de violist die op de balustrade leunt en andante cantabile speelt. Daar zitten een man of
zes op de ronde bank aan de rand tussen bos en
strand en neuriën het refrein van „Hotsjik, hotsjik, oue trouwe merrie. In een keetje achter een
keuken trappelt een tap-danser een rumba bij
accordeon en de buren kijken toe. Ergens op een
balkonnetje repeteert een sergeant de declamatie
van „de achttien doden" totdat zijn kamergenoten
met bananenschillen gooien.
Ergens tokkelen kussen van Hawaï uit een guitarenband.
In de open parterre van bungalow 14 vibreren
bariton en imitatie-sopraan en zwaaien in een
kring van supporters de artisten van de Komische
Opera rond. Maar de repetitie van het mondorgeltrio gaat niet door, want één van de drielingen heeft wacht, de tweede zit voor vier-en-twintig uur in de bak, en de derde. ... de derde verdomt het vandaag.
Het werd een feest schoner dan een Weense operette of de beste benenshow uit Hollywood. Maar
het was vergeten zodra het bericht kwam: Het 3e
bataljon Stoottroepert gaat morgen weg. Naar
Banka. Nu. Daar was die spanning weer. Was
het dan tóch zo ver? We veerden alweer naar
de overkant. En wat kan 't je dan nog verrekken of je op weg naar een tank-demonstratic met

vijf wagens en honderd-vijf tien man wordt aangehouden door een jeep en een pafferige major
die naar het aantal pasagiers vraagt en dan gebiedt: — Twenty-two on a truck. You know this
order? Put onze man out of each. Zeker, sir,
zeker, Britain rules. Maar nu gaan wij tóch naar
Indië. So long!
En III R.S. ging. En al onze cursisten kwamen
terug. En de trainingteams gingen weg. En er liepen geruchten over schepen in Swettenham, Penang en Singapore. En allerlei bataljons gingen
boven naar de kust of naar het binnenland. En
dan komt het officiële bericht via radio en pers:
Het eerste Nederlandse bataljon vanuit Malakka
is op Banka geland en heeft Muntok bezet.
Maar weer verandert de stemming. Want één
van onze jongens wordt doodgeslagen bij een
botsing van twee trucks. En dan bericht een telegram dat de vrouw van een sergeant in het
kraambed stierf. En het hoofdkwartier Kuala
Lumpur meldt dat de aalmoezenier van III R.S.
is gesneuveld met zes anderen. Er valt een stilte
over Charlie Beach. Want al wordt de avond van
het Stootcabaret een knal-succes, toch groeit achter onze opgewektheid de ernst om te gaan en te
doen, nu.
De brigade-commandant zegt: — Het kan Sumatra zijn, het kan ook Java worden. De bataljonscommanant meent: — Het vertrek is
waarschijnlijk dichtbij. De spanning stijgt. We
praten nu uitsluitend over één onderwerp: Wanneer komt de order? Hij komt niet. Wel worden
de jongens die naar Singapore zijn gestuurd om
de toegewezen vervoersmiddelen voor ons bataljon te halen, daar vastgehouden om te worden
ingescheept. Dat is voor ons het bewijs. De verplegingsofficier komt uit Kualu Lumpur terug en
vertelt dat de Engelsen dag èn nacht doorwerken
om onze uitrusting tijdig klaar te maken. Dan
moet 't toch wel heel ernstig zijn. De fouriers
sjouwen van bungalow naar bungalow met nieuwe uniformen. De f-weeymaker vijlt en boort en
poetst om alle wapenen gereed te hebben vóór
het sein. We pakken niet-noodzakelijke spullen in,
we leven weer als kostschooljongens vlak voor de
vacantie.
En nauwelijks is officieus bekend gemaakt: Vertrek zeer binnenkort, of de échte order volgt: Inschepen na 2 x 24 uur. En werkelijk, op het vastgestelde morgenuur laat de kleine landingsboot
zijn luiken openvallen op het strand en rijden de
wagens, telkens twee, aan boord om de bagage af
te laden. En wéér volgt de tegenorder: Inscheping uitgesteld. En wéér rijden de wagens, telkens twee, om de lading terug te brengen naar
het kantonnement. En wéér wachten we 'n lange
dag en 'n nog langere avond bij een enkele kaars
en droog brood met lauwe thee.
En wéér laat op het vastgestelde uur. . . . nee, dit
is geen gramofoonplaat die op hetzelfde woord
blijft draaien: nerves-nerves-nerves, wéér wordt
hetlandingsscheepje volgestuwd. En dan: de morgen: terwiil de kust nog wacht op het licht,
streept de zon al over het schip dat in de nacht
voor anker ging, daar, buiten de havenpunt. De
Sommelsdijk. De landingsboten schommelen er
heen! De dukhws schuimen er naar toe. De laadbomen draaien. De netten stijgen en dalen over
de reling heen en weer, langs de valrepen klimmen de troepen aan boord tot het dek er vol van
staat. De hele nacht gooien de lampen hun licht
over het sjouwen en zeulen en als het wéér morgen is, zwiert de boot met een wijd gebaar van
schuim naar de hoge zee.
Waarheen? Java? Ja, Java.
EINDE.
JOT POLMAN
rcs. 2elt. Staf I Bat.
Regt. Stoottroepen.

WIST U DAT
... .er in het interneringskamp aan de Maassluisedijk te Vlaardingen nog steeds
een juffrouw, Fransien Plomp, in de administratie werkzaam is, die in 1940
heel erg dik was met een „verkeerden" ambtenaar....
.... deze juffrouw pro-Duits sprak, met de bus voor Winterhulp liep en direct
na de bevrijding als echte „Meikever" voor de dag kwam. ..».
Oaarnc van U een antwoord op het volgende
hetzij persoonlijk, het zij in een artikeltje.

probleem,

Verschillende vrienden van mij en ook ikzelf zijn boerof tuinderszoon en allen volbloed illegalen, d.w.z. dat wij
allen er enkele jaren illegaal werk hebben opzitten, hetzij
K.P.. L.O. of Trouw. Nu zouden wij willen emigreren naar
Canada of Brazilië. De redenen daarvoor zijn vele en
velerlei.
Ten eerste is er hier bijna geen kans om een bedrijf machtig te worden, ten tweede, als dit zou lukken, zijn de economische aspecten dermate somber, dat het ons afschrikt,
ten derde de politieke factor. Als men de krant leest, krijgt
men het idee, dat wij voor we tien jaar ouder zijn, weer
onder een Oostdijken buurman zullen zitten. Al met al, wij
zien de toekomst van Europa zeer somber in. Nu wordt ons
van verschillende zijden de vraag gesteld of het juist is
nu het Vaderland er slechter aan toe is dan ooit te voren,
dit te gaan verlaten en de zaken hier maar op hun beloop te laten. Deze mensen redeneren: als de oud-illegalen,
die tot de besten van ons volk behoren (overigens wel eens
wat té hoog getaxeerd) het land gaan verlaten, wat zal
het dan hier in de toekomst ■ worden.
Weer anderen zeggen: Jullie zijn avonturiers, dat blijkt nu
wel. In de bezettingstijd, toen er een romantische zijde aan
het werk was, waren jullie present en nu er alleen maar
gewoon gewerkt moet worden, gaan jullie er van door. In
beide argumenten zit iets van waarheid. Daar staat echter
tegenover: moeten wij nu voor de tweede maal alles op het
spel zetten om misschien toch nog te verliezen? Waarbij
dan nog de economische zijde komt. Moeten wij dan arbeider worden? Er is in Nederland geen plaats voor de
jongeren van het platteland. Annexatie wil 3e regering niet.
Goed, maar laat zij dan voor een andere oplossing zorgen.
U heeft nu de bedoeling waarschijnlijk wel begrepen. Zijn
wij lafaards als wij aan onszelf en aan onze toekomst denken?
U bij voorbaat dankend,
P. J. RODENBURG.
Noot van de Redactie.
Emigratie is wel een onderwerp, waar wij aandacht aan
moeten besteden.
De vraag is natuurlijk, waarom men emigreert. In de brieven worden verschillende argumenten gegeven. De zorg
over de politieke toestand in ons land. De zorg over de
economische toestand in het algemeen en de zorg betreffende de kans om in ons land een bedrijf te kunnen opbouwen. Daarnaast worden dan zij, die er uit willen vliegen, avonturiers genoemd, met verwijzing naar hun activiteit in bezettingstijd. Eerst iets over dit laatste. Er is
verschil tussen een avonturier en iemand met ondernemingslust. De eerste is iemand, die het avontuur zoekt om dat
avontuur. De laatste ziet het avontuur in zijn ondernemen
als een middel en prikkel om dat wat hij wil ondernemen
te doen slagen. Dat is dus een groot verschil en wij willen
met nadruk vaststellen, dat de oud-illegale werkers uit het
hout van het tweede soort gesneden waren. Het ging hen
om de zaak van het verzet en hun aanleg dreef hen er
daarbij toe om in en om dit verzet veel te riskeren.
Hoe staat het nu in verband met het emigreren. Wie den
briefschrijver gevolgd heeft, zal het met mij eens zijn, dat
de oorzaak gevonden moet worden in het feit, dat de
schrijver in Nederland geen kans ziet om een maatschappelijke positie op te bouwen, die hij zich voorgesteld heeft.
De zorg over de politieke en economische toestand in het
land in het algemeen staat op het tweede plan. Zo is de
zaak ook juist gesteld. Vaderlandsliefde begint heel nuchter in de huiskamer en bij de bestaansmogelijkheden. Natuurlijk is de vaderlandsliefde daarmee niet uitgeput, want
anders zou ze egoistisch zijn. Wat vaderlandsliefde meer is
treedt aan de dag, wanneer het vaderland in gevaar is,
zoals in de bezettingsjaren en wanneer wij desnoods alles
moeten opofferen om ons land te redden. Maar daar mag
ook weer geen vals idealisme insluipen. Het is heel goed
en zelfs noodzakelijk, daarbij niet alleen te denken aan
het vaderland als een abstracte grootheid, maar daarbij : te
■bedenken, dat het dit land is, waarin wij ons bestaan gevonden hebben, waarin wij onze kinderen in vrijheid kunnen opvoeden, waarin wij ons maatschappelijk leven, onder
eigen verantwoordelijkheid kunnen inrichten, waarin wij
God kunnen dienen, zoals hij van ons vraagt. Zo wordt
vaderlandsliefde concreet en in het teken van de naastenliefde is het evenmin egoistisch.
Natuurlijk kan men zijn verantwoordelijkheid zo sterk voelen, dat men meent het zinkende schip niet te mogen verlaten, maar men moet er dan voor oppassen, dat men geen
Don Quichotte wordt, die hier op een houtje gaat zitten
bijten om in de toekomst als het eens mocht komen staan te
gebeuren, het harnas, aan te trekken voor de verdediging
van het vaderland.
Neen, mijn waarde, als je ondernemingslust hebt, vlieg er
dan maar uit en help mee om Nederland groot te maken
in den vreemde. Ook dat is een opdracht en die dekt zich
volkomen met je ideaal om iets te bereiken in de wereld.
De zaak van ons land en volk wordt niet alleen gediend
binnenslands, maar ook buitenslands. Wie onze geschiedenis
er op naleest, kan de bevestiging daarvan vinden. Het nationale leven is geen afgeslotenheid, maar is een grootse
rijkdom, is een uitdragen in en doordringen van andere
naties vanuit het centrum der eigen nationaliteit.
En het zal in de naaste toekomst belangrijker zijn dan
ooi:, dat ons volk de pinnen elders slaat.
Onze oude economische positie, die in verband stond met
de bloei van' Duitsland is althans voorlopig verstoord en
het. zal misschien nodig zijn dat in de toekomst .velen ons
land verlaten om elders een bestaansmogelijkheid te vinden. Het bestaan van de moed en ondernemingslust daartoe beslist over onze toekomst.

....deze „dame" iedere morgen met een militaire auto in het kamp wordt gebracht en 's avonds op dezelfde manier wordt gehaald....
....vele mensen van de .wacht zich hieraan ergeren en men zich afvraagt, wat
toch wel de oorzaak mag zijn van deze handhaving. ...
. . . .grondig onderzoek hier dringend nodig is. . . .
.... de bewuste ambtenaar, Mr. Bisschop, later Burgemeester werd van Katwijk, daarna van Naaldwijk en nu nog steeds zit in het kamp, waar zijn Fransientje werkt. .. .

Reciificaile

In
„De Zwerver" van de vorige week (No. 42-19-X-46) heb ik in onze rubriek: „De Spreekbuis", een ernstige vergissing gemaakt, waardoor een volkomen onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven en waarmee ik — zo dit
niet zou worden gerectificeerd — iemand zou hebben geblameerd, wien dit
niet toekomt.
In de 3e kolom, 7e alinea v.o. staat te lezen:
„Onder hen, wier namen in de brief van den heer Eijsenga worden genoemd,
„is voorts nog een „illegaal werker", door wien n.b. in Maart of April 1945,
„één maand voor de bevrijding!, nog toestemming aan de politie te De Bilt
„werd verleend, om dat de Feldgendarmerie gearresteerde mannen van 17
„tot 45 jaar, naar een verzamelplaats te Utrecht (Tivoli) te transporteren.
Ware „De Zwerver" één dag later gedrukt, dan had deze alinea nog juist op
tijd achterhaald kunnen worden. Hierin wordt n.1. de zaak precies omgekeerd,
daar niet door den betreffenden illegalen, werker, doch door een SS-kapitein
van politie aldaar, voor deze transporten toestemming werd verleend, terwijl
juist door den genoemden illegalen werker positief stelling tegenover dit
standpunt werd genomen.
Ik bied voor deze onbedachtzame weergave der feiten gaarne mijn verontschuldigingen aan en hoop, dat door deze rectificatie eventuele onprettige gevolgen
geheel kunnen worden achterhaald.
Op de publicatie over de Christelijke Politiebond, hoop ik binnenkort nog nader terug te komen.
,
„FRITS".

NEDERLANDERS!

Het welzij» Tan het Nederlandsche volk ciecht. dat een ieder op de hem gewezen
plaats zijn plicht vervult. Daarbij mllen de in het bezette Nederlandache gebied
geldende wetten en voorschriften onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd.
De oorlogsomstandigheden plaatsen ons voor vele harde feiten, welke aanvaard
moeten worden. Wanbegrip voor hetgeen deze tyden ook van ons Nederlanden
eischen leidt alleen tot verderf.
Helaas zijn er nog landgenooten, die blijk geven den ernst van den toestand niet
te beseffen. In hun verblinding meenen zij door ssbotagehandelingen de bezettende
macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijkheid slechts het JVederlandSCbe.
volksbelang benadeelen.
Wie gelooft, door het in brand steken van voorraden van landbouwproducten of
door bet vernietigen van landbouwwerktaigen een daad te verrichten, waardoor
eenig Nederlaodsch belang gediend wordt, is het slachtoffer van een verderfelijke
dwaling. Elk verlies, dat op dit gebied wordt toegebracht, treft ons eigen volk.
onze eigen volkshuishonding. Elke overtreding van de distributiebepalingen, alt
Clandestiene slachtingen, vervalsching van distributiekaarten, prijsopdrijving en
dergelijke, zijn sabotage-daden, gericht tegen het Nedertandsche volk;
Deze kunnen niet toegelaten worden. Het is on* aller belang, dat aan bet bedrijf
der elementen, die deze practyken uitoefenen, zoo spoedig mogelijk een eind
worde gemaakt.
Schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het Nedertandsche volk in zijn geheel
rechtstreeks zichzelf, zoo hebben aanslagen, die zich richten tegen de bezettende
overheid, overeenkomstig de krijgswetten, de scherpste maatregelen ten gevolge
en treffen zg zoodoende indirect onze landgenooten.
Aanslagen op goederen der weermacht, het verborgen honden van neergeschoten
vliegers, bebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming
van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad.
Tracht dezen tijd te verstaan; begrijpt, dat de Duitsche overheid een verkeerde
houding van het Nederlandsche volk niet kan dulden en beseft voor alles, 'dat
door een enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht.
Vandaar ons dringend beroep op V allen:
Helpt mee. opdat ons volk niet benadeeld wordt door de daden van onbezonnen
en misdadige elementen. Brengt anderen zoomin als Uzelf in niet te overziene
moeilijkheden.
Wij kunnen niet gelooven, dat men dit woord onopgemerkt aan zich voorby
zal laten gaan. Wij blijven vertrouwen op bet gezande verstand van on» volk.
De Overheid maakt aanspraak op Dw slier medewerking.
De 8ecretarfo*GeDenui]
van hei Depurtement van Josütie.
t. I. SCHBIEKE.
De Secrctaria-Generaol
Ie Departementeo van Handel, ïtyverheitl
L flebeepvaartt landbouw en VisscberU,
B. U. HIBSCHFELD.
De Seeretaria-Oeneraal
ot Departement van tiinoculanddcbe Zaken.
K. J. FBED£Rl£&
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Commentaar overbodig!

BOT

HOE MM HET DiAD O l
Het was moeilijk hem te vinden. Ik ben
een hele dag bezig geweest vóór ik wist
waar hij woonde. Maar nu ik tegenover
hem zit, in de gezellige hall van het kleine
hotel, waarvan hij de eigenaar is, weet ik
dat m'n moeiten ruimschoots beloond zullen worden. Wat 'n verschil is het hier met
Parijs. Daar was het met de aanbevelingen
welke ik uit Holland had meegekregen wel
heel eenvoudig om in contact te komen met
de bureaux en de mensen van het voormalig verzet
Bereidwillig en vriendelijk kreeg ik elke
inlichting die ik wenste. De redacteuren
van de voormalige illegale kranen stelden
nu foto's en foto-copieën van documen en
ter beschikking. De oud-verzetleiders toonden
me statistieken en cijfers. Men deed z'n best
om me 'n zo duidelijk mogelijk beeld van
hel Franse verzet te geven. En zeker was
het interessant, zeer interessant zelfs, te
zien hoe het verzet in Holland en hier zo
ontzaggelijk veel pun'.en van overeenkomst
vertoo»den. Maar toch had ik het gevoel
dat ik bij al die gegevens iets miste. Tenslotte zijn cijfsrs en statistieken, althans
voor mij, dode dingen en had ik deze gegevens ook per brie.f kunnen opvragen. Wat
ik zocht waren de mensen zelf. De mannen en vrouwen van dé verzetsbeweging,
de kleine nooit genoemde werkers.
Ik zei dit tegen één van m'n Franse collega's en z'n antwoord was heel eenvoudig:
„Zoek ze op. Je kunt ze overal vinden hier
in Parijs in de provincie overal in heel
Frankrijk zijn.ze. Maar je moet er moeite
voor doen ze te zoeken. Uit zichzelf zullen
ze niet komen en als je ze het niet vraagt,
zullen ze uit zich zelf nooit iets vertellen
over hun verzetswerk."
Ik ben de provincie ingegaan en heb er
gezocht. En de eerste die ik vond is de man
die nu tegenover me zit. Hij is de leider
van het verzet in Cannes en omstreken, die
kleine frisse badplaats aan de Middellandse Zee. Hij is nog jong, zo omstreeks 35 jaar.
In z'n zon gebruind gezicht staan een paar
tintelende zwarte ogen. Als hij vertelt is

Wat is geld? Ik weet het niet, omdat Ik nog
nimmer ..geld" had. Waarom mi) er dan druk
om gemaakt! Men zegt: „Geld alleen maakt
niet gelukkig," Nu snap ik ook. hoe dat zit
met die salarisregeiing voor politie-ambtenaren.
Kijk eens. Daar zijn politiemannen, die wegens
hun s'echte houding in bezettingstijd geschorst
zijn. Het blijkt nu. dat ze .,gocd" zijn geweest.
Want door hun schorsing kregen ze: Een bepaald bedrag voor levensonderhoud; gratis zuivering: misschien een schriftelijke berisping: een
jaar oE langer vacantie: na hun schorsing: hun
volledig salaris en invasievoorschot. Wal een
ongeiuksvogels: allemaal geld.
Neen, dan die ..goede" mannen, die hun po'itlefunctie belangloos lieten schieten, om de
„slechten" hun baan te laten behouden. Die
„goeden" werden ontslagen, soms naar concentraticlustoorden gesleept. Als ze die overleefd
hadden, mochten ze in de politiedienst terug
komen. In de tijd, dat zij weg waren, had hun
famiüe soms voor duizenden guldens steun van
de illegale organisaties gehad. Nu Is het gekke
dat ran deze ambtenaren nog nooit een cent
achterstallig salaris of invasievoorschot Is uitbetaald. Ziehier dus het bewijs, dat de RegerHg
mijn standpunt deelt, U weet wel, van dat
..geld" en „gelukkig". Die verwenste NSB-ers
gunnen we geen geluk. Geef die maar geld.
Er Is genoeg stank momenteel, laat dus ook
hen maar van geld stinken. Maar die oudillegalcn, die verzettende dienaren van den
H. Hermandad, die moeten beschermd worden,
die mogen niet ongelukkig worden. En daarom
krijgen ze geen geld. En de volle of halfwas
N.S.B.-ers wel.
Wie legt daar dllcad! „Geld alleen maakt niet
gelukkig?"
pET

het alsof hij acteert, heel z'n gezicht en
lichaam „speelt" het verhaal wat hij doet.
Ik zeg hem waarom ik gekomen ben en
vertel van Parijs waar ik alle gegevens het
voormalig verzet betreffende, heb gekregen.
Hij glimlacht dus en vraagt: „Maar wat
wil je van mij dan nog weten?"
Ik leg hem uit dat ik wil weten wanneer en
waarom hij z'n verzetswerk begonnen is.
Hoe hij het deed, wat hij deed, en hoe hi]
zich nu voelt.
Bij die laatste vraag lacht hij weer en antwoordt: „Best, dank je." Maar direct daarop
wordt hij ernstig: Ik begrijp wat je bedoelt.
Goed, luister.
En dan komt een verhaal zoals ik reeds zo
vaak in Holland ook gehoord heb.

Waarom ik illegaal ging werken? Ja, dat
heb ik me zelf ook al eens gevraagd, en
eigenlijk weet ik het niet precies. Het enige
wat ik je er over kan zeggen isv dat ik daar
toen ik begon niet aan dacht, ik deed het,
eenvoudig omdat ik niet anders kon. Wat
ik deed? Och in de loop van die jaren zo'n
beetje van alles. Het begon met pamfletten
schrijven, drukken en rondbrengen en het
vernielen van Italiaanse auto's. Als ik verwondert kijk bij dat „Italiaanse" verklaart
hij: „Ja, wij waren hier bezet door Italianen. Later kwamen er ook Duitsers, d.w.z.
geen Wehrmacht, maar alleen S.D. en S.S.
Natuurlijk kwam er voor ons naarmate de
tijd verder ging, steeds meer werk. En ook
onze groep die in het begin maar 30 a 40
mensen omvatte, breidde zich uit tot 125.
Ik merk op dat ik dat niet veel vind voor
'n stadje wat iets kleiner is dan Hilversum.
Inderdaad geeft hij met een bitter lachje
toe, maar vergeet niet dat zwarte handel
toen meer opbracht en minder gevaarlijk
was. In ieder geval was het voldoende. Met
deze groep zorgden we voor onderduikers.
Hoe? Wel we voorzagen ze van geld, bonnen en identiteitspapieren. En hoe kwamen
jullie daaraan vraag ik. Och in het begin
pleegden we overvallen op de gemeentehuizen of postkantoren, waar de distributie
gevestigd was. Maar toen er meer onderduikers kwamen en de bewaking op de
distributiekantoren scherper werd, maakten
we ze zelf.
„Kijk", en vol trots toont hij me z'n verzameling valse stempels en papieren. En ik
ontdek dezelfde soorten „koekoeken" die
we in Holland ook gebruikten. Natuurlijk
stonden we in contact met Engeland en het
overige deel van Frankrijk. Onze wapens
werden hier in de buurt gedropped. Ook
zijn er hier enige Engelse verbindingsofficieren naar beneden gekomen, die ons
instructies gaven voor de invasie die komen zou. Ja en toen de Invasie kwam werden we maquistroepen en hebben we sa-

men met de Amerikanen die hier geland
zijn deze streek van vijanden gezuiverd.
Nog verliezen geleden, vraag ik. En het is
stil als hij zegt: „Ja, 65 man". Och, en dat is
feitelijk alles wat ik je er over kan vertellen.
Terwijl hij sprak zijn er enige mannen bij
ons komen zitten. Hij stelt me voor. Kameraden, medewerkers, die hier zo af en toe
nog eens komen praten over die goeie ouwe
tijd.
En dan herhaal ik nog eens m'n reeds eerder gestelde vraag. En nu, zijn jullie nu tevreden met ds gang van zaken, hebben
jullie spijt van wat je deed of zou je het
weer doen als het nodig mocht zijn.
Dan komen ze los. Ze spreken allemaal
door elkaar.
„Natuurlijk zouden we het weer doen, graag
zelfs, want het was ondanks alles een
pracht tijd."
Maar tevreden? Neen, dat zijiv ze niet. Hoe,
zou je ook tevreden kunnen zijn als je ziet
hoe de zwarte handel nog tien maal zo erg
is als tijdens de bezetting. Als je ziet hoe
nog steeds de colaborateurs rustig en veilig op hun oude plaatsen zitten. En bovenal
als je ziet, hoe Frankrijk z'n leider, de man,
die in de donkerste dagen, in de moeilijkste
jaren steeds een lichtend voorbeeld is geweest, de man, die heel Frankrijk was. Generaal de Gaulle, thans heeft afgedankt.
Nee met al die dingen kun je niet tevreden
zijn. Je wordt wel eens kwaad als je merkt
dat de weduwen van de kameraden die
gevallen zijn gebrek lijden en op liefdadigheid zijn aangewezen.
Ik luister en ben niet verbaasd. De meeste
van deze grieven hoorde ik al eens eerder
ergens in een ander land. Misschien niet
zo scherp geformuleerd en in andere bewoording, maar toch hebben ze iets bekends voor me.
Het is al laat als ik de gezellige hall verlaat. Bij het afscheid krijg ik de raad, maar
eens in de Alpen te gaan kijken, daar zal
ik de mannen van de Maquis kunnen vinden. Ga vooral naar de Haute Savoie, dat is
n.1. de enige provincie die zonder hulp van
de geallieerde legers zich zelf heeft bevrijd.
Als ik buiten op de prachtige boulevard
langs de inktblauwe Middellandse Zee
loop, denk ik onwillekeurig aan dat oude
vrouwtje in Parijs, waarmee ik over de
toestanden in Frankrijk en Holland sprak.
' „De wereld is één stad, meneer, nergens
verschil, één stad meneer."
W. R.

ONDERDUIKERS DANKEN DE SPOORWEGEN
Aan diegenen, die als onderduiker bij de N.S. hsbben gewerkt en met het plan sympathiseren om de
N.V. Ned. Spoorwegen als dank voor de gastvrijheid een herinnering aan te bieden, wordt gevraagd, voor 1 Nov. a.s. hun bijdrage Ie storten
op giro-rekening 65173 ten name van den heer
N. Blokker, Ramstraat 19, Utrecht, onder vermelding van tegenwoordig adres. Een uitnodiging, om
bij de aanbieding van dit huldeblijk (einde November) tegenwoordig te zijn, wordt dan nog nader toegezonden.
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MBROSIUS
De overval op Weert
IV.

Het is Pinksteren 1944. Ambrosius brengt de feestdagen door bij zijn
oude moeder. Als hij Zaterdags thuiskomt is hij heel erg vermoeid en
verstrooid. Maar een goede nachtrust montert hem weer op. Vermomd
met een bril gaat hij op het Hoogfeest van Pinksteren naar de Kapel om
de Hoogmis bij te wonen en zich van zijn kerkelijke plichten te kwijten.
Hoe is deze dag allen die Ambrosius toen meemaakten bijgebleven.
Neen, vandaag rept hij niet, zoals hij reeds enkele malen tevoren tegenover zijn medewerkers deed, van zijn voorgevoelens, dat het verkeerd
moet gaan met hem. Integendeel. Hij is vol nieuwe plannen. Hij heeft
motorrijden geleerd. Dat zal straks zijn werk aanmerkelijk vereenvoudigen. Het vraagstuk van de slechte verbindingen zal tot het verleden behoren. Er zal wat meer tijd overblijven, voor de rust, waarvan — hij
erkent het volmondig — te weinig zijn deel wordt.
Maar dan het afscheid. Moeder Hendrikx zal het nooit vergeten. Een
innige omhelzing was altijd haar deel, als hij er weer op uit trok, maar
deze Pinkstermaandag is het alsof hij voor goed afscheid neemt. Als
ze hem nawuift, wanneer hij het huis verlaten heeft, keert hij zich telkens
en telkens weer om voor een hernieuwden groet, als moet hij het beeld
van zijn moeder voor 't laatst en voor goed in zich opnemen.
Kort daarop valt Ambrosius op de beruchte vergadering in het Pensionaat Sint Louis te Weert, in handen van zijn doodsvijanden van de SD.

Tiet Pensionaat
Sint Louis te
Weert, waar
Jlmhrosius gearresteerd werd.

Op de morgen van de 21 e Juni, om half elf vangt daar de Geestelijke vergadering aan van de Limburgse Duikorganisafie. Er zijn een
man of twaalf uit alle delen van het Limburgse Gewest bijeen. Enkelen
voelen zich heel niet prettig deze morgen in Weert. Wim Jansen uit
Vierlingsbeek is met tegenzin de weg naar Weert gegaan en Joe vertrouwt in Venraay aan Ria toe, dat hij bang is om vandaag die vergadering bij te wonen. Maar Ria zegt hem, dat hij flink moet zijn en niet
aan dergelijke gedachUn moet toe geven. Het eerste punt, dat die morgen besproken wordt is de vraag, welke veiligheidsmaatregelen genomen
kunnen worden. Er zijn verscheidene arrestaties geweest de laatste maanden. Men moet op alles bedacht zijn. De vraag wordt besproken waar
Wiel, die kort tevoren gepakt is, vertoeft. Met vrij grote stelligheid wordt
verteld, dat hij in Polen moet zitten. Doch men durft het zijn moeder
niet meedelen. Er wordt gesproken over de gedragslijn bij e.v. arrestaties. En dan wordt overeengekomen, dat allen Ambrosius — naar wien
natuurlijk geïnformeerd zal worden — zullen beschrijven als een persoon met een bclhoed op, een signalement, dat tot in de puntjes niet
mocht kloppen.
Om half twee wordt er even gepauzeerd, want Tom is met de mededeling ter vergadering gekomen, dat een zekere Bob Jesse, met wien men
reeds eerder contact heeft gehad over de nieuwe TD's (Tweede Distributiestamkaarten) ter vergadering zal komen. Met dezen man was men
in aanraking gekomen door de TD-club, welke, het op geruisloze wijze
verkrijgen van bonkaartcn wilde mogelijk maken. In Zuid-Limburg had
hij contact gemaakt met de Duikorganisalie en uiteindelijk was hij in
Maart of April 1944 op een der gewestelijke vergaderingen geweest om
een uiteenzetting te geven van de methoden, welke het kraken van bonkaarten overbodig zouden kunnen maken. Daarna hoorde men geruime
tijd niets van hem, dan alleen de mededeling via een koerier, dat hij

er wegens ziekte tussenuit. De dag voor de vergadering in Weert
echter belde Jesse Tom, wiens telefoonnummer hij wist, op met de vraag
of hij nog eens met hetzellde gezelschap zou kunnen spreken als een vorig maal. Dat kon heel geschikt, want de volgende dag was er een
samenkomst in Weert, zodat Tom de man aan de andere zijde van de
draad uitnodigde die dag om elf uur in Weert te komen. De tijd van elf
uur schikte Jesse echter blijkbaar niet, want hij deelde mede niet eerder
dan twee uur te kunnen komen. Waarop Tom zeide, dat dit ook goed
was. Hij zou Jesse dan wel van de trein halen, omdat hij voor de telefoon niet de vergaderplaats wilde noemen.
Daarom vertrekt Tom om half twee uil de vergadering om Jesse van
de trein te halen.
Inderdaad is Jesse met de aangegeven trein meegekomen. AI spoedig
krijgt Tom hem in het oog en samen wandelen ze rustig in de richting
van de vergaderzaal. Maar Tom bemerkt niet, dat twee mannen in burger hen volgen. En hij weet ook niet, dal Nietsch, de beruchte Limburgse SD-er en een tweede persoon, in overall gestoken, in een auto nabij
het station, aandachtig toezien.
De strik is gespannen en het wild is bezig zichzelf muurvast in het wurgend draad te werken.
Maar Nietsch heeft geen drijvers genoeg om de jacht van deze dag tot
een doorslaand succes te maken. En daarom halen zijn mensen gewone
Duitse militairen uit de bioscoop om te assisteren. Want Nietsch heeft
een geheim Fernschrciben van de Dienslstelle Amsterdam gekregen,
waarin staat, dat de verzetsleiders uit Limburg deze dag in Weert vergaderen en dat men van Amsterdam uit met een V-man naar Weert zal
komen om vast te stellen waar de vergadering plaats vindt.
Zal het dan eindelijk gelukken ook dien gehaten Ambrosius te vatten?
Want, dat hij erbij is, staat voor Nietsch wel vast. Zijn bloed kookt wanneer hij er aan denkt, hoe hij eens in machteloze woede moest aanhoren
hoe rustig en kalm die Venlo-enaar zowel /jjn vleierijen als zijn dreigementen pareerde. Goed, toen heeft hij gewonnen. Zo leek het tenminste.
„Aber heule isl es mein Tag', siste hij grimmig tussen zijn tanden.
Tom en Jesse komen ter vergadering en onmiddellijk krijgt Jesse gelegenheid andermaal een uiteenzetting te geven van de wijze, waarop
met de nieuwe TD.'s gewerkt kan worden. Het is belangwekkend genoeg
om aandachtig te luisteren.
H-ij spreekt vijf minuten. Maar alleen over de TD's. En niet over het
feit, dat hij onlangs door de SD werd gearresteerd.
Hij spreekt tien minuten. Maar alleen over de TD's en alles wat er bij
hoort. Maar niet over het feit, dat het telefoontje met Tom in opdracht
van de SD geschiedde.
Hij spreekt vijftien minuten. Nog altijd over de TD. En niet over de
waarschijnlijkheid, de zekerheid, dat SD-mensen zijn gang naar deze
vergaderruimte gevolgd hebben.
Twintig minuten
Ze zijn gemakkelijk vol te praten voor iemand, die
alles van TD's afweet. In zo korte lijd kun je niemand volledig inlichten
over een zo veelzijdig onderwerp
Maar in die .tijd had je het duizendmaal en meer kunnen uitschreeuwen; „Vlucht, vrienden, want de
SD loert op jullie leven. Verraad, verraad!!!"
Maar wie er ook belangstelling voor TD's moge hebben deze middag,
de broeder-portier heeft dal zeker niet. Hij ziet op een gegeven ogenblik steeds meer Moffen het binnenplein opmarcheren en denkt aan die
vergadering boven. ,.Is er verband?" Hij weet het niet, maar het lijkt
wel zeer waarschijnlijk.
Hij neemt het zekere voor het onzekere, snelt naar boven en valt midden in de interessante toespraak binnen binnen met de uitroep: „Heren,
kijk eens wat een Duitsers er op het plein staan."
Allen snellen naar het raam. maar aanvankelijk wil het nog niet goed
tot de aanwezigen doordringen, dat het om hen gaat. 't Is immers gewone Wehrmacht.
Mogelijk dat iemand daarna SD-ers onder hen opmerkt, mogelijk ook is
er een andere oorzaak, doch plotseling wordt het duidelijk, dat het wel
degelijk om hen gaat.
Ieder tracht een goed heenkomen te vinden, maar niemand weet hier de
weg in het labyrinth van gangen. De meesten hebben eerst nog aan hun
tassen en papieren gedacht. Er wordt geroepen: „Vernietig de papieren".
Kapelaan Beriks stopt zijn paperassen in een prullemand.
Dan vangt een wilde vlucht aan. De eerste gedachte is: Naar de achterzijde van het gebouw. Doch ook daar blijkt alles afgezet. Dan vullen de
gangen zich met de dreun der soldatenlaarzen. Er klinken revolverschoten. De één voor en de ander na wordt gegrepen.
Jan Hendrikx en Kapelaan Nausz, ze hebben samen gewerkt, ze worden
ook samen gegrepen. In een slaapkamertje van één der broeders moet
hij achter of onder het bed gevonden zijn. Ook Kapelaan Beriks valt in
hun handen. Wim Jansen uit Vierlingsbeek ziet zijn voorgevoelens bewaarheid. Guus Hermans en Knops uil Gulpen ondergaan hetzelfde lot.
Ook Sef M. wordt gegrepen, maar hij weet dan nog niet. dat hij de enige
zal zijn, die straks na nameloos lijden uit de handen dor beulen zal terugkeren. Maar neen. ook Jesse keerde immers weer. Ook hij hoort bij de
gearresteerden en vandaag is er nog niemand, die zijn komst met de
overval in verband brengt.
Acht terroristen voeren de beulsknechten met zich als resultaat van de
klopjacht in de gangen.
Maar in het veFgadcrzaaltje staan twaalf kopjes als even zovele handtekeningrn op een presentielijst.
En de SD weet evenzeer als gij en ik. dat er tussen 12 en 8 een verschil
van 4 ligt. En bij die vier kan ook Jan Hendrikx zijn, want ze hebben
nog niet ontdekt, dat hij reeds bij de gegrepenen is.
(Wordt vervolgd).
AD.

HET BUITEN DE „P1ETERSBERG"
ONTVANGT ZIJN GASTEN

APVERTEMTIES
(familie-advertenties pri}S_fJ).10^peT m.m.)

WIE KAN
INUCfiTINGEIN VERSCHAFFEIN ?

Heden overleed, zeer onverwacht, mijn oudste
lieveling
KRIJNTJE VAN DEN HELM
op de aanvallige leeftijd van ruim 4 jaar.
Leeuwarden, 14 October 1946.
Leeuwerikstraat 140.
J. C. VAN DEN HELM—LOGTENBERG.
JOPIE.

In de afgelopen maand zijn honderd dames de
gast geweest van het schitterend gelegen buiten
„De Pietersberg" te Oosterbeek. Twee groepen
van vijftig dames genoten daar ieder gedurende
een week van een van harte gegunde en welver744 Han Spetter, gearr.
diende vacantie. Van harte gegund, want het wa13 Febr. 1945, 's midren vrouwen, die zich in de oorlog kranig en moedags, vervoerd naar
dig hebben gedragen, die man of zoon hadden
Oranje Hotel, ScheNa langdurige onzekerheid ontvingen wij heden
moeten verliezen, of die zelf actief hadden meeveningen, op 6 Maart
via Het Roode Kruis het droeve bericht, dat te
naar Amersfoort overgevochten in de grote strijd van het verzet tegen
Vught op 5 Sept. 1944 is gefusilleerd onze
gebracht. Volgens reden overweldiger.
Zoon, Broeder, Zwager èn Oom
: gisters y. Amersfoort
De Stichting 1940—1945", die zich het lot van al
WIM ROOIJACKERS,
op 15 Maart naar
deze mensen aantrekt, zorgt niet alleen clat zij in
in
de
ouderdom
van 26 jaren.
Neuengamme gebracht.
hur stoffelijke behoeften zoveel mogelijk worden
De plechtige H. Mis van Requiem werd gehouVolgens
inlichtingen
geholpep, bovendien rekent zij het tot haar taak,
den op Maandag 21 October in de Rectoraatstoen weer naar San
deze mensen ook eens echt te doen geniejen door
kerk Laand«rstraat.
Bostel, daarna naar
hun een korte vacantie aan te bieden.
Hamburg Spallerstras'Heerlen, Laanderstraat 98.
Zo arriveerden, op uitnodiging van de „Stichting
Uit aller naam,
se, volgens medegeyangenen toen van het ene
1940—1945", vorige ,maand honderd dames op de
Fam. ROOIJACKERS.
concentratiekamp naar het andere in omge„Pietersberg", dat voor dit doel welwillend afving Hamburg. Tegen eind April was hij nog
gestaan was.
......
in leven, vermoedelijk wel ziek.
(Ruil- en Zakenadvertenties. Prgs f 0.45 per m.m.)
De aankomst in Oosterbeek was natuurlijk eerst
H. F. Spetter was geboren: 5 December 1917
(grote advertenties belangrijke reductie)
enigszins onwennig, maar onder de leiding van
te Den Haag. Lang: 1.80 m., donker haar,
Te
koop
gevraagd: Antieke meubelen, klokken, kisMevrouw Driebergen en Mevrouw van Hall, bijblauwe ogen. Door operatie aan het neusbeen
ten, tegels, koper- en tinwerk enz.
gestaan door de dames Spieksma, Louwerse, v. d.
enigszins opvallende neus, ovaal gezicht, gave
Kunsthandel „Oud Holland", Antiquiteiten, Claes de
Horst en v. Esveld, heerste er al gauw een gezeltanden.
Vrieselaan 80a, Telef. 36466, Rotterdam.
lige, opgewekte stemming, zodat weldra ieder
zich geheel thuis voelde. ...
Wie kan mij voor een periode van 4 maanden aan de
745. Frans van Akelijen, geb. te Rotterdam 10 Juli
boeken helpen behorende bij de Linguaphone Cursus
De dames sliepen in twee grote slaapzalen van
1924. Werd Juni 1944 te Utrecht gearr. OverEngels? Zorgvuldige behandeling verzekerd.
ruim twintig personen, terwijl er voor enkele
gebracht naar Amersfoort. Vandaar Aug. '44
Brieven onder No. 31 adm. v. d. blad.
oudere dames enige kamers waren ingericht. De
naar kamp Mersenburg bij Halle. Volgens een
maaltijden gebruikte men gezamenlijk aan lange
na de bevrijding ontvangen bericht zou hij op
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.)
30 Nov. 1944 in Zöschen zijn overleden. Na
tafels, die stonden opgesteld in twee ruime, in
(uitsluitend voor oud-ill. werkers)
Amersfoort niets meer van hem vernomen.
elkaar lopende kamers. Meisjes, in dienst van het
Gevraagd
bekwaam loodgieter, tevens bekend met
U.V.V., hadden spontaan alle huishoudelijke
centrale verwarming, bij installateur in de omgeving
werkzaamheden op zich genomen. Alles was er
746 Willem Tennis van
van Apeldoorn.
dus op ingesteld om het de gasten zo prettig moZwetselaar,
geb.
5
Brieven onder No. 33 aan de Adm. van dit blad.
gelijk te maken en hen voor een week geheel de
Sept. 1926 te Ede, wonende Hoevelakenschehuishoudelijke zorgen te doen vergeten.
De Coöp. Ver. „Centraal Beheer" G.A. vraagt voor
weg I te Voorthuizen,
directe of spoedige indiensttreding:
Na het gezamenlijke ontbijt om negen uur was
gearr. 8 Febr. 1945 en
Ie Typistes en Steno-Typistes, •
een ieder geheel vrij. om te doen wat zij wilde;
naar
Amersfoort
ver2e Adm. krachten met Mulo-opleiding 18-23 jaar,
sommigen bleven thuis om te lezen of een brief
voerd, 15 Maart naar
3e Jongste bedienden, 15-17 jaar,
te schrijven, anderen trokken er op uit om de omNeuengamme.
4e Meisjes voor de Ponsafdeling, met Mulo en Typegeving, die zoveel moois te bieden heeft, te verdiploma 20-25 jaar,
kennen. Om half elf werd er koffie geschonken,
5e Boekhoudmachinisten met typediploma,
waar dan koek of biscuit bij gepresenteerd werd.
6e Boekhouders. Salaris f 1800—f 2700 per jaar
_
Tegen één uur kondigde het luiden van een koeieSollicitatiebrieven te richten aan „Centraal Beheer^,
bel de koffiemaaltijd aan, die er ouderwets ver747 Hermannus Schotman,
afd. Personeelzaken, Singel 126-130 te Amsterdam-C.
geb. 28 Oct. '25, gearr.
zorgd uitzag.
,.' . j
Persoonlijke aanmelding alleen op Maandag en DonDe middag werd, als het weer dit toeliet, doorge11 Aug. 1944 te Nijderdag van 9.00—11.30 uur.
bracht met het maken van een uitstapje. Zo werd
verdal, als represaille
Oud-illegale werkers genieten de voorkeur.
voor het doodschieten
door de L.O.-L.K.P. een autotocht naar het schitHavenbedrijf in Rotterdam vraagt personeel voor bevan een Duits officier
terende Nationale Park „De Hooge Vfeluwe" aante Rijssen. Overgebr.
wakingsdiensten. Leeftijd 25—35 jaar. Aanvangssalageboden. Een ander maal werd er thee gedronken
ris f40.— per week. K.P.-ers met politionele of/en
naar Ommen en de
in de theeschenkerij „Sonsbeek" of deed men zich
volgende
dag naar
militaire opleiding genieten voorkeur.
te goed aan pannekoeken in de „Westerbouwmg .
Amersfoort. Blok 8
Brieven onder 32 aan de Administratie.
Ookjhet Openluchtmuseum te Arnhem werd benr. 5058, later waarzocht, terwijl velen aanwezig waren bij de plech"OUCTL.O.- en N.S.F.-er vraagt R.K. hulp in de huisschijnlijk naar Neuentige herdenking van de gevallenen in de strijd om
houding voor d.e.n. bij 3 kl. kind. Goede verzorging,
gamme, werkk. VerArnhem. Deze plechtigheid, benevens'de'aangrijgoed loon.
sen bij Meppen. VolBrieven onder No. 29 adm. v. d. blad.
pende film, die over dit strijdgebeuren vertoond
gens een ontvangen bericht op 9 Dec. 1944
werd, deed bij ieder het besef van grote eenheid
aldaar overleden door lichaamszwakte. Wie
Energiek jongeman, ongehuwd, afkomstig uit B.S. en
weer ontwaken, zoals dat in de oorlogstijd zo sterk
heeft hem in Neuengamme meegemaakt?
momenteel als Onderofficier-Administrateur in Mil.
was geweest.
Dienst kan op 9 Nov. a.s. met groot verlof gaan en
Na het avondeten om een uur of zes bracht men in
zoekt hem passende werkkring. Heeft dipl. MULU,
748
Theodorus
van
den
de regel de avond door op de „Pietersberg", waar
Boekhouden, typen en als ass. boekhouder op timmerBrink (Theo), geb. Den
steeds voor ontspanning werd gezorgd. Waren liet
fabriek 2 jaar ervaring; is goed onderlegd in de Mil.Haag 31-12-1919, woadministratie, in bezit van Mil.-rijbewijs motoren en
de ene keer de spelletjes, die. de gezelligheid aannende v. Ruysbroeckzeer wel in staat leiding te geven. Wie helpt hem
, brachten en waar iedereen met plezier aan meedeed,
straat 147 Den Haag,
en is bereid hem een betrekking met vooruitzichten
een ander maal werd er iets voorgedragen of geongehuwd, Januari '44
op levenspositie te geven, liefst in Leiden of omstr.
naar Duitsland (Keumusiceerd. De Heer en Mevrouw Drooglever
Brieven onder No. 30 adm. v. d. blad.
len) Bonnerwal 115
Fortuyn gaven geheel belangloos een pianoavond,
Lager.
Eind
Januari
die.bij- de dames zeer in de smaak viel. De schrijfOud-L.O-medewerker, R.K., 23 jaar, zoekt wegens te1945 gearresteerd door
e
leurstelling een hem passende betrekking. Hij is in het
ster Tony de Ridder boeide de aanwezigen met
SD
in
Keulen.
Opgebezit vaii MULO-diploma en machineschrijven. Wil
een boekbespreking, terwijl zij ook de gasten toesloten. Niets meer van
ook wel worden opgeleid in Radiotechniek, waarvoor
sprak. De laatste avonden werden besloten met
hem vernomen. Overhij veel ambitie bezit.
een korte samenkomst, geleid door Ds. de Kieviet,
leden in Keulen, 3 FeBrieven onder No. 28 adm. v. d. blad.
die een warm woord sprak.
bruari 1945.
Zo werd iedere dag gevuld met telkens afwisGeef „De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en la°t ^^ï?
selende, gezellige plannen, die ertoe bijdroegen
onderstaande bon ingevuld zenden aan de admimstratie van „De zwerver .
om deze dames het verblijf op de „Pietersberg"
* Prins Hendrikkade 152 Ie Etage, Amsterdam.
nooit te doen vergeten.
Het is dan ook geen wonder, dat de leiding met
Naam: -._
dankbaarheid mag terugzien op deze dagen, in het
besef, dat zij aan deze mensen althans iets heeft
Adres: —
mogen vergoeden voor al het vele, dat dezen door
Plaats: .de oorlog hebben moeten ontberen en verliezen.
Niet in het minst past hier ook.een woord van
Provincie:
warme dank voor de buitengewone medewerking,
Ingang abonnement:
die de leiding van alle zijden ondervonden heeft
en wel in het bijzonder aan de leidster van het
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/ol bij aanbieding van een postU.V.V., Mej. Kampsteeg, en de U.V.V.-meisjes
kwitantie betaald.
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting.
zelf. Hierdoor zo sterk gesteund, hoopt de „Stich(Doorhalen wat niet verlangd wordt).
ting 1940—1945" het volgend jaar wederom
NUuwe .bon^meafen konnen op elke wÜUkeuriB. datna ingaan, voor «.ver de nnmmer» voorradig zijn, ook met ten^wergrootse plannen te kunnen verwezenlijken.
kende kracht, doch alleen aan het etad van een kalenderkwartaal vervallen.
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